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Det underforståtte i mediepolitikken
Eksempelet formidlingsplikt

Hallvard Moe

Abstract
Tross stabile mediepolitiske mål i Norden, forandres de mediepolitiske verktøyenes innret-
ning gjennom små, tilsynelatende apolitiske oppdateringer av konkrete regler, der underla-
get forblir implisitt. Disse oppdateringene er lette å overse, og bygger gjerne på underfor-
ståtte forutsetninger, men kan innebære viktige endringer i mediepolitikkens grunnlag. For 
å illustrere dette poenget presenterer denne artikkelen en analyse av formidlingsplikten i 
Norge – en regel for distribusjon av tv i kabelnett som skal underbygge allmennkringkas-
ting som mediepolitisk verktøy – med fokus på en regelendring fra 2010. Konteksten for 
regelendringen var det akutte problemet som mediepolitikerne i alle de nordiske landene 
står overfor: hvordan sikre et bredt, nasjonalt tv-tilbud i et digital mediesystem utover det 
de offentlig finansierte allmennkringkasterne leverer? Artikkelen undersøker de konkrete 
realpolitiske grepene som ligger i den norske løsningen på dette problemet.
Keywords: media policy, broadcasting, TV2, must carry, governance

Innledning
I de nordiske landene er de mediepolitiske målene gjerne stabile, og verktøyene gjen-
kjennelige over tid. Pressestøtten i Norge er for eksempel et verktøy som skal bidra til 
overordnede mål om ytringsfrihet, mangfold og kvalitet1. Men tross denne stabiliteten 
forandres de mediepolitiske verktøyenes innretning gjennom små, tilsynelatende apo-
litiske oppdateringer av konkrete regler, der underlaget forblir implisitt. Disse oppda-
teringene eller fininnstillingene er lette å overse, og bygger gjerne på underforståtte 
forutsetninger, men innebærer samtidig viktige endringer i mediepolitikkens grunnlag. 
Dette fordrer at medieforskere ikke bare bruker energi på de dagsaktuelle, store spørsmå-
lene politikere eller bransjen setter på agendaen. Vi må også følge mediepolitikken over 
tid og kritisk analysere de små justeringene som gjennomføres i ly av de dominerende 
debattene – det Des Freedman (2010) har kalt ”media policy silences”.

For å illustrere dette poenget presenterer denne artikkelen en analyse av en mindre 
regelendring i Norge, som bygger på en underforstått forutsetning og har interessante 
konsekvenser for innretningen av et mediepolitisk verktøy. Justeringen gjelder formid-
lingsplikten – en regel for distribusjon av tv i kabelnett som skal underbygge allmenn-
kringkasting som mediepolitisk verktøy. I over 20 år har formidlingsplikten grepet inn i 
markedet for tv-distribusjon og gitt seerne rett til tilgang til visse kanaler, i første rekke 
fra allmennkringkasterne. Fra 2011 ble formidlingspliktreglene justert. Nå plikter norske 
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seere å betale for tilgang til den kommersielle allmennkringkasteren TV2. Konteksten for 
regelendringen var det akutte problemet som mediepolitikerne i alle de nordiske landene 
står overfor: hvordan sikre et bredt, nasjonalt tv-tilbud i et digital mediesystem utover 
det de offentlig finansierte allmennkringkasterne leverer? Artikkelen undersøker altså 
de konkrete realpolitiske grepene som ligger i den norske løsningen på dette problemet.

Jeg vil vise at den norske løsningen bygger på en forutsetning om at markedsme-
kanismer kan brukes for å oppnå mediepolitiske mål. Virkemidler fra et kommersielt 
domene brukes slik for å oppnå ikke-kommersielle mål: For å videreføre kommersiell 
allmennkringkasting er formidlingsplikten justert slik at den sikrer TV2 betaling fra 
kabelselskap som Canal Digital og Get på markedsmessige vilkår. Det innebærer en 
ny utgift for kabelselskapene, som de kan dekke inn gjennom økte abonnementspriser. 
Resultatet er en slags indirekte mediestøtte som griper inn i markedet, men som presen-
teres som en ren markedsmekanisme. 

Poenget mitt er ikke at marked og kommersialisme representerer noe underlegent 
eller uønsket. Poenget er at rollen virkemidler fra dette domenet får i norsk mediepoli-
tikk, illustrert med eksempelet formidlingsplikt, innebærer en interessant endring med 
konsekvenser for brukerne og for mediepolitikkens forutsetning. Jeg vil vise hvordan vi 
kan vi få fram disse konsekvensene gjennom å studere de detaljerte justeringene heller 
enn generelle diskusjoner. En slik tilnærming, som i vår globaliserte, digitaliserte tids-
alder velger ut en spesifikk lovbestemt nasjonal regel knyttet til ett gammelt medium, 
krever en begrunnelse.

Tilnærming og teoretisk utgangspunkt
Forskningen på mediepolitikk skiller gjerne mellom medier, men fordeler seg ikke jevnt 
mellom dem. I Norge og nabolandene er det som kalles mediepolitikk i forskningssam-
menheng oftest kringkastingspolitikk med noe attåt. Og det som kommer i tillegg er stort 
sett eierskapsregulering og pressestøtte knyttet til papiraviser. Innholdsfortegnelsen i 
danske Frands Mortensens festskrift Forskning i mediepolitik – mediepolitisk forskning 
er illustrerende: To kapitler om allmennkringkasting, ett om tv-distribusjon, og to om 
eierskap (Bruun et al. (red.) 2004). Denne innretningen er ikke uten forankring i feltets 
studieobjekt. Trine Syvertsens begrunnelse for å gi ut en bok om mediepolitikk i 2004 
som handler ”mest om kringkastingspolitikk” er god nok: ”kringkastingspolitikken har 
i hele det 20. århundre vært det mest sentrale området for mediepolitisk styring, og det 
var spørsmål om nye kringkastingsformer som gjorde at mediepolitikken for alvor kom 
på den politiske dagsorden” (Syvertsen 2004: 14). Det er kringkastingsforskere som 
har hatt hegemoniet i mediepolitikkforskningen, en posisjon som verken journalistikk-, 
film-, eller dataspillforskere virker særlig interesserte i å utfordre, selv om de også ofte 
studerer politikk. 

