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HØRINGSSVAR  -  FORSLAG TIL AVGRENSNING AV VIRKEOMRADE FOR EN
LOV OM REDAKSJONELL UVHENGIGHET I MEDIA

Vi viser til brev fra Kultur -  og kirkedepartementet  datert 9. oktober 2007 og vår forrige
høringsuttalelse  til denne  saken datert 18.  april 2007.

I vf la e k
14. juni 2007  ble Foreningen Frikanalen etablert. Formålet med Frikanalen er som følger:

Fonningen Frikaxalexs vedtekter 12  - FOØ

Fonxixgex tilnttekgger for ikke-kommersiell,  allmenn deltakela i den åpne TV-kanalen  i det Øgitak
bakkenettet (heretter kalt  Frikanalen). Frikanakn er en  TV-kanal derfiitillt,
/ivssynsorganisaoner og andre ikke -kommersielle virksomheter kan få tildelt rande idØ rimelige vilkåx
Måkt  med Frikanakn er å styrke ytrixgsfiibetex og Øt åeltakexde ØØkØt gjennom å gi flea  mu ighet til
åytre  seg gjennom TV-mediet.  Fonningen skal  koordinere arbeidet med kanalen,  drive rådgivning og
kom)etaxsebevende tiltak,  stimulere orgaxiras/oxer og andre til å  ta TV -mediet i bruk,  samt drive
interessØlitisk arbeid knyttet  til kanalen.

Virksomheten byggerpå forutsetningene i Stortingets veØk  i 2004 (innst.S.nr.128)  om digitalt bakkenett

For å kunne realisere Frikanalens formål er det avgjørende at programskaperne selv står som
ansvarlige redaktører for egne programmer .  Dvs. at Frikanalen ikke skal ha en ansvarlig
uavhengig redaktør for hele kanalen som sådan.  Dette er den løsningen som er valgt i tilsvarende
kanaler i andre land, og er en løsning som politisk ledelse i Kultur- og kirkedepartementet har
sluttet opp om i dialogen med Frivillighet Norge og etter hvert Foreningen Frikanalen,  om denne
saken.

Frivillighet Norge forventer at en evt .  ny lov om redaksjonell uavhengighet for medieforetak
utformes slik at Frikanalens formål kan realiseres.  Ordlyden i loven må endres slik at Frikanalen
blir fritatt for den plikten til å ha en uavhengig redaktør som loven etablerer for kringkastere.
Frivillighet Norge understreker at en slik endring vil være fullt ut i tråd med det som angis som
lovens formål,  nemlig å sikre redaksjonell uavhengighet i medieforetak.

Hilsen
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Birgitte Brekke
Daglig leder

......................................................................................................................................

31.OKT.2007

Frivillighcr Norge • Storgt. I OB, 01 55 Oslo • sww.frivillighernorge.no • Tlf: 21 56 '6 50 • Faks: 21 56 TO 51 • Enhetsnr. 988.144.800 • Bankkonto: 1645.13.78337


