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Vi viser til høringsbrevet av 27. oktober d.å. og oversender TV 2s høringsuttalelse og
kommentarer til Medietilsynets utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg
i kringkastings- og kabelnett.

Utredningen omhandler et tema av stor betydning for forbrukernes valgfrihet og for
videre finansiering av et norsk mediemangfold preget av kvalitet, egenart og variasjon.
Vi finner det derfor beklagelig at det ikke er foretatt en grundigere gjennomgang av
utredningens mest sentrale tema. Medietilsynet har etter vårt skjønn i stor grad
ubearbeidet videreformidlet distributørenes synspunkter på effektene av fritt
kanalvalg uten å gjøre selvstendige analyser eller vurderinger. Antagelig er det også
betegnende for utredningens mangel på konsistens at Medietilsynet noen dager etter
offentliggjøringen presiserte at selv om de oppfattes å være mot fritt kanalvalg, er de
egentlig for, men de mener "det ikke er hensiktsmessig å innføre en statlig regulering
av dette nå".

TV 2 finner det også problematisk at mediepolitiske premisser som i beste fall må
kunne karakteriseres som omstridte, legges til grunn for utredningenutenat det
gjøres eksplisitt rede for disse. Vi kan f. eks. ikke se at det er en sentral mediepolitisk
målsetting å maksimere tv-konsumet (eller antall kanaler uavhengig av om publikum
benytter seg av disse eller ikke); heller ikke at det er et naturlig mål å holde prisen
per kanal så lav som mulig uavhengig av om kanalen baserer seg på reklameinntekter
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eller salg av et attraktivt, eksklusivt innhold det er betydelig betalingsvilje for i deler
av markedet.

Disse implisitte målsettingene blir bestemmende for utredningen i den grad at man
overser selve hovedpoenget med fritt kanalvalg: At norske tv-seere, i likhet med
kjøpere av aviser, ukeblader, kinobilletter, bøker og andre medieprodukter, på fritt
grunnlag får anledning til å kjøpe akkurat de produktene de er interessert i. Det er
vanskelig for oss å se hvorfor norske forbrukere ikke skal innrømmes denne
grunnleggende friheten på tv-markedet når de har den i alle andre deler av
mediesektoren.

TV 2 kan ikke se at Kulturdepartementet er tjent med å tillegge denne utredningen
vesentlig betydning i sin videre behandling av et viktig kultur- og mediepolitisk tema.

TV 2s synspunkter på fritt kanalvalg, kort oppsummert:

• Norske mediebedrifter må ha tilgang til distribusjon som gjør det mulig å nå
hele befolkningen på en måte som både er teknisk rasjonell og økonomisk
sett så rimelig som mulig.

• Distribusjonen må legge best mulig til rette for fri flyt av innholdstilbud
mellom produsenter og konsumenter. Portvakter uten redaksjonelt ansvar
må ikke bli til hinder for innovasjon og nyetablering.

• I et lite marked som det norske er det spesielt viktig at en størst mulig andel
av den innholdsbaserte verdiskapningen reinvesteres i ny innholdsproduksjon.

• Fritt kanalvalg er viktig av hensyn til forbrukerne, slik at de kan betale kun for
de kanalene de faktisk ser på og får anledning til å gi direkte respons på nye
og eksisterende tilbud. I dagens distribusjonsmarked har ikke seerne denne
muligheten, hvilket er helt særegent sammenliknet med andre medier.

• Tilsidesettelsen av vanlige markedsmekanismer gjør det rasjonelt for tv-
selskapene å planlegge kostnadseffektivt alene ut fra hva som tilfredsstiller
reklamemarkedet. Fritt kanalvalg gir tydeligere incentiv til å satse på
kvalitetsheving og produktutvikling.

• Fritt kanalvalg er viktig av hensyn til ytringsfriheten. I dag reguleres tilgangen
til markedet av en håndfull distributører uten redaksjonelt ansvar og
tradisjonelle redaksjonelle forpliktelser.

• Reklameinntekter kan ikke alene finansiere kvalitet og bredde i det
kommersielle tv-tilbudet. Økt seerbetaling er en forutsetning for fortsatt
satsing på nyheter, aktualitetsprogrammer, direktesendt sport og
egenprodusert underholdning gjennom et mangfold av kanaler. Vi tror det
eksisterer betydelig betalingsvilje for kvalitet, men dagens distribusjonsmarked
gjør det umulig å teste ut denne viljen.

• Kanalpakking er et hinder for utvikling av en bredere flora av norske
nisjekanaler, både fordi de populære norske kanalene subsidierer utenlandske
konkurrenter, fordi pakkene gir distributørene mulighet til å beholde en svært
stor andel av verdiskapningen og fordi distributørene suverent kontrollerer
markedstilgangen.

• TV 2 motsetter seg ikke salg av kanalpakker, men dette må skje med
kanalenes samtykke og være et supplement til enkeltkanaler, ikke en
erstatning.
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• Vi trenger en lønnsom distribusjonsbransje, distributørene spiller en viktig og
innovativ rolle i det norske tv-markedet. Men dagens organisering fremmer et
statisk marked og truer norsk innholdsproduksjon.

• TV 2 noterer at det diskuteres å pålegge eierne av infrastrukturen å åpne
nettene for trafikk fra konkurrerende distributører. TV 2 støtter forslaget om
en grundig utredning av dette spørsmålet og ser det som spesielt viktig at det
konsekvensutredes en modell med et tydelig prisskille overfor forbrukerne
mellom tilgang/distribusjon og innhold. Det er da viktig at hensynet til
lønnsomhet og innovasjonsevne i distribusjonsleddet ivaretas i denne
diskusjonen.

• TV 2 mener samtidig at innføring av fritt kanalvalg — som vil  være et
regulatorisk sett mye mer avgrenset inngrep — i seg selv gir så store positive
effekter for forbrukerne og som stimulans for norsk innholdsproduksjon, at
dette arbeidet bør forseres uavhengig av spørsmålet om åpne nett.

• Fritt kanalvalg er teknisk mulig — og det er ingen grunn til å vente med
regulering. Distributørene har så store fordeler av å beholde dagens
pakkeregime at en regulering må til for å åpne markedet.

TV 2s synspunkter på Medietilsynets utredning, kort oppsummert:

• Utredningen fremstår som uklar og til dels selvmotsigende og preges både av
udokumenterte påstander og konklusjoner som ikke underbygges av de
argumenter som presenteres.

• Forståelsen av tv-markedet, annonsemarkedet og drivkreftene bak
resultatgenererende selskapers aktiviteter er åpenbart mangelfull.

• Distributørenes synspunkter på fritt kanalvalg videreformidles i stor grad som
fakta uten at det foretas noen kritisk analyse.

• Medietilsynet synes mer opptatt av å opprettholde et høyt antall utenlandske
kanaler uten seeroppslutning enn å styrke et mangfold av norske
kvalitetskanaler. Muligheten for at fritt kanalvalg kan stimulere til
kvalitetsheving av eksisterende produkter og etablering av nye, norske tilbud,
vurderes ikke.

• Det konkluderes i praksis med at publikums betaling ikke først og fremst skal
gå til å stimulere norsk innhold, men til distributørene og til å subsidiere et
høyt antall likeartede utenlandske kanaler nesten ingen ser på.

• Medietilsynet problematiserer ikke det urimelige i at norske kanaler, som er
underlagt strengere reklameregler enn utenlandske, gjennom kanalpakking
subsidierer sine utenlandske konkurrenters markedsadgang.

• Medietilsynet leter ikke etter andre — og åpenbare — forklaringer på
distributørenes holdninger til fritt kanalvalg enn hensynet til mangfold og
sluttbrukerpriser. Distributørene har opplagt interesse av å beholde
kanalpakking som et prisdiskriminerende instrument; et middel til å slippe å
konkurrere på pris, til å redusere tv-kanalenes forhandlingsrom og til å sette
sammen pakker slik at de fremhever egne kanaler seerne ikke nødvendigvis
har noen interesse av.

• Det er en svakhet ved utredningens gjennomgang av prismekanismer at det
ikke skilles mellom reklamefinansierte kanaler og kanaler som baserer seg på
salg av særlig attraktivt innhold til mer avgrensede målgrupper.

• Det fremstilles som en sentral mediepolitisk målsetting å maksimere tv-
seingen. TV 2 mener det må være en mer naturlig målsetting at norske tv-
seere har mulighet til å velge det innholdet de er interessert
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• Medietilsynet har ikke dekning for å hevde at "samtlige aktører" mener det
går i retning av fritt kanalvalg. I forhandlinger møter TV 2 tvert imot krav orn
å innordne seg dagens pakkestrukturer i langsiktige avtaler.

• At det blir flere og mindre pakker og noen flere tilvalgskanaler rokker ikke
ved det grunnleggende i pakkestrukturen: Brukeren må først kjøpe en pakke
før han kan kjøpe enkeltkanaler. TV 2 opplever at distributørene er innstilt på
å unngå en overgang til fritt kanalvalg, og mener derfor dette må reguleres.

• Medietilsynet fremholder det som problematisk at en regulering av fritt
kanalvalg vil innebære et radikalt brudd med tidligere regulering. TV 2 vil
anføre at Norge gjennom digitaliseringen av tv-distribusjonen er i ferd med å
gjennomføre et radikalt teknologiskifte og at det ikke er urimelig at det
oppstår nye reguleringsbehov i kjølvannet av slike.

• Utredningens største svakhet er likevel at Medietilsynet ikke er opptatt av
den grunnleggende problemstilling som  virkelig burde bekymre alle som er
opptatt av mediemangfold i Norge: Hvordan sikre at det fortsatt er mulig å
finansiere kommersiell allmennkringkasting etter at distribusjonen i Norge er
fulldigitalisert og konkurransebildet radikalt endret?

Behovet for regulering

Før vi går igjennom hovedtemaene i Medietilsynets utredning, ønsker vi kort å gi
uttrykk for TV 2s prinsipielle holdning til distribusjonsspørsmål samt beskrive
grunntrekkene i det vi opplever som alvorlige svakheter ved dagens
distribusjonsmarked.

TV 2 mener det må være en sentral mediepolitisk målsetting å sørge for at norske
mediebedrifter har stabil tilgang til distribusjon som gjør det mulig for hele
befolkningen å få tilgang til et høykvalitetstilbud både innholdsmessig og i teknisk
forstand.

Distribusjonen må være innrettet slik at nye  og  eksisterende produkter har reell
markedsadgang. Det er ikke noe mål i seg selv å opprettholde et høyest mulig antall
kanaler eller høyest mulig tv-seing, men derimot å sikre norske tv-seere den samme
valgfrihet som brukere av andre medieprodukter har. Det er viktig at det er mulig å
teste ut betalingsviljen og markedets respons på nye produkter — uten å være
avhengig av at nye kanaler passer inn i distributørenes pakkestrategier.
Distribusjonen må i størst mulig grad tilrettelegge for innovasjon, produktutvikling og
konkurranse basert på kvalitet, og pengestrømmen gjennom distribusjonsmarkedet
må i størst mulig grad bidra til finansiering av ny innholdsproduksjon.

TV 2 mener det er prinsipielt galt å legge reguleringen av markedsadgangen i
distributørenes hender. Bortsett fra der det er kapasitetsbegrensninger (DTT og
analog kabel) må distributørene ha plikt til å åpne nettene for alle tilbydere, men på
kommersielle vilkår. TV 2 er for en lønnsom distribusjonsbransje, det er en
forutsetning for innovasjon og videre investering i infrastruktur,  men  vi kan ikke se at
samfunnet er tjent med et distribusjonsmarked som legger redaksjonell makt i
distributørenes hender.

Brukerne må kunne bestille og betale for de produktene de ønsker, ikke for pakker.
av produkter distributørene har satt sammen for dem.
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I dag fungerer markedet slik at tv-kanalene har liten forhandlingskraft overfor
distributørene. Distributørene bestemmer i sluttenden hvilke kanaler som skal tilbys
publikum. Seerne kan ikke fritt velge — selv om dette på de fleste plattformer er
teknisk mulig allerede i dag — og man må velge inngangspakker før man kan velge
enkeltkanaler. I praksis blir det som om man ikke kan gå i aviskiosken og kjøpe VG
uten å måtte ta med Economist og Der Spiegel i samme slengen.

Distributørene lager eksklusivitetsavtaler med bestemte kanaler for å hindre andre
leverandørers kunder tilgang til kanaler de ellers kunne ha tenkt seg. Slik kan man
drive prisdiskriminering og distributørene kan ta ut en langt høyere profitt enn
tilfellet ville vært under åpen prisfastsettelse. Resultatet er at det meste av seernes
betaling går til distributørene mens bare en liten andel går til reinvestering,
produktutvikling og stimulans av nytt innhold.

Dette utgjør en statisk ordning der antallet kanaler er mer elle mindre gitt, det
gjelder bare å pakke dem. Det foreligger få stimuli for utvikling av nye kanaler og i
særdeleshet produkter som ikke kan finansieres av reklame. Seerne tillates ikke å gj
en direkte markedsreaksjon på nye produkter.

Mens redaktørens rett og ansvar er grunnfestet i de vestlige demokratier og
myndighetene gjennom Grunnlovens § 100 siste ledd er forpliktet til å  "Iægge
Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig samtale" (det såkalte
infrastrukturkravet), har distributørene ingen andre forpliktelser enn sin egen
lønnsomhet. Derfor er spørsmålet om fritt kanalvalg også et spørsmål om
ytringsfrihet. TV 2 mener myndighetene er forpliktet til å ta dette i betraktning når
lovgivning og andre regulatoriske tiltak vurderes.

TV 2 motsetter seg ikke en mulighet til å lage pakker, men mener dette må skje med
kanalenes samtykke og være et supplement til enkeltkanaler, ikke en erstatning.

Som avisene deler sine produkter i flere legg, deler TV 2 sitt tilbud i flere kanaler.
Det er ikke bundling, men en logisk redaksjonell oppdeling under én redaktørs ansvar
og myndighet — til forskjell fra distribusjonsselskapene som så å si setter seg i
redaktørens sted uten å ha verken redaksjonelt ansvar eller redaksjonell myndighet.

Mens man i norsk medie- og kulturpolitikk tradisjonelt har vært opptatt av å styrke
norsk innholdsproduksjon, gir dagens reguleringer av kringkastingssektoren flere
utslag som neppe er tilsiktet. Norske tv-kanaler som sender fra Norge er underlagt
et strengere reklameregime enn utenlandske kanaler og norske kanaler som sender
under andre lands jurisdiksjon. Samtidig fører distributørenes "hardpakking" av de
populære norske kanalene sammen med utenlandske kanaler, til at norske kanaler
tvinges til å subsidiere konkurrentenes etablering og markedsadgang i Norge.

Det er teknisk mulig å innføre fritt kanalvalg, og av hensyn til norsk
innholdsproduksjons fremtid er det på høy tid at det treffes tiltak for å få slutt på
diskrimineringen av norske tv-kanaler.

Medietilsynet har som nevnt presisert at de egentlig er for fritt kanalvalg, men at de
ikke ser det som hensiktsmessig å regulere nå. De viser blant annet til at "samtlige
markedsaktører" har signalisert at det går i retning av større valgfrihet. TV 2 deler



ikke denne oppfatningen. Gjennom våre forhandlinger med distributørene møter vi
stadig like sterke krav om innordning i pakkestrukturer gjennom langsiktige avtaler.