Andre steder, med andre politiske historier og andre fagtradisjoner, er det annerledes. 
I USA er telekommunikasjon, og informasjonsteknologisk infrastruktur generelt, defi-
nerende objekt for kommunikasjonspolitikkforskningen, som dermed inkluderer kring-
kasting som én del (se for eksempel Braman (red.) 2002; May (red.) 2009). Det finnes 
selvsagt også norsk forskning på telekommunikasjonspolitikk, med Tanja Storsuls (2002) 
arbeid som et godt eksempel. På lignende vis finnes det forskning på ikke-periodiske 
medier, men den sorteres gjerne under andre betegnelser enn mediepolitikk, slik for 
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eksempel bokbransjens regulatoriske rammer er domenet for kulturpolitikkforskere. 
Dette rokker uansett ikke ved bildet av mediespesifikk politikkforskning.

I en digital tidsalder, mer enn ti år etter at et norsk offentlig utvalg satt konvergens på 
den politiske dagsorden, skulle en tro at en slik mediespesifikk tilnærming var avleggs. 
Innføringsbøker om mediepolitikk understreker gjerne at styresmaktene har regulert 
ulike medier i hundre eller hundrevis av år, men at mediepolitikk som begrep slo gjen-
nom rundt 1980 (Østbye 1995: 35; Syvertsen 2004: 14). I Norge skulle da presse-, film-, 
kringkastingspolitikk også videre kobles sammen og dekke alle mediene (Østbye 1995: 
37). På overordnet nivå skjedde det en slik sammenkobling. Politikerne formulerte mål 
som var felles for alle medier. Men på et mer konkret nivå forble de politiske verktøy-
ene i stor grad mediespesifikke. Slik er det fremdeles. Det finnes positive og negative 
styringsverktøy for ethvert medium. Den direkte pressestøtten gjelder stadig dagsaviser 
trykt på papir. Politisk reklame er tillatt i noen audiovisuelle medier, som film på kino 
og DVD, men ikke på kringkastet tv. Aldersgrensereglene gjelder for kinofilm, mens 
medieeierskapsloven rammer de som driver innen dagspresse og kringkasting. I en slik 
situasjon gir det fortsatt mening å studere politikk rettet mot enkeltmedier. Det vil jeg 
underbygge ved å analysere formidlingspliktregelen, som gjelder kringkastet tv.

Selv om en holder fast ved nødvendigheten av mediespesifikke studier betyr ikke 
det at vi skal slå oss til ro med vante tilnærminger. I så måte er mediepolitikkforskernes 
interesse for konseptet “governance” en interessant tendens. Begrepet gis ulike defini-
sjoner i litteraturen, og noen har avfeid det som et moteord (Kleinsteuber 2007: 43). De 
som anvender begrepet vektlegger typisk betydningen av andre aktører enn nasjonale 
offentlige myndigheter (e.g. Donges 2007; Michalis 2007). I motsetning til “politikk” 
og “regulering”, som konnoterer formell kontroll, skal ”governance” peke mot ufor-
mell innvirkning og krav fra interessenter, samt de styrende prinsippene eller verdiene 
disse kravene baseres på. Syvertsen har foreslått ”samfunnsmessig styring” som norsk 
betegnelse (2004). Puppis (2010) skiller mellom slik samfunnsmessig styring i snever 
og vid forstand. I snever betydning avgrenses lovbestemt regulering (”government”) 
fra ”governance”. Med en vid betydning inkluderes både såkalte nye former for styring, 
som selv- og samregulering av mediene, og det tradisjonelle verktøyene forankret i lov 
(Puppis 2010: 137). ”Governance” skal da dekke både politikk og regulering, og noe i 
tillegg: “the sum total of mechanisms, both formal and informal, national and suprana-
tional, centralized and dispersed, that aim to organize media systems according to the 
resolution of media policy debates” (Freedman 2008: 14).

Det er åpenbart en god idé å gi oppmerksomhet til uformelle fora og aktører, uuttalte 
forventninger og press, samt aspekt som tas for gitt eller ikke løftes opp i vante medie-
politiske diskusjoner. Den samfunnsmessige styringen av mediene inkluderer ikke bare 
formaliserte prosedyrer med åpent tilgjengelige, skriftlige dokument. Men dette er jo 
ikke noe nytt. Selvregulering, for å ta ett eksempel, har en lang tradisjon i ulike deler 
mediesektoren i ulike land, fra lenge før samfunnsforskere fant et ord for å beskrive det 
(Puppis 2010: 138). Selv om en slik påminning ikke fravrister ”governance” en verdi 
for mediepolitiske analyser, er det problematiske aspekt ved begrepet, både i snever og 
vid forstand. En snever betydning kan sies å være en variant av en neoliberal fortelling 
der ”government” er dårlig, og ”governance” bra, siden det fortrenger og minimerer 
statlig inngripen (Bevir i Puppis 2010: 137). Viktigere er det at en slik snever betydning 
utelukker regulering gitt i nasjonal lov og typisk håndhevet av offentlige institusjoner. 



26

Nordicom-Information 34 (2012) 1

Nasjonale lovgivende og styrende myndigheter er langt fra opphevet, og må fortsatt un-
derlegges studier. Det skulle tale for en vid forståelse av ”governance”, som inkluderer 
alle aspekt ved den mediepolitiske prosessen. Problemet med et slikt begrep er nettopp 
at det er så vidt. Dets verdi avhenger av at vi tar for oss deler av prosessene i konkrete 
analyser. Bare da kan vi forstå hvordan den samfunnsmessige styringen av mediene 
fungerer, og med hvilke konsekvenser.

