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Mediepolitiske prosesser,
konflikter og kompromisser

MEVIT4000 6. september 2006

Tanja Storsul

I dag - eierskap

! Om mediepolitiske prosesser

! Om konflikter og kompromisser

! Om gjeldende regime

! Om hvordan regimet virker
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Begrunnelser for mediepolitikk

! Den tverrpolitiske enigheten om at
ytringsfriheten er fundamentet for
mediepolitikken er relativt ny:

• The reference to positively defined rights, in this context to
citizens’ rights to information and universal services, has,
for Socialist parties, historically been principal. During the
period analysed here [1981-1993], it has gradually been
replaced by references to negatively defined rights such as
freedom of speech and freedom of choice (Skogerbø
1996:179, min parantes).

Betydning av eierkonsentrasjon

! Sterke konsentrasjonstendenser på 1980 og
1990-tallet

! Hvorfor skjer eierkonsentrasjon?
! Økonomi

! Teknologi

! Politikk

! Hvorfor bekymring?
! Mindre konkurranse?

! Mindre mangfold?
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Begrunnelser for
eierskapslovgivning

! Hovedbegrunnelse: ytringsfrihet

! Uenighet om hva ytringsfrihet betyr for
mediepolitikken kommer til uttrykk i
debatt om eierskapslovgivning:

! Negativt definert rettighet vs rettighet som
også skal sikres positivt

! Formell rettighet vs reell rettighet

Prosessen fram mot
eierskapsloven

! St meld nr 32 (1992-93) Media i tida + Innst S
223(1992-93)
! Uro over eierkonsentrasjon i mediene (SV mest

urolig, FrP ikke urolig)

! Regjeringa (AP) fikk tilslutning til å opprette et
offentlig utvalg som skulle se på eierkonsentrasjon
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Prosessen fram mot
eierskapsloven

! NOU 1995:3 Mangfold i media - om eierkonsentrasjon i
massemedia

! Et samlet utvalg mener at staten bør gripe minst mulig inn i

regulering av eierskap i media. Utvalget ser klart at en slik

inngripen kan åpne for en påvirkning som kan være i strid med

prinsippene om ytringsfrihet. Utvalget er likevel av den

oppfatning at det er nødvendig å gripe inn når eierskapet er

konsentrert på så få hender at konsentrasjonen i seg selv kan

bli et hinder for reelt ytringsmangfold og allsidighet (NOU 1995:

3: 98)

! Flertallet: 30% grense, mindretallet: 50% grense

! NOU sendt på høring

Prosessen fram mot
eierskapsloven

! Ot prp 30 (1996-97) Om lov om tilsyn med erverv i
dagspresse og kringkasting + Innst O nr 97 (1996-97)

! St meld 18 (1996-97) Eierforhold i mediesektoren +
Innst S 231 (1996-97)
! Det overordna målet for regjeringens mediepolitikk er å sikre

ytringsfriheten, trykkefriheten og informasjonsfriheten som
grunnleggende rettigheter i et demokratisk samfunn. I dette
målet ligger et ønske om å sikre et størst mulig mangfold i
medietilbudet på individuelt og kollektivt plan, nasjonalt, lokalt
og for alle lag av befolkningen (St.meld 18 (1996-96): 3)

! Lov 1997-06-13 nr 53 Medieeierskapsloven
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Konfliktlinjer i
eierskapsdebatten i 1996

For regulering

! Orkla og A-pressa

! NJ, Grafisk

! AP, KRF, SP og SV
(strengest lov)

Mot regulering

! Schibsted

! NR (redaktørene)

! FRP (ingen lov)

! Høyre (vente på
ytringsfrihetskomm)

Medieeierskapsloven 1997

! ”§1 Lovens formål er å fremme ytringsfriheten, de

reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud”

! Eierskapstilsynet opprettes (vedtak i Stortinget)

! Eierskapstilsynet får fullmakt til å gripe inn mot erverv

som er i strid med §1(fullmaktslov)

! Retningslinjer: Inngrep bør vurderes ved erverv som gir

en aktør 1/3 eller mer av nasjonalt marked. Lokale og

regionale markeder bør tillegges vekt.

