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Prop. 12 L
(2019 – 2020)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i kringkastingsloven mv. 
(avvikling av kringkastingsavgift, rettelser 

av inkurier mv.)

Tilråding fra Kulturdepartementet 8. november 2019, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg) 

1 Proposisjonens hovedinnhold og 
bakgrunn

Kulturdepartementet legger med dette frem for-
slag til endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 
om kringkasting og audiovisuelle bestillings-
tjenester (kringkastingsloven) og lov 21. juni 2019 
nr. 57 om endringer i diskrimineringsombuds-
loven og likestillings- og diskrimineringsloven 
(etablering av et lavterskeltilbud for behandling 
av saker om seksuell trakassering og en styrking 
av aktivitets- og redegjørelsesplikten). Endringene
er begrenset til tekniske justeringer og retting av 
inkurier. 

1.1 Kringkastingsloven

Kulturdepartementet foreslår endringer i kring-
kastingsloven. Endringene foreslås som følge av 
omleggingen av finansieringen av NRK fra 
kringkastingsavgift til budsjettfinansiering, jf. 
Innst. 365 S (2018–2019), jf. Meld. St. 17 (2018–
2019) Mangfald og armlengds avstand — Medie-
politikk for ei ny tid og Prop. 1 S (2019–2020) for 
Kulturdepartementet. Kringkastingsloven inne-
holder en rekke bestemmelser knyttet til kring-
kastingsavgiften som i utgangspunktet ikke lenger
er relevante ved overgangen til budsjettfinan-

siering av NRK fra 1. januar 2020. NRK vil imid-
lertid også etter 1. januar 2020 ha utestående krav 
på kringkastingsavgift som knytter seg til perio-
den før overgang til ny finansieringsmodell og 
restansene vil behandles løpende. Departementet 
foreslår å tilpasse forskriftshjemmelen om inn-
kreving av kringkastingsavgift i kringkastings-
loven § 8-3, slik at det sikres et rettslig grunnlag 
for innkreving av forfalte krav, også etter over-
gang til ny finansieringsmodell. Av samme grunn 
foreslås det å tilpasse bestemmelsene om melde-
plikt knyttet til kringkastingsmottakere i kring-
kastingsloven §§ 8-1 og 8-2, slik at disse bare 
gjelder for overdragelser og omsetning mv. som 
skjedde i 2019 og tidligere. Det forslås en lik-
nende tilpasning i bestemmelsen i kring-
kastingsloven § 8-5 som forplikter betal-TV-
tibydere til å gi opplysninger om kundeforhold til 
NRK. Departementet foreslår i tillegg retting av 
en inkurie i kringkastingsloven § 3-1 og en teknisk 
opprydning i forskriftshjemlene i bestemmelsen.

1.2 Endringslov til diskriminerings-
ombudsloven og likestillings- og 
diskrimineringsloven

Kulturdepartementet foreslår også endringer i lov 
21. juni 2019 nr. 57 om endringer i diskrimine-
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ringsombudsloven og likestillings- og diskrimine-
ringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for 
behandling av saker om seksuell trakassering og 
en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten) 
i del II, som ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2019, 
og som trer i kraft 1. januar 2020. Den vedtatte 
endringsloven innebærer endringer i bl.a. lov av 
16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot 
diskriminering (likestillings- og diskriminerings-
loven), bestemmelsene i kapittel 4 Aktivt like-
stillingsarbeid. 

Lovproposisjonen som nå fremmes skal rette 
opp feil i den ovennevnte endringsloven. Proposi-
sjonen inneholder et lovforslag om å rette opp to 
inkurier i endringen i likestillings- og diskrimine-
ringsloven § 26 og i tilføyelsen av § 26 b. Forslaget 
må ses i sammenheng med Prop. 63 L (2018–
2019) Endringer i diskrimineringsombudsloven 
og likestillings- og diskrimineringsloven (etable-
ring av et lavterskeltilbud for behandling av saker 
om seksuell trakassering og en styrking av aktivi-
tets- og redegjørelsesplikten). 

