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Virkeområde for lov om redaksjonell uavhengighet i media - ny høring

Oslo, 2007-11-01

Vi viser til høringsbrev av 2007-10-09, og avgir med dette våre merknader til det nye utkastet til
avgrensning av dekningsområdet for nevnte lov.

Vi er fortsatt noe undrende til departementets resonnement rundt spørsmålet om sammenfall av
det juridiske straffeansvaret etter stri § 431 og dekningsområdet for lov om redaksjonell
uavhengighet. Den praktiske konsekvensen av departementets syn er at redaktører i en rekke
publikasjoner, med eller uten vitende og vilje, vil være underlagt et personlig juridisk ansvar
etter straffeloven, uten at man samtidig er sikret de fullmakter og den frihet som et slikt ansvar
tilsier. Vi kan fortsatt ikke se det annerledes enn at frihet og ansvar må følges ad, og at dette
dypest sett er den mest logiske tilnærmingen.

Vi kan heller ikke se at departementets henvisning til Stortingsmelding nr 26 (2003-2004) uten
videre gir den konklusjon som departementet nå trekker. Det forutsetter i så fall at
stortingsmeldingen drøfter rekkevidden av det strafferettslige ansvaret, det vil si
"dekningsområdet" for begrepene "blad eller tidsskrift", og trekker en annen grense enn det
departementet nå legger opp til for den redaksjonelle uavhengighet. Men det gjør ikke
meldingen. Derimot heter det - på side 168 - om Ytringsfrihetskommisjonens syn at

"En lovfesting vil ikke begrense ytringsfriheten i større grad for medieeiere enn for
andre. Enhver fysisk og juridisk person vil fortsatt ha full frihet til å ti- ykke og utgi sine
meninger uredigert av andre, for eksempel i s esielle t kksaker via internett eller-

.ennom reklame vår uth . Dersom ytringene ønskes spredt gjennom de etablerte
massemediene, vil imidlertid medieeiere - i likhet med alle andre - måtte akseptere
redigering fra den som er utpekt som ansvarlig redaktør.-

Formuleringen '"spesielle trykksaker" indikerer at Ytringsfrihetskommisjonen så for seg kanaler
som er svært marginale i det norske medielandskapet. Det bør etter vårt syn også indikere at også
Stortinget har ment at rammene for hva som vil omfattes av en lov om redaksjonell uavhengighet
bør være ganske romslige.



Når det er sagt er det for oss åpenbart at departementets nye forslag langt på vei imøtekommer de
innvendinger som har vært reist mot den opprinnelige definisjonen av dekningsområde. Norsk
Redaktørforening velger å lese departementets forklaringer til den nye formuleringen slik at de
delene av norsk fag- og ukepresse som frivillig har forpliktet seg på Redaktørplakaten i praksis
også vil omfattes av den kommende loven om redaksjonell uavhengighet.

Vi registrerer at departementet ikke har tatt til følge våre merknader vedrørende definisjon av
redaktørbegrepet. Vi tillater oss fortsatt å undres over at ikke departementet ser den åpenbare
svakhet det representerer når man - ved vedtakelsen av en ny lov - ikke har maktet å gi en
tydelig definisjon av hva det er medieforetakene forplikter seg til å holde seg med og hvilken
person det er som skal utøve de rettigheter loven oppstiller. Det ville vært en styrke for loven om
dette hadde blitt tydeliggjort. Vi henviser til vår høringsuttalelse til det første utkastet, hvor vi
foreslo følgende definisjon:

"Ved vedaktor av el journalistisk medium menes den som treffer avgjorelse om mediets innhold
eller ovn en del av dette, enten han betegnes som redaktør eller som utgiver eller på annen
male. "

Vi holder også fast ved at loven ville stått seg på å ta begrepet "medieforetak'' helt ut av loven,
og heller erstatte dette med et begrepet "journalistiske medier-. Nå er begrepet, slik det ser ut,
tenkt fjernet fra § 2, men ikke fra § 1 og § 4. Dette bidrar heller ikke til klarhet.

På disse premisser kan vi - med henvisning til vår opprinnelige høringsuttalelse - gi det
reviderte forslaget vår subsidiære støtte.

M venØig ilsen
f r orsk R daktørforening

Arne J sen
ass. g eralsekretær


