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Høringsnotat om allmennkringkastingsplakatfor NRK
Jeg viser til Kultur- og kirkedepartementets
(KKD)høringsbrevav 18.05.07.
Forbrukerombudetfører tilsyn med at de næringsdrivendes
markedsføringog
standardvilkårikke er i strid med markedsføringsloven.
Mer informasjonom
markedsføringsloven
og Forbrukerombudet
finnes på www.forbrukerombudet.no.
Jegfølgernøyemedpå områdetfor distribusjon
av TV-signaler
, bådenårdet gjelder
markedsføring
og avtalevilkår
. Dettehengersammenmedat det er en helt ny
konkurransesituasjon
på detteområdet
, meddet digitalebakkenettet
rett rundt
hjørnet. Jeger derforopptattav at forbrukerne
skalha et TV-tilbudutenkommersiell
påvirkning
. Det er ogsåspesieltviktigat barnikkeutsettesfor kommersielt
pressi alle
kanaler,sidende er en lett påvirkelig
gruppe.Gjennomdenne
allmennkringkastingsplakaten
for NRKer det godemuligheter
for å leggetil rettefor
dette.
Jeg går først inn på enkelte av kulepunkteneunder punkt 3 i høringsnotatet,og

derettergårjeg nærmereinnpå de problemstillingene
sometter minmeningreiserde
viktigsteforbrukerhensynene
i St.meld
. nr. 30 (2006-2007), Kringkastingi en digital
fremtid.
Høringsnotatet punkt 3. Allmennkringkastingsplakatfor NRK
NRK skal være allment tilgjengelig
Kulepunkt nr. 1 og 2 under det ene hovedpunktet om at NRKskal være allment

tilgjengelig er viktige momenteri en slik plakat. Det er av stor betydningå
opprettholdeen kringkastingsom når alle forbrukereuavhengigav bostedog
betalingsevne.Dette gjelder ogsådistribueringav tidligere produserteprogrammer,og
det er derfor positivt når det slås fast at NRKsarkivtilbud i hovedsak skal gjøres gratis
tilgjengelig.
Jeg kan også slutte meg til Forbrukerrådets høringsuttalelse på dette punktet når det
gjelder deres synspunkt om at bruk av åpne standarder bør etterstrebes ved valg av
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tekniskeløsninger.Og videreat innholdetblir gjort tilgjengeliguten bruk av tekniske
beskyttelsessystemer som i urimelig grad begrenser forbrukernes tilgang til innholdet,
eller som legger føringer på hvilket avspillingsutstyr som kan benyttes.

NRKsallmennkringkastingsplakatskal være ikke-kommersiell
Det er positivt at allmennkringkastingstilbudet
på radio,TV og tekst-TVskal være
reklamefritt,slik at de ikke inneholderspesiellesalgsfremmendehenvisningertil NRKs
kommersielle tjenester og produkter.

Det er ogsåviktig at NRKsnettsidersom har barn som målgruppeikke inneholder
markedsføring.De virkemidleneinternett som mediummuliggjør- dvs. levendebilder,
lyd og interaktivitet- gjør at markedsføringgjennomdennekanalenansessom særlig
sterk og påtrengendeoverfordennemålgruppen,som vil kunne ha vanskermed å
skille underholdning,redaksjoneltstoff og markedsføringfra hverandre.
Kommentarer til St.meld. nr. 30 ( 2006-2007 ), Kringkasting i en digital
fremtid.
Kapittel 2 Endringsprosesserinnen fjernsynssektoren
I kapittel 2 gir departementeten omfattenderedegjørelsefor de endringsprosesser
som er i gang på fjernsynssektorenog hvordandette virker inn på den enkeltes
medietilbud.Det er bra at denneutviklingengir forbrukerneet stadig økendeantall
fjernsynskanaler,ogsåvia nye teknologiskeplattformer.Jeg er imidlertidopptatt av at
de teknologiskeendringersom først og fremst skjer på grunnlagav digitaliseringenav
TV som medium,ogsåskal bidratil å gjøre forbrukernesTV-hverdagenklere.Jeg
håper at den økte valgfrihetenog inntogetav PVR-bokser,
i kombinasjonmed et
allmenttilgjengeligtilbud, vil bidra til dette.
Kapittel 3 Internasjonale rammebetingelser
Når det gjelder departementetskommentarertil endringenav TV-direktivetvedrørende
jurisdiksjon,stiller jeg meg bak initiativet om at såkalte"rettede sendinger"skal følge
mottakerlandetsmarkedsføringsregler.
For Forbrukerombudethar TV3 vært en utfordringi denneforbindelse,ettersomTV3
retter sine sendingermot Norgefra England,og dermeder underlagtengelsk
lovgivningog jurisdiksjon.Dette innebærerat TV3 blant annet går klar av forbudet i
kringkastingsloven § 3-1 annet ledd om å sende reklameinnslag i tilknytning til
barneprogram eller særlig rettet mot barn. Næringsdrivende som ønsker å omgå vår
nasjonale lovgivning og markedsføre sine produkter gjennom reklameinnslag særlig
rettet til barn har dermed en mulighet til å gjøre dette via TV3s sendinger.
I 1993 brakte Forbrukerombudet to saker mot henholdsvis Mattel Scandinavia AS og
Lego Norge AS inn for Markedsrådet, med påstand om at de hadde overtrådt
markedsføringsloven § 1 første ledd, jf. kringkastingsloven § 3-1 annet ledd, ved å
sende reklame særlig rettet mot barn på TV3. Lego og Mattel anførte at
Forbrukerombudet på bakgrunn av sendelandsprinsippet ikke hadde jurisdiksjon til å
gripe inn i disse tilfellene. Markedsrådet valgte å innhente en rådgivende uttalelse fra
EFTA-domstolen(sak E-8/94 og E-9/94). Forbrukerombudets argument om at Lego og
Mattel hadde valgt å sende reklameinnslagene på TV3 i omgåelseshensikt, ble ikke
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akseptertav EFTA-domstolen,
som ansåen slik "omgåelse"som en logiskog
nødvendigkonsekvensav hovedprinsippene
i TV-direktivetom sendefrihet,
koordineringav nasjonaleregler og sendelandsprinsippet.
Likeledesfikk heller ikke den svenskeMarknadsdomstolen
medholdda de i 1995 brakte

