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Høringsuttalelse om endringer i kringkastingsforskriften  -  forslag til
nye regler om fastsetting av gebyr

Medietilsynet viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 16. november 2006 med
tilhørende høringsnotat.

Medietilsynet støtter departementets forslag, men har følgende kommentarer til
enkeltheter i høringsnotatet:

I forskriftens § 10-1 benyttes i dag begrepet "basisbeløp". I høringsnotatets kap 2
Gjeldande reglar om fastsetting av gebyr  benytter likevel departementet begrepet
"grunnbeløp". I kap  6 Forslag til endringar i kringkastingsforskrifta  benytter
departementet også "grunnbeløp".  I premissene  foreslår departementet derimot å
forenkle begrepet "sats av basisbeløpet" til "basisbeløpet", jf. kap 4.6.3  Redaksjonelle
endringar.  Departementet går også inn for en justering av basisbeløpet, jf. kap 4.6.2
Justering av basisbeløpet.  Medietilsynet er noe i tvil om hvilket begrep departementet
ønsker å benytte i ny § 10-1. Av hensyn til å unngå forvekslinger med folketrygdens
Grunnbeløp (G) og rettsgebyret (R) er det Medietilsynets vurdering at man bør benytte
"basisbeløp". Rettsgebyret er tenkt koblet  til størrelsen  på gebyr etter ny § 10-3 -
standardisert fastsetting.

Medietilsynet støtter for øvrig forslaget om å innføre standardiserte gebyr,  jf. forslag til
ny § 10-3.  I de fleste tilfeller vil det medføre økonomiske og  administrative  besparelser.

Når det gjelder forskrift om kringkasting § 7-7, vil Medietilsynet kort nevne at
departementet har foreslått at et generelt minstekrav til lokalt innhold skal erstatte
dagens videre- og samsendingsregler. Ved overgang til digitale fjernsynssendinger vil
også  § 7-6 nr. 1 om lokalt innhold for lokalfjernsyn  også antagelig måtte endres. Trolig
vil reglene i forskriftens §§ 7-6 nr. I og 7-7, av grunner vi ikke her kommer inn på,
erstattes av mer objektive og kvantifiserbare regler. Følgelig bør gebyr for brudd på
disse reglene da regnes ut etter standardisert fastsetting.
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For  øvrig  har Medietilsynet ingen kommentarer og viser til tidligere kontakt med
departementet i sakens anledning.
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