2 Høring

Forslagene i kringkastingsloven innebærer kun 
en teknisk opprydning av lovteksten som følge av 
forslagene om ny finansieringsmodell i Meld. St. 
17 (2018–2019), jf. Innst. 365 S (2018–2019), jf. for-
slag i budsjettet for 2020. Det vises også til forslag 
i Prop. 1 LS (2019–2020) om ny § 6-4 i kring-
kastingsloven. Det foreslås videre å fjerne en urik-
tig henvisning i kringkastingsloven § 3-1 fjerde 
ledd. Det gjøres i tillegg en lovteknisk opprydning 
i forskriftshjemlene i kringkastingsloven § 3-1 
som ikke medfører materielle endringer. For nær-
mere omtale av endringene, se punkt 3.1.1 (ny 
finansieringsmodell) og 3.1.2 (inkurie). 

Forslagene i endringslov til diskrimine-
ringsombudsloven og likestillings- og diskrimine-
ringsloven dreier seg kun om rettelser av små 
detaljer, og innebærer ingen materielle endringer. 
Spørsmålet om omfanget av arbeidsgiveres plikt 
til å følge den lovbestemte arbeidsmetoden etter 
likestillings- og diskrimineringsloven § 26 andre 
ledd, og spørsmålet om opplysningsplikt har nylig 
vært på bred høring. Spørsmålene ble hørt i for-
bindelse med lovarbeidet med Prop. 63 L (2018–
2019). For høringsinstansenes syn på spørsmålet 
om plikten til å følge arbeidsmetoden skal utvides 
til å omfatte mindre arbeidsplasser, se Prop. 63 L 
(2018–2019) kapittel 3.6.3 side 61. Etter de nye 
reglene innebærer plikten til å følge arbeids-
metoden også en plikt til å kartlegge lønnsforhold 

fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltids-
arbeid i virksomheten. 

Spørsmålet om innsynsrett er utredet i samme 
lovproposisjon kapittel 3.8.1.5 side 80, og i omta-
len av åpenhet om lønn og personvern i kapittel 
3.7.2.4 side 70. For høringsinstansenes syn om 
innsynsrett og offentlighet av redegjørelsen se 
kapittel 3.8.1.4 side 80.

Endringene som foreslås innebærer ingen nye 
tiltak, plikter eller rettigheter, verken for privat-
personer eller næringslivet. Høring anses derfor 
åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen 
punkt 3-3.

3 Departementets vurderinger og 
forslag

3.1 Kringkastingsloven

3.1.1 Endringer som følge av ny 
finansieringsmodell for NRK

Kringkastingsloven inneholder en rekke bestem-
melser om kringkastingsavgift som det i utgangs-
punktet ikke lenger er relevant å beholde i loven. 
Samtidig vil NRK også etter 1. januar 2020 kreve 
inn utestående avgiftskrav knyttet til perioden før 
overgang til ny finansieringsmodell 1. januar 2020. I 
denne forbindelse kan det også etter 1. januar 2020 
være behov for data for å identifisere nye avgifts-
pliktige fra siste halvdel av 2019 eller tidligere. Det 
kan også være behov for å ilegge tilleggsavgift eller 
på annen måte sanksjonere overtredelser eller 
manglende oppfyllelse av pliktene i kringkastings-
loven §§ 8-1, 8-2 og 8-5 etter 1. januar 2020. Det er 
derfor nødvendig å beholde de fleste bestemmel-
sene om kringkastingsavgift, med enkelte presise-
ringer, se nærmere nedenfor. Departementet vil 
foreslå å oppheve de relevante bestemmelsene når 
behandlingen av utestående avgiftskrav er sluttført.

Bestemmelsen i kringkastingsloven § 8-3 
første ledd om at Stortinget fastsetter kring-
kastingsavgift foreslås opphevet, jf. overgangen til 
ny finansieringsmodell. For øvrig er gjeldende § 6-4
første punktum om finansiering av NRK foreslått 
endret i Prop. 1 LS (2019–2020) til at NRK finan-
sieres ved tilskudd over statsbudsjettet. Gjeldende 
§ 6-4 siste punktum om at kringkastingsavgift fast-
settes av Stortinget er av samme grunn foreslått 
opphevet i Prop. 1 LS (2019–2020).

