
BARNEOMBUDET

2 7..1UN. 2007r...
Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

Deres  ref: Vår ref:  Saksbeh: Arkivkode: Dato:

07/00841-2 Kari Stenquist 008;O;BO 26.6.2007

Høringssvar:
Bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften

Barneombudet viser til høringsdokument fra Barne- og likestillingsdepartementet om ny lov
om markedsføring og annen markedspraksis datert den 29.03.2007

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med
de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barns rettigheter. Det følger av artikkel
3 hvor det står at "Ved alle handlinger vedrørende barn og unge som foretas av offentlige
eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn."

I tillegg står det i artikkel 17 (e); "Partene skal oppmuntres til utvikling av passende
retningslinjer til vern av barnet mot informasjon og stoff som er skadelig for hans eller
hennes velbefinnende idet bestemmelsene i artikkel 13 og 18 tas i betraktning."

Høringsnotatet om bestemmelser om abonnentvalg i kringkastningsloven og kring-
kastningsforskriften er en beskrivelse av nåværende og mulig fremtidig praksis som
omhandler kabelselskaper og alternative abonnentordninger på TV-kanaler. Dette dreier
seg i utgangspunktet om temaer som strekker seg ut over Barneombudets arbeidsfelt.
Vi ser det derfor ikke som vår oppgave å gå inn på hvilke metoder kabeleiere skal benytte i
sine abonnentundersøkelser, ei heller hvordan grunnpakker og tilleggspakker bør fremstå.

Barneombudet vil likevel benytte anledningen til å påpeke at abonnentene i utgangspunktet
bør kunne få de kanaler de selv ønsker, altså et "å la carte-valg" som vist i pkt 3.3. Slik
situasjonen er i dag, opplever vi at abonnentene må betale for kanaler de ikke ønsker.
Barneombudet har mottatt henvendelser fra publikum som har barn. De har reagert på at de
må være med å betale for kanaler som inneholder for eksempel mye vold og mykpomo-
grafisk innhold eller reklamefinansiert barneunderholdning.
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Enkelte har også reagert på at det er de som betalende kunder må gå aktivt inn og beskytte
sine barn for kanaler de i utgangspunktet ikke ønsker å ha, altså ta i bruk en foreldrekontroll.

Barneombudet ber departementet om å vurdere disse innspillene. Utover dette har Ombudet
ingen yterlige kommentarer til høringen.

ed ve ig hils

Biar Hjerm
barneombud
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