
 

 

 

 

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet 

Postboks 8010 Dep. 

0030 OSLO 

 

Att: postmottak SD 

 

   
Deres ref. Vår ref. Dato: 

15/258- 15/1585-13   657/KESA Oslo, 11.09.2015 
 

 

 

Høring - Nkoms rapport om leveringspliktige elektroniske 

kommunikasjonstjenester for tiden fremover - Telefonitjenester og 

bredbånd 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til deres brev vedrørende ovennevnte høring.  

 

Kommentarer til rapportens sammendrag 

3. avsnitt 
LO støtter Nkoms anbefaling om at grunnleggende bredbånd med 4 Mbit/s nedstrøms- og 1 

Mbit/s oppstrømshastighet inkluderes i leveringspliktig tjeneste. Herunder anbefaling knyttet 

til internett.  

 

4. avsnitt 
LO støtter Nkoms anbefaling om Telenors plikt til å gi tilgang til offentlige telefontjenester 

delvis opprettholdes frem til det etableres et bredbåndstilbud som oppfyller minstekrav. 

Satellittdekningen gir for dårlig kvalitet og stabilitet på IP telefoni. Plikten kan bortfalle når 

det er god nok kvalitet på tjenestetilbudet uavhengig av teknologien. LO mener at 

finansieringen av bredbåndsatsningen primært må selvfinansieres og utjevnes, slik at det blir 

lik pris uavhengig av bosted. Subsidiært må Staten finansiere støtteordninger for bredbånd der 

det ikke foretas utbygging. LO støtter også synet på ytterligere prisreduksjon i de områder 

hvor det er liten mulighet for utbygging. Leveringsplikten må gå nasjonalt på telefoni. En 

tilpasset tjeneste for handikappede, er i stor grad dekket av sosiale medier og bredbånd. Disse 

tilbudene erstatter omfanget av for eksempel teksttelefontjenesten.  

 

Kommentarer til rapportens punkt 2 – Rettslig utgangspunkt 
I ekomloven § 5-1 støttes pkt 1 og 3. I henhold til pkt. 3 må alle operatører være pliktige til å 

gi fra seg databasen. 

6.3 Hvordan skal utvidelse av leveringsplikten finansieres og utlyses 
Side 24, kulepunkt 1, støttes ikke. Kulepunkt 2 og 3 anbefales. LO mener at det er akseptabelt 

med anbud på bredbånd i hele landet, men nasjonalt på telefoni. 

 

Kommentarer til punkt 9 – Samlet vurdering og anbefaling 
LO tilslutter seg anbefalinger som er gitt i kulepunkt 3. 

 



  Side 2 av 2 

Kommentarer til rapportens vedlegg 1: Svar fra Nasjonalt breibandsråd 
LO er enig at det er viktig å sikre en velfungerende kommunikasjon for alle brukere, herunder 

responstid og oppetid. Videre mener vi at det er viktig at oppstrømskapasiteten ikke blir lav, 

den bør være 1 Mbit/s.   

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Hans-Christian Gabrielsen 
(sign.) 

 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

 

 

Saksbehandler: Kenneth Sandmo 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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