I en slik sammenheng er det nødvendig å se bortenfor de store, gjennomdiskuterte 
mediepolitiske initiativene, for å identifisere det Freedman (2010: 4) kaller ”media 
policy silences”: Det ugjennomsiktige, de små justeringene og ikke-avgjørelsene som 
bygger på en begrenset palett av preferanser og ideologiske verdier. Målet med denne 
tilnærmingen er slik å kaste lys over det oversette og underforståtte.

Markedslogikk som grunnlag for mediepolitikk er et slikt underforstått aspekt. En 
slik påstand er ikke ment som en generell påpekning av new public management i medi-
esektoren, eller en beklagelse over at samfunnsdomener som tidligere var holdt utenfor 
markedet nå innlemmes i det – altså det som på engelsk heter ”marketization”. Jeg er 
her verken opptatt av organisasjonsstrukturer, internfakturering og effektivitetskrav hos 
NRK eller i tradisjonsrike avishus, eller prosessen der medieinnhold vurderes og ver-
disettes gjennom detaljerte kvantitative målinger knyttet til kommersielle vilkår. Slike 
utviklingstrekk er interessante, og de er beslektet med tendensen jeg studerer. I den 
norske konteksten, med stabile mediepolitiske mål, betyr markedslogikkens inntreden 
som grunnlag for mediepolitikken at mekanismer fra et kommersielt domene brukes for 
å oppnå ikke-kommersielle mål. Sentrale mediepolitiske verktøy – som pressestøtten 
eller NRK – skal bidra til de samme overordnede målene i dag, som da ordningene ble 
opprettet. Men arrangementene bak, altså de konkrete regulatoriske ordningene, endres 
slik at de bygger på en markedslogikk. Denne tendensen, som i stor grad er underforstått, 
vil jeg illustrere med den ugjennomsiktige justeringen av formidlingspliktregelen som 
eksempel. Da er det første spørsmålet hva formidlingsplikten er, og hvorfor den finnes.

Diskusjonen som følger bygger på skriftlige datakilder. Jeg fortolker politiske doku-
ment – konkret utredninger gjort på oppdrag for regjeringen, rapporter fra regjeringen, 
lovforslag og begrunnelser for slike. Disse undersøkes og systematiseres kronologisk 
for å brukes som kilder som dokumenterer en prosess (Skogerbø 1996: 50). Det betyr 
at jeg antar at dokumentene gir uttrykk for interesser og handlinger til aktørene, altså 
at de representerer den politiske prosessen de referer til (Karppinen og Moe 2012). 
Analyseperioden går fra innføringen av regelen i 1988 til og med 2010.

Formidlingsplikten og begrunnelsen
På engelsk heter formidlingsplikt ”must-carry obligation”. Denne kan gjelde ulike typer 
tjenester – for eksempel telefoni – men begrepet viser alltid til at distributører forplikter 
å overføre noe (”carry”). I norsk mediepolitikk gjelder formidlingsplikten tv-innhold 
kringkastet gjennom kabelnett. Regelen kan formuleres som en ”leveringsplikt” for 
distributørene som ”balanseres av en formidlingsrett” for kringkasteren det gjelder (Re-
gjeringen 2010a: 3). Staten gir altså en kringkaster rett til formidling, mens denne kring-
kasteren plikter å gjøre sitt innhold, i praksis en kanal, tilgjengelig for distributørene. 

Bakgrunnen for innføringen av regelen om formidlingsplikt var utbyggingen av 
kabel som alternativ distribusjonsvei for tv. I 1988, mot slutten av Arbeiderpartileder 
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Gro Harlem Brundtlands andre regjeringstid, var Norge ett av få land i Europa som ikke 
hadde lovregulert disse nettene. Motivet for det som ble ”lov om kabelsendingar”, var 
å få på plass en ordning som strukturerte denne delen av det som skulle bli en norsk 
tv-bransje, og samtidig å gi seerne valgfrihet blant kanalene de ville ha tilgang til. Men 
kultur- og vitenskapsdepartementet (KVD) gikk også inn for at ”alle kabelabonnentar 
skal sikrast eit grunntilbud av program” (KVD 1988: 2.1.1.). Noen kanaler skulle altså 
unntas valgordningen – ingen skulle kunne velge disse bort. Departementet foreslo at 
disse kanalene for det første kunne være ”riksdekkjande sendingar frå nasjonale kring-
kastingsselskap”. Som departementet bemerket betydde det NRKs kanal. For det andre 
kunne formidlingsplikten gjelde nær-tv, og for det tredje ”nasjonale kringkastingssen-
dingar frå andre nordiske land” (KVD 1988: 1.2). 

Dette er det nærmeste vi her kommer en opprinnelig begrunnelse for formidlings-
plikten. Departementet forklarte ikke hvorfor det er viktig at alle kabel-tv-brukere sikres 
et grunntilbud. Det sier heller ikke noe om hvorfor dette grunntilbudet bør utgjøres av 
akkurat de typene kanaler som nevnes, i motsetning til for eksempel utenlandske ikke-
riksdekkende kanaler eller nasjonale riksdekkende sendinger fra land utenfor Norden. 
Dokumentet trekker imidlertid et skille mellom det da eksisterende nordiske tilbudet, 
som var underlagt en viss form for samfunnsmessig styring (konkret allmennkringkaste-
ren NRK og søsterinstitusjonene i nabolandene) og ”uavhengig kringkasting” som ikke 
var underlagt slik samfunnsmessig styring, og som ”vanlegvis” la opp programtilbudet 
etter ”marknadsmessige vurderingar” (KVD 1988: 2.2.1). Det ligger som en forutset-
ning at den første kategorien må særbehandles for ikke å bli fortrengt av det voksende 
utbudet av den andre, men det sies ikke rett ut hvorfor. Heller ikke i årene som fulgte 
finner vi noen uttalt begrunnelse for formidlingspliktregelen i norske politiske doku-
ment. En forklaring kan være at regelen havnet i skyggen av andre spørsmål, både da 
den nye kringkastingsloven ble til i 1992, og da Stortinget reviderte den samme loven 
for å innføre TV2. 

