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Høringsnotat - forslag oØ endringer i  lov 4.  desember  1992 nr. 127 om
kringkasting

FIN viser  til brev fra Ø av 14. mars 2008, vedlagt utkast til høringsnotat om
ovennevnte.

I høringsnotatet legger M frem forslag om endringer i kringkastingsloven.
Forslagene gjelder følgende temaer

- Økt uavhengighet for medietilsynet på kringkastingsfeltet.
- Forbud mot reklame på NRKs tekst-tv sider.
- Hjemmel for kontroll av abonnentregistre mot NRKs register over

lisensbetalere.
- Forhåndsgodkjenning av NRKs nye medietjenester.

Økt uavhen " het for medletis et
KKD foreslår at det i loven fastsettes at Medietilsynet ikke kan instrueres om
avgjørelsen av enkeltsaker, men at det ikke angis noen begrensninger i adgangen til å
gi generelle instrukser. KKD foreslår videre at departementet beholder anledningen til
å gi Medietilsynet pålegg om å ta en sak opptil behandling. KKD mener at
klagebehandling av Medietilsynets vedtak på områder hvor det foreslås økt
uavhengighet skal skje i en uavhengig klagenemnd og ikke i departementet som i dag.

Samtidig mener KKD at det bør være en sikkerhetsventil for å ivareta behovet for
politisk styring i prinsipielle og viktige saker. KKD foreslår derfor at Kongen i statsråd
kan omgjøre Medietilsynets eller klagenemndas vedtak i saker av prinsipiell eller stor
samfunnsmessig betydning, Omgjøringsadgangen vil gjelde uavhengig av om partene i
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saken har påklaget Medietilsynets avgjørelse. KKID oppgir at forslaget ikke vil føre til
økt ressursbruk for det offentlige.

Forbud mot reklame å NRKs tekst-tv-sider.
Tekst-tv er i  dag ikke omfattet av forbudet mot reklame i NRKs allmennkanaler og NRK
har derfor anledning til å ha reklame på tekst-tv sidene.  I en vurdering har KKD påpekt
at det er mye reklame på tekst-tv, at reklamen har en relativt firarntredende plass, og at
det ofte er en noe glidende overgang mellom redaksjonelt innhold og reklame.  I tillegg
mener KKD at det ikke vil ha stor økonomisk betydning for NRK dersom
reklameadgangen faller bort. Reklameinntekten fra tekst-tv er anslått til om lag 5 mill.
kroner per år. På denne bakgrunn mener KKD at reklame på tekst-tv bør forbys.

H'emmel for innhentin av abonnentre 'stre fra tilb dere av ems sinnhold for
kontroll mot NRKs ksensre 'ster.
KKD foreslår at NRK gis hjemmel i kringkastingsloven for å innhente opplysninger om
distributørenes kunderegistre, og for å kontrollere de innhentede opplysninger mot
lisensregistret. Hovedargumentet for å innføre en slik hjemmel er at det kan
effektivisere NRKs lisenskontrollvirksomhet.  KKD oppgir at forslaget vil medføre økte
administrative ressurser for NRK,  samtidig som en effektivisering av kontrollen vil
bidra til økt innbetaling.  Nettoeffekten av konsekvensene må ifølge KKD antas å være
positiv for NRK.

Forhånds o 'ennip av NRKs n e medie 'enester
Statsstøtteregelverket krever at det må være etablert en klar offisiell definisjon av hvilke
tjenester som omfattes av allmennkringkastingsoppdraget og som således har krav på
offentlig støtte,  KKD foreslår å lovfeste at kun tjenester som oppfyller demokratiske,
sosiale og kulturelle behov i samfunnet kan omfattes av allmennkringkastingsoppdraget
til NRK.  KKD oppgir at forslaget kan føre til økt ressursbruk hos Medietilsynet, men at
denne administrative merbelastningen vil være begrenset,

FIN har ingen merknader til høringsnotat om ovennevnte.
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