Hjemmelen for innkreving av kringkastings-
avgiften er gitt i nåværende § 8-3 andre ledd, som 
etter forslaget blir nytt første ledd. NRKs enkelt-
vedtak om innkreving av avgift og tilleggsavgift er 
myndighetsutøvelse som krever hjemmel på ved-
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takstidspunktet. Departementet foreslår derfor at 
forskriftshjemmelen i gjeldende § 8-3 andre ledd 
beholdes, samtidig som det presiseres at den gjel-
der kringkastingsavgift og tilleggsavgift og at den 
bare gjelder for den som ble avgiftspliktig før 
1. januar 2020. Tidspunktet settes slik fordi 
november 2019 er siste måned der anskaffelse av 
kringkastingsmottaker fører til ny avgiftsplikt, jf. 
forskrifter om fjernsynsmottakere § 2 andre ledd. 
Det følger av samme bestemmelse at «[a]vgifts-
plikt inntrer fra og med måneden etter at mottake-
ren ble anskaffet/tatt i bruk», noe som innebærer 
at anskaffelser i desember 2019 ikke fører til ny 
avgiftsplikt. Presiseringen av forskriftshjemmelen 
om innkreving av avgift innebærer at krav som ble 
etablert i 2019 eller tidligere fortsatt kan inn-
kreves etter 1. januar 2020. 

Bestemmelsen i § 8-3 tredje ledd (om fritak 
for avgift), som etter forslaget blir nytt andre 
ledd, videreføres, med den presisering at den 
gjelder kringkastingsavgift og tilleggsavgift. 
Også gjeldende § 8-4 (om inndriving av avgift) 
videreføres. Dette skyldes at både fritaksad-
gangen og reglene om inndrivelse er relevante 
der behandling av krav fra 2019 (eller tidligere) 
foretas etter omleggingen til ny finansierings-
modell.

Departementet foreslår videre at § 8-1 andre 
ledd om meldeplikt ved overdragelse av kring-
kastingsmottaker bare skal gjelde for overdragel-
ser som har skjedd før 1. desember 2019. 
Skjæringspunktet settes slik fordi innehav av 
mottakere etter 30. november 2019 ikke utløser 
ny avgiftsplikt, jf. forskrifter om fjernsynsmot-
takere § 2 andre ledd. For overdragelser etter 
dette tidspunktet avvikles derfor meldeplikten. 
Forskriftshjemmelen i § 8-1 andre ledd andre 
punktum oppheves, ettersom slik hjemmel også 
er gitt i § 8-2 første ledd andre punktum. Hjem-
melen til å gi forskrifter om meldeplikt og unntak 
fra meldeplikt gis nå i § 8-2 første ledd andre 
punktum, og forslaget innebærer ingen realitets-
endringer. 

Det foreslås også at § 8-2 første ledd første 
punktum om meldeplikt ved omsetning mv. av 
kringkastingsmottaker bare skal gjelde for omset-
ning mv. som har skjedd før 1. desember 2019. 
Det vises til omtale av skjæringspunktet ovenfor. 
For omsetning mv. etter dette tidspunkt avvikles 
meldeplikten. Gjeldende andre, tredje og fjerde 
ledd foreslås derfor opphevet. I den generelle for-
skriftshjemmelen om meldeplikt i første ledd 
andre punktum spesifiseres det at forskrifter bare 
gis for den som ble avgiftspliktig før 1. januar 
2020, se ovenfor om dette tidspunktet. 

Det foreslås videre en endring i bestemmelsen 
i kringkastingsloven § 8-5 første ledd om opplys-
ninger om kundeforhold hos betal-TV-tilbyderne, 
som brukes for å avdekke manglende registrering 
av fjernsynsmottaker hos NRK. Forslaget inne-
bærer at retten til innsyn bare gjelder for kunde-
forhold som ble inngått før 1. januar 2020. Dette 
medfører at innsynsretten avvikles fra 2020, men 
at NRK samtidig også etter omleggingen sikres 
rett til innsyn i kundelister for 2019 og tidligere. 

