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Plan for forelesningen

• Hva er mediepolitikk?

• Hvordan studere mediepolitikk?

• Ulike drivkrefter i medieutviklingen

• Mål og virkemidler for norsk mediepolitikk

• Eierskap

Hovedspørsmål

• Er mediepolitikk nødvendig for å sikre
ytringsfriheten?
– Hvordan vil markedet alene sikre ytringsfriheten og den

offentlige samtale?

– Er mediepolitikk brudd på ytringsfriheten?

• Hva slags/hvor mye mediepolitikk er evt nødvendig -
og tilstrekkelig?
– Liberalistisk vs radikalt maktperspektiv

Hva er mediepolitikk?

• Ulike reguleringsregimer
• Kulturpolitisk
• Næringspolitisk
• Forbrukerpolitisk
• Konkurransepolitisk

• Måter å regulere på
• Statlig regulering
• Samregulering
• Selvregulering
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Hvordan studere mediepolitikk?

• Evaluering av politikkens innhold

• Forklaring av politikkens utforming

• Studier av politikkens implementering

• Mediepolitikk som språklig konstruksjon

Hvordan studere mediepolitikk?

• Evaluering av politikkens innhold

• Ut fra normativ teori

• Ut fra eksplisitte målsettinger

• Ut fra konsekvensene

Hvordan studere mediepolitikk?

• Forklaring av politikkens utforming

• Fokus på de politiske aktørene

• Fokus på strukturelle rammebetingelser

• En kombinasjon

Hvordan studere mediepolitikk?

• Studier av politikkens implementering

• Færre slike studier

• Bottom-up tilnærming eller top-down?
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Hvordan studere mediepolitikk?

• Mediepolitikk som språklig konstruksjon

• Lite fremtredende i norsk forskning

• Diskursanalyse og mediepolitikk

• Et eksempel - Edelmann og konsesjonsbetingelser

Drivkrefter

• Teknologi

• Privatisering og markedskonvergens

Drivkrefter

• Internasjonalisering og globalisering

Drivkrefter

• Nye modeller for offentlig styring
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Drivkrefter

• Mentalitetsendringer

Hovedmål i 1993 og 2001

• 1993 Media i tida

• Å sikre ytringsfridomen som den
grunnleggjande føresetnaden for eit
levande demokrati

• Å sikre sakleg og allsidig
informasjon til alle som bur i landet

• Å styrkje norsk språk og kulturell
identitet

(St. meld. nr. 32 (1992-1993): 13)

• 2001 I ytringsfrihetens tjeneste

• Sikre ytringsfriheten som en
forutsetning for et levende folkestyre

• Sikre kulturelt mangfold og
norskspråklig medietilbud

• Beskytte barn og unge mot skadelig
medieinnhold

(St. meld. nr. 57 (2000-2001), avsnitt 3.2)

Syvertsens sju sentrale målsettinger

• Mangfold og pluralisme

• Demokrati og offentlighet

• Kultur, identitet og språk

• Beskyttelse av minoriteter og sårbare grupper

• Beskyttelse av forbrukerne og arbeid mot
kommersialisering

• Et likeverdig tilbud til alle

• Nasjonal medieindustri og produksjonshensyn

Virkemidler for å nå målsettingene

• Mangfold og pluralisme, demokrati og
offentlighet:

• NRK - offentlig allmennkringkasting

• Konsesjonsordninger (TV2, Kanal24, P4, lokalkringkasting, kino)

• Pressestøtte

• Eierskapsregulering (presse og kringkasting)

• Forbud mot politisk reklame (kringkasting)
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NRKs vedtekter

Virkemidler for å nå målsettingene

• Mangfold og pluralisme, demokrati og offentlighet:

• NRK - offentlig allmennkringkasting

• Konsesjonsordninger (TV2, Kanal24, P4, lokalkringkasting,

mobiltelefon)

• Pressestøtte

• Eierskapsregulering (presse og kringkasting)

• Forbud mot politisk reklame (kringkasting)

