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Medietilsynets uttalelse til høring om utkast til forskrift om 

saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda 

Medietilsynet viser til Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat av 15. juni 2018 om 

utkast til forskrift om behandling av saker for Konkurranseklagenemnda, og utkast til veileder 

for saksbehandlingen i klagenemnda. 

Medietilsynet er statens forvaltningsorgan på medieområdet. Det følger av Medietilsynets 

samfunnsoppdrag at tilsynet skal bidra til å oppfylle statens overordnede mediepolitiske mål 

om ytringsfrihet og demokrati gjennom en åpen og opplyst offentlig samtale, jf. Grunnloven § 

100. Medietilsynet bidrar til å fremme de mediepolitiske målene ved å legge til rette for 

mediemangfold og kritisk medieforståelse i befolkningen. 

Medietilsynet har ingen merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftsutkastet eller til 

utkastet til veileder. Vi vil imidlertid påpeke at det i Prop. 39 L (2015-2016) Oppheving av 

lov om eierskap i medier og ny lov om åpenhet om eierskap i medier er forutsatt at 

Medietilsynet skal ha en rådgivende rolle i saker som gjelder foretakssammenslutninger på 

medieområdet. 

Det vises her til at Medietilsynet er statens ekspertorgan på mediemangfold og at 

Konkurransetilsynet må innhente relevant informasjon og vurderinger av konsekvenser for 

mediemangfoldet fra Medietilsynet. 

Det må legges til grunn at dette også vil gjelde under klagesaksbehandlingen i 

Konkurranseklagenemnda.  

Det er et overordnet mål for mediepolitikken å opprettholde et mangfold av kilder til 

informasjon og fora for utveksling av ytringer. Medietilsynet vil i denne sammenheng 

understreke at avsendermangfold i form av eiermessig spredning har betydning i et 

mediemangfoldsperspektiv.  
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Med hilsen 

Blant andre viser Mediemangfoldsutvalget i NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet til 

at det er en utbredt antakelse at en bredde i de kildene som formidler nyheter, er forum for 

offentlig debatt og velger ut den informasjonen som skal formidles, vil bidra positivt som 

grunnlag for borgernes informasjons- og ytringsfrihet. 




