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

Det vises til departementets høringsbrev av 16. november  2006  (Deres  ref. 2006/02558
ME/MEL LU:elt)  med vedlagt høringsnotat.  Høringsfristen var satt  til 19. februar. TV 2
har etter telefonsamtale med avdelingsdirektør Christensen  fått  innvilget utsatt
høringsfrist til 23. februar d.å.

Dette  høringssvar avgis på vegne av  TV 2 og Kanal 24 AS.

Generelt om bruk av sanksjoner

TV 2 tar til etterretning at Stortinget har vedtatt å utvide virkeområdet til
kringkastingslovens § 10-3 til også bl.a. å omfatte kapittel 2 samt forskrift og
enkeltvedtak gitt i medhold av dette kapitlet.

TV 2 har tidligere uttalt at vi  ikke kan se noen reelle grunner til denne utvidelsen av
sanksjoneringsområdet.

Innledningsvis vil TV 2 bemerke at man legger opp til bruk gebyrer for brudd på
utpreget skjønnsmessige konsesjonsvilkår som omhandler det redaksjonelle innhold.
Dette berører viktige forhold som ytringsfrihet og redaktørenes stilling. Dersom
tilsvarende reguleringer ble foreslått for dagspressen eller andre medier ville det
åpenbart utløst sterke reaksjoner. Dette alene tilsier at reguleringer på dette området
bør være på et minimum.

Vi kan heller ikke se at brudd på konsesjonsvilkår har et slikt omfang at det skulle være
behov for å sanksjonere disse med gebyrer. Det er ikke noe grunnlag i den nære historie
som tilsier noe behov for en utvidet bruk av overtredelsesgebyrer. I perioden fra 1994
til 2004 fikk de riksdekkende kringkasterne totalt 14 advarsler (smått og stort
medregnet). Det betyr at man er under to advarsler per år ! Økonomiske sanksjoner er
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i samme periode ilagt 4 ganger, altså mindre enn hvert annet år i snitt. De overtredelser
det er reagert på og som TV 2 er kjent med, kan vanskelig sies å ha vært av vital
samfunnsmessig karakter. Det fremtrer også vanskelig å se hvorfor konsekvensene av
eventuelle overtredelser ikke kan fastsettes i eller innenfor de konsesjonssystemer som
er etablert.

Dagens konsesjonsordninger er begrunnet i en mangel på frekvenser for kringkasting.
TV 2 har tidligere og vil nok en gang peke på det problematiske i at dette benyttes som
begrunnelse for å gjøre mediespesifikke inngrep i den frie adgang til formidling av
kringkasternes innhold, både redaksjonelt og reklame. Inngrep overfor en medietype
alene er vanskelige å forsvare i lys av ytringsfriheten. TV 2 peker også på at man
gjennom eksisterende og nå gjennom de foreslåtte reguleringer, går ytterligere skritt på
vegen for å særregulere kringkastingsmediene alene fordi det dreier seg om kringkasting.
Til alt overmål skjer dette på et tidspunkt hvor teknologi-utviklingen (digitalt bakkenett,
bredbånd, digitale plattformer) er i ferd med å rive vekk grunnlaget for hele
konsesjonsordningen (frekvensmangelen). Vi vil under alle omstendigheter sterkt advare
mot at man innfører reguleringer som ville blitt ansett uakseptable for andre medier.

Det pekes også på at overtredelsesgebyr mot brudd på konsesjonsvilkår kun vil få
betydning for dem som har konsesjon til å drive kringkasting. Sanksjonene vil dermed
være rettet mot TV 2, P4 og Kanal 24 - hvor redaksjonelle forpliktelser er nedfelt i
konsesjonsvilkårene. De vil således ikke gjelde for NRK eller for TV Norge, som ikke
har noen redaksjonelle vilkår knyttet til sin konsesjon. Slike utslag er vanskelige å forstå
når hensikten er å skape like vilkår.

Det skal bemerkes at økonomiske sanksjoner under ingen omstendigheter ville ha
betydning for NRK, så lenge NRKs forpliktelser ikke er spesifisert og nedfelt i klare
pålegg rettet mot de forskjellige kanaler som NRK distribuerer. Det er nokså
paradoksalt at myndighetene synes mer ivrige etter å etablere ytterligere
sanksjonsmuligheter rettet mot de selvfinansierende kringkastere fremfor å stille klare
og presise programkrav til den lisensfinansierte kringkaster.