Departementet vil vurdere å foreta justeringer 
i henhold til lovforslaget i forskrift 28. februar 
1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle 
bestillingstjenester, forskrifter 23. oktober 1980 
nr. 8798 om fjernsynsmottakere, forskrift 23. okto-
ber 1980 nr. 8777 om radiohandleres meldeplikt til 
Norsk rikskringkasting og forskrifter 15. juni 1981 
nr. 8629 om radiohandlerkontroll. 

3.1.2 Endringer som følge av inkurie

Departementet foreslår i tillegg å rette opp en 
inkurie som oppstod ved endring av kring-
kastingsloven § 3-1 i lov 21. juni 2019 nr. 58 om 
endringer i kringkastingsloven mv. (Kring-
kastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer 
med funksjonsnedsettelser mv.), jf. Prop. 58 L 
(2018–2019) s. 24. Ved lovendringen, som trådte i 
kraft 1. juli 2019, ble daværende fjerde ledd opp-
hevet. Henvisningen i nåværende § 3-1 fjerde ledd 
om «varigheten av meldinger og innslag etter 
fjerde ledd» ble, ved en inkurie, stående. Hen-
visningen foreslås fjernet, ettersom den ikke gir 
mening når bestemmelsen det henvises til er opp-
hevet. 

Departementet foreslår videre å slå sammen 
forskriftshjemlene i nåværende § 3-1 tredje og 
fjerde ledd til én forskriftshjemmel i nytt tredje 
ledd. Dette innebærer blant annet at forskrifts-
kompetansen til å gi regler om reklame-
sendingers innhold mv. og varighet av meldinger 
fra kringkastere i forbindelse med egne program-
mer og tilleggsprodukter direkte avledet av disse 
programmene, samles i én bestemmelse. End-
ringen er kun av lovteknisk art og medfører ingen 
materielle endringer.

3.2 Endringslov til diskriminerings-
ombudsloven og likestillings- og 
diskrimineringsloven

Departementet foreslår en endring i den reviderte 
bestemmelsen om arbeidsgivers aktivitetsplikt i 
likestillings- og diskrimineringsloven. Forslaget 
innebærer at likestillings- og diskriminerings-
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lovens endrede bestemmelse i § 26 tredje ledd blir 
nytt andre ledd, andre punktum. Endringen gjen-
speiler spesialmerknadene til likestillings- og dis-
krimineringsloven § 26 i Prop. 63 L (2018–2019) 
side 114, der bl.a. følgende fremgår: 

«Bestemmelsens annet ledd viderefører gjel-
dende rett når det gjelder beskrivelsen av 
arbeidsmetoden som offentlige virksomheter 
og større private virksomheter skal følge i like-
stillingsarbeidet. Men likevel slik at arbeidsom-
rådet for arbeidsmetoden utvides til å omfatte 
arbeidsgivere i private virksomheter med 
mellom 20 og 50 ansatte, når en av partene i 
virksomheten krever det, jf. annet ledd annet 
punktum.»

Bestemmelsene som beskriver innholdet i den 
lovbestemte aktivitetsplikten er, ved en inkurie, 
inndelt i to ledd (§ 26 andre og tredje ledd). Inn-
delingen kan skape tvil om rekkevidden av 
bestemmelsen om arbeidsgivers redegjørelses-
plikt etter § 26 a. Sammenhengen mellom plikten 
til å følge arbeidsmetoden og redegjørelsesplikten 
bør derfor tydeliggjøres. 

