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Uttalelse til høring med forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om
offentlighet i rettspleien
Medietilsynet viser til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet med frist til 1. november
2016 for å komme med merknader til forslag til ny domstollov og forslag til endringer i
forskrift om offentlighet i rettspleien.
Medietilsynet har ingen merknader til utkastet til ny domstollov.
Når det gjelder forslag til endringer i forskrift 6. juli 2001 nr. 757 om offentlighet i rettspleien
har Medietilsynet en merknad knyttet til definisjonen av begrepet «presse» i forslag til ny § 7a
i forskriften. I «Tilleggsnotat til utredningen «Ny domstollov»» fra Domstoladministrasjonen
er begrepet presse foreslått definert som:
«…alle som opptrer på vegne av massemedier som avis, ukeblad, fagblad,
nettpublikasjoner, tv og radio….»
Det fremkommer videre av forslaget at meningen er å favne om de redaktørstyrte mediene, og
at dette skal sikres gjennom å sette som vilkår at man må ha forpliktet seg til å følge de
pressefaglige og presseetiske normer. I notatets punkt 2.2 bokstav c begrunnes dette slik:
«Arbeidsgruppen var også enig med presseorganisasjonene i at definisjonen av
begrepet presse bør kobles til om vedkommende journalist eller organ har forpliktet
seg til å følge de presseetiske normene. På denne måten kan de redaktørstyrte mediene
skille fra andre medier».
Medietilsynet vil bemerke at det ikke nødvendigvis vil være fullt ut samsvar mellom det å
være et redaktørstyrt medium, og det å være medlem av PFU. Det fremkommer ikke av
høringsnotatet hvorvidt forholdet til Lov av 13. juni 2008 nr. 41 om redaksjonell fridom i
media har vært vurdert. I § 2 i denne loven er de redaktørstyrte mediene definert som:
1. dagsaviser og andre periodiske publikasjonar som driv journalistisk produksjon og
formidling av nyhende, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt,
2. kringkastarar, jf. kringkastingsloven § 1-1 tredje ledd og
3. elektroniske massemedium som har tilsvarande føremål og funksjon som medium
nemnde under nr. 1 og 2.
Det fremkommer av § 3 at medium som nevnt i § 2 skal ha en redaktør.

Medietilsynet ber departementet vurdere hvorvidt den foreslåtte definisjonen av presse i
forskrift om offentlighet i rettspleien bør knyttes nærmere opp til definisjonen i Lov om
redaksjonell fridom i media.
Med hilsen
Gudbrand Guthus
direktør for konsesjon og tilsyn
Linda Andersen
seniorrådgiver
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