At det blir flere ulike pakker å velge mellom og et større antall tilvalgskanaler, rokker
ikke ved det grunnleggende problematiske ved pakkestrukturene: du må kjøpe en
pakke før du kan kjøpe enkeltkanaler, og distributørene har fortsatt kontroll over
markedstilgangen.

Gjennomgang av utredningen

Etter det TV 2 kjenner til er det gjennomført få grundige utredninger av
konsekvensene av fritt kanalvalg på prising, reklameinntekter, tv-seing,
inntektsfordeling i tv-markedet, konsumentvelferd og lignende. De mest omfattende
vi er kjent med, ble gjennomført av The Federal Communications Commission2
(FCC) i USA.

FCC gjorde i 2004 en utredning (heretter kalt FCC 20043) som langt på vei
konkluderer på samme måte som Medietilsynet gjør i sin rapport fra 2008: fritt
kanalvalg vil føre til lavere reklameinntekter (dels på grunn av lavere tv-seing), høyere
priser, færre kanaler og vesentlig mindre mediemangfold. Ettersom Medietilsynets
utredning i liten grad bruker kildehenvisninger, vet vi ikke om de er kjent med denne
rapporten, der konklusjonene er nokså sammenfallende med Medietilsynets.

Det som uansett burde være interessant både for Medietilsynet og
Kulturdepartementet, er at FCC i en ny rapport fra 2006 (heretter kalt FCC 20064)
regelrett "slakter" sin egen rapport fra to år tidligere og går i rette med så godt som
samtlige av de argumenter også det norske Medietilsynet har anført mot fritt
kanalvalg her hjemme.

Det må selvsagt tas i betraktning at det er vesentlige forskjeller mellom det norske
og det amerikanske markedet — ikke minst den åpenbare forskjellen i
markedsstørrehe — men flere av de påpekte analytiske svakhetene ved FCC 2004 har
definitivt relevans for en vurdering av Medietilsynets rapport, ettersom argumentene
som anføres i de to rapportene er så like. Vi vil i vår videre gjennomgang derfor
henvise til FCCs rapporter der det er naturlig.

Effekter på priser og kostnader

Medietilsynet — og FCC 2004 — argumenterer for at fritt kanalvalg fører til høyere
kostnader, men er lite konkrete med hensyn til hvilke kostnadselementer som
påvirkes. Dette er faktisk et viktig spørsmål med tanke på hvilke prismessige effekter
forbrukerne vil oppleve. Tilsynet burde ha forsøkt å skille mellom  marginalkostnader

2 Det amerikanske FCC utøver en rekke oppgaver tilsvarende det Medietilsynet og Post- og teletilsynet
gjør i Norge. FCC beskriver seg slik på sin egen hjemmeside: The Federal Communications
Commission (FCC) is an independent United States government agency. The FCC was established by
the Communications Act of 1934 and is charged with regulating interstate and international
communications by radio, television, wire, satellite and cable. The FCC's jurisdiction covers the 50
states, the District of Columbia, and U.S. possessions. Se: ht ://www.fcc. ov/aboutus.htmi
3 Rapporten er i sin helhet tilgjengelig på htt ://f allfoss.fcc. ov/edocs ublic/attachmatch/DOC-
254432A1 .pdf

Se htt ://f allfoss.fcc. ov/edocs ublic/attachmatch/DOC-263740A1. df
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(altså kostnader som påløper for hver kanal/kanalpakke den enkelte abonnent kjøper)
og faste kostnader (kostnader som i hovedsak er uavhengig av salgsnivå).

Som en hovedregel avhenger sluttbrukerprisene i et marked av kundenes
betalingsvilje, marginalkostnadene og konkurransegraden. Alt annet likt, vil størrelsen
på de faste kostnadene kun påvirke markedsaktørenes profitt, og ikke
sluttbrukerprisene — verken på kort eller lang sikt. Uten at vi helt forstår hvorfor, ser
ikke Medietilsynet ut til å betrakte aktørene i tv-markedet som resultatgenererende
bedrifter i en konkurransesituasjon. Der kan man ikke uten videre velte økte
kostnader over på kundene.

På side 20 skriver Medietilsynet:
"Selv om det er allmenn enighet i bransjen om at et å la carte-system vil bli dyrere for
sluttbrukeren, er det ikke enighet om hvormye høyere prisen per kanal vil bli. Distributørene
synes i hovedsak å mene at prisen blir vesentlighøyere. Særlig RiksTV har signalisert at et
system basert på enkeltkanaler vil  være kostnadsmessig svært krevende."

Det hadde styrket utredningen betraktelig om man hadde analysert hvilke
kostnadselementer som påvirkes av individuelt kanalvalg og hvordan
kostnadsøkningen eventuelt slår ut på sluttbrukerprisene. Det er ikke åpenbart at det
er noen direkte sammenheng her.

Det gir dessuten ingen mening å behandle spørsmålet om prisnivå uten å se pris i
sammenheng med kvalitet. TV 2 kan vanskelig se at det er noen naturlig målsetting å
presse prisen for alle kanaler ned på et lavest mulig nivå — med de åpenbare
konsekvenser det vil ha for kvaliteten på de produkter som tilbys. Det er viktig at
man skiller mellom kanaler som primært baserer seg på reklameinntekter og kanaler
som selger skreddersydd innhold til et mer avgrenset publikum med vilje til å betale
for akkurat dette innholdet.

Reklamekanaler vil ha interesse av å holde prisen så lav som mulig for å sikre et høyt
antall seere for annonsørene, for nisjekanalene vil det forholde seg annerledes.
Dersom det er kostbart å produsere en kanal med et eksklusivt innhold som en
seergruppe finner særlig attraktivt og dermed gjerne vil betale for, vil dette
gjenspeiles i prisdannelsen for kanalen. Det betyr ikke at det er negativt — verken for
samfunnet eller forbrukeren — at denne kanalen koster mer enn en kanal som
primært baserer seg på salg av reklame.

Poenget er at det også på tv-markedet må bli mulig for brukerne å betale for kvalitet
innenfor sine spesifikke interesseområder, slik det er på andre deler av
mediemarkedet. Dersom tv-distribusjonsmarkedet skal kunne karakteriseres som
velfungerende på dette området, må innholdsprodusentene ha anledning til å teste ut
betalingsviljen for slike produkter  også der kanalene ikke nødvendigvis passer inn i
distributørenes strategier. Slik er det ikke i dag.

TV 2 finner dessuten grunn til å understreke at de store distributørene allerede i dag
har et system med tilbud av individuelle tilvalgskanaler på toppen av en pakke. Det
indikerer at de teknisk sett langt på vei er i stand til å håndtere et system med fritt
valg av enkeltkanaler, men likevel kreves det altså at forbrukerne legger en pakke i
bunn.

7



Dette skriver for så vidt Medietilsynet selv på side 18, uten at de dermed trekker den
naturlige konklusjonen av utsagnet:

"De som i dag tilbyr løsninger med "pay-per-view" har sannsynligvis allerede mye av det soni,
skal til".

Som de neste sitatene viser, er utredningen også inkonsistent når det gjelder pris- og
kostnadsmessige effekter av fritt kanalvalg.

I sammendraget på side 3 heter det:
"Det foreligger i dag ingen tekniske hinder mot å tilby fritt kanalvalg i digitale nett. Et pålegg om
dette vil kreve nødvendige investeringer i tekniske og administrative løsninger, en økt kostnad
som å kort sikt vil kunne i risøknin er kanal." (vår uthev)

Her antydes det altså at distributørenes omleggingskostnader bare i beskjeden gracl
vil påvirke sluttbrukerprisen. TV 2 finner grunn til å anta at i forhold til
distributørenes totalkostnader og totalomsetningen på distribusjonsmarkedet, er
dette helt marginale størrelser.

Videre heter det på side 20:
"Ifølge [enkelte programselskap] vil et marked der samtlige distributører tilbyr fritt kanalvalg
sannsynligvis medføre økt konkurranse innad og mellom plattformene (øke) med det resultat at
prisen på hver enkelt kanal på sikt vil justeres nedover (prisen per kanal vil bli justert i et
konkurranseutsatt marked)."

