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Høringsnotat. Forslag til endringer i forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om
kringkasting

Finansdepartementet viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 26. november
2007 og vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i forskrift av 28. februar 1997
om kringkasting.

KKD opplyser at bakgrunnen for forslaget er todelt. For det første legges det opp til en
rekke endringer i prinsippene for utlysning og tildeling av lokalradiokonsesjoner.
Medietilsynet har pr. 26. november 2007 kunngjort muligheten for å søke konsesjon.
Kunngjøringen forutsetter enkelte justeringer i forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om
kringkasting (kringkastingsforskriften). For det andre skaper etableringen av et digitalt
bakkenett for fjernsyn behov for justering av reglene for lokalfjernsyn i
kringkastingsforskriften, samt i reklamereglene.

I pkt. 3.1 Skille mellom analogt og digitalt lokalfjernsyn i høringsnotatet fremkommer det
at analoge konsesjoner har formidlingsplikt for lokalfjernsyn, jf. § 4-2 som videre
henviser til § 7-6. Ved innføring av digitale konsesjoner, er det ifølge KKD ikke lenger
grunn til å stille krav til innholdet i lokalfjernsyn. Dette henger sammen med at det ikke
er nødvendig å begrense antallet lokalfjernsynskonsesjonærer i digitale nett. FIN
mener KKD i oppfølgingen av høringsrunden bør redegjøre for konsekvensene ved å
oppheve formidlingsplikten for lokalfjernsyn ved en overgang fra analoge til digitale
konsesjoner.

FIN har for øvrig ingen flere merknader til høringsnotatet på nåværende tidspunkt, og
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vil komme tilbake til saken når KKD har tatt stilling til hvordan departementet vil følge
opp høringsinnspillene.
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