Ordlyden i § 26 a viser til at arbeidsgivere som 
«har plikter etter § 26 andre ledd», har redegjørel-
sesplikt. Arbeidsgivere i private virksomheter med 
mellom 20 og 50 ansatte har plikter etter § 26 
andre ledd, dersom dette kreves av en part, se § 26 
tredje ledd. Det vises til forarbeidene i Prop. 63 L 
(2018–2019) på side 82, der følgende fremgår: 

«Redegjørelsen for status om kjønnslikestilling 
skal inneholde opplysninger om kjønnsbalanse 
i virksomheten, om resultatene etter lønnskart-
legging fordelt på kjønn og om resultatene 
etter kartleggingen av ufrivillig deltidsarbeid. I 
tillegg skal andelen deltidsarbeid, andelen av 
midlertidig ansettelse, andelen foreldrepermi-
sjon i virksomheten oppgis i redegjørelsen. For 
å få en nyttig oversikt er det viktig at andelene 
av hvert kjønn på hver[t] element oppgis, i den 
aktuelle virksomheten. Dette er et obligatorisk 
minimumskrav for de arbeidsgivere som er 
pålagt å følge arbeidsmetoden etter den fore-
slåtte, reviderte likestillings- og diskrimine-
ringsloven § 26 annet ledd.» 

Det var lovgivers intensjon at plikten til å følge 
arbeidsmetoden og til å redegjøre for likestillings-
arbeid henger sammen. Inndelingen av bestem-
melsen i ledd må rettes opp slik at det klart frem-
går av reglene at dersom arbeidsgiveren har en 
plikt til å følge arbeidsmetoden i sitt likestillings-

arbeid, har arbeidsgiveren også alltid redegjørel-
sesplikt. Endringen innebærer at § 26 tredje ledd 
blir nytt andre ledd andre punktum.

4 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Forslagene innebærer en økonomisk og admi-
nistrativ besparelse for NRK og private aktører, 
blant annet som følge av at meldeplikten avvikles. 
Endringene i likestillings- og diskrimineringslov-
givningen får ingen økonomiske eller administra-
tive konsekvenser.

5 Merknader til lovforslaget

5.1 Til kringkastingsloven

Til § 3-1

Nåværende tredje ledd og fjerde ledd slås sammen 
til nytt tredje ledd, slik at forskriftshjemlene sam-
les i én bestemmelse, jf. punkt 3.1.2. Nytt tredje 
ledd inndeles i «bokstaver» for å gjøre det mer 
leservennlig. Den uriktige henvisningen til «fjerde 
ledd» i nåværende fjerde ledd fjernes. Før lovend-
ringen 1. juli 2019 spesifiserte denne henvisnin-
gen hvilke «meldinger og innslag» som omfattes 
av forskriftshjemmelen i nåværende fjerde ledd. 
For å videreføre dette angis det i nytt tredje ledd 
bokstav b at forskriftshjemmelen gjelder varighet 
av meldinger fra kringkastere i forbindelse med 
egne programmer og tilleggsprodukter direkte 
avledet av disse programmene, meldinger om 
offentlige tjenester og vederlagsfrie innslag om 
veldedige formål. 

Til § 8-1 andre ledd

Det foreslås presiseringer i § 8-1 andre ledd, jf. 
punkt 3.1.1. Forslaget innebærer at meldeplikten i 
første punktum bare gjelder for overdragelser som 
har skjedd før 1. desember 2019. Forskrifts-
hjemmelen i andre punktum oppheves, ettersom 
slik hjemmel er gitt i § 8-2 første ledd andre punk-
tum.

Til § 8-2

Det foreslås presiseringer i § 8-2 første ledd, jf. 
punkt 3.1.1. Forslaget innebærer at meldeplikten i 
første punktum bare gjelder for omsetning mv. 
som har skjedd før 1. desember 2019, ettersom 
omsetning mv. etter 30. november 2019 ikke 



2019–2020 Prop. 12 L 9
Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)
utløser ny avgiftsplikt etter reglene i forskrifter 
om fjernsynsmottakere § 2 andre ledd. Den gene-
relle forskriftshjemmelen om meldeplikt i første 
ledd andre punktum innebærer at regler bare kan 
gis for den som ble avgiftspliktig før 1. januar 
2020. Bestemmelsene i § 8-2 andre, tredje og fjerde 
ledd foreslås opphevet, jf. punkt 3.1.1.