Så, i 1994 nedsettes det såkalte Kabelutvalget for å vurdere lovgivningen om ka-
belsendinger. Da utvalget skulle formulere hvorfor formidlingspliktsreglene eksisterte 
tilbød det en tolkning av den opprinnelige diskusjonen fra 1988: ”Bestemmelsene om 
formidlingsplikt er begrunnet bl.a. i at det er viktig at norske sendinger skal være til-
gjengelige i norske kabelnett, ikke minst norsk riksdekkende allmennkringkasting, jf 
Ot.prp. nr. 53 s. 7 flg.” (NOU 1995: 8:34). Det kan altså være flere andre begrunnelser, 
i følge Kabelutvalget, og også andre sendinger enn allmennkringkastingens, men denne 
setningen er igjen det nærmeste vi kommer en eksplisitt grunngivning av formidlings-
plikten. I 1999 kom en omfattende rapport om hvordan teknologiutviklingen – under 
overskriften ”konvergens” – påvirket en rekke politikkområder. Utvalget pekte på to 
aspekt som begrunnelse for formidlingsplikten: “Bakgrunnen for reglene er dels å sikre 
allmennkringkasterne distribusjon, dels å sikre forbrukerne visse rettigheter i forhold til 
det faktiske tilbudet i nettene” (NOU 1999: 26:202). Kulturdepartementet (KD) under 
Kjell Magne Bondeviks andre sentrumsregjering repeterte den samme formuleringen 
da det oversendte innspillene fra utvalget til Stortinget (KD 2002:15). 

I 2007 skulle det bakkebaserte tv-nettet digitaliseres. Kultur- og kirkedepartementet 
(KKD) under Jens Stoltenbergs andre samlingsregjering lanserte da i en stortingsmelding 
ideen om å utvide formidlingsplikten til å dekke også denne plattformen: ”De kultur-
politiske interesser knyttet til bakkenettet vil kunne ivaretas gjennom ordningen med 
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formidlingsplikt”, het det (KKD 2007: 17). Samtidig fikk tilbudet som eventuelt skulle 
sikres distribusjon en egen betegnelse, nemlig ”formidlingspliktige allmennkringkastere” 
(KKD 2007: 17). Heller ikke her ligger det en uttalt begrunnelse for hvorfor sikringen 
var nødvendig. 

En slik formulering finnes derimot i en ferskere tekst fra Stoltenbergregjeringen 
– dokumentet som forklarer den nye avtalen mellom staten og TV2 som igjen gjorde 
selskapet til kommersiell allmennkringkaster, undertegnet i desember 2010. I dette 
dokumentet ser det imidlertid ut til at regelen får en ny begrunnelse: ”Formidlingsplikt 
er basert på et premiss om at en gitt kanal ivaretar et samfunnsoppdrag og derfor bør 
være sikret fremføring til seerne” (Regjeringen 2010a, 1). ”Det primære formålet med 
formidlingsplikten” blir da ”å sikre publikum tilgang til kanaler som oppfyller et sam-
funnsoppdrag” (Regjeringen 2010a: 2).

Allmennkringkasting er ute av bildet, erstattet av et nytt begrep: kanaler med sam-
funnsoppdrag. Som Håkon Larsen (2010) har vist fikk ”samfunnsoppdrag” en sentral 
funksjon i NRKs egenbeskrivelse i årene etter 2007. Selskapet brukte begrepet som 
erstatning for mer vante uttrykk for å peke på det særlige ansvaret som ligger i allmenn-
kringkastingsfunksjonen (Larsen 2010)2. Som metafor er samfunnsoppdrag, sammen 
med det beslektede ”samfunnskontrakt”, ofte brukt for å legitimere journalistikk generelt 
(se Sjøvaag 2010; Roppen og Allern 2010). Selv om begrepet ikke defineres i det aktuelle 
dokumentet om formidlingsplikt er det nærliggende å koble det til allmennkringkasting 
– også fordi reglene etter denne revisjonen dekker nettopp allmennkringkastingskana-
lene NRK 1, 2 og 3, TV 2s hovedkanal samt det ikke-kommersielle grasrotinitiativet 
Frikanalen. 

En slik gjennomgang av politiske dokument på leting etter en begrunnelse for for-
midlingspliktregelen gir altså et noe fragmentert bilde. Det er få forsøk på prinsipielle 
og eksplisitte forklaringer. Isteden refereres det mer eller mindre presist til tidligere ut-
redninger, eller kjernebegrep tas bort og erstattes av nye. Det kan virke slående hvordan 
departementene under ulike regjeringer gjennom drøye 20 år i så liten grad motiverer 
formidlingsplikten som mediepolitisk inngripen. Begrunnelsen tas i stor grad for gitt. En 
viktig forklaring kan være at det neppe var behov for å minne om hvorfor NRKs tilbud 
måtte underbygges i møte med nye, utenlandske kommersielle aktører da regelen ble til. 
Ideen om at tv-mediet trenger politisk styring for å begrense markedsmekanismene – for 
å ha en samfunnsmessig funksjon – har ligget som et vilkår i all diskusjon om mediet 
i norsk politikk (for eksempel Enli et al. 2010: kap. 3). Slik sett kan innføringen av 
formidlingspliktreglene i 1988 forstås som et forsøk på å sikre mediepolitiske verktøy 
– særlig NRK – i en ny situasjon.