en tilsvarende
sakmellomdensvenskeForbrugerombudsmannen
og De Agostini
(Svenska) ForlagAB og TV-Shop i SverigeAB inn for EU-domstolenmed liknende

påstand(sak
C-34/95, C-35/95og C-36/95) til uttalelse.
Etter min vurdering innebærersendelandsprinsippet
en uthulingav forbudet mot
kringkastingsreklame
særlig rettet mot barn. Særligut fra det grunnleggendeprinsippi
norsk markedsføringslovgivning
om å verne barn og unge mot urimeligpåvirkningi
kommersiellhensikt,anserjeg derfor initiativetom at "rettede sendinger"skal følge
mottakerlandetsmarkedsføringsregler
som megetviktig.
Kapittel 4 Allmennkringkastingensrolle
Departementetviser i kapittel 4 til en forskningsrapportsom konkludererat med at et
uregulertfjernsynsmarkedmed et stort antall kanalerikke vil være i stand til å
frambringeet tradisjonelt,kvalitativtgodt allmennkringkastingstilbud.
Jeg stiller meg
derfor bak departementetsbeslutningom at NRKopprettholdessom statlig eid,
lisensfinansiertallmennkringkaster.
Kapittel 5 Radiomedietsutfordringer
Når det gjelder radiomedietsutfordringersom drøftesi kapittel 5, er jeg positivtil at
departementetkonkluderermed at det ikke kan fastsettesen dato for slukkingav
dagensFM-sendingerfør minst halvpartenav landetshusholdningerhar skaffet seg
digital radiomottaker.Det er ogsåviktige forutsetningerat hele befolkningenskal ha
tilgang til et digitalt radiotilbud,og at dette tilbudet faktisk skal gi forbrukerneen
digital merverdi.
Ved overgangenfra analogttil digitalt bakkenettfor TV kan forbrukernefortsette å
bruke de TV-apparatenede har i dag, mensteknologiskiftetfor radiosendingeri praksis
betyr at alle analogeradioermå kastesog at alle forbrukeremå kjøpeseg en ny radio.
På grunn av de åpenbaremiljøutfordringerog kostnaderfor forbrukernedette skaper
er det derfor ekstraviktig at det stillesstrengekrav til slukkingav det analogenettet.
Kapittel 6 NRK - organisering, finansiering mv.
I kapittel 6 omtales prinsippene for statens styring og finansiering av NRK. Jeg kan i

hovedsakslutte meg til departementetskonklusjoner,men ønskerå presisereat det er
viktig med et klart skille mellomNRKsallmennkringkastingsoppdrag
og deres
kommersielle aktiviteter.

Prinsippetom å adskillereklamefra redaksjoneltstoff er et av de mest grunnleggende
i markedsføringsretten.Fra et forbrukersynspunkter det svært viktig at mottakervet
når han eller hun er mottakerav reklame.Dette skyldesat forbrukernegjerne vil møte
denne type informasjon med en annen holdning enn den holdning de møter
redaksjonelt stoff med. Prinsippet følger for markedsføring generelt av

markedsføringslovens
§ 1 fjerde ledd.
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Sponsing
NRKsadgang til sponsorpresentasjon drøftes også i kapittel 6. Departementet foreslår

ingen endringerpå dette punktet, noe som innebærerat NRKfortsatt kan identifisere
sponsorergjennomikke-bevegeligeplakater.
Etter min meninger skillet mellomreklameog sponsing,slik dette er gjort i
kringkastingsloven,ikke klart for folk flest. Det som rettslig sett er sponsingfremstår
som reklamefor seerne.Sponsingenskarakterav reklameer forsterketved at
sponsorenestadigfår størrespillerommed hensyntil hvordansponsorfår presentere
sin logo. Flereav sponsorpresentasjonene
kan etter vanlig språkbrukkarakteriseres
som reklameplakatereller sågarreklamefilmer.Det er derfor viktig at
sponsorangivelsene
på NRKblir så nøytralesom mulig, og dersomdet er mulig gjerne
rammedet inn ytterligere.Ut fra det informasjons-og kontrollbehovsom er
bakgrunnenfor sponsorangivelsen,
er det for eksempelikke nødvendigat sponsor
synliggjøresved sin egen logo. Dette kunnefor eksempelgjøresgjennomen
standardisert plakat fra NRKsside hvor aktuelle sponsorer ble presentert på samme