! Loven omfatter dagspresse og kringkasting. Dette
kunne utvides når nye medier får en viktigere rolle.
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Eierskapstilsynet 1998-2005

! Fullmakt til å gripe inn (kontroversielt)

! Vurderte mange oppkjøp, men grep sjelden inn
! få nasjonale oppkjøp kunne rammes av lovgivninga slik den ble tolka -

her var loven først og fremst preventiv (lex schibsted)

! lokale og regionale oppkjøp ble oftere ramma av lovgivninga - f.eks
regionsaviser som ønska å kjøpe lokalaviser

! Mange saker klaga inn for klagenemnda - og deretter til
domstolene - tilsynet tapte flere saker

! Mye kritikk fra medieselskaper og enkeltbedrifter - og etter hvert
fra politikere
! Tilsynet tok ikke de vesentlige sakene - bare de lokale

! Men: Det var ingen spektakulære saker å stoppe.

! Tilsynet gjorde ingen eksplisitt vurdering av borgernes
ytringsmuligheter

Medietilsynet tar over fra 2005

! Sammenslåing av

! Eierskapstilsynet

! Filmtilsynet

! Statens medieforvaltning

! www.medietilsynet.no
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Grensene endres - 2004

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 får en betydelig eierstilling i mediemarkedet nasjonalt eller
regionalt, og dette er i strid med formålet i lovens § 1.

Betydelig nasjonal eierstilling foreligger:
! “ved kontroll med en andel på 40 prosent eller mer av det samlede

dagsopplaget for” dagspressen, seertall for fjernsyn, lyttertall for radio

! “ved kontroll med en andel på 30 prosent eller mer i ett av mediemarkedene ...
og 20 prosent eller mer i ett av de andre mediemarkedene”

! “ved kontroll med en andel på 20 prosent eller mer i ett, 20 prosent eller mer i
ett annet og 20 prosent eller mer i et tredje av mediemarkedene...”

! “når et foretak som kontrollerer 10 prosent eller mer i ett av mediemarkedene
... blir eier eller deleier i et foretak som inngår i en annen gruppering med
kontroll over 10 prosent eller mer innenfor samme mediemarked
(krysseierskap)”

Regional/lokal - 60%

Grensene endres - 2006

! Tilbake til 33%

! Betydelig eierstilling i mediemarkedet
nasjonalt anses normalt å foreligge

a) ved kontroll av en andel på 1/3 eller mer av det
samlede dagsopplaget for dagspressen,

b) ved kontroll av en andel på 1/3 eller mer av de
samlede seertall for fjernsyn,

c) ved kontroll av en andel på 1/3 eller mer av de
samlede lyttertallene for radio.

! Krysseierskap reguleres som før
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Politiske spørsmål

! Hva fremmer og hva fremmer ytringsmuligheter
og mangfold?

! Har restriksjonene mot erverv beskytta
mangfoldet?

! Kan restriksjoner mot erverv føre til avisdød?
Til tap av norske medier?

Mecom og Orkla media
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Media
Norge

Mer å lese?

! Eli Skogerbøs dr avhandling (1996) Privatising the public interest.
Conflicts and Compromises in Norwegian Media Politics 1980-1993

! Om eierskapsregulering, konsentrasjon og konvergens. Se Tanja
Storsuls rapport (1998) Konvergering og konsentrasjon
http://www.media.uio.no/internettiendring/publikasjoner/tekst/storsu
l/innhold.html
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Framover

! Neste uke - seminarstart

! Tirsdag 19. september 1015-12 - KKD

! Uke 38/39 - biblioteksorienteringer i
seminarene

! Neste ordinære forelesning 11. oktober -
om tv-politikk


