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I dag

• Digital TV - endra fjernsynspolitikk?
 Fjernsynspolitisk utgangspunkt

 Forventninger til digital tv

 Forventa betydning for tv-politikk

 Spillet om spillereglene

 Erfarte politiske endringer
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Fjernsynspolitisk
utgangspunkt

• Differensiert regime:
 NRK - lisensfinansiert offentlig kringkaster - NRK1

landsdekkende i bakkenettet
 TV2 - konsesjon til distribusjon i bakkenettet - mot

programforpliktelser
 Must carry-regler for kabel-selskaper + kanalvalg
 Ikke særskilt regulering av satellit (ut over enerelle

regler)

• Generelle regler
 Reklamerestriksjoner, beskyttelse av barn og unge,

europeisk innhold osv.

Forventninger til digital tv

• “The key to the future of
television is to stop thinking
about television as television.
[…] All of a sudden TV
becomes a random access
medium, more like a book or
newspaper, browsable and
changeable, no longer
dependent on time or day, or
the time required for delivery.”
(Negroponte 1995)
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Forventninger til digital tv

• ”Digitalisation will create the possibility of hundreds of channels,
convert the television set into a multipurpose/multimedia terminal,
and allow viewers to become their own schedulers, watching
programmes when they want and, in time, even interacting with the
programmes themselves” (Levy, 1999:3)

• Flere kanaler?
• Individualiserte tjenester?
• Bestill og betal-tjenester?
• Interaktive tjenester?
• Konvergens?

Betydning for tv-politikk

Forventninger uttrykt i konvergensdok:
• Lisensfinansiering

 synkende markedsandeler ville svekke lisensens legitimitet.

• Konsesjoner m programforpliktelser til private allmennkringkastere
 bedre frekvensutnyttelse - mindre legitimt + unødvendig med konsesjon mot

forpliktelser

• Regulering av flaskehalser
 Mindre relevant m must carry - mer relevant m regulering av EPG, CA, API osv

• Reklamerestriksjoner, beskyttelse av barn og unge osv
 Mindre relevant - TV blir mer pull enn push

• Fra differensiert regime - til konvergert regime m horisontal regulering (ikke
ut fra teknologi)
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Lisensfinansiering av off
kringkasting

• Forventning
 Synkende markedsandeler ville svekke lisensens

legitimitet.

• Erfaring etter ca 10 år
 Lisensfinansiering vedvarer
 Offentlige kringkastere har fortsatt høy markedsandel
 Lisensens legitimitet er høy
 Men - presiseringer av

allmennkringkastingsoppdraget - av hva lisensen kan
finansiere - jmf Amsterdam

Konsesjoner m forpliktelser til
private allmennkringkastere

• Forventning:
 Bedre frekvensutnyttelse - mindre legitimt +

unødvendig med konsesjon mot forpliktelser

• Erfaring er etter ca 10 år
 Bedre frekvensutnyttelse svekker legitimiteten - men

foreløpig vedvarer konsesjonsinstituttet.
 Sverige og Norge har konsesjoner til private kanaler

også i det digitale bakkenettet - TV2 i Norge har
konsesjon m forpliktelser til 2009. Etter det er framtida
uviss.
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Regulering av flaskehalser

• Forventninger:
 Mindre relevant m must carry regulering av kabelnett

pga flere kanaler uansett
 Mer relevant m regulering av nye flaskehalser: EPG,

CA, API for å motvirke markedsdominans

• Erfaringer etter ca 10 år:
 Must carry vedvarer fortsatt
 I liten grad regulering av nye flaskehalser

Restriksjoner og beskyttelse

• Forventninger
 Mindre relevant - TV blir mer pull enn push

• Erfaringer (direktivforslag)
 Lineære tjenester reguleres

 Non-lineære tjenester reguleres lett (selvregulering)
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Generelle trekk

• Differensiert regime vedvarer
 Offentlig kringkasting mest regulert
 Reguleringer av privat tv knytta til nettilgang
 Nye tjenester i liten grad regulert

• Forklaringer
 Institusjonell arv:

• Sterke interesser står bak offentlig kringkasting og fungerer som buffer mot
dramatisk endring

• Privat konsesjonert kringkasting har i mindre grad etablert like sterk
institusjonell støtte og går ei mer usikker framtid i møte

• Nye tjenester har ingen slik lobby og forblir i sterk grad uregulert

 Politikk og kultur
• Ny vilje til styring + ønske om å beskytte kulturelle verdier, nasjonale språk

og produksjonsmiljøer

 Teknologi
• Venter fortsatt på full digitalisering...

Spillet om spillereglene

• Digital tv - gir nye usikkerheter:
 Finansielle usikkerheter

• Vil investeringer i nye digitale nett, kanaler eller tjenester lønne seg?

 Usikkerheter om markeder/forbrukere
• Vil forbrukerne/kundene ta nye tjenester i bruk?

(Papath. 2002 52-55)

• “the development of digital television - cable, satellite or terrestrial - has been
associated more with hype than with realistic estimates, and, most
importantly, has not taken the reaction of the viewers into account”
(Papathanassopoulous 2002:33)

 Digital tv - aktualiserer gamle interessekonflikter - og bidrar til nye.
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Interesser i DTT-spillet

• NRK, SVT, BBC osv
 Bevare lisensen, beskytte markedsposisjon, utvide til flere tjenester

• TV2, TV4, channel5 osv
 Skeptiske til NRK, SVT, BBCs handlingsfrihet
 Redusere/fjerne programforpliktelser
 Vil beskytte markedsposisjon - og få like frie tøyler som de

helkommersielle (intet nytt ønske  men nye argumenter)

• Andre kommersielle kanaler (TV3, TVNorge osv)
 Ønsker innpass i markedet - bort med beskyttelser - vil hindre at NRK

og TV2 bruker markedsmakt til å stenge andre ute

• Nettselskaper (NTV, Telenor, Get, osv)
 Sikre markedsposisjon bl.a gjennom kanaltilbudet

Makt i TV-digitale nett

  
      Kanaler       Pakker   SMS     Brukere  Innhold Nett

Rettighet
er

Frekvens
er

Bundles

EPG

Sende-
skjema

API

CA
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Økonomiske perspektiver

• Industriutvikling
 Legge til rette for sterke

norske aktører og
medieindustri

 NRKs (og TV2s) roller som
medie-lokomotiv

• Kontroll over flaskehalser
en strategi

• Konkurransepolitikk
 Åpne for flere aktører i tv-

markedet - i alle ledd av
verdikjeden

 “normalisere” tv-markedet

• Kontroll over flaskehalser
et problem

Kulturelle perspektiver

• Felles offentlighet
 Sikre

allmennkringkasternes
posisjon

 Mangfold innen kanalene

• Kontroll over flaskehalser
som strategi

• Valgfrihet
 Fremme muligheter for

individuelle valg

 Mangfold i markedet

• Kontroll over flaskehalser
som problem
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Politiske dilemmaer

ValgfrihetOffentlighet og
allmennkringkasting
- men begrense kommerse
flaskeh.

Kulturelt perspektiv

KonkurranseIndustriutviklingØkonomisk
perspektiv

Flaskehalser som
problem

Flaskehalser som
strategi

NTV og politiske hensyn

Industripolitikk

-fleksible

forretningsmodeller

Konkurransepolitikk

-begrense dominans

-ny aktør

Kulturpolitikk

-sikre PSB

-fremme mangfold

-begrense kommers

NB: Politisk hovedargument for DTT har vært PSB
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NTVs mulige maktposisjon

  
      Kanaler       Pakker   SMS     Brukere  Innhold Nett

Rettighet
er

Frekvens
er

Bundles

EPG

Sende-
skjema

API

CA

 NRK + TV2 NTV NTV II
Telenor

Neste uke

• Tema: Ny teknologi - nye utfordringer
 Les Mansell

 Sjekk eNorge 2009
• http://odin.dep.no/filarkiv/251516/enorge_2009_ko

mplett.pdf

• + evaluering


