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Høring – opphevelse av konsesjonsordning for framvisning av film  
 
Vi viser til høringsbrev av 26. juni. 
 
Norsk Redaktørforening (NR) har som prinsipielt utgangspunkt at det i et demokratisk samfunn 
skal være størst mulig grad av frihet til formidling av ulike former for ytringer, det være seg i trykt 
eller digital form, som lyd eller levende bilder. Dette er i tråd med de prinsipper som både 
internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning bygger på vedrørende ytrings- og 
pressefrihet. Innskrenkninger i denne friheten bør i utgangspunktet bare skje på bakgrunn av 
rent tekniske forhold, som for eksempel begrensninger i antallet tilgjengelige frekvenser eller 
lignende. Enhver annen regulering av muligheten for fritt å formidle tekst, lyd, bilder osv vil være 
problematisk i forhold til Grunnlovens § 100 om forhåndssensur og blant annet Den europeiske 
menneskerettserklæringens artikkel 10 om ytringsfrihet. 

 
Med dette som bakteppe støtter vi forslaget om å oppheve konsesjonsordningen for fremvisning 
av film. Vi mener det i høringsnotatet argumenteres godt for hvorfor dette er et riktig skritt å ta. 
 
Konsesjonsordninger på ytringsfrihetsområdet har preg av de ordninger som i en 
førdemokratisk tid gjaldt for trykte medier, for eksempel papiraviser, hvor det var påkrevd med 
et kongelig privilegium for å kunne publisere. Dagens konsesjonsordning for film har sine røtter 
fra en tid hvor det, som høringsnotatet påpeker, kun var på kino man kunne se levende bilder. 
Alene av den grunn fremstår ordningen som arkaisk. Begrunnelsen er etter vårt syn også gått ut 
på dato. Behovet for å drive systematisk og strukturell kontroll av hva som ble vist av levende 
bilder for et allmennt publikum er for lengst utdatert, både som en følge av den teknologiske 
utvikling og som følge av den generelle utviklingen i vårt syn på ytringsfrihet og publisering. I 
dag kan hvem som helst enkelt få tilgang til nær sagt hva som helst av levende bilder når som 
helst. 
  
Når det i tillegg, hvilket påpekes i høringsnotatet, er slik at mange kommuner ikke engang synes 
å klare å holde seg med retningslinjer som er tråd med gjeldende lov, er det ytterligere et 
argument som bygger opp under notatets konklusjon. 
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