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Om Norges gjennomføring av Digital Services Act, og særlig om
koordinatorrollen
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og
informasjonsfriheten, som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal styrke og
verne de publisistiske verdier som representeres av redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.
MBL skal bidra til at et mangfold av økonomisk sunne medier kan fungere som det åpne samfunns arena for
fri informasjon, samfunnskritikk og debatt.
MBL representerer ca. 325 medlemsbedrifter med ca. 10.000 ansatte: ca. 210 mediehus, herunder 190
aviser hvorav 150 er lokalaviser. Andre mediehus er kommersiell allmennkringkasting, magasiner og lokaltv. MBL representerer også virksomheter tilknyttet mediehusene, bl.a. avistrykkerier og
distribusjonsselskaper.

Digital Services Act
I EU er det oppnådd politisk enighet om Digital Services Act, som regulerer internettbaserte
formidlingstjenester og plattformers plikter. Forordningen er av vesentlig betydning for norske
medier, og vi vil med dette understreke viktigheten av en rask implementering og gi innspill til
plassering av rollen som Digital Services Coordinator.
For MBL er det særlig to hensyn som gjør seg gjeldene i forholdet til digitale plattformer og
formidlere:
-

Sikre ivaretakelse av presse-, ytrings- og informasjonsfriheten, den offentlige samtalen og
et velfungerende demokrati
- Sikre rettferdig konkurranse i annonse- og lesermarkedet som muliggjør finansieringen av
journalistikken og bidrar til et mangfold av økonomisk sunne medier som demokratiets
infrastruktur
DSA, og DMA, er nødvendig, men ikke tilstrekkelige, skritt på veien. De er også viktige skritt på
veien til å nå Hurdalsplattformens mål om at de globale medie- og teknologiaktørene viser
åpenhet om bruk av data, og for det kulturministeren har løftet som en av sine viktigste
mediepolitiske saker, som er regulering av plattformselskapene for å sikre den offentlige
samtalen.
Vi ber derfor regjeringen om å prioritere rask gjennomføring av DSA i norsk lov. Vi vil også
oppfordre regjeringen til å være tett involvert i det videre arbeidet på EU-nivå, for eksempel
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gjennom nasjonale eksperter eller deltakelse i European Centre for Algorithmic Transparency, og
til å prioritere nordisk samarbeid på området.
Vi stiller oss til disposisjon i det videre arbeidet med gjennomføringen av DSA og til andre initiativ
på feltet.

Gjennomføring av DSA og koordinatorrollen
Norge skal i gjennomføringen av DSA tildele tilsynsmyndighet til norske organer. Myndigheten kan
fordeles på flere, men det skal utpekes én koordinator. Koordinatoren skal blant annet være
førstelinje for klager, publisere årsrapporter og delta i det europeiske styret som samordner tilsyn
og håndheving. Norges koordinator vil gjennom dette rådgi kommisjonen i tilsynet av de veldig
store plattformene, delta i utarbeidelse av normer ("codes of conduct") og standarder, og
sammen med andre land kunne ta initiativ til saker.

Regulering av innhold krever kompetanse på ytrings- og pressefrihet
MBL har i våre innspill understreket viktigheten av at DSA legger opp til et ansvarsregime for
ulovlig innhold basert på nasjonal lovgivning, og ikke EU-lovgivning. I den politiske debatten i EU
ble det foreslått å inkludere 'skadelig innhold', hvilket MBL er sterkt i mot: Grensene for lovlige
ytringer må fastsettes i lov, og ikke på noen annen måte. Resultatet ble på dette feltet i tråd med
MBLs syn.
Debatten understreker likevel at DSA regulerer innhold og at også gjennomføringen, tilsyn og
håndhevingen må respektere ytringsfrihet, informasjonsfrihet og pressefrihet. Gjennom
deltakelse i det europeiske samarbeidet, får den norske koordinatoren også en rolle i
oppfølgingen av de systemiske risikoene de store plattformene må vurderes opp mot. Blant de
som trekkes opp i forordningen, er spredning av ulovlig innhold, men også desinformasjon som
for eksempel kan true demokratiske prosesser, risiko plattformen kan utgjøre for utøvelsen av
grunnleggende rettigheter, herunder ytringsfrihet, pressefrihet og mediemangfold, samt risiko for
negative effekter på demokratiske prosesser og den offentlige samtalen. Dette veier tungt for at
tilsynsmyndighet, og særlig rollen som koordinator, gis til et organ som har sterk forståelse for
ytrings- og pressefrihet og som også kan bidra med slik forståelse i det europeiske samarbeidet.
For å sikre pressefriheten, ønsket MBL en bestemmelse i DSA som utvetydig sikrer at journalistisk
innhold fra medier som allerede er underlagt redaksjonelt ansvar og kontroll, unntas fra
bestemmelsene, og at plattformer ikke kan fjerne innhold fra slike medier. En slik bestemmelse
ble fremmet av Norge og Efta-landene, men det ble ikke gjennomslag for dette i forordningen.
Vi er derfor glad for kulturministerens initiativ til dialog mellom mediene og de største
plattformselskapene og forventningsfulle til utfallet av prosessen. Gjennomføringen av DSA vil
også innebære muligheter for å arbeide for dette målet, blant annet gjennom oppfølgingen av
plattformenes forpliktelser til ytringsfrihet, pressefrihet og mediemangfold.
Etter vårt syn taler disse hensynene for at rollen som Digital Services Coordinator legges til
Medietilsynet. Medietilsynet har kompetanse på ytringsfrihet og pressefrihet, mediemangfold,
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offentlighet og åpenhet. Dette vil kunne bidra til en god praktisering av forordningen, og
Medietilsynet vil kunne ta en rolle på europeisk nivå som kan bidra til å nå regjeringens mål og
ambisjoner. Tilsynet må settes i stand til å løse disse oppgavene med de nødvendige ressurser,
dersom de skal lykkes med dette.
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