Noe av forklaringen på at heller ikke dokumentene i fortsettelsen gir oss gode ar-
gument for hvorfor regelen er innrettet som den er, ligger trolig i den stabile mediepo-
litiske konteksten, med høy grad av enighet på tvers av politiske skillelinjer. Men vi 
må også minne oss om at vi her studerer en liten, konkret detalj i mediereguleringen. 
Heller enn å ta for seg overordnede politiske mål formidlingsplikten skal bidra til, vi-
ser disse passasjene til et mediepolitisk verktøy definert på ulike vis – som ”nasjonale 
riksdekkende sendinger” i 1988, som ”allmennkringkasting” i 1999, og ”kanaler med 
samfunnsoppdrag” i 2010. Det kan gi inntrykk av endring eller uklarhet. Noe lignende 
kan en si om rollen brukerne får i disse dokumentene. I 1988 er de ”kabelabonnenter”, 
i 1999 ”forbrukere”, og i 2010 ”publikum”. Det kan virke malplassert å bruke ”forbru-
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ker” og ”abonnent” som merkelapp på tv-seeren i sammenheng med kulturpolitikk og 
samfunnsmessig verdi, siden vår rolle som forbrukere rutinemessig settes i motsetning 
til vår rolle som det som på svensk kalles medborgere3. Likevel skal vi være varsomme 
med å trekke slutninger basert på slike tilfeller av språkbruk. Politiske dokument av 
denne typen prioriterer ikke nødvendigvis indre sammenheng, eller enhetlig, nøye 
gjennomtenkt begrepsbruk. De er ikke skrevet for å leses fra perm til perm, men for å 
skummes og sjekkes (Johansen 2008).

Tilsynelatende oppgis altså ulike begrunnelser for formidlingsplikten gjennom histo-
rien. Ser vi nærmere etter handler det imidlertid mer om nivået i beskrivelsen – om hvor 
underforstått den er – enn om nye motiv. Formidlingsplikten er til for å sikre tilgjengelig-
het av visse typer innhold. Slikt innhold lages av det som kalles allmennkringkastere. 
Formidlingsplikten er altså en regel som skal underbygge allmennkringkastingen som 
mediepolitisk verktøy. Begrunnelsen for regelen har slik sett vært stabil i snart 25 år, 
tross skiftende politiske og medieteknologiske forhold. Men det betyr ikke at selve 
regelen ikke har endret seg. For det første har de konkrete kanalene som har vært kalt 
allmennkringkastere variert opp gjennom årene. For det andre har det skjedd justeringer 
også på et mer detaljert nivå, som ikke er like synlige. En av disse justeringene, som 
trådte i kraft fra januar 2011, illustrerer viktige endringer i mediepolitikkens grunnlag.

Formidlingsplikten og markedsmekanismen
Plikten i regelen om formidlingsplikt ligger på kringkasterne, som skal levere en kanal 
med et visst innhold, og på tv-distributørene, som skal sende ut kanalen. De motsva-
rende rettighetene kan formuleres som at kringkasterne får rett til distribusjon, og 
distributørene får rett til å tilby kanalene. Men fra 2011 skal kabeleier formidle TV2 
”på markedsmessige vilkår” (Regjeringen 2010a). Denne korte formuleringen, innsatt 
i forskriften til kringkastingsloven, introduserer en ny faktor i balansen mellom plikter 
og rettigheter i regelen. En betaling regulert kun av markedet skal belønne TV2 for å 
ta oppgaven som det mediepolitiske verktøyet formidlingspliktig allmennkringkaster. 
Allmennkringkasting skal altså sikres med markedsmessige vilkår. 

Mediepolitikkens verktøy er det som i noen retninger innen økonomisk teori kalles 
”merit goods”4. Richard A. Musgrave, som først definerte kategorien, pekte på hvordan 
noe kan være “considered so meritorious that their satisfaction is provided for through 
the public budget, over and above what is provided for through the market and paid for 
by private buyers” (Musgrave, [1959] 1961: 13). Det dreier seg altså om en verdibasert 
påvirkning av markedet for å sikre et visst nivå på forbruket. Biblioteker og vaksiner er 
slike “merit goods”, mens tobakk er det motsatte; et “de-merit good”. I norsk mediepo-
litikk kan allmennkringkasting defineres som et sentralt ”merit good” siden staten griper 
inn i denne delen av mediemarkedet for å sikre forbruk av en viss type kringkasting. 
Etter endringen av formidlingspliktregelen, når forbruk av TV2s allmennkringkasting 
skal sikres ved å gi selskapet betaling på markedsmessige vilkår, brukes tilsynelatende 
markedsmekanismer som grunnlag for å sikre et ”merit good”. Da oppstår et interessant 
paradoks: Markedet blir virkemiddelet som skal sikre velfungerende inngripen i markedet. 

For å forstå bakgrunnen må vi se på en relatert mediepolitisk ordning. Endringen 
i formidlingspliktregelen kom nemlig som en konsekvens av den nye avtalen mellom 
staten og TV2, som fra 2011 igjen gjør selskapets hovedkanal til allmennkringkasting. 
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For å oppfylle overordnede mediepolitiske mål ønsket regjering og storting å videreføre 
ordningen med en kommersiell allmennkringkaster, med daglige nyhetssendinger og 
andre konkrete programkrav, og med hovedsete utenfor Oslo. Da TV2 opprinnelig fikk 
denne oppgaven i 1992 takket selskapet ja til slike forpliktelser i bytte mot enerett til 
riksdekkende reklamefinansiert kringkasting. Før digitaliseringen av tv-distribusjonen 
var kapasiteten i det eneste nettet som nådde hele befolkningen svært begrenset. Staten 
kunne derfor gi TV2 en økonomisk lukrativ rett som eneste riksdekkende reklamekanal, 
og forvente oppfyllelse av programkrav som gjengjeld. Med digitaliseringen av de tra-
disjonelle tv-distribusjonsnettene, og utviklingen av nye alternativ, er ikke riksdekkende 
kommersielt tv lenger en eksklusiv rettighet (se for eksempel Storsul 2008; Enli et al. 
2010). Dette er en helt sentral mediepolitisk utfordring over hele Norden: Hvordan kan 
en sikre fortsatt bredt, nasjonalt tv-tilbud utenfor de offentlige institusjonen også i et 
digitalt mediesystem? Som løsning lanserte den norske regjeringen i 2009 altså ideen 
om at en kommersiell allmennkringkaster istedenfor eksklusiv rett til reklame-tv kunne 
få rett til å ta betaling på ”markedsmessige vilkår” fra distributørene som er forpliktet 
til å føre kanalen til seerne. 