Til § 8-3

Bestemmelsen i § 8-3 første ledd foreslås opphevet, 
jf. punkt 3.1.1. Det foreslås presiseringer i § 8-3 
andre ledd, som blir nytt første ledd, jf. punkt 3.1.1. 
Forslaget innebærer at regler i forskrift bare kan 
gis for den som ble avgiftspliktig før 1. januar 
2020. I tredje ledd, som blir nytt andre ledd, presi-
seres det at det er kringkastingsavgift, tilleggs-
avgift og renter det kan gis fritak for. 

Til § 8-5

Det foreslås presiseringer i § 8-5 første ledd, jf. 
punkt 3.1.1. Forslaget innebærer at plikten til å gi 
opplysninger om kundeforhold bare gjelder for 
kundeforhold som ble inngått før 1. januar 2020.

5.2 Til endringslov til diskriminerings-
ombudsloven og likestillings- og 
diskrimineringsloven

Til § 26

Endringen innebærer at § 26 nåværende tredje 
ledd blir nytt andre ledd andre punktum. Dette 
innebærer videre at nåværende fjerde, femte og
sjette ledd blir nytt tredje, fjerde og femte ledd. 

Nytt andre ledd andre punktum slår fast at 
arbeidsgivere i private virksomheter med mellom 
20 og 50 ansatte har en plikt til å følge arbeids-
metoden i fire trinn etter § 26 andre ledd første 
punktum, når en av arbeidslivets parter i virksom-
heten krever det. Dersom en av partene krever at 
arbeidsmetoden skal følges, innebærer dette at 
redegjørelsesplikten etter § 26 a også (automa-
tisk) skal gjelde, se § 26 a første ledd i lov 21. juni 

2019 nr. 57 om endringer i diskriminerings-
ombudsloven og likestillings- og diskriminerings-
loven (etablering av et lavterskeltilbud for behand-
ling av saker om seksuell trakassering og en 
styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten). 

For fremstilling av hva som menes med 
«arbeidslivets parter», se Prop. 63 L (2018–2019) 
kapittel 3.6.4 side 63.

Til § 26 b

Ved tilføyelsen av ny § 26 b ble det gitt regler om 
arbeidsgivers opplysningsplikt om likestillings-
arbeid. Endringen som foreslås her skyldes at 
§ 26 b andre ledd, ved en inkurie, sier at «…den 
som mottar lønnsopplysninger» skal pålegges 
taushetsplikt og underskrive taushetserklæring. 
Dette endres til «opplysninger» («…den som mot-
tar opplysninger»). Endringen er, utfra bestem-
melsens indre sammenheng, åpenbart nødvendig.

I forbindelse med lovarbeidet knyttet til like-
stillings- og diskrimineringsloven av 2018 ble 
begrepene om de ulike diskrimineringsgrunn-
lagene harmonisert i lovteksten, jf. Prop. 81 L 
(2016–2017) Lov om likestilling og forbud mot dis-
kriminering (likestillings- og diskriminerings-
loven). I gjeldende likestillings- og diskrimi-
neringslov er begrepet «funksjonsnedsettelse» 
benyttet konsekvent. I den nylig vedtatte like-
stillings- og diskrimineringsloven § 26 b (ikke i 
kraft) brukes, ved en inkurie, begrepet «nedsatt 
funksjonsevne», og dette foreslås derfor endret til 
«funksjonsnedsettelse», slik at samme begrep 
brukes gjennomgående i lovteksten.

5.3 Til ikrafttredelsesbestemmelsen

Departementet foreslår at lovforslaget del I trer i 
kraft 1. januar 2020. 

Det er fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 
2019 at lov 21. juni 2019 nr. 57 trer i kraft 1. januar 
2020. Departementet foreslår derfor at 
endringene som foreslås i lovforslaget del II trer i 
kraft straks.
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Kulturdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av 
kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av 
kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.) i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til lov om endringer i kringkastingsloven mv. 
(avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)

I

I lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og 
audiovisuelle bestillingstjenester gjøres følgende 
endringer:

§ 3-1 skal lyde:
§ 3-1 Varighet, innhold

Det kan ikke sendes reklameinnslag i tilknyt-
ning til barneprogram eller reklameinnslag som 
særlig er rettet mot barn i kringkasting eller 
audiovisuelle bestillingstjenester.