Vi oppfordrer  således til en ny gjennomtenkning med sikte på å oppheve de
mediespesifikke reguleringer,  snarere enn - slik  vi oppfatter  at man nå gjør  -  forsøke å
lappe på og innføre skjerpede sanksjoner  knyttet til  en totalt ubegrunnet formodning om
at de norske kringkasterne gjennomgående ønsker å unndra seg oppfyllelse av de
konsesjonsforpliktelser man har påtatt seg.

Generelt kan vi heller ikke se grunn til at man så å si skal skjøte på de alminnelige
strafferettslige, avtalerettslige og forvaltningsrettslige bestemmelsene ved
mediespesifikke inngrep.

Hva gjelde de eksisterende sanksjonsformene er det  TV 2s inntrykk at  de fleste saker
kan og bør løses gjennom en dialog mellom forvaltningsorganet og de få virksomhetene
som overvåkes på kringkastingsområdet .  Normalt vil kringkasterne være  lydhøre når
myndighetene tar opp konkrete saker. Ofte er  disse sakene  knyttet til  reguleringer som
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rettsteknisk kunne vært utformet klarere. I stedet for å foreslå sterkere sanksjoner
burde man heller søke å klargjøre det regelverk som skal praktiseres, herunder vurdere
om enkelte reguleringer er overflødige.

Generelt bør man også klargjøre vilkårene for å ilegge sanksjoner, herunder forsetts-
eller uaktsomhetskravene. Det fremtrer på det angjeldende feltet ganske uakseptabelt å
ilegge straff eller straffelignende sanksjoner så å si  på objektivt  grunnlag.

Departementets vurderinger og forslag

På side 3 i høringsnotatet foretar departementet  en inndeling av de forskjellige
regelbruddene som kan sanksjoneres med gebyr, i tre grupper:

I) Regler som inneholder klare og presise plikter der Medietilsynet på objektivt
grunnlag kan avgjøre om det foreligger brudd - i all hovedsak såkalte
"ordensregler". Her foreslår departementet innføring av standardiserte
gebyrsatser.

2) Regler hvor Medietilsynet må gjøre en mer skjønnsmessig vurdering for å kunne
avgjøre om brudd foreligger, f. eks. "vannskille"-regelen. Her foreslås det at
eventuelt gebyr skal fastsettes skjønnsmessig slik situasjonen er i dag.

3) Konsesjonsvilkårene for de kommersielle allmennkringkasterne, som
departementet mener befinner seg i en stilling mellom gruppe I og 2. Her
foreslås det også at gebyr skal fastsettes skjønnsmessig.

TV 2s  synspunkter

Som det fremgår innledningsvis mener  TV 2 at bruk  av sanksjoner i form av gebyr bør
benyttes i minst mulig utstrekning.  Vi kan rett og slett ikke se at det er nødvendig for å
oppnå etterlevelse av regelverket.

Dersom gebyr likevel - i unntakstilfeller - skal benyttes, bør det være begrenset til
tilfeller hvor det kan konstateres økonomisk gevinst for kringkasteren eller hvor det
skjer overtredelse av rene "ordensforskrifter" (gruppe  l  ovenfor). Når det gjelder
brudd på konsesjonsvilkår (gruppe 3),  ser vi ingen tungtveiende grunner til å benytte
gebyrer - i den grad det skulle forekomme, bør det uttrykkelig forbeholdes rene
unntakstilfeller.

I den grad gebyrer skal ilegges bør det skje etter en samlet vurdering hvor alle
omstendigheter, herunder regelbruddets art, grovhet, eventuell økonomisk vinning,
graden av utvist skyld hos overtrederen etc. tas med i vurderingen. For så vidt gjelder de
regelbrudd som er kategorisert under gruppene 2 og 3 ovenfor, må eventuell bruk av
gebyrer og utmålingen av gebyrets størrelse skje etter en skjønnsmessig vurdering. Det
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fremtrer som helt uakseptabelt å fastlegge standardiserte gebyrreaksjoner for
overtredelse av bestemmelser og konsesjonsvilkår som gjelder skjønnsmessige forhold
som f. eks. "vannskilleprinsippet" eller om en kringkaster har sendt tilstrekkelig med
programmer "rettet mot unge".