Her antydes det motsatte utfall av det Medietilsynet til syvende og sist konkluderer
med — prisene per kanal vil synke med fritt kanalvalg. Det som imidlertid er nokså
uklart, er hva som er sammenligningsgrunnlaget her. I dag eksisterer jo ikke fritt
kanalvalg og følgelig finnes det heller ingen etablert "pris per kanal". Vi synes
Medietilsynet her kunne klargjort hvilke priser som betraktes som utgangspunktet.

En rimelig tolkning av "disse programselskapenes" utsagn er at fritt kanalvalg gir
sterkere konkurranse i distribusjonsleddet og dermed lavere gjennomsnittspris per
kanal ut til forbruker. Det er rimelig å anta at distributørene i dag bruker
kanalpakking som et differensieringsparameter som gjør det mindre nødvendig å
konkurrere på pris.

Etter denne gjennomgangen er det litt overraskende at Medietilsynet i neste setning
implisitt avviser enhver eventuell gunstig (for forbrukeren) priseffekt av fritt kanalvalg.
Side 20:

"Markedsprisen for en kanal (per kunde) vil bli høyere ved enkeltvis salg av kanalen, enn ved
salg gjennom kanalpakke".

Medietilsynet gjør ikke rede for  hvorfor de avviser at konkurransen under fritt
kanalvalg kan føre til lavere priser. Det konkluderes uten begrunnelse, og
konklusjonene er som regel sammenfallende med distributørenes synspunkter.

På side 19 skriver Medietilsynet:
"Et system basert på fritt kanalvalg vil føre til økt konkurranse mellom tv-kanalene. TV-
kanalene er ikke sikret distribus'on o vil måtte konkurrere om TV-seernes unst.
Markedsføringsbudsjettene vil følgelig måtte økes i kampen om å sikre seg flest mulig
abonnenter. For å dekke markedsføringsutgiftene må tv-kanalene øke abonnementsavgiften".
(vår uthev.)
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Det er vanskelig å se at dette utdraget i det hele tatt gir økonomisk mening.
Kommersielle aktører vil velge den abonnementsavgiften som genererer best mulig
økonomisk resultat. Hvis en gitt kanal får et best mulig resultat ved å sette avgiften til
f. eks. ti kroner, vil denne konkrete abonnementsavgiften gi best mulig resultat
uavhengig av hvor store markedsføringskostnadene er. Her svekkes utredningen av
mangel på grunnleggende kunnskap om resultatgenererende aktørers opptreden.

Setningen TV 2 har uthevet er også oppsiktsvekkende i den forstand at Medietilsynet
synes å mene at siden konkurranse fører til at kanalene må "konkurrere om seernes
gunst", vil det føre til høyere kostnader for bedriftene og derfor høyere
sluttbrukerpriser. Det kan nesten se ut som om Medietilsynet er av den oppfatning at
prisene vil bli lavere i en monopolsituasjon enn under virksom konkurranse.

Tilsvarende problematiske er følgende setninger fra side 25:
"Programselskapet kan ikke med like stor sikkerhet vite hvor mange potensielle sluttbrukere
som til enhver tid vil abonnere på kanalen [ved fritt kanalvalg som under kanalpakking].
Programselskapene vil måtte kompensere den økte usikkerheten knyttet til distribusjonsgraden
med å kreve en høyere lisensavgift fra distributørene for videresending. Denne økte utgiften vil
kunne overføres på sluttbrukeren. Markedsprisen for kanalen (per kunde) vil derfor bli høyere
ved enkeltvis salg av kanalen, enn ved salg gjennom en kanalpakke".

Denne argumentasjonen bygger på to fundamentalt feilaktige forutsetninger: for det
første at det skal være en naturlig målsetting at aktørene i tv-bransjen — ulikt alle
andre bransjer — skal unndras naturlig konkurranse, og for det andre at enhver økt
usikkerhet kan kompenseres gjennom høyere priser.

Det er godt mulig Medietilsynet har rett i at fritt kanalvalg vil medføre at forbrukere
må betale en høyere pris for bestemte enkeltkanaler enn snittprisen for kanalene i en
pakke tilsier i dag — men dette vil altså ha sammenheng med forskjellene i kanalenes
attraktivitet, grad av eksklusivitet og evne til å tilfredsstille særinteresser.

Gjennomgangen på de to foregående sidene er likevel viktig av to årsaker: den viser
at utredningen svekkes av en mangelfull forståelse av markedet som utredes, og at
det kan tenkes å ligge andre hensyn enn sluttbrukerprisen bak distributørenes ønske
om kanalpakking.

Medietilsynet oppsummerer på side I 9:
"Hovedårsaken til at distribusjonsselskapene opererer med kanalpakker er, som diskutert i
kapittel 2, at dette har en prisreduserende effekt sammenlignet med å selge disse kanalene
enkeltvis."

Det er uklart for oss om Medietilsynet her virkelig mener "prisreduserende" effekt
eller om det dreier seg om en "kostnadsreduserende" effekt. Det er nemlig en
vesentlig forskjell på de to begrepene. Her — som mange andre steder i utredningen —
er vi henvist til å gjette oss til meningen. Ut fra sammenhengen finner vi grunn til å
anta at Medietilsynet snakker om en kostnadsreduserende effekt. Da er det som
tidligere nevnt viktig å ha i mente at dersom fritt kanalvalg først og fremst øker de
faste kostnadene, vil sluttbrukerprisene påvirkes i svært liten grad.

Av større betydning synes vi det er å få frem at distribusjonsselskapene utover den
kostnadsreduserende effekten også har en rekke andre fordeler av kanalpakking.
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TV 2 mener det i en utredning av denne typen i alle fall burde ha vært vurdertom
distributørenes kanalpakking også kunne bunne i strategiske interesser. For TV 2 er
det nokså åpenbart at flere motiv kan være relevante:

• Pakking hindrer åpen prisdannelse og kan brukes som element i en strategi
for å ta ut en større del av forbrukernes betalingsvillighet.

• Pakking gjør at distributørene kan sette seg i en redaktørrolle og typisk koble
ukjente kanaler eller kanaler de har interesse avå fremheve — med
populære kanaler med høy oppslutning. Slik kan man differensiere sitt tilbud
fra andre tilbyderes — uten å måtte konkurrere på pris.

• Pakking forskyver forhandlingsmakt fra kringkasterne til distributørene.

Dette er i sum så viktige strategiske redskap for distributørene at de nok ville ha
foretrukket kanalpakking også selv om det skulle gi dem vesentlighøyerekostnader
enn fritt kanalvalg.

Også FCC 2006 går i rette med disse argumentene fra sin egen 2004-rapport:
"[...] the First Report provides little analysis of how bundling may inflate prices charged to
consumers. Since bundling is a means of price discrimination, it enables MVPDs5 to extract
consumer surplus better than does a la carte. The economic analysis of pricing provided in the
First Report's Appendix focuses on the need to cover the cost of the networks provided and
says little about how bundling might increase prices to consumers."

Og videre:
"The First Report characterizes bundling as valuable because it allows MVPDs to exctract
additional surplus that can be used to cover programming costs. But this i nores the rima
role of bundlin which is to extract sur lus to enhance rofits [...]" (vår uthev).7

Det er ikke TV 2s oppfatning at eventuell superprofitt skapt av kanalpakking tilfaller
innholdsprodusentene.

På side 25 skriver Medietilsynet så:
"For det andre vil redusert distribusjon [grunnet fritt kanalvalg] bidra til reduserte inntekter For
distributørene, som kan bety et dårligere tilbud og høyere priser for forbrukerne".

