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Høring  -  forslag til endringer kringkastingsloven

Det vises til brev fra Kultur- og kirkedepartementet av 14. mars 2008 med forslag til endringer i
kringkastingsloven.

Kulturdepartementet foreslår økt uavhengighet for Medietilsynet ved at det opprettes et eget
klageorgan. Kongen kan fastsette nærmere regler om sammensetning og oppgaver.
Departementet skal ikke kunne instruere Medietilsynet eller klageorganet, men kan pålegge
Medietilsynet å ta opp en sak til behandling. Det foreslås også at Kongen i Statsråd skal kunne
omgjøre vedtak i saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning. Departementet
opplyser at sistnevnte regel er samsvar med Stortingets forutsetning, jf Innst.S nr.222 (2002-
2003) side 29.

Konkurransetilsynet støtter departementets forslag om økt uavhengighet for Medietilsynet.

På to områder har imidlertid departementet, under henvisning til betydningen som mediepolitisk
virkemiddel, argumenter for at departementet fortsatt skal være klageinstans for Medietilsynets
vedtak. Det er således ikke foreslått økt uavhengighet i forhold til tilsyn med konsesjonsvilkår for
riksdekkende kringkasting. Tilsvarende løsning er med samme begrunnelse foreslått i forhold til
lovreglene om tildeling og tilsyn med konsesjon for anlegg for riksdekkende kringkasting og
videresending av kringkasting.

Departementet er eier av  NRK. NRK  er også involvert i distribusjonsleddet gjennom
medeierskap  i NTV og RiksTV.  Avgjørelser på disse områdene vil dermed kunne fa betydning
for konkurransesituasjon. På denne bakgrunn vil Konkurransetilsynet anbefale at det også
innføres økt uavhengighet for Medietilsynet på nevnte områder og at utkast til ny § 2- 12 tredje
ledd jf. andre ledd strykes og endres i samsvar med dette.

Departementet foreslår et forbud mot reklame på NRKs tekst-tv sider. Forslaget samsvarer med
vurderingene i St. meld. nr 30 (2006-2007). Departementet mente at
allmennkringkastingsinnholdet kunne komme i skyggen av rent kommersielt innhold og dette
kunne undergrave NRKs stilling som reklamefri kringkaster. Konkurransetilsynet støtter
departementets forslag.

Videre foreslår departementet at kringkastingsloven skal gi hjemmel for NRK til å kreve utlevert
fjjernsynsdistributørenes kunderegistre for å benytte disse til kontroll mot lisensregisteret.
Departementet forklarer at det kan være konkurransemessig problematisk at NRK, som er deleier
i NTV og RiksTV, vil få informasjon om abonnementer hos distributører på øvrige plattformer.
Imidlertid mener departementet at slike problematiske forhold vil kunne avhjelpes gjennom å
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fastsette begrensninger i forhold til hvilken informasjon NRK skal kunne kreve utlevert. I følge
lovforslaget skal aktuelle opplysninger begrenses til kundens navn og adresse. Disse
opplysningene skal kun brukes til kontroll mot lisensregisteret. Konkurransetilsynet mener det
kan være uheldig å opprette enordning som'k"gii- faktiske eller potensielle konkurrenter innsikt
i hverandres virksomhet. Tilsynet mener at det i forhold til foreliggende sak er nødvendig å
utrede hvordan slik informasjon skal innhentes og forvaltes for å hindre potensiell
konkurranseskadelig atferd og påfølgende negative konkurransemessige effekter. På denne
bakgrunn mener Konkurransetilsynet at nevnte problematiske forhold bør utredes nærmere.

Departementet foreslår ny § 1-6 fjerde ledd med presisering av allmennkringkastingsoppdraget til
NRK. Bestemmelsen inneholder også forslag til forskriftshjemmel for fastsetting av nærmere
regler om krav til forhåndsgodkjenning før nye tjenester kan innlemmes i
allmennkringkastingsoppdraget. Departementet forklarer at bakgrunnen for bestemmelsen er at
norske regler skal være i samsvar med vurderingene til ESA. Det gjøres også en gjennomgang av
noen hensyn som kan tale for at nye allmennkringkastingstjenester kan innlemmes i oppdraget.
Konkurransetilsynet legger til grunn at de spesifikke kriteriene som kan og skal vektlegges i
vurderingen vil bli utførlig belyst i forbindelse med forskriftsarbeidet.

Departementet foreslår også at kringkastingsloven § 4-2 første ledd om rett til videresending nå
gjøres teknologinøytral. Bestemmelsens tredje ledd om adgang til å gi informasjon om drift og
programtilbud foreslås nå å gjelde alle nett. Konkurransetilsynet støtter forslaget.

Konkurransetilsynet har ingen øvrige merknader i saken.
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