Det innebar en holdningsendring. I utgangspunktet forventet nemlig myndighetene 
at formidlingsplikten skulle være vederlagsfri. Da regelen ble formulert i 1988 het det: 
”Kabeleigar skal ikkje kunna krevja spesielt vederlag for formidling av program som 
han etter reglane er pliktig å formidla – verken frå sendeselskap eller frå abonnentane” 
(KVD 1988: 4.2.1). I praksis har det likevel blitt sendt penger mellom partene, blant 
annet for å forvalte opphavsrettigheter. Fram til 2006 inngikk en sammenslutning av 
kringkasterne, rettighetsorganisasjonen Norwaco og kabelselskapene såkalte fellesav-
taler om fordelingen av disse vederlagene. Etter 2006 forlot TV2 sammenslutningen av 
kringkastere, og kom siden ikke til enighet med de største kabelselskapene, inkludert 
Canal Digital og Get, om hva overføring av TV2 burde koste. Striden ble avgjort da den 
offentlig oppnevnte Kabeltvistnemnda i 2009 bestemte at distributørene også for årene 
2007-2009 kun skulle betale en brøkdel av TV2s krav for å formidle hovedkanalen i 
nettet5. Forventningene til vederlagsfrihet knyttet til formidlingspliktregelen og tidligere 
praksis var to av momentene nemnda la til grunn for avgjørelsen. Det sentrale i denne 
sammenheng er at beslutningen bekreftet at TV2s inntekt fra kabel-tv-distribusjon ikke 
har vært styrt av markedet. I over 20 år, fra starten i 1988 fire år før lanseringen av TV2 
til 2009, betydde tvert i mot formidlingsplikten en regulering av kabel-tv-distribusjon 
der markedsmekanismene ble satt til side.

Dette var altså situasjonen da regjeringen i utlysningen av ny konsesjon for formid-
lingspliktig allmennkringkaster i 2009 foreslo betaling for distribusjon på markedsmes-
sige vilkår (KKD 2009a: 1). Ikke overraskende var de dominerende kabelselskapene 
Canal Digital og Get imot. Disse selskapene mente det var uklart hvordan en kunne 
regulere seg til en markedspris, og så trolig for seg økte utgifter (KKD 2009b; 2009c). 
TV2 var eneste søker til oppgaven som formidlingspliktig allmennkringkaster, og nesten 
nøyaktig ett år etter søknadsfristen signerte selskapet en avtale med Kulturdepartementet 
(KD). Avtalen slår fast at TV2 plikter å produsere en kanal som oppfyller visse pro-
gramkrav. Selskapet skal også ha hovedkontor og sentral nyhetsredaksjon i Bergen (KD 
2010a). Til gjengjeld garanterer staten rett til formidling i kabelnettene. Samtidig ble 
forskriften til kringkastingsloven altså endret for å ta høyde for den nye avtalen. Det er 
her formuleringen om markedet kommer inn: i §4-2 heter det nå at kabeleier forplikter 
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å formidle TV2 på ”markedsmessige vilkår” (Regjeringen 2010a). Canal Digital og Get 
har imidlertid ikke lenger samme grunn til å stritte imot denne modellen. I dokumentet 
som forklarer forskriftsendringen legger departementet til grunn at formidlingsplikten 
”verken skal ha negativ innvirkning på vederlagets størrelse eller innebære en urimelig 
byrde for distributøren” (Regjeringen 2010a: 4). Men hvordan kan noe slikt ordnes? 
Løsningen innebærer å pålegge seerne en slags betalingsplikt. 

I formuleringene om seernes rolle knyttet til formidlingsplikten finnes, som jeg har 
vist, ingen krav. Tilsynelatende er det ikke noen forpliktelser som balanserer retten til 
å kunne se på kanalene. Bortsett fra ekstra kostnader ved endringer i teknisk utstyr har 
heller ikke distributørene avkrevd penger fra seerne. Som Kabeltvistnemnda slo fast i 
2009: “kabelselskapene har forholdt seg til de opprinnelige forventninger fra myndig-
hetene om vederlagsfrihet ved formidling av en formidlingspliktig kanal […] selv om 
det knytter seg usikkerhet til det rettslige grunnlaget for å håndheve disse forventnin-
gene i form av et forbud mot å ta vederlag fra abonnentene.” (Kabeltvistnemnda 2009: 
17). Fra 2010 knytter det seg ikke lenger usikkerhet til det rettslige grunnlaget, siden 
departementet legger til grunn at ”bestemmelsen om formidlingsplikt ikke skal påvirke 
kabelselskapets anledning til å kreve betaling av sluttbruker” (Regjeringen 2010a: 4). 

Kabelselskapene må altså betale markedspris for TV2, men kan veie opp eventuelle 
økte vederlag med nye inntekter fra abonnentene6. For abonnentenes del blir konse-
kvensen i så fall høyere kostnader. Denne justeringen – beskrevet i forklaringen til en 
forskriftsendring – endrer på et grunnleggende sett formidlingspliktregelen. TV2 og 
distributørene har de samme pliktene som før, men har fått nye retter. De skal begge 
kunne ha inntekter fra ordningen, inntekter som skal tilsvare pengestrømmen begge 
parter ville fått hvis markedet styrte, altså hvis ordningen med formidlingsplikt ikke 
fantes. Kringkasterens og distributørenes nye retter oppveies av en ny plikt for seerne. 
Dette er plikten til å sørge for at TV2, og kabelselskap som Canal Digital og Get, får 
betalt. Formidlingspliktens kostnad er altså synliggjort, og flyttet fra kringkasterne og 
distributørene til brukerne. 