måte uansetthvemdette var.
I tillegg til ovennevnte har jeg også i møte med KKD 10. mai 2005, i forbindelse med

utarbeidelsenav retningslinjenefor markedsføringav statlige kontrollertepengespill,
reist spørsmålved om det ikke ogsåburdeforetasen ny vurderingav markedsføring
og profilering av de statlige spillene på TV. Det er vanskelig å tenke seg andre varer
eller tjenester som blir profilert på samme måte som produktene fra Norsk Tipping blir

i NRK,med så åpenbarprofileringi bestesendetid,en sendetidsom også er sentral for
mangebarn. Jeg er selvfølgeligkjent med at det alleredei dag settes grenserfor
salgsfremmendevisningi programpå TV, og at Medietilsynetfører tilsyn med dette.
Jeg mener likevelat det i dennerundenbør foretasen konkretvurderingav om disse
programmenespesieltharmonerermed NRKsrolle som allmennkringkaster.
Spin-off-produkter og SMS-tjenester
Departementetforeslårikke nye regler i kringkastingsregelverket
for NRKssalg av
spin-off-produkterog SMS-tjenester.I forhold til spin-off-produktersier departementet
at NRKbør være forsiktig med å vise programmerder produktereller tjenestersom
utsetter seerenfor et kommersieltpressinngår.Særliggjelder dette produkterrettet
mot barn og unge. Jeg synes det er positivt at departementet foreslår at et særlig krav

til aktsomheti denneforbindelsetas inn i NRKsvedtekter.
Det er etter min vurderingsærligviktig for NRKå være bevisstepå forholdet mellom
barneprogram som avleder mange spin-off-produkter og NRKsprofilering av disse
produktene. Også når NRK ikke er produsent av et program må de ha en bevisst

holdningtil programmetskvalitet i forhold til at det kan ansessom reklamefor spinoff-produkter.Jeg har tidligere rettet henvendelsertil KKDom forhold somjeg mente
lett kunneansessom reklamefor ulike produktersolgt av NRK,som barnetimebokaog
adventkalendere.
NRKsSMS-tjenester i såkalte brukerstyrte TV-program som NRKsSvisj-TV, tilsvarende
TVNorges Mess-TVog TV2s Sonen, appellerer til barn og unge. Slike interaktive SMS-

tjenester er ofte kostbareog jeg har mottatt flere klagerover at barn og unge har
brukt mye penger på disse tjenestene. Jeg er ikke negativ til selve interaktiviteten som
tilbys i disse TV-programmene, men jeg er enig i departementets vurdering av at NRK
ikke bør ha fortjeneste på SMS-tjenester i programmer rettet mot barn.
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Jeg har i fellesskapmed Medietilsynetog Lotteritilsynetutarbeideten sammenstilling
av reguleringenav SMS-tjenesteri TV-programi det enkeltetilsynetsregelverk,dvs.
henholdsvismarkedsføringsloven,
kringkastingsloven
og lotteriloven.Jeg vedleggeren
kopi av sammenstillingen til departementets orientering.

Reklame på NRKstekst-tv
Videre i kapittel 6 foreslårdepartementetet forbud mot reklamepå NRKstekst-TV.Det
er positivt at dette foreslås, og jeg er enig i departementets vurdering av at reklamen

har en fremtredendeplasspå tekst-TVog at det tidvis er uklart hva som er
redaksjonelt og hva som er kommersielt på tekst-TV.
Kapittel 7 NRKs nye medietjenester

Jeg viser her til det jeg skriver innledningsvisunder kommentarenetil punkt 3 i
høringsnotatet. Jeg vil imidlertid påpeke betydningen av at NRKskal tilstrebe et
tydeligst mulig skille mellom allmennkringkastingstilbudet og eventuelle kommersielle

tjenester som tilbys, bådei tradisjonelleog på nye medieplattformer.
Kapittel 9 Allmennkringkastingsplakatfor NRK
Jeg viser her til det jeg skriverinnledningsvisunder kommentarenetil punkt 3 i
høringsnotatet.
Kapittel 11 Viktige begivenheter
Jeg viser her til mitt høringssvari KKDshøringom forslagtil endringeri forskrift 28.
februar 1997 nr. 153 om kringkasting, med referanse 2006/02171 ME/ME3AKR:MK,

hvor jeg skriver at jeg er svært positivtil at det lagesen norsk liste over TVbegivenheterav vesentligsamfunnsmessig
betydning.Pådennemåten kan
forbrukernefølge slike store begivenheteruten å måtte betaleekstrafor det, hvis en
kvalifisertkringkastervelger å benytteseg av mulighetentil å kjøpesenderettighetene.
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