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

Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets høringsbrev datert 9. oktober 2007 med forslag til
avgrensning av virkeområde for lov om redaksjonell uavhengighet for medieforetak. Videre vises til
telefonsamtale 31.10.2007 der det ble gitt utsatt høringsfrist for Samferdselsdepartementet til
mandag 05.11.2007 kl. 12.00.

Samferdselsdepartementet viser til høringssvar 16. april 2007 på forrige høringsnotat i samme sak
fra Kultur- og kirkedepartementet, der vi hadde en konkret merknad til utformingen av definisjonen
på "elektroniske" medier. Det fremgår av høringsbrevet s. 3 at man i den nye høringen legger til
grunn den samme definisjon av "elektroniske" medier som ble foreslått i forrige høringsrunde.
Samferdselsdepartementet kan derfor ikke se at vårt innspill er tatt hensyn til i den nye høringen.

Vi viser til merknadene i høringssvar 16. april 2007, og vil i det følgende kort redegjøre for de
viktigste synspunktene som ble nevnt sist. Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvar for
rammevilkårene for markedet for elektronisk kommunikasjon, jf. lov om elektronisk
kommunikasjon (ekomloven). Dette omfatter blant annet elektroniske tjenester knyttet til Internett. I
forbindelse med innføring av nye legaldefinisjoner i annet regelverk knyttet til "elektroniske"
tjenester er Samferdselsdepartementet av den oppfattning at det så langt som mulig bør anvendes
definisjoner som er i overensstemmelse med de som allerede er legaldefinert i ekomloven. Det vises
i denne sammenheng også til Justis- og politidepartementets  "Veileder om lovteknikk og
lovforberedelse"  der det fremgår blant annet av kapittel 6.1, at det ved utforming av lovtekster bør
legges vekt på ensartet terminologi også i forhold til annen (beslektet) lovgivning.

Definisjonsbestemmelsene knyttet til "elektronisk kommunikasjon" og "elektroniske
kommunikasjonsnett" i ekomloven jf. § 1-5 er etter Samferdselsdepartements oppfatning relevante i
forhold til definisjonen av begrepet "elektroniske" medier. Vedrørende lovformuleringen av disse
legaldefinisjonene vises til høringssvar 16. april  2007.
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Definisjonen av "elektroniske" medier som beskrevet i nytt høringsutkast s 3, knyttes til
"nyhetsformidling over digitale nettverk". Samferdselsdepartementet er ikke kjent med at det finns
en legal definisjon av "digitale nettverk", og finner avgrensingen av begrepet uklart til tross av at
det i høringen vises til to praktiske eksempler på slike nettverk (Internett og mobiltelefonnett; som
for øvrig begge er inkludert i begrepet "elektroniske kommunikasjonsnett").
Samferdselsdepartementet mener at man i lys av den teknologiske og markedsmessige utviklingen,
herunder sammensmeltingen av ulike nettverk (konvergens), risikerer å omfatte en snevrere gruppe
av elektroniske medier enn det som er tilsiktet. Departementet mener at det er uheldig å anvende et
begrep der rekkevidden er uklar, og anbefaler at man i stedet vurderer å benytte begreper i
overensstemmelse med legaldefinisjonene knyttet til "elektronisk kommunikasjon" i ekomloven.

Samferdselsdepartementet foreslår på denne bakgrunnen at KKD ved definisjonen av "elektroniske"
medier - i stedet for "nyhetsformidling over digitale nettverk" - knytter begrepet til
"nyhetsformidling over elektroniske kommunikasjonsnett" eventuelt med henvisning til
legaldefinisjonen i ekomloven § 1-5, slik:

"Med "elektroniske" medier mener vi i denne sammenheng virksomheter som ved bruk av

elektronisk kommunikasjon driver formidling av nyheter osv over elektroniske
kommunikasjonsnett. Det praktisk viktigste eksemplet er selvsagt Internet, og særlig
verdensveven (www)men begrepet vil også kunne omfatte formidling av nyheter over
mobilnett o.a. "

Vi bidrar gjerne med mer informasjon rundt begrepene elektronisk kommunikasjon dersom dette er
ønskelig.

-Medhilsen

ørn IRinglun e.f.
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