Dette synspunktet gir heller ingen mening i økonomisk forstand. Det virker faktisk
som om Medietilsynet i fullt alvor mener at et dårligere tilbud gir grunnlag for høyere
priser. Som nevnt tidligere snakker vi her om kommersielle aktører, som til forskjell
fra bedrifter som er regulert og underlagt et nullprofittkrav, ikke automatisk kan
velte et inntektsbortfall over på konsumentene gjennom økte priser. I de fleste
bransjer og i de aller fleste sammenhenger — forutsatt at vi har en fungerende
konkurranse — vil det være slik at et kvalitetsfall vil måtte kompenseres gjennom
laverepriser.

Ut fra et forbrukerperspektiv vil det være langt mer interessant å se hva som er
seernes kostnader forbundet med å motta de kanalene de faktisk serpå.Og her
kommer Medietilsynet selv med en konklusjon som vitterlig bør være et klart
argument for å innføre fritt kanalvalg (s. 20):

"Ved fritt kanalvalg vil kunden kunne unnlate å kjøpe og betale for kanaler som det ikke er
interesse for. En slik løsning vil trolig føre til en samlet prisreduksjon for mange husstander".

5 MVPDs multichannel video programming distributors, altså distributører.
6 FCC 2006, pkt. 37 side 20.
7 FCC 2006,pkt. 38 side 20.
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Dette støttes da også klart av FCC 2006.8

Sett i lys av Medietilsynets mandat, der man er bedt om å legge særlig vekt på
prismessige virkninger av fritt kanalvalg9, synes vi for øvrig det er svakt at man har
fokusert ensidig på sluttbrukerpris og ikke vurdert effekten på prisdannelsen i
forholdet mellom tv-kanal og distributør. Vi mener det hadde vært naturlig at
Medietilsynet vurderte om ulike prisingsmekanismer hadde gitt ulike utslag (man kan
f. eks, tenke seg både en engros-modell under fritt kanalvalg og en modell der tv-
kanalene setter ut-prisen), om betaling for distribusjon kunne skilles fra betaling for
innhold, som i strømmarkedet osv.

Som tidligere nevnt finner vi det også godt underbygd at effektene av fritt kanalvalg
på prisdannelsen vil være annerledes for brede reklamekanaler enn for smale
nisjekanaler, og vi synes det er en svakhet ved utredningen at dette ikke er analysert.

Effekter på annonsemarkedet

Utredningens analyse av fritt kanalvalgs effekter på reklameomsetningen inneholder
vesentlige misoppfatninger av hvordan markedet for tv-reklame i Norge fungerer i
dag.

Tilsynet skriver på side 9:
"I et oppdelt mediemarked med stor konkurranse vil muligheten for reklameinntekter være
begrenset. Pakker gir annonsørene muligheten til å kjøpe reklameplass for et større antall seere
enn ved enkeltkanaler. Å la carte vil gi mindre annonseinntekter og mindre inntekter fra
abonnentene".

Utsagnet fremstår som svært upresist fordi det ikke konkretiseres  hvilke aktører som
vil få lavere annonse- og abonnementsinntekter. Det er dessverre også en
gjennomgående svakhet ved rapporten — det differensieres sjelden mellom ulike ledd
i næringskjeden når effektene av fritt kanalvalg diskuteres.

I denne sammenhengen er det likevel viktigere å påpeke at påstanden om at et
"oppdelt mediemarked" begrenser mulighetene for reklameinntekter er fullstendig
uten mening. For det første er reklamesalg i Norge primært basert på faktisk tv-
seing, som måles daglig. For det andre er det tv-kanalene som selger reklameplass på
tv i Norge, ikke distributørene. For det tredje varierer det hvordan distributørene
setter sammen sine pakker, slik at det blir helt meningsløst å påstå at annonsørene
legger opp sine reklamekampanjer basert på distributørenes kanalpakker. For det
fjerde er ofte annonsørenes kampanjer skreddersydd med en bestemt eksponering
på et bestemt utvalg kanaler, slik at pakkesammensetningen blir fullstendig irrelevant.

Vi viser også her til FCC 2006, som redegjør for at FCC 2004 var direkte misvisende
i sin analyse av å la cartes sannsynlige effekt på reklameinntektene:

"If properly applied, the study's conclusion regarding advertising rates suggest that a la carte
could lead to increased advertising on niche programming networks, particularly for products
with narrow and well-defined demographics".1°

8 Se FCC 2006, kulepkt. 1 & 2, side 4.
9 Medietilsynets utredning, side 2.
10Se FCC 2006, pkt. 17, s. 12.
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Her er det også interessant å merke seg at det ifølge FCC 2006 er de smalt definerte
nisjekanalene — særlig i demografisk forstand — som vil kunne nyte godt av å la carte i
form av økte reklameomsetning." Men her skal man av hensyn til markedets
størrelse være forsiktig med å trekke overføringsverdien for langt.

Hvis kanalpakking medfører at en stor del av husholdningene betaler for en rekke
kanaler de ikke ser på, og derigjennom får unødvendig høye utgifter forbundet med å
se på fjernsyn, er det mulig at å la carte vil kunne redusere samlede
abonnementsinntektergitt at kanaltilbudet er statisk slik at etablering av nye kanaler ikke
kan forventes. Men da bør det noteres at fritt kanalvalg vil kunne gi grunnlag for
etablering av nye kanakilbud som utløser betalingsvilje for produkter som tidligere
ikke kunne testes ut på markedet.

Vi kan dessuten vanskelig se at det er noe godt argument for å opprettholde
"tvungen kanalpakking" at noen aktører vil få lavere abonnementsinntekter. Dersom
den mediepolitiske målsettingen er å maksimere abonnementsinntektene, er den
enkleste løsningen å monopolisere markedet — noe som åpenbart vil være til skade
både for konsumentene og for samfunnet som helhet.

Vi stiller oss for øvrig litt undrende til at det skal være noen sentral målsetting for
myndighetene å maksimere tv-seingen i Norge, slik Medietilsynet har lagt til grunn.
TV 2 antar at det må være langt viktigere at seerne får se på de kanalene de er
interessert i, akkurat slik man skaffer seg de avisene, ukebladene og bøkene man
ønsker. Vi finner ingen gode argumenter for at myndighetenes tilnærming til tv-
bransjen skal være grunnleggende annerledes enn for andre markeder på
mediesektoren.

Medietilsynet kunne også med fordel problematisert at kanalpakkingkan medføre at
det tilbys tv-kanaler det ikke er samfunnsøkonomisk forsvarlig at blir tilbudt. Det er
like sannsynlig at pakkingen bidrar til å opprettholde en internasjonal
samlebåndskanal som en "utenlandsk kvalitetskanal". Vi viser igjen til FCC 2006:

"[...]bundling can lead to an oversupply of economically inefficient programming, as compared
to a la carte. (...] The use of bundling can provide an incentive to carry a network for which
the total value to consumers is less than its fixed costs, such that production of the network
reduces economic efficiency".12

Dersom fallende seertid var en konsekvens av fritt kanalvalg, kunne det være grunn
til å si at reklameomsetningen ville synke. Det finnes imidlertid ikke belegg for en sfik
påstand. Selv om abonnentene under et pakkeregime er påtvunget et høyt antall
kanaler, viser seermålingene at de bare ser på et fåtall av dem.'3 Dersom en seer
erstatter en pakke med de enkeltkanalene han eller hun er interessert i, er det
sannsynlig at vedkommende vil se akkurat like mye på tv som tidligere. Dette synet
støttes da også av FCC, som etter en grundig analyse i 2006 går tilbake på egne
påstander fra 2004-rapporten.'4

Medietilsynet skriver på side 19:

11 Se også FCC 2006, s. 26-27 og s. 32 om sannsynligheten for at kanaler som henvender seg til
minoriteter med stor betalingsvilje vil kunne bli tilbudt under å la carte.
12 Se FCC 2006, pkt. 20, s. 56.
13 Se tabell side 16.
14 Se FCC 2006, kulepkt. 3, side 4.
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"Plassering i en kanalpakke gir programselskapene forutsigbarhet. For kommersielle TV-kanaler
utgjør annonseinntektene en avgjørende del av deres inntektsgrunnlag. Størrelsen på
annonseinntektene henger sammen med seertall som igjen har sammenheng med hvor mange
potensielle seere kanalen når ut til. Hvis kanalen inngår i en kanalpakke, er den sikret
distribusjon til et stort antall abonnenter for en lengre avtalefestet periode. Hvis kanalen
derimot selges enkeltvis forsvinner denne forutsigbarheten."

Denne vektleggingen av potensielle seere er i beste fall tvilsom. På sikt er det
forventninger om faktisk antall seere — og ikke om volumet på "potensielle seere" --
som avgjør annonseetterspørselen på hver enkelt kanal. Det kan også anføres at
dersom publikum tar et bevisst valg om å abonnere på en bestemt kanal, er dette en
sterk indikasjon på at de faktisk ser på kanalen. Dermed kan man faktisk oppleve at
mange av de kanalene som har en viss seeroppslutning i dag, får redusert usikkerhet
under fritt kanalvalg.'

Det som uansett burde være nokså åpenbart, er at all den tid reklameomsetningen i
Norge primært er basert på faktisk, målt tv-seing, opprettholder man ikke potensialet
for reklameinntekter ved å holde liv i en rekke kanaler ingen ser på.

Det er også viktig å understreke at selv om annonseinntekter fortsatt er en viktig
inntektskilde, er det hevet over tvil at overgangen til andre inntektskilder — derunder
abonnementsinntekter og brukerbetaling — blir en stadig klarere forutsetning for å
finansiere kostbare nyheter, aktualitetsprogrammer, sport  og  egenprodusert, norsk
underholdning. Det er derfor avgjørende viktig å initiere strukturelle endringer i
markedet som legger til rette for en omfordeling av de abonnementsinntekter som i
dag i overveiende grad tilfaller distribusjonsleddet.

Det er med andre ord rimelig å anta at de samlede annonseinntekter vil være relatilvt
upåvirket av om det er fritt kanalvalg eller ikke. Annonsørene kjøper reklameplass
direkte hos kanalene — basert på målt, faktisk tv-seing — og det finnes ikke noe belegg
for at seingen vil gå ned. Den betydelig økte konkurransen som følger av
digitaliseringen av bakkesendernettet har da også ført til en formidabel oppgang i tv-
seingen det siste året — fordelt på et høyt antall norske tv-kanaler.

Effekter på mediemangfoldet

Til tross for at Medietilsynet gjennomgående har blåst opp negative effekter (for
distributørene) av fritt kanalvalg og unnlatt å trekke inn mange av de åpenbart
positive i analysen, konkluderer de likevel med at det er mange gode grunner til å gå
inn for fritt kanalvalg. Under pkt. 5.2.2. og 5.2.3. gjør de rede for at fritt kanalvalg
neppe vil øke "prisen per kanal" i særlig grad, og at mange husstander vil komme
bedre ut ved at de slipper å betale for kanaler de ikke ser på.

Når Medietilsynet til tross for dette likevel ikke vil gå inn for en regulering, er
hovedbegrunnelsen (side 20):

"Det er imidlertid andre konsekvenser av et påbud om fritt kanalvalg som er viktigere å
vurdere, og det er konsekvensene et slikt system vil ha på det totale tilbudet av kanaler, det vil
si på mediemangfoldet". (vår uthev.)

15 Det er for øvrig et gjennomgående trekk også ved FCC 2004 at de legger vekt på potensielle seere i
stedet for faktiske seere i diskusjonen om reklameinntekter. FCC 2006 er krystallklar på at dette var feil
vektlegging; se f. eks. FCC 2006, pkt. 17, s. 11, kulepkt. 3, s. 5 og pkt. 48, s. 24.
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Her tas det med andre ord ingen forbehold, fritt kanalvalg vii føre til redusert
mediemangfold. Også denne påstanden er udokumentert og i bare begrenset grad
underbygd av åpen argumentasjon. Substansen i dette sentrale argumentet — som vi
leser som selve hovedårsaken til at Medietilsynet konkluderer som de gjør — burde
vært grundigere vurdert.

Det er ikke utført mye forskning på feltet, og ut fra de arbeider TV 2 kjenner til, er
det ikke mulig å fastslå teoretisk hvorvidt kanalpakking eller fritt kanalvalg er best for
det totale mediemangfoldet. Det er dessuten svært vanskelig å kartlegge effekten av
fritt kanalvalg empirisk, ettersom kanalpakking har vært normen internasjonalt. Etter
det TV 2 har brakt på det rene, finnes det få studier på feltet, og de få som finnes
peker i litt ulike retninger.'6 Vi ser derfor ikke at Medietilsynet har holdepunkter for
sine konklusjoner.

På side 21 heter det:
"Det er grunn til å anta at norske kommersielle kanaler med et sterkt varemerke vil bli valgt
fremfor for eksempel utenlandske kvalitetskanaler [under a la carte]. Etter Medietilsynets
vurdering vil dette i så fall være et tilbakeskritt i forhold til et bredt mediemangfold." (vår
uthev.)

TV 2 reagerer på at Medietilsynet her stiller opp et så vidt ladet begrepspar med
"utenlandske kvalitetskanaler" som den verneverdige parten og "norske
kommersielle kanaler" som den negative motpolen.

Størrelsen "utenlandske kvalitetskanaler" konkretiseres ikke nærmere, men vi antar
at det dreier seg om kanaler som BBC, CNN, Discovery, Sky, Disney etc. Dette er
nærmest utelukkende finansielt sterke aktører på verdensbasis, aktører som neppe
trenger drahjelp fra norske kanaler for å etablere seg på det norske markedet
dersom de finner det interessant. Det er i denne sammenheng grunn til å gjøre
oppmerksom på at det norske markedet går for å være et av de med høyest
betalingsvilje i verden. Samtidig er det naturlig å anta at merkostnadene ved å tilby
utenlandske kanaler i det norske markedet er relativt små all den tid kanalen allerede
er produsert.

Medietilsynet later til å mene at det er viktigere med utenlandske enn med norske
nisjekanaler. Vi noterer at norsk medie- og kulturpolitikk tradisjonelt har hatt et
motsatt siktemål; å styrke norske produkter i konkurransen med utenlandske
mediegiganter. Det er også verdt å legge merke til at seernes tale er klar — der det
finnes norske alternativer, ser de på disse. Vi tviler på at det skjer fordi norske seere
ikke er kvalitetsbevisste. Det kan for eksempel nevnes at TV 2 Nyhetskanalen i dag
har mange ganger så høy oppslutning som alle de utenlandske nyhetskanalene til
sammen.

Både Canal Digital'' og Discoverys Norden-sjef Jan Andreassen har gitt uttrykk for at
"drahjelp" fra de store norske kanalene i form av kanalpakking er nødvendig for å
sikre de internasjonale nisjekanalenes tilstedeværelse i det norske markedet. De
vedgår at det foregår en slags subsidiering av utenlandske kanaler ved hjelp av blant

16 Crawford (2006) finner at konsumentoverskuddet øker og industriprofitten synker ved a la carte,
mens den totale velferdsgevinsten øker. Se også Gregory S. Crawford & Joseph Cullen: "Bundling,
product choice, and efficiency: Should cable television networks be offered å la carte?"; Information
Economics and Policy  19 (2007), s. 379-404.
17 Canal Digital er i dag den suverent største aktøren på det norske distribusjonsmarkedet.

