
Mandag 25 februar 

• Statens infrastrukturansvar – 
allmennkringkasting 

• Oppgave: Redaktøransvar og kildevern – 
fortsetter tirsdag 26. februar 



Grunnloven § 100.6 
Infrastrukturansvaret 

• Det paaligger Statens Myndigheder at lægge 
Forholdene til Rette for en aaben og oplyst 
offentlig Samtale.  

• Skaper ikke rettigheter for private 



Ytringsfrihetskommisjonen: 

«Ser vi på de tre hovedargumenter for 
ytringsfrihet, sannhetsargumentet, 
autonomiargumentet og demokratiargumentet, 
ser vi raskt at for å støtte oppunder 
ytringsfriheten kreves det en omfattende 
institusjonell oppbygging.» 



Institusjoner: 

• Skolen 

• Universiteter 

• Biblioteker 

• NRK 

 



Politikk/lovregulering, eksempler: 

• Aktiv kunst- og kulturpolitikk 

• Boklov 

• Miljøinformasjonsloven 

• Pressestøtte 

• Mangfold i media 



NRK 

• EØS art 61. 1: «Med de unntak som er fastsatt 
i denne avtale, skal støtte gitt av EFs 
medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte 
gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller 
truer med å vri konkurransen ved å begunstige 
enkelte foretak eller produksjonen av enkelte 
varer, være uforenlig med denne avtales 
funksjon i den utstrekning støtten påvirker 
samhandelen mellom avtalepartene.» 



Allmennkringkasting 

• EØS art 59.2: Foretak som er blitt tillagt oppgaven 
å utføre tjenester av almen økonomisk 
betydning, eller som har karakter av et fiskalt 
monopol, skal være undergitt reglene i denne 
avtale, fremfor alt konkurransereglene, i den 
utstrekning anvendelsen av disse regler ikke 
rettslig eller faktisk hindrer dem i å utføre de 
særlige oppgaver som er tillagt dem. Utviklingen 
av samhandelen må ikke påvirkes i et omfang 
som strider mot avtalepartenes interesser.  



Allmennkringkasteroppdraget 

• http://www.nrk.no/informasjon/fakta/1.5392438 
• § 6-1a. Forhåndsgodkjenning av nye tjenester i 

allmennkringkastingsoppdraget  
     Kongen i statsråd avgjør om det skal gis tillatelse til å 
innlemme nye tjenester i Norsk rikskringkasting AS' 
allmennkringkastingsoppdrag. Medietilsynet er ansvarlig for 
gjennomføringen av godkjenningsordningen og avgir 
rådgivende uttalelse til departementet. Medietilsynet kan 
ikke instrueres av Kongen eller departementet ved 
utarbeidelsen av sin uttalelse.  
       Kun tjenester som oppfyller demokratiske, sosiale og 
kulturelle behov i samfunnet kan godkjennes.  

 

http://www.nrk.no/informasjon/fakta/1.5392438


Andre allmennkringkastere 

• § 2-1. Konsesjonsplikt, konsesjonsmyndighet, 
registreringsplikt m v.  

«Norsk rikskringkasting har rett til å drive 
kringkasting. Andre enn Norsk rikskringkasting 
må ha konsesjon for å drive kringkasting eller 
lokalkringkasting som formidles via 
senderanlegg som er konsesjonspliktige etter § 
2-2. Konsesjon skal være tidsavgrenset.» 



Allmennkringkasterne 

• Kanal4 (Radio Norge) 
http://www.medietilsynet.no/Documents/Aktuelt/Presedenssaker/Konsesjonsforhold/Konsesjon_Kanal4_2004-13.pdf 

• P4 
• http://www.medietilsynet.no/Documents/Aktuelt/Presedenssaker/Konsesjonsforhold/Konsesjon_P4_2004-13.pdf 

• TV2 (utløpt) 
• http://www.medietilsynet.no/Documents/Aktuelt/Presedenssaker/Konsesjonsforhold/Konsesjon_TV2_2003-09.pdf 
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Regulering forutsetter frekvensmangel 

• Reguleringen er et inngrep i ytringsfriheten 

• Kontekstuelt begrunnet 

• Konteksten endrer seg… 

• …på hele medieområdet 



Hestehandel 



Tre elementer 

• «Allmennkringkastingsavtale» 
• http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Medier/TV2-avtalen_underskrevet_av_Hildrum_og_Huitfeldt_03des2010.pdf 

• Formidlingsplikt 
• http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Medier/Forskriftsendring_kglres_03122010.PDF 

• Kabeltvistnemnda 
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Annen regulering 

• AMT-direktivet (fjernsynsdirektivet) 

• Fjernsynskonvensjonen 

• Senderstatsprinsippet 

• Harmonisering av lovgivning 


