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Høring - forslag til endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om
kringkasting (kringkastingsloven)

Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 14. mars 2008 om ovennevnte.
Videre viser vi til Konkurransetilsynets høringsuttalelse av 10. juni 2008 til Kultur- og
kirkedepartementet.

I høringsnotatet foreslås det at Medietilsynet gis en mer uavhengig rolle på flere
områder, ved at klagekompetansen overføres fra departementet til en nemnd. Vi slutter
oss til dette.

Ad forslag til ny§ 8-5
Det foreslås at distributører av fjernsynssendinger ved kringkasting eller videresending
plikter å gi NRK tilgang til kunderegister eller tilsvarende opplysninger om
kundeforhold.

Konkurransemessige hensyn tilsier at næringsdrivende ikke bør pålegges å gi
opplysninger om sine kunder til konkurrenter. NRK er aktiv i flere markeder hvor den
foreslåtte informasjonsplikten vil gjelde. NRK kan derfor ha interesse i kundelister hos
distribusjonsselskapene av andre årsaker enn kontroll med innbetaling av
lisensavgifter. En kontroll som den foreslåtte bør derfor i tilfelle foretas av et uavhengig
organ, og ikke NRK selv. Også personvernhensyn tilsier at koblingen bør foretas av en
uavhengig databehandler. I denne sammenheng er det også grunn til å påpeke at
innkreving av lisens ikke nødvendigvis må være en del av NRKs organisasjon.
Lisensplikten utløses av besittelse av TV-mottakere, og utgjør ikke et kundeforhold til
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innholdsleverandøren NRK i vanlig forstand. Det bør uansett tas inn en eksplisitt
formulering i en lovbestemmelse om plikt til å gi fra seg kunderegister, at opplysninger
som innhentes for å bidra til kontroll med lisensinnbetaling, ikke kan benyttes til andre
formål enn de er innhentet for.

Høringsnotatet inneholder ikke noen redegjørelse for hvem som skal finansiere det
administrative arbeidet med å gi opplysningene. Videre vil personoppføringer i et
kunderegister som ikke gjenfinnes i registeret over lisenspliktige, ikke nødvendigvis
tilsi manglende lisensbetaling. Det reiser spørsmålet om eventuelle krav til kvaliteten i
slike registre. Høringsnotatet sier ikke noe om hvilken kvalitet kunderegistrene skal
ha, herunder krav til periodisering, identitetskontroll mv. I utgangspunktet antar vi at
NRK bør svare for denne type kostnader.

For øvrig viser vi til Datatilsynets høringsuttalelse i saken, og støtter denne.

Med hilsen

Kari Metl as (e.f.)
avdelingsrektør

Anne Kristine Hage
rådgiver
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