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Høringsuttalelse  -  forslag til endringer i kringkastingsforskriften - forslag til
nye regler for fastsettelse av gebyr

Vi viser til høringsnotat av 2006-11-16 og har følgende kommentarer til høringsutkastet:

1. Norsk Redaktørforening er på prinsipielt grunnlag skeptisk til den utvidelsen av gebyrområdet
som Stortinget vedtok i juni 2005. En ordning hvor et statlig tilsyn gis fullmakter til å ilegge
gebyrer som reaksjoner mot et mediums redaksjonelle vurderinger reiser vanskelige spørsmål
knyttet til prinsippene om ytringsfrihet, redaksjonell uavhengighet og redaktøransvaret. Vi viser i
den forbindelse også til vår høringsuttalelse (vedlagt) av 25. februar 2004. Det er således
lovendringen fra juni 2005 som innebærer den prinsipielt skjellsettende beslutningen.
Utarbeidelse av regler for gjennomføring og fastsetting av gebyrer berører ikke på samme måte
den prinsipielle grenseflaten mellom redaksjonell frihet og myndighetenes innblanding i samme.
Når det er sagt, er det viktig for oss å understreke betydningen av å lage regler for
gjennomføringen av gebyrsystemet som i minst mulig grad fører til ytterligere innblanding i den
redaksjonelle frihet.

2. Når det gjelder forslaget til nivåer på de gebyrer som skal innføres, mener vi dette er svært
høyt. Vi kan ikke  unnlate å gjøre oppmerksom på at de satsene det legges opp til i ytterste
konsekvens kan innebære gebyrer på et nivå som langt overskrider det som er normal norsk
rettspraksis selv i tilfeller hvor konkrete enkeltpersoner er utsatt for påståtte krenkelser.  Det som
reguleres i kringkastingsforskriften er i større grad politiske mål og hensyn til større grupper og
det generelle mediebildet .  Etter vårt syn blir det en underlig rettstilstand dersom enkeltpersoner
og bedrifter som har fått føle krenkelser direkte på kroppen opplever at Staten krever inn langt
høyere gebyrer for overtredelser av et konsesjonsregelverk som knapt noen føler seg støtt av om
blir overskredet i kortere perioder.

3. Vi vil  også gjerne peke på at når man innfører administrative gebyrer på dette nivået,  så er de
runde og skjønnsmessige hensyn man viser til i kriteriene for størrelsen på gebyret svært lite
egnet til å skape en forutsigbar rettstilstand.  Reglene gir altså Medietilsynet stor makt og vide



fullmakter, bygget på et svært uklart og diffust regelverk. Det er i seg selv et rettspolitisk og
rettssikkerhetsmessig problem.

Avslutningsvis kan vi ikke fri oss fra å bemerke det smule paradoksale i at mens vi nå ser en
rekke tekniske og strukturelle endringer i det norske mediebildet - endringer som vil
overflødiggjøre det meste av konsesjonssystemet - så utvides samtidig forskriftsgrunnlaget,
kontrollsystemene og gebyrsatsene. I et slikt perspektiv kan vi lett få følelsen av at man nå
designer et system for gårsdagens mediebransje.

Arne
ass.

Vedlegg


