
 

  

 
 
 

 

 

 

 

HØRINGSSVAR - UTKAST TIL LOV OM TILREGGELEGGING FOR 
UTBYGGING AV HØYHASTIGHETSNETT FOR ELEKTRONISK 
KOMMUNIKASJON 

 

Vi viser til høringsbrev og høringsnotat av 3.juni 2016 i anledning utkast til lov om 

tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon, og gir i 

det følgende våre vurderinger i anledning departementets forslag. Dersom det er 

ønskelig med ytterligere utdypninger av våre synspunkter, stiller vi oss selvsagt til 

disposisjon for departementet.  

 

Om Virke kunnskap og teknologi 

Hovedorganisasjonen Virke representerer mer enn 20 000 virksomheter med til sammen 

230 000 ansatte. Virke Kunnskap og teknologi er Virkes bransjeenhet for kunnskap og 

teknologinæringene, og har medlemmer tilknyttet næringer som blant annet consulting, 

ikt, teknologi, markedsanalyse, regnskap og rådgivende ingeniørvirksomhet.  

 

Til det enkelte forslag 

Virke kunnskap og teknologi stiller seg gjennomgående positiv til departementets forslag 

som gjengitt i høringsnotatet. Samtidig vil vi advare mot departementets vurderinger som 

gjengitt under kapittel 9.7 Sentral informasjonstjeneste. Av høringsnotatet fremgår det 

blant annet at departementet foretrekker en sentra løsning, og videre: "slik  sentral 

tjeneste kan tenkes lagt til eksisterende offentlige organer som Nkom eller Statens 

kartverk".  

 

Virke vil vise til at det allerede finnes private aktører som tilbyr oppgavene som 

departementet ønsker å overføre til staten, og finner det svært uheldig dersom man 

gjennom en ny lov skal undergrave/redusere markedet for de private aktørene som per i 

dag befinner seg i markedet.  

 

Vi vil spesielt advare mot at en eventuell overføring av oppgavene til staten vil kunne 

medføre at tjenestene blir dyrere enn hva tilfellet er i dag uten at kvaliteten på oppgavene 
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nødvendigvis blir bedre. Vi finner også departementenes forslag lite hensiktsmessig sett i 

sammenheng med at en offentlig overtakelse som beskrevet i høringsnotatet, vil kunne 

medføre fare for krys subsidiering av tjenestetilbudet. I neste omgang vil det kunne 

medvirke til skjev konkurranse og representere et brudd på gjeldende 

statsstøtteregelverk.  

 

Virke kunnskap og teknologi ber om at departementet i det videre arbeidet med loven om 

tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett ser på hvordan behovene som ligger til 

grunn for en sentral informasjonstjeneste kan ivaretas på andre, mer egnede måter som 

også tar hensyn til de private tjenesteleverandørene som er en del av markedet. Med 

utgangspunkt i departementets mangelfulle evne til å argumentere overbevisende for 

hvorfor en offentlig oppgaveløsning er å foretrekke, bør beskyttelse av nedgravd 

infrastruktur forestås av private tjenesteleverandører etter nærmere spesifikasjon fra det 

offentlige.  

 

 

Oslo, 5.september 2016  

 

Alisdair Munro 

Direktør Virke kunnskap og teknologi 

 

Iman Winkelman  

Fagsjef Hovedorganisasjonen Virke  