14



annet TV 2, og uttrykker stor bekymring for mangfoldet dersom det tillates fritt
kanalvalg.'8

TV 2 tror disse kanalene utmerket er i stand til å klare seg selv. På grunn av lave
merkostnader og høy betalingsvilje i det norske markedet tror vil heller ikke
distribusjon i Norge er så marginalt attraktivt som Discovery og distributørene gir
uttrykk for. Dette rimer heller ikke med Discovery Networks Nordics signaler om
mulig økt satsing i Norge.'9

Vi noterer også at BBC lanserte fire nye kanaler i Norge i desember 2008, og at BBC
Worldwides Europasjef Dean Possenniskie begrunnet satsingen slik:

"Norge har historisk vist seg som et godt marked for oss, gjennom etterspørselen og
oppslutningen til BBC Prime og BBC Food. Utviklingen går samtidig i retning av flere
nisjekanaler og da ønsker vi å tilby seerne et bredt spekter av

Medietilsynet fører ikke noe belegg for sine påstander om at utenlandske kanaler vil
forsvinne, de tar bare distributørenes ord for det, uten å kritisk vurdere om det kan
være andre beveggrunner for å motvirke fritt kanalvalg. Det svekker i seg selv
utredningens verdi.

Når det er sagt er det like fullt mulig at konsekvensen av fritt kanalvalg blir at en del
utenlandske (og kanskje også norske) kanaler forsvinner fra det norske markedet. Vi
er ikke overbevist om at det vil være en ulykke for mediemangfoldet, og kan heller
ikke se at det er norske tv-kanalers oppgave å subsidiere konkurrentenes
markedsadgang.

Våre viktigste innvendinger mot Medietilsynets argumentasjon rundt mediemangfold
kan oppsummeres slik:

• Det er neppe et viktig kulturpolitisk mål å maksimere antall kanaler seerne tar
inn uavhengig av hvor mange de ser på.

• TV 2 kan ikke forstå at det er viktigere å opprettholde et høyt antall
likeartede utenlandske nisjekanaler enn å legge til rette for utvikling av norske
alternativer.

• De omtalte utenlandske kanalene er direkte konkurrenter av TV 2 i det
norske reklamemarkedet. Samtidig forholder de seg til gunstigere
reklameregler enn TV 2 fordi de sender fra et annet land. Er det da rimelig å
opprettholde et distribusjonssystem der TV 2 — og andre populære norske
kanaler — i praksis subsidierer sine konkurrenter?

• TV 2 kan ikke forstå at Medietilsynet synes det er uproblematisk med en
kryss-subsidiering av kanaler som under åpen konkurranse ville ha forsvunnet
og hvis fortsatte eksistens derfor innebærer et samfunnsøkonomisk tap.

Når det gjelder det siste punktet, sies dette klart i FCC 2006 i forbindelse med
kritikken av FCC 2004:

18 Dette ble blant annet bekreftet på konferansen "Kanalpakking i TV-markedet" på Norges
Handelshøyskole 14. november 2008. Se også DN 14.11.08, der Andreassen uttaler at de fleste av de 50
utenlandske småkanalene vil forsvinne under fritt kanalvalg.
19 Discovery Networks Nordics kanalsjef Björn Albrektson til Kampanje 4. desember 2008,se:
htt ://www.kam an.e.com/medier/artic1e378773.ece
20 Intervju i Aftenposten 6. oktober 2008, se:
htt ://www.aften osten.no/forbruker/di ital/n heter/tv/article2695159.ece
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"Consumers may find that they are purchasing programming that they do not watch and that
programming that they find valuable is not offered under bundling. A la carte could be
preferable to bundling in providing diverse programming responsive to consumer demand".2'

Når det gjelder de tre første punktene, kan det trygt slås fast at seerne allerede har
gjort sine valg. Som tabellen på neste side viser, er det primært kanaler som satser på
norske produksjoner eller på innhold som er redigert og tilpasset et norsk publikum,
som har betydelig seeroppslutning.

Markedsandeler 2. halvår 2008*

21 Se FCC 2006, femte kulepkt. s. 5.
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* 2. halvår 2008 valgt ut slik at effekten av digitaliseringen av bakkesendernettet gjenspeiles i størst mulig grad.
** Uten typiske premiumkanaler som TV 2 Sport, Canal +, TVI000 etc.

TV 2 finner det sannsynlig at en regulering henimot fritt kanalvalg vil føre til økt
satsing på norske nisjekanaler av høy kvalitet. I motsetning til Medietilsynet tror vi
ikke det først og fremst er "utenlandske kvalitetskanaler" som vil merke
konkurransen, men derimot de internasjonale samlebåndskanalene. Vi tror derfor en
regulering vil gi en samlet positiv effekt på det norske mediemangfoldet. Vi mener
dessuten det vil være et sunnhetstegn for tv-markedet at kanalene prises ut fra tilbud
til og etterspørsel fra forbruker fremfor at operatørene skal redigere ut fra hva som
best tjener deres marginer.

I november 2008 holdt Norges Handelshøyskole og Konkurransetilsynet en
konferanse om fritt kanalvalg som var klargjørende på flere måter.22 Distributørene
og representanten for de utenlandske nisjekanalene bekreftet at TV 2 fungerer som
trekkdyr for mindre, utenlandske kanaler. TV 2 noterte seg videre at distributørene
ikke mottok TV 2s invitt om å arbeide videre ut fra Medietilsynets oppsummering av
at "alle markedsaktørene" uansett mente utviklingen gikk i retning av et friere
kanalvalg.

Det ble under debatten på NHH brukt en interessant analogi til TV 2s rolle som
trekkdyr: "Det er ikke urimelig at et forlags bestselgere brukes til å subsidiere de
smale utgivelsene". TV 2 er helt enig i at dette ikke er urimelig - så lenge det skjer
innenfor samme forlag. Men analogien er dessverre dypest sett misvisende, ettersom
den korrekte parallellen er denne: Aschehougs bestselgere tvinges til å subsidiere et
annet foriags "smale lyrikere". Er det rimelig?

22 Konferansen "Kanalpakking i TV-markedet" på Norges Handelshøyskole 14. november 2008.
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Vi kan tenke oss dette overført til avisbransjen og formulere følgende problemstilling:
"Det er grunn til å tro at kommersielle norske aviser vil bli valgt fremfor utenlandske
kvalitetsaviser". Løsningen blir da å si til kundene at de ikke får kjøpe VG uten å også
kjøpe Times. Om en dominerende kioskkjede som Narvesen hadde krevd dette, ville
Medietilsynet ment at det var et rimelig krav for å styrke mediemangfoldet?

Dersom man virkelig synes det er riktig mediepolitikk å subsidiere internasjonale
mediegiganters nærvær i Norge, mener TV 2 man heller bør se på en form for
offentlig "pressestøtte" enn å tvinge norske kanaler til å bære sine konkurrenter inn
på markedet.

Hva med det norske mediemangfoldet?

Den største svakheten ved Medietilsynets utredning er at det overhodet ikke
vurderes hvordan fritt kanalvalg kan påvirke det norske mediemangfoldet i positiv
retning. A la carte vil kunne ha positive effekter både på kvaliteten i eksisterende
kanaler og ved at skrankene for nysatsinger blir færre. Det vil bli lettere å komme ut i
markedet og responsen fra publikum vil være direkte, slik at de som ikke har livets
rett bukker under.

TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Filmkanalen er eksempler på kanaler som ikke kan
finansieres i reklamemarkedet. Etableringen av slike kanaler avhenger av at man kan
teste ut betalingsviljen i markedet, noe som i dag bare er mulig dersom det passer inn
i distributørenes strategier.

Reklamefinansierte kanaler i en pakke vil primært søke å nå et størst mulig publikum
for en billigst mulig penge. Kanalene vil ha svake incentiver for å satse på økt kvalitet
og produktutvikling for å tilfredsstille seernes ønsker i størst mulig grad. Under fritt
kanalvalg vil dette forholde seg annerledes. Da vil en kanal kunne ta seg bedre betalt
jo bedre den tilfredsstiller publikums ønsker.

