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Høringsuttalelse til forslag om endringer i kringkastingsloven 
 
Vi viser til høringsnotat av 14.03.2008 vedr ovennevnte. Notatet inneholder en rekke forslag til endringer 
i loven. Norsk Redaktørforenings (NR) kommentarer er knyttet til forslaget om å gi økt uavhengighet for 
Medietilsynet på kringkastingsfeltet. Vi støtter i all hovedsak departementets prinsipielle vurderinger mht 
det generelle ønske om større grad av uavhengighet for statlige tilsyn, og også de konkrete forslag om en 
egen klagenemnd for kringkastingsområdet, slik dette skisseres i forslaget til ny § 2-12. 
 
Vi er imidlertid uenige i at dette systemet ikke samtidig skal omfatte riksdekkende konsesjoner. I 
høringsnotatet legger departementet stor vekt på at konsesjonene fortsatt er viktige virkemidler i 
mediepolitikken, hvilket isolert sett er korrekt. Vårt prinsipielle syn er imidlertid at det er en uønsket 
effekt av det faktum at det er begrenset tilgang på frekvenser, og at politisk styring av mediepolitikken 
gjennom konsesjonstildelinger ikke kan være noe mål. I stedet for å avdempe konsekvensene av denne – 
etter vårt syn – uønskede graden av politisk styring på kringkastingsområdet, vil departementets forslag 
opprettholde, og til en viss grad forsterke, det politiske aspektet ved styringen av 
kringkastingskonsesjonene. Det er etter vår mening uheldig. 
 
Prinsipielt sett burde det, på kringkastingsområdet som ellers på medieområdet, være fri etableringsrett. 
Konsesjoner må være unntak, ikke ut fra mediepolitiske betraktninger og ønsket om politisk styring av 
hva som blir kringkastet hvor og av hvem, men fordi det er nødvendig av hensyn til de tekniske 
begrensninger som fortsatt eksisterer. For å minimalisere effekten av den teknisk sett nødvendige graden 
av styring, burde regjeringen heller enn å sementere dagens system, bidra til å trekke i retning av mer 
presise og oversiktelige konsesjonsvilkår, vilkår som ikke avkrever politiske vurderinger i bakkant – når 
man skal ettergår graden av oppfyllelse av de samme konsesjoner.  
 
Et moment som gjør dagens system ytterligere betenkelig, og som departementet selv peker på, er at 
staten – samtidig som man skal være overprøvingsinstans i saker om oppfyllelse av riksdekkende 
konsesjoner – er eier av den største aktøren på området. Det forsterker våre innvendinger mot å holde 
riksdekkende konsesjonssaker utenfor det systemet med en uavhengig klagenemnd som nå skisseres. 
 
De øvrige forslag i høringsnotatet ligger på siden av NRs sentrale interessefelt, og vi har derfor ingen  
kommentarer til disse. 
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