Det er ikke noe nytt at brukerne betaler for mediepolitiske verktøy. I Norge dekkes 
den direkte pressestøtten av statens skatteinntekter, og kringkastingsavgiften kommer 
som en egen regning til alle som har tv. Det interessante med dette tilfellet er at en 
mediepolitisk inngripen i mediemarkedet, som medfører en ny plikt for seerne, gis 
skinn av å være en ren markedsmessig ordning. Det er konsekvensen av oppdateringen 
av formidlingsplikten. Slik sett er det et eksempel på hvordan et mediepolitisk verktøys 
innretning endres gjennom en mindre, teknisk justering av en konkret regel. Justeringens 
følger er lett å overse, også fordi justeringen bygger på underforståtte forutsetninger. 
For å illustrere disse forutsetningene og de tekniske, tilsynelatende apolitiske aspektene, 
kan vi se nærmere på hvordan departementet forklarer regelendringen.

Formidlingsplikten og regelendringens forklaring
I de politiske dokumentene som omhandler regelendringen med innføring av ”markeds-
messige vilkår” i forskriften til kringkastingsloven i forbindelse med den nye TV2-
avtalen finnes det tre ulike argument som fungerer som forklaring. 

Det første argumentet er at vederlagsfrihet for seerne rett og slett ikke var ”tilpasset 
kommersiell allmennkringkasting.” (Regjeringen 2010a: 4). Da regelen ble konstruert 
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på 1980-tallet fantes bare ikke-kommersiell allmennkringkasting i form av NRK. Si-
den også en kommersiell aktør nå omfattes av formidlingsplikten er altså en justering 
nødvendig. Dette framstår som et rimelig moment, selv om det kan virke noe underlig 
at manglende tilpasning trekkes fram nesten 20 år etter at formidlingspliktregelen be-
gynte å gjelde for kommersiell allmennkringkasting. Så sent som i 2007 argumenterte 
departementet under Arbeiderpartiets ledelse, i tråd med stortingsflertallet, for at det var 
avgjørende for seerne å få den kommersielle allmennkringkasteren TV2 gratis. Avtalen 
TV2 da hadde med staten slo med den begrunnelse fast at selskapets hovedkanal skulle 
være gratis i det digitale bakkenettet ut 2009 – akkurat slik den var i kabelnettene (se 
KKD 2007: 60). Formidlingspliktregelen har altså fungert uten tilpasning til kommersiell 
allmennkringkasting – og denne manglende tilpasningen har inntil for få år siden blitt 
framholdt som et gode. På denne bakgrunn framstår det første argumentet for regelend-
ringen til ”markedsmessige vilkår” som lite prinsipielt.

Det andre argumentet finnes i et høringsnotat fra november 2010, der det heter at 
”etter departementets syn fremstår ikke prinsippet om vederlagsfrihet som hensiktsmes-
sig i dag” (KD 2010b: 29). Departementet viser til at det selv tidligere hadde ment at 
statusen som formidlingspliktig kanal ikke bør ha relevans for kringkasterens vilkår hos 
distributørene (KD 2010b). Det betyr at TV2 ikke skal tape på formidlingsplikten i møte 
med kabelselskapene. I seg selv er dette jo et legitimt hensyn å ta, selv om det ikke gir 
noen grunnleggende forklaring på regelendringen og hvorfor den var nødvendig akkurat 
da. Det interessante er hvordan departementet gir hensynet styrke ved å vise til tidligere 
uttalelser. En slik praksis bidrar ikke til økt gjennomsiktighet.

Det tredje argumentet for regelendringen handler om plattformnøytralitet. Depar-
tementet viser til at satellitt-, bakkenett- og IPTV-distributører ikke er forhindret fra å 
kreve vederlag fra publikum for TV2, og mener samme regler bør gjelde for samtlige 
plattformer i dette spørsmålet (KD 2010b: 29). Ideen om plattformnøytralitet bygger på 
at i en digital tidsalder, der medier i mindre grad skilles av distribusjonsteknologi, bør 
de ulike teknologiene eller plattformene politisk sett behandles likt. Som jeg har vist er 
formidlingspliktregelen et godt eksempel på en regel som fra starten var det motsatte 
av plattformnøytral, altså ”plattformpartisk”. Den har i Norge siden starten kun rammet 
kabel-tv-distribusjon, ikke bakkebaserte nett, satellittilbydere eller IPTV-leverandører. 
Selv om et offentlig utvalg allerede i 1999 argumenterte for plattformnøytralitet, er noe 
slikt ikke innført. Som framstillingen over viser er det fremdeles kun kabelnett som 
rammes av regelen, også i følge den nye avtalen mellom TV2 og staten. Tross dette 
fungerer altså ideen om plattformnøytralitet som forklaring på endringen til ”markeds-
messige vilkår”. Et teknisk, tilsynelatende apolitisk hensyn om plattformnøytralitet skal 
slik motivere en grunnleggende endring av en stadig plattformpartisk regel. Heller ikke 
dette argumentet bidrar særlig til en grunnleggende forklaring.

Sett under ett styrker argumentene som skal forklare regelendringen inntrykket av en 
underforstått prosess drevet av realpolitiske hensyn heller enn prinsipielle avveielser. 
Bruken av implisitte referanser til tidligere dokument bidrar ikke til å gjøre avgjørelsen 
mer gjennomsiktig, og framføringen av moment som gir inntrykk av å være tekniske 
– og mer eller mindre tatt for gitt – bringer oss ikke noe nærmere en forklaring på en 
endring som har åpenbare politiske konsekvenser. 
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Konklusjon
Den regulatoriske justeringen jeg har drøftet her fikk ingen voldsomme, umiddelbare 
effekter. Men mot slutten av 2011 kom rapportene om at TV2, etter avgjørelse i Kabel-
tvistnemnda, kom til å øke sine distribusjonsinntekter. TV2 mente den nye prisen ”mer 
gjenspeiler det vi leverer” (Indrøy i Ramnefjell 2011). Kabelselskapenes bransjeorga-
nisasjon kalte det ”en lisens fastsatt av Kabeltvistnemnda nedsatt av Kulturdepartemen-
tet”, og anbefalte kabelselskapene å sende regningen videre til kundene, og å gjøre det 
”særskilt så kundene får best mulig informasjon” (Kabel Norge 2011). I så fall er en 
effekt av den regulatoriske justeringen styrket økonomi for TV2, og en ny økt kostnad 
for brukerne. 

