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Høring  -  bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og
kringkastingsforskriften

Vi viser til brev fra Kultur- og kirkedepartementet av 29. mars 2007 om ovennevnte.

KKD legger frem to alternative forslag til endringer i reglene om abonnentvalg i
kabelnett. Det første alternativet er at de gjeldende reglene om abonnentvalg revideres.
Medietilsynet har på oppdrag fra KKD utarbeidet et slikt forslag til nye regler, jf
høringsnotat. Det andre alternativet er at reglene om abonnentvalg i kabelnett
oppheves.

KKD foreslår at kanalvalget fortsatt skal skje innenfor rammene av en grunnpakke.
Etter FINs syn mangler høringsnotatet en tilstrekkelig drøfting av alternativet der
forbrukerne selv bestemmer hvilke kanaler de vil abonnere på. KKD omtaler
problemstillingen kort i avsnitt 3.3 "A la carte-valg" av kanaler kontra pakker. Her peker
departementet på at alternativet med fritt valg av kanaler er teknisk mulig, men at en
slik løsning ikke vil gi lavest pris for forbrukerne per kanal. Videre peker KKD på at en
slik løsning vil kunne medføre reduserte reklameinntekter for kringkasterne og
reduserte inntekter for kabelselskapene. FIN viser til at når forbrukerne blir tvunget til
å kjøpe en pakke av kanaler (enten dette er en grunnpakke eller en tilleggspakke), vil
dette generelt bety at forbrukerne blir tvunget til å kjøpe flere kanaler enn de
sannsynligvis ville gjøre ved fritt valg. Selv om det skulle vise seg at prisen per kanal vil
øke ved fritt valg av kanaler, er det derfor ikke gitt at forbrukernes totalutgifter til kjøp
av kanaler vil bli høyere ved fritt valg av kanaler. FIN ber på denne bakgrunn om at
grunnprinsippet om fritt valg drøftes grundigere før forslag til nye forskrifter
utarbeides. Etter FINs oppfatning må det sterke grunner til å velge et annet opplegg
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enn fritt valg. FIN kan for øvrig ikke se at det i høringsnotatet fremkommer vektige
argumenter for å tillate at kabeleierne på egen hånd skal kunne legge inn kanaler, slik
alt A og alt B i utkastet til forskrift § 4-3 (4) legger opp til.

FIN vil komme tilbake til saken når KKD har tatt stilling til hvordan departementet vil
følge opp høringen.
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