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NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har
vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning - Høring

Samferdselsdepartementet viser til brev av 17. januar. Departementet støtter
arbeidsgruppens konklusjoner om at Norge fortsatt har et stort potensial i å utnytte IKT
og digitale tjenester som ikke er benyttet. Vi tror også at det kan være behov for å se
utviklingen innen ulike sektorer og fagområder mer samlet enn slik det fremstår i dag,
men vi tror likevel ikke at en IT-direktør, ut over den rollen som DIFI har i dag, er den
mest effektive løsningen.

Rapporten er dessverre noe beheftet av misforståelser og forenklinger. Innenfor
ekommyndighetens fagområde har Post- og teletilsynet i sin høringsuttalelse påpekt
unøyaktigheter i hvordan andre lands bredbåndsmål og strategier er gjengitt. For
Norges del vil vi minne om at ingen regjeringer så langt har satt noe tallfestet mål for
bredbånd (rapporten side 25). Tallet på 640 kbit/s ble satt i en ekstern utredning av
bredbåndsdekning. Regjeringens tidligere definisjon, før Digital agenda, var at
kapasiteten skulle være tilstrekkelig for å benytte moderne multimedietjenester . Vi
viser også til vurderingene som Statens vegvesen har gitt sin høringsuttalelse.

Etter at arbeidsgruppen leverte sin rapport har flere av regjeringens strategier på IKT-
feltet kommet på plass. Digital Agenda, Strategi for informasjonssikkerhet, opplegg for
frekvensauksjoner, beredskapstiltak etter stormen Dagmar med flere gir svar på noen
av problemstillingene som løftes i rapporten. Departementet er også i gang med å
sluttføre arbeidet med forskrift og veileder om legging av kabler i og langs vei.
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