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Oslo, 16. juni 2008

Get AS ("Get") viser til høringsbrev fra departementet datert 14. mars 2008 vedlagt
høringsnotat. Vi vil i det følgende gi enkelte bemerkninger til deler av forslaget til endringer i
kringkastingsloven.

Forsla ets kt. 2
Når det gjelder forslagets pkt. 2, økt uavhengighet for Medietilsynet, er Get enig med
departementet i synspunktene som går på prinsippene om at tilsynet med kringkasterne bør
sikres uavhengighet fra de politiske myndigheter, og at departementet ikke skal ha
instruksjonsmyndighet annet enn i spesielle saker. Dette har sammenheng med den
innholdsregulering som eksisterer for kabel-tv, bl.a. formidlingsplikt og abonnentvalgreglene.
Så lenge disse reglene består, er det en bedre løsning at eventuelle klagesaker blir behandlet
av en frittstående, politisk uavhengig klageinstans.

Likeledes er Get enig i at Kultur- og kirkedepartementets rolle som eier av NRK, og
derigjennom deleier av NTV og RiksTV, skaper utfordringer i reguleringspolitikken ved at
habilitetsspørsmål kan reises. Økt uavhengighet for Medietilsynet også i slike
sammenhenger er derfor positivt.

Forsla ets kt. 3
Når det gjelder forslagets pkt. 3, forbud mot reklame på NRKs tekst-tv-sider og støtter Get
departementets forslag.

Forsla ets kt. 4
Hva angår forslagets pkt. 4, hjemmel for innhenting av abonnentregistre fra tilbydere, er Get
svært skeptisk til dette forslaget, både av faktiske og prinsipielle årsaker.

Get ser dette forslaget som en oppfølging av en sak som verserer mellom Get og
lisensavdelingen i NRK.  NRK-lisensavdelingen anførte å ha fattet et vedtak som skulle
pålegge Get å utlevere opplysninger om kunder som kjøper Gets TV-produkter. Dette
"vedtaket"  ble påklaget av Get, der Get anførte at man ikke anså at Get hadde plikt til å
utlevere slike opplysninger.  Gets klage er fortsatt til behandling ved NRK-lisensavdelingen.

På prinsipielt grunnlag vil Get vise til at NRK ved lanseringen av RiksTV i september 2007 har
gått fra kun å være en innholdsleverandør til Get, til å være en konkurrent innen distribusjon
av tv-signaler. NRK eier en tredel av Norges Televisjon (NTV) og RiksTV. Øvrige eiere er TV2 og
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Telenor Broadcast. Denne nye situasjonen innebærer at det NRK foretar seg overfor Get og
andre konkurrerende virksomheter må sees i et annet lys enn tidligere.

Selv om en eventuell plikt til å utlevere abonnentregistrene til NRK er bundet til en
forutsetning om at slike opplysninger kun kan benyttes til særskilte formål, er det alltid en
risiko for at opplysningene kan bli misbrukt. Det er åpenbart at de opplysningene det her er
tale om ville være av den største interesse for NTV og RiksTV og eiere av disse selskapene, og
at et eventuelt misbruk i betydelig grad ville kunne skade konkurransen mellom de ulike
tilbyderne av fjernsynsinnhold. Abonnentregistrene er blant de mest sensitive opplysninger
tilbyderne har, og normalt vil man verne seg til det ytterste mot at slike opplysninger
kommer på avveie. På denne bakgrunn går Get imot at det skal pålegges gjennom lov å
utlevere slike opplysninger til NRK.

Selv om en slik plikt til utlevering av abonnentregistre blir pålagt, vil det i praksis ikke være
mulig for Get å gi mer enn delvise oversikter over Gets kunder. Hele kabel-tv-bransjen er i en
situasjon der store deler av kundemassen befinner seg i boligsammenslutninger med
kollektive avtaler. For Gets del er denne andelen kollektive avtaler ca. 65 % av kundemassen.
Dette innebærer at boligsammenslutningen inngår en avtale om kjøp av programpakker og
leie av dekodere på vegne av sine beboere. Boligsammenslutningen som kunde betaler til Get
på vegne av sine beboere, og Get har i mange av disse tilfellene ikke noe direkte
kontraktsmessig forhold til den enkelte beboer.

Get har derfor ikke fullstendig informasjon om hver enkelt husstand som mottar signaler i en
analog grunnpakke, eller via en dekoder som er kollektivt utdelt til en boligsammenslutning.
Get fakturerer boligsammenslutningen basert på totalt antall husstander, uavhengig av om
en eller flere av husstandene av ulike årsaker velger ikke å motta dekoder fra Get. Dette
medfører at heller ikke antallet dekodere Get har avtale om med boligsammenslutningen,
nødvendigvis er det antallet som faktisk er i bruk hos beboerne.

Vårt forhold til boligsammenslutninger med kollektive leveranser kan sammenliknes med
brunevareindustrien, som leverer dekodere til elektrohandlerne, som står for
sluttbrukerhåndteringen og rapporterer dette videre til NRK. På samme måte er det
boligsammenslutningene som har de enkelte medlemshusstander som "kunder" og som har
registrert kundeforholdet og krever innbetaling av den enkelte bruker (husstand), normalt
gjennom de månedlige felleskostnadene.

Når medlemmer i boligsammenslutningen flytter ut av leiligheter og nye beboere flytter inn,
skjer det en omregistrering som kun angår "kundeforholdet" mellom selve
boligsammenslutningen og det enkelte medlemmet (eier av leilighet). Dette innebærer at det
i forhold til mange boligsammenslutninger som er kunde av Get, vil være utenfor Gets
mulighet og kontroll å ha oversikt over sluttkundene. En eventuell plikt til utlevering av
abonnentregistre kan Get derfor bare delvis oppfylle, og nøyaktigheten av opplysningene vil
være usikker, samtidig som unøyaktighetene vil øke over tid.

Tilsvarende vil fremleie av boligenheter gi ytterligere usikkerhet i hvem som er rett person i
forhold til betaling av kringkastingslisens. Get vil i slike tilfeller nærmest uten unntak ikke ha
opplysninger verken om at fremleie skjer, enn si hvem som er leietaker.

Ut fra et likebehandlingsprinsipp er det etter Gets oppfatning ikke riktig at Get skal utlevere
opplysninger om abonnenter i privatboliger utenom boligsammenslutninger.



Gets støtter på denne bakgrunn ikke departementets forslag i høringsbrevets pkt. 4. Etter
Gets syn bør NRK på andre måter søke å sikre at seerne betaler sin kringkastingslisens, evt. at
lisensen kreves inn på en måte som i større grad hindrer unndragelse.

Vi antar at det også kan reises innsigelser mot forslaget ut fra personvernhensyn, men
overlater til de relevante høringsinstanser å uttale seg nærmere om dette.

Forsla ets kt. 5
Når det gjelder forslagets pkt. 5, forhåndsgodkjenning av NRKs nye medietjenester, berører
departementet forhold som angår konkurransen i mediemarkedet og andre, kommersielle
aktørers forhold til nye tjenester fra NRK.

Get vil vise til at det er svært viktig at NRK som allmennkringkaster legger forholdene til rette
for andre aktørers videresending eller viderebehandling av de tjenestene som tilbys. Dersom
NRK gjennom sine nye medietilbud søker å promotere visse tekniske løsninger eller
standarder for slike tjenester, kan dette gi uheldige virkninger for utbredelsen av slike
tjenester, og for konkurransen mellom aktørene. Det er særskilt viktig å være oppmerksom
på dette fordi NRK er deltaker i det digitale bakkenettet gjennom NTV og RiksTV.

Get mener NRK ved tilbud av medietjenester må tilpliktes å legge forholdene til rette for de
tekniske krav og andre forutsetninger som vil gjelde for videreformidlingen av slike tjenester
på andre konkurrerende plattformer, slik at disse ikke stenges ute. Ett eksempel på dette er
NRKs bruk av MHP som en del av overføringsstandarden i det digitale bakkenettet. MHP er en
foreløpig lite anvendt standard i andre sammenhenger, og Gets syn er at NRK må kunne tilby
de aktuelle tjenestene slik at alle seere får tilgang til dette innholdet, uavhengig av teknisk
plattform. Dette kan sammenliknes med at NRKs tjenester kun fungerer på Linux PC, mens
alle som allerede har kjøpt en Windows eller MAC PC ikke får tilgang til innholdet før de
investerer i nytt utstyr eller skifter tjenesteleverandør.

Get støtter for øvrig departementets forslag på dette punkt.

Forsla ets kt. 6
Get støtter departementets forslag om at kringkastingsloven § 4-2 skal endres, slik at det
fremkommer at virkefeltet omfatter ethvert kringkastingsnett, ikke bare kabelnett. Dette er
viktig for å sikre teknologinøytralitet, samtidig som videresendingsbegrepet er svært relevant
i forhold til de opphavsrettslige implikasjoner for denne typen virksomhet.

Avslutning
Get har ellers ikke kommentarer til det øvrige innholdet i departementets forslag.

Med vennlig hilsen
et

Richard Treu
Advokat


