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NY HØRING - FORSLAG TIL AVGRENSNING AV VIRKEOMRÅDE
FOR EN LOV OM REDAKSJONELL UAVHENGIGHET I MEDIA

Den Norske Fagpresses Forening (DNFF)  er organisasjonen for fagpressen i Norge.

Foreningen med sine 230 fagpublikasjoner er tilsluttet fellesorganet for norske medier i

etiske og redaksjonelt faglige spørsmål;  Norsk Presseforbund (NP), og er dermed

underlagt den generelle faglige standard nedfelt i presseetikkens normer, herunder

Redaktørplakaten.

Vi viser til departementets høringsnotat av 9. oktober d.å., og er svært fornøyd med at det

tidligere forslaget er forkastet, og at nytt utkast har et langt videre virkeområde. Dette

viser at departementet tar på alvor at formell begrensning av medieeieres styringsrett av

den redaksjonelle virksomhet, som er av stor prinsipiell betydning for en fri og uavhengig

presse.

Det er for oss imidlertid fortsatt svært viktig å understreke at vi prinsipielt mener sterke

reelle hensyn tilsier at virkeområdet til lov om redaksjonell uavhengighet skal

harmoniseres og knyttes opp mot reguleringen av redaktørens rettslige, objektiviserte

kontrollansvar og Redaktørplakatens anvendelsesområde. Redaktøransvaret forutsetter en

fri og selvstendig stilling for redaktøren. Det bør etter DNFFs syn derfor være en naturlig

og logisk sammenheng mellom det regelverk som på dette området oppstiller ansvaret og

det som regulerer friheten.



Etter vår oppfatning vil departementets foreliggende forslag uansett innebære at

fagtidsskrifter med meningsbærende journalistikk vil falle innenfor lovens

anvendelsesområdet. Når departementet i sitt høringsbrev presiserer at et medium med

nedslagsfelt ut over medlemsmassen og med ambisjon om å være premissleverandør i

samfunnsdebatten vil være omfattet av loven, minner vi her om at en slik allmenn debatt

skal tolkes svært vidt etter gjeldende rett.

Det vises her til Kyrre Eggen "Ytringsfrihet"  (2002) s. 352 flg., som redegjør for

rettstilstanden på bakgrunn av praksis både fra Høyesterett og Den europeiske

menneskerettighetsdomstolen (EMD). Dette innebærer at for eksempel ytringer relatert til

ethvert samfunnsproblem (Eggen s. 356), forbrukerjournalistikk  (Eggen s. 361) og

økonomisk journalistikk (Eggen s. 362) blant annet vil være omfattet av begrepet.

DNFF kan derfor støtte foreliggende utkast, idet vi leser departementets merknad til

formuleringen slik at de delene av norsk fagpresse som frivillig har forpliktet seg til

Redaktørplakaten, i praksis således vil være omfattet av lov om redaksjonell

uavhengighet.
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