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Ny høring - Forslag til avgrensning av virkeområde for en lov om redaksjonell
uavhengighet i media

Finansdepartementet viser til brev fra Kultur- og kirkedepartementet av 9. oktober 2007
om ovennevnte.

6. februar 2007 la KKD frem et høringsnotat med forslag til en lov om redaksjonell
uavhengighet. I høringsnotatet foreslo KKD at loven skulle omfatte de tradisjonelle
massemediene (aviser, radio og fjernsyn), samt elektroniske massemedier som driver
regelmessig formidling av redigert allment nyhets- eller aktualitetsstoff. Når det gjelder
trykt presse, foreslo KKD å avgrense virkeområdet til "dagsaviser", og viste til at det er
viktig å sikre den redaksjonelle friheten først og fremst i de mediene som driver
allmenn formidling av nyheter av et visst omfang. Forslaget innebar bl.a. en
avgrensning mot fag- og ukepressen. Det store flertallet av høringsinstansene var
kritiske til forslaget på dette punktet. KKD har derfor vurdert spørsmålet på nytt og
foreslår nå en noe videre avgrensing av lovens virkeområde. KKD legger til grunn at
loven med dette vil omfatte store deler av fag- og ukepressen.

Lovforslaget innebærer en innskrenkning av eierens/utgiverens formelle styringsrett
over de redaksjonelle produktene. Lovens virkeområde må ifølge KKD derfor
avgrenses til medier der sterke samfunnsmessige hensyn taler for slik lovregulering.
Det som taler for lovregulering på dette området, er særlig ønsket om å styrke
medienes demokratiske funksjon som kanaler for informasjon og meningsdannelse.
KKD foreslår derfor at loven avgrenses til å gjelde de mediene som har som formål å
drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og debatt.

Postadresse Kontoradresse Telefon Finansavdelingen
Postboks 8008 Dep Akersg. 40 22 2490 90 Telefon 22 24 43 03
0030 Oslo postmottak@fin.dep.no Org. nr. Telefaks 22 24 95 05

972 417807



FIN har ingen merknader til forslaget på nåværende tidspunkt. Vi vil  eventuelt komme
tilbake til saken når KKD har tatt stilling til hvordan departementet vil følge opp
høringen.

d hilsen

rs-Erik Østby f.1,15
av gdelfin sdirektø

Rita Rix
underdirektør

Side 2