Kringkastere kan ikke sende reklame for livs-
syn eller politiske budskap i fjernsyn. Dette gjel-
der også tekstfjernsyn.

Kongen kan gi forskrift om
a) utsending av, innholdet i, omfanget av og til-

synet med reklamesendinger
b) varigheten av meldinger fra kringkastere i for-

bindelse med egne programmer og tilleggspro-
dukter direkte avledet av disse programmene, 
meldinger om offentlige tjenester og vederlags-
frie innslag om veldedige formål

c) forbud mot å avbryte program for å sende andre 
meldinger eller utdrag av andre program. 

§ 8-1 andre ledd skal lyde:
Overdragelse av mottaker som har skjedd før 

1. desember 2019, skal meldes til Norsk rikskring-
kasting. 

§ 8-2 skal lyde:
§ 8-2 Innførsel og omsetning mv. av kringkastings-
mottaker

Innførsel og innenlandsk salg, utleie eller utlån 
av kringkastingsmottaker, herunder antenner, 
som har skjedd før 1. desember 2019, skal meldes 
til Norsk rikskringkasting. Kongen gir forskrifter 
om meldeplikt og unntak fra meldeplikt for den 
som ble avgiftspliktig før 1. januar 2020.

§ 8-3 skal lyde:
§ 8-3 Kringkastings- og tilleggsavgifter

Kongen gir forskrift om innkreving av kring-
kastingsavgift, tilleggsavgift og renter for den som 
ble avgiftspliktig før 1. januar 2020. 

Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak 
frita helt eller delvis for kringkastingsavgift, til-
leggsavgift og renter når særlige grunner tilsier 
det.

§ 8-5 første ledd skal lyde:
Den som mot vederlag tilbyr fjernsyns-

sendinger ved kringkasting eller formidling av 
kringkasting, plikter å gi Norsk rikskringkasting 
AS opplysninger om sine kunders navn, adresse 
og fødselsdato. Plikten gjelder bare for kunde-
forhold som ble inngått før 1. januar 2020.

II

I lov 21. juni 2019 nr. 57 om endringer i diskrimi-
neringsombudsloven og likestillings- og diskrimi-
neringsloven gjøres i del II følgende endringer: 

I endringen i § 26 blir nåværende tredje ledd nytt 
andre ledd andre punktum. Nåværende fjerde 
ledd blir nytt tredje ledd, nåværende femte ledd 
blir nytt fjerde ledd og nåværende sjette ledd blir 
nytt femte ledd. 
I tilføyelsen av ny § 26 b skal første ledd lyde: 

Virksomhetens ansatte og deres represen-
tanter, Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og 
diskrimineringsombudet og forskere har rett til 
innsyn i dokumentasjon om likestillingsarbeid. 
Dersom dokumentasjonen som det gis innsyn i 
innebærer opplysninger, som kan knyttes til 
enkeltansattes lønn, etnisitet, religion, livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønns-
identitet eller kjønnsuttrykk, skal den som mottar 
opplysninger pålegges taushetsplikt og under-
skrive en taushetserklæring. Dette gjelder ikke 
opplysninger som er offentlige etter offentleglova.
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II trer i kraft straks. 
D
ep

ar
te

m
en

te
n


	Prop. 12 L
	Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)
	1 Proposisjonens hovedinnhold og bakgrunn
	1.1 Kringkastingsloven
	1.2 Endringslov til diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

	2 Høring
	3 Departementets vurderinger og forslag
	3.1 Kringkastingsloven
	3.1.1 Endringer som følge av ny finansieringsmodell for NRK
	3.1.2 Endringer som følge av inkurie

	3.2 Endringslov til diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

	4 Økonomiske og administrative konsekvenser
	5 Merknader til lovforslaget
	5.1 Til kringkastingsloven
	5.2 Til endringslov til diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven
	5.3 Til ikrafttredelsesbestemmelsen

	Forslag
	til lov om endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)
	I
	II
	III



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'DepMedia - Trykk \(FOGRA39\)'] For vanlige trykksaker hos DepMedia.\012PDF/X-4, FOGRA39, Crop Marks, Use document bleed.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