Konsesjoner Virkemidler for å nå målsettingene

• Mangfold og pluralisme, demokrati og
offentlighet:
• NRK - offentlig allmennkringkasting

• Konsesjonsordninger (TV2, Kanal24, P4, lokalkringkasting, kino,
mobiltelefon)

• Pressestøtte

• Eierskapsregulering

• Forbud mot politisk reklame (kringkasting)
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Pressestøtta Virkemidler for å nå målsettingene

• Kultur, identitet og språk:

• Offentlig eierskap

• NRKs vedtekter

• Konsesjonskravene

• Norskspråklige sendinger + europeiske (TV)

• Filmstøtte

Virkemidler for å nå målsettingene

• Etikk, personvern og minoriteter. Beskytte
forbrukere og motvirke kommersialisering

• Vannskille (TV)

• Selvregulering (vær varsom, tekstreklame, redaktørplakaten)

• Reklamerestriksjoner (særlig TV)

• Filmsensur og aldersgrenser
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Virkemidler for å nå målsettingene

• Et likeverdig tilbud til alle
• Krav om landsdekning for TV2 + NRK

• Kabelselskapers must carry-forpliktelser

• Leveringsplikt for Telenor

• Dekningskrav for GSM og UMTS

• Produksjons- og industrihensyn
• Balanseres ifht mangfold og kulturelle mål

• Mer sentralt i IKT politikken!

Syvertsens tre tidsbilder

• 1980 - Ansvaret fordelt på ulike departementer

• 1990 - Mot en egen sektor

• 2000 - Mot en sentralisering av reguleringsorganer

Hvordan er mediene regulert?

• TV

• Avis

• Internett

• Hvilke grader av regulering finnes for de ulike
mediene?
• Statlig regulering, samregulering eller selvregulering?

• Hva kan grunnene til dette være?

Eierskapslovgiving
• Hva sier loven?

• §1. Lovens formål

• Lovens formål er å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et
allsidig medietilbud.

• §9. Inngrep mot erverv av eierandel

• Medietilsynet kan gripe inn mot erverv av eierandel i foretak som driver
dagspresse, fjernsyn eller radio dersom erververen alene eller i samarbeid med
andre har eller få en betydelig eierstilling i mediemarkedet nasjonalt eller
regionalt, og dette er i strid med formålet i lovens §1.Vedtak om inngrep etter
første ledd kan blant annet gå ut på å:

• a)forby ervervet,

• b)påby avhendelse av eierandeler som er ervervet og gi pålegg som er nødvendige for
at formålet med påbudet blir oppnådd, eller

• c)tillate erverv på slike vilkår som er nødvendige for å motvirke at ervervet kan stride mot
formålet i lovens §1.

• Medietilsynet kan vedta midlertidig forbud mot å gjennomføre et erverv eller vedta
andre tiltak dersom det er rimelig grunn til å anta at vilkårene for inngrep er
oppfylt og Medietilsynet anser det som nødvendig for å gjennomføre et eventuelt
senere vedtak om inngrep.

http://www.lovdata.no/all/hl-19970613-053.html
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Eierskapslovgiving De største eierne av aviser

Eierskapslovgiving

• Schibsteds eierinteresser

Lovens implementering

• Medietilsynet (fram til 2005: Eierskapstilsynet)

– føre tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse, fjernsyn,
radio og elektroniske medier,

– bidra til å skape større åpenhet, oppmerksomhet og kunnskap om
eierforholdene i norske medier

– treffe vedtak

• Vedtak
– Forby erverv (oppkjøp)

– Pålegge salg av erverva eiendeler

– Sette vilkår
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Aktuelle nettsteder

• Departementene: odin.dep.no

• Stortinget: www.stortinget.no

• Norske lover: www.lovdata.no

• Medietilsynet: www.medietilsynet.no

• Post- og teletilsynet: www.npt.no

• eNorge: www.enorge.org

• EU: www.europa.eu.int

Neste uke

• Medier og ny teknologi

• Mer om teknologi som drivkraft for mediepolitikken

• Teoretiske perspektiver på forholdet mellom teknologi og
samfunnsmessige endringer