FCC 200623 sier følgende om sammenhengen mellom kvalitet og fritt kanalvalg:
"[...]if a la carte results in more competition among networks for subscribers, then one outcome
of this increased competition could be higher quality offerings from  the networks. Finally, under a
la carte, consumers coukl cancel their subscriptions to networks whose offerings do not provide
them with sufficient value, which could create an environment in which networks are more
responsive to consumer preferences in terms of the content, quality, and consistency of their
programming".

Digitaliseringen av bakkesendernettet har skapt en helt ny konkurransesituasjon på
det norske tv-markedet. Et 20-talls kanaler har nå tilnærmet riksdekkende
distribusjon, og kampen om reklameinntektene er blitt mye hardere. For TV 2s del er
situasjonen slik at fortsatt satsing på nyheter, aktualitetsprogrammer, direktesendt
sport og egenprodusert drama og underholdning ikke kan finansieres av
reklameinntekter alene. Vi er avhengig av å få utviklet andre inntektsstrømmer,
derunder et nytt regime for distribusjon der seerne faktisk får anledning til å sette
pris på det innholdet de ønsker.

23 Se FCC 2006, s. 14.
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TV 2 er av den oppfatning at hvis man ikke legger til rette for å gjøre det lettere for
innholdsprodusentene å komme direkte i kontakt med seerne, blir det vanskelig å
finansiere kommersielt kvalitets- og breddefjernsyn i Norge om ganske kort tid.

Når vi målet uten regulering?

På utredningens side 3 heter det:
"Samtlige aktører i bransjen som Medietilsynet har vært i kontakt med hevder at utviklingen går
i retning av et friere kanalvalg. De spår at kanaler vil kunne velges enkeltvis om noen år".

TV 2 er en av aktørene Medietilsynet har vært i kontakt med i forbindelse med
utredningen, og vi har ikke gitt uttrykk for at vi tror på en slik utvikling. Vi har ingen
tro på at et reelt fritt kanalvalg vil komme i stand med mindre dette blir regulert. Til
det er distributørenes strategiske interesser knyttet til kanalpakking alt for sterke.

Medietilsynet har rett i at det har foregått en utvikling i retning av flere pakker,
mindre pakker og mulighet for enkelte tilvalgskanaler, men det rokker ikke ved det
faktum at kunden må kjøpe en pakke før han kan velge enkeltkanaler og det er
fortsatt distributørene som bestemmer pakkenes sammensetning. Verken kunden
eller innholdsleverandørene har nevneverdig innflytelse.

Medietilsynet skriver på side I 8:
"Det er derfor liten tvil om at utviklingen går i retning av stadig større fleksibilitet og individuelt
tilpassede løsninger".

TV 2 har så langt ikke fanget opp noen signaler om at dette vil skje dersom det ikke
er i de store distributørenes interesser.

Medietilsynet argumenterer for at en regulering ikke kan iverksettes nå fordi
kabelnettene ikke er fulldigitaliserte før i 2010/201 I •24 TV 2 mener tvert imot at det
gir en gyllen anledning til å starte arbeidet med en regulering omgående, slik at et
regelverk som fungerer til beste for norske forbrukere og innholdsprodusenter er på
plass straks nettene er fulldigitalisert. Det er da viktig at dette utformes på en slik
måte at det ikke fungerer som et incitament til å utsette digitaliseringen i
kabelnettene.

På utredningens side 25 heter det:
"Et pålegg om at samtlige av fjernsynskanalene skal tilbys enkeltvis, slik at abonnentene kan
komponere en kanalpakke etter eget ønske, vil innebære et radikalt brudd med en langvarig og
etablert praksis som allerede er akseptert hos myndighetene."

Vi kan ikke se at dette er et vektig argument mot regulering. Digitaliseringen av tv-
distribusjonen innebærer i praksis et radikalt teknologiskifte som for første gang har
gjort fritt kanalvalg teknisk mulig og dermed til et reelt alternativ. At ny teknologi
medfører nye problemstillinger burde heller ikke være noe ukjent fenomen i
regulatorisk sammenheng.

På side 27 skriver Medietilsynet:
"Usikkerhet knyttet til en fjernsynskanals gjennomslag kan også føre til økte
rettighetsvederlag."

24 Medietilsynets utredning, s. 7.
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Dette argumentet forstår vi heller ikke. I den grad det er noen klar sammenheng her,
er det vel heller slik at lavere distribusjon og seeroppslutning fører til at en kanals
utgifter til rettighetsvederlag synker. At Norwaco og andre rettighetsorganisasjoner
eventuelt får mindre betalt fra aktører som får lavere distribusjon under fritt
kanalvalg, vil oppveies av økt betaling fra de som styrker sin distribusjon samt fra
eventuelle nye aktører i markedet.

Avslutning

Utredning fremstår i sum som svært ubalansert. Vi opplever at utrederne har vært
svært lydhøre overfor udokumenterte påstander fra distributørenes side, mens
potensielle positive effekter av fritt kanalvalg for norsk innholdsproduksjon
underkommuniseres eller overses fullstendig.

TV 2 mener norsk mediepolitikk på området primært bør ha to siktemål: Å
tilrettelegge for best mulig markedstilgang for produsenter av norsk innhold samt å gi
norske innholdsprodusenter konkurransedyktige betingelser sammenlignet med de
internasjonale konkurrentene. TV 2 oppfatter også at det tradisjonelt har vært bred
politisk enighet om disse rettesnorene for norsk kultur- og mediepolitikk.
Medietilsynet snur gjennom sin utredning denne politikken på hodet og synes å være
mer opptatt av å bevare et høyt antall utenlandske nisjekanaler drevet av
internasjonale mediegiganter enn å stimulere til innovasjon i norsk innholdsbransje og
legge til rette for fremtidig finansiering av norsk tv-produksjon.

For TV 2s del er det viktig å understreke at reklameinntekter alene ikke kan
finansiere bredden i et kommersielt alternativ til NRK — verken for TV 2 eller for
noen andre privatfinansierte kanaler. For at TV 2 skal kunne finansiere en videre
satsing på nyheter, aktualitetsprogrammer, sport og norsk underholdning, er det
maktpåliggende å få ta ut en fair pris i markedet. I dag er distribusjonsmarkedet
kortsluttet på en måte som gjør at dette ikke er mulig, langt mindre å få testet ut nye
kanaler og betalingsviljen for disse. Distributørene har i praksis tilrevet seg en rolle
som redaktører og etablert strukturer som gjør at en for liten andel av
verdiskapningen reinvesteres i innhold og enda mindre går til å stimulere nysatsing.

Medietilsynet mener det ikke er nødvendig å innføre en regulering av fritt kanalvalg
fordi markedsaktørene gir uttrykk for at dette uansett er på vei. La oss som en av de
omtalte markedsaktørene gi uttrykk for at TV 2 ikke deler denne oppfatningen. Etter
vårt skjønn undervurderer Medietilsynet kanalpakkingens strategiske verdi for tv-
distributørene.

Til syvende og sist handler dette også om ytringsfrihet. Mens redaktørens rett — og
ansvar — er grunnfestet i de vestlige demokratier, har en håndfull distributører uten
redaksjonelt ansvar tilrevet seg rollen som sensurmyndighet og tilgangskontrollør i
tv-bransjen.

Innføring av fritt kanalvalg kan gi vesentlige gevinster i form av økt konsumentvelferd
og stimulering av norsk innholdsproduksjon. TV 2 mener derfor det er vektige
grunner til å innføre en regulering av fritt kanalvalg nå. TV 2 er samtidig tilhenger av
at det iverksettes en større utredning av åpne tv-nett, derunder modellen med et
tydelig prisskille mellom tilgang/distribusjon og innhold.
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Dersom departementet har behov for ytterligere informasjon, står TV 2 selvsagt til
disposisjon.

Vennlig hilsen
fo 2 AS

- 3
Rune Indrøy Øystein Rygg Haanæs
kommunikasjonsdirektør konsernrådgiver
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