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Høring av forslag til endringer i forskrift  28. februar  1997 nr. 153 om
kringkasting

Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 26.11.2007 om ovennevnte.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet registrerer at en av endringene i
kringkastingsforskriftens del om lokalkringkasting er at det inneføres en
godkjenningsordning for overdragelse av aksjer og andeler som gir kontroll over blant
annet foretak som innehar konsesjon til lokalkringkasting. Tidligere har det bare vært
ført kontroll med overføring av selve konsesjonen.

Hensikten med denne endringen er å ivareta mediehensyn slik som mediemangfold.
Konkurransetilsynet, eller eventuelt kompetente EØS-myndigheter, fører kontroll med
tilsvarende transaksjoner (foretakssammenlutninger) ut fra konkurransehensyn.
Mediemangfold og konkurranse er i mange tilfeller overlappende, slik at redusert
konkurranse også gir redusert mediemangfold. For den konkurranserettslige
kontrollen har skillet mellom lokal kringkasting og ikke-lokal kringkasting ikke
selvstendig betydning. Det avgjørende er om konkurransen begrenses. Den typiske
situasjonen er når aktørene som slår seg sammen, konkurrerer. Vi mener derfor at
dersom det skal føres en effektiv kontroll med erverv for å sikre mediemangfold, bør
reglene om kontroll med erverv utformes og anvendes slik at de ikke innebærer en
avgrenset kontroll innen ulike delmarkeder. Det sentrale kriteriet ved vurdering er om
et erverv innebærer en svekkelse av mediehensyn uavhengig av om ervervet skjer på
tvers av medieplattformer, eller om partene i et erverv karakteriseres som lokale eller
ikke-lokale.
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Vi vil i tillegg bemerke at den konkurranserettslige kontrollen med
foretakssammenslutninger også omfatter såkalte minoritetserverv, det vil si erverv som
ikke medfører kontroll. Det bør vurderes om det også kan være et behov for slike
erverv ut fra mediehensyn.

Med hilsen

.-d" 'Kari Metliaas (e.f.)
avdelingsdirektør
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