TV 2 mener videre at departementets forslag til standardiserte gebyrer for overtredelse
av de såkalte "ordens"-forskriftene (gruppe  1),  vi gi urimelige utslag. De bestemmelser
som omfattes av denne gruppen er så vidt forskjellige med hensyn til innhold og
viktighet og de potensielle overtrederne er dessuten en så vidt uensartet gruppe at en
standardisering som departementet foreslår innført, vil føre helt galt av sted. I de fleste
tilfeller gir det ingen fornuftig mening å fastsette gebyret på grunnlag av kringkasterens
dekningsgrad. For å ta ett eksempel:

En kringkaster som driver registreringspliktig satellittkringkasting, skal etter
kringkastingsforskriftens § I-3, fjerde ledd "straks" melde endringer i de
registreringspliktige opplysninger til Medietilsynet. Dersom kringkasteren ikke
overholder dette, f. eks. ved at kringkasteren ikke sender inn adresseendring eller
endring i eierforhold innen det som Medietilsynet måtte legge i begrepet "straks",
risikerer kringkasteren et overtredelsesgebyr på 200 R, dvs. kr 172.000,-, da en
satellittkringkaster normalt vi ha en dekningsgrad på over 2 mill. seere. Etter
departementets forslag har Medietilsynet kun valget mellom å ilegge et gebyr av en slik
størrelsesorden eller unnlate å ilegge gebyr overhodet. Noen adgang for Medietilsynet til
å fastsette gebyret ut fra en skjønnsmessig vurdering, hvor alle omstendigheter i det
konkrete tilfellet tas med i vurderingen, foreligger ikke. Dette er uholdbart og minner
svært mye om situasjonen i saken mellom TV Norge og staten i 1992, da valget av
sanksjon stod mellom "advarsel" og "reklamefri dag" - mulighet for noen mellomting
fantes ikke.

Ved en nærmere gjennomgang av de bestemmelser som departementet mener skal være
sanksjonert med standardiserte gebyrer, vil en finne en rekke eksempler på at mer eller
mindre bagatellmessige forseelser risikerer å bli sanksjonert med gebyrer på 200 R, altså
kr 172.000 kr. Dette gir helt urimelige utslag og er ikke godt regelverksarbeid. Fremfor
å vedta standardiserte gebyrer - som vil stille forvaltningen (Medietilsynet) i en nærmest
umulig situasjon ved praktiseringen - bør man fastholde at gebyrer skal fastsettes
skjønnsmessig ut fra regelbruddets art, grovhet, om det er første gang eller gjentakelse,
utvist skyld etc. kort sagt ut fra en helhetsvurdering av alle omstendigheter i den
konkrete saken. I det minste bør det gis en hjemmel for Medietilsynet til å fravike de
standardiserte satser der hvor dette er rimelig ut fra en konkret vurdering.

Dersom man likevel - mot formodning - skulle velge å innføre standardiserte gebyrer
for overtredelse av såkalte "ordens"-forskrifter, bør man se hen til situasjonen på andre
samfunnsområder hvor gebyrer kreves for tilsvarende overtredelser, f. eks. forsinket
innsendelse av årsregnskaper til Foretaksregisteret, overtredelse av trafikkforskrifter og
lignende. Gebyrenes størrelse må i så fall settes til et nivå som harmonerer med det
som ellers gjelder i samfunnet for overtredelse av tilsvarende regler.
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TV 2 mener under alle omstendigheter at de gebyrer som departementet foreslår er
satt altfor høyt. Å sanksjonere mer eller mindre bagatellmessige brudd på "ordens"-
forskrifter med 200 R (kr 172.000,-) er urimelig. Hensikten med gebyrene er å sørge for
etterlevelse av regelverket - ikke å bringe store summer inn til statskassen. Etterlevelse
av regelverket vil etter TV 2s mening kunne oppnås like godt ved at eventuelle
standardiserte gebyrer ble holdt på et edruelig nivå, f. eks. med en øvre grense på
10.000 kr.

TV 2 tar  således sterk avstand fra forslaget om beregne standardiserte gebyrer på
grunnlag av kringkasterens dekningsgrad og det høye nivået på de foreslåtte gebyrer.
TV 2 mener  også at den øvre grense for grense for de gebyrer som kan fastsettes etter
forskriftene §  10- I og § 10-2 bør settes betydelig lavere  enn 2 mill kr. Vi foreslår at
maksimumsgrensen i begge tilfeller settes til  l  mill kr.

Med vennlig hilsen
6r TV 2 AS og Ka 24 AS

)an Holland
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