På et mer grunnleggende plan viser framstillingen hvordan eksisterende mediepo-
litiske regulering, unnfanget i en bestemt teknologisk og kulturell kontekst, forsøkes 
videreført i en ganske annerledes sammenheng, med et helt nytt fundament i markeds-
mekanismen. Det er dette jeg har forsøkt å få fram ved å fokusere på et tilfelle av ”media 
policy silences” – det underliggende i en lite synlig regelendring. En slik tilnærming 
er nødvendig hvis vi vil forstå hvordan mediepolitikken utvikles, i ly av de stabile må-
lene. Tilnærmingen krever et historisk perspektiv, og en våkenhet også utover høylytte 
kortvarige debatter om store skifter. 

I dette tilfellet viser analysen hvordan det akutte problemet med å videreføre et bredt, 
nasjonalt tv-tilbud utenfor de offentlig finansierte allmennkringkasterne ble løst i Norge: 
som en realpolitisk justering, der det er vanskelig å identifisere både forbindelser til 
overordnede mål og grunnleggende begrunnelser. Problemet er aktuelt over hele Nor-
den, men har kommet tydeligst til uttrykk i Danmark. Der har politikerne uten suksess 
forsøkt å selge TV2, det offentlig eide alternativet til lisensfinansierte DR, siden 2001 
(Se Mortensen 2006). Historien så langt har i tillegg til flere EU-saker, også inkludert 
en rekke kreative løsningsforslag om nye finansieringsmåter. Hittil siste utvikling et-
ter regjeringsskiftet høsten 2011 tyder på at salgsforsøket kan bli avblåst (Kott 2011). 

Eksempelet formidlingsplikt illustrerer hvordan små, tekniske avpassinger kan inne-
bære vesentlige endringer av mediepolitikkens innretning. I dette eksempelet er mar-
kedsmekanismen en underforstått forutsetning som legges til grunn for en tilsynelatende 
mindre justering. Det er ikke slik at markedsmekanismer nå er i ferd med å gjennomsyre 
alle aspekt ved norsk mediepolitikk. Jeg hevder ikke at vi skal generalisere fra ett til-
felle. Det vi kan si, er at tilfellet ikke er enestående: Markedsmekanismer legges også 
til grunn – uten større diskusjoner – i andre mediepolitiske spørsmål. Et ferskt eksempel 
fra Norge er prosedyren for forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester, innført i mai 
2010 (Regjeringen 2010b). På engelsk har denne reguleringsformen en mindre søvndys-
sende tittel –”public value tests” – og det dreier seg om rutiner for å bedømme planlagte 
nye offentlig finansierte medietjenester, inkludert en vurdering av markedsverdien i 
kroner og øre (se for eksempel Moe 2010; Donders og Pauwels 2010). Grunnlaget er 
altså tanken om at en kan slå fast den økonomiske verdien av en hvilken som helst type 
medieinnhold. I norsk sammenheng er dette nytt, og det innebærer konkret blant annet 
at Konkurransetilsynet for første gang blir direkte involvert i den samfunnsmessige 
styringen av NRK. Det kan være gode argumenter for å legge markedsmekanismer til 
grunn. For å vurdere og eventuelt utfordre slike argument må vi imidlertid først finne 
fram til dem i de politiske prosessene – i de tilfellene argumentene overhodet er uttalt. 

I denne artikkelen har jeg forholdt meg til mediepolitikk som inngripen i markedet 
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for å sikre visse mål. Det er bare én av flere tenkelige forståelser. Ulike medier – radio 
og tv er nærliggende eksempler – har ikke alltid alle steder utgjort markeder som det 
kan gripes inn i. En problematisering av tendensen med å ta markedet som startpunkt 
og som grunntilstand for all mediepolitikk er også mulig. En slik problematisering er 
særlig interessant når mediepolitikken, inkludert dens mange støtteordninger, skal for-
holde seg til stadig nye medier. 

Noter
 1. Det er uenighet om hvordan slike mediepolitiske mål bør formuleres. Den seneste utredningen om norsk 

mediepolitikk legger seg på et høyt abstraksjonsnivå og bruker stikkordene ytringsfrihet, mangfold og 
kvalitet for å betegne ”tre overordnede mål som har stått sentralt i utviklingen av det mediepolitiske 
feltet”, som deretter operasjonaliseres (NOU 2010:14, 18). For tidligere diskusjoner se Østbye (1995, 
5ff) og Syvertsen (2004, 69ff). For en detaljert kritikk av begge disse, se Rolland (2008).

 2. I 2011 ser det ut til at NRK har gått videre til et nytt begrep. I årsrapporten for 2010 (NRK 2011) har 
”samfunnsoppdrag” veket plass for ”allmennverdi”, NRKs oversettelse av ”public value”, som BBC 
rundt 2004 adopterte fra den britiske regjeringens planer for reform av offentlig sektor (Moe 2010).

 3. Se for eksempel Livingstone et al. (2007) for en diskusjon av begrepsparet forbruker-medborger, og 
Livingstone (2005) for en god drøfting av begrepsparet ”audience-public”, som delvis tilsvarer det nor-
ske publikum-offentlighet.

 4. På norsk brukes av og til det mindre presise ”samfunnsgode”.
 5. Prisene regnes per abonnent per måned. TV2 la ned påstand om kr 2,37 for 2007, kr 5,80 for 2008 og kr 

8,70 for 2009. Nemnda satt vederlaget til kr 0,54 i 2007, kr 0,56 i 2008 og kr 0,57 i 2009 (Kabeltvist-
nemnda 2009). 

 6. Et interessant spørsmål er hvorfor TV2 påtar seg allmennkringkasterforpliktelser mot retten til å få 
markedspris for tjenesten sin – en pris som selskapet per definisjon jo skulle kunne oppnå i markedet 
uten formidlingspliktregulering. Det kan argumenteres for at legitimiteten den formelle statusen som 
allmennkringkaster gir fremdeles er sentral for TV2 i denne sammenheng (Sjøvaag forthcoming).
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