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Høring  forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift
I forbindelse med “Høring  forslag til endring i ekomlov og ekomforskrift” ønsker IKTNorge å peke
spesielt på finansieringen av NKOM, som er omtalt og som IKTNorge også har adressert ved flere
tidligere anledninger.
NKOM er i dag i hovedsak finansiert av norsk ekomnæring gjennom gebyr og avgifter. IKTNorge
mener det er grunnlag for å vurdere om det er rimelig at en så betydelig andel av NKOMs aktivitet skal
finansieres slik.
De siste anledningene IKTNorge har tatt opp dette var i forbindelse med NKOMs, da PTs, rapport
(Ekomtjenester, 
nett og 
utstyr Utvikling og betydning for PT) om egen utvikling og eget perspektiv for
utvikling av organisasjonens ansvar og oppgaver fremover.
I brev “vedr Post
og teletilsynets rapport Ekomtjenester, 
nett og 
utstyr Utvikling og betydning for PT” til
SD 28.11.2014 skrev IKTNorge bla:
“Rapporten er basert på, og problematiser ikke, en ide om at norsk ekomnæring fortsatt skal
finansiere PT også dersom PT gis anledning til å jobbe med en lang rekke oppgaver utenfor det
tjenestespektert til de som i dag finansierer PTs drift leverer i det norske markedet. Videre
skisserer rapporten fagområder og tjenestetyper hvor internasjonale aktører ikke reguleres av
ekomloven og heller ikke vil delta i finansieringen av PT selv om rapporten omtaler dem som
ekomaktører.”
IKTNorge mener fremdeles dette er relevant å gjenta nå i forbindelse med høringen på tross av SDs
svar “Angående rapporten Ekomtjenester, nett og utstyr  Utvikling og betydning for PT” av 16.02.2015.
Dette henger bla. sammen med at en betydelig andel av gebyr/avgifter som finansierer NKOM er
uspesifisert, i tillegg til en lang rekke spesifiserte gebyr/avgifter, og det er uklart i hvilken grad alle
NKOMs oppgaver er reelt er tilsyn med ekomnæringen eller er andre samfunnsnyttige oppgaver.
På møte med SD, NKOM og bransjen hos SD 22.01.2016 etterlyste IKTNorge både en spesifisering av
grunnlaget for alle gebyr/avgifter og hva de blir benyttet til. I det samme møtet kom det blant annet frem
hvor liten andel av gebyr/avgift til NKOM postaktørene i Norge betaler, 2.1% tilsvarende kr 3 659 000.

Det er grunn til å både anta og be om redegjørelse for om ekomaktørene, og dermed også
ekomkundene, subsidierer tilsynet med aktørene i det norske postmarkedet.
Videre, som det også fremkommer i NKOMs rapport og IKTNorges brev til NKOM og departementet, er
det både grenseflater mot og overlapping med andre statlige etater og tilsyn i NKOMs
oppgaveportefølje. IKTNorge ber derfor igjen om en vurdering av om det er berettiget at de norske
ekomaktørene skal finansiere oppgaver som berettighet kunne vært håndtert av andre statlige aktører,
som finansieres over statsbudsjettet, kun fordi de nå er lagt til NKOM. Videre beskriver NKOM selv
hvordan tjenester og aktører NKOM bruker tid og ressurser på å følge opp er både utenfor Norge og
ikke vil kunne pålegges å ansvar for finansiering av NKOM. I brev til IKTNorge skriver SD at det er
“viktig at myndighetene som arbeider med elektronisk kommunikasjon, forsøker å holde tritt med
bransjen slik at oppgaveløsningen kan bidra til å legge til rette for den raske tekniske og
markedsmessige utvikling som kjennetegner ekombransjen”
. Det må også gjelde finansieringen av
NKOM, spesielt når det kan se ut som gebyr/avgift til NKOM brukes til arbeid med tjenester og områder
som er utenfor ekomaktørenes og/eller leveres av aktører som ikke regnes som ekomaktører og ikke
omfattes av gebyr/avgift.
På den bakgrunn mener IKTNorge det er behov for en grundig gjennomgang av finansieringen av
NKOM, og en vurdering av hvordan de oppgaver NKOM i dag har ansvar for skal finansieres fremover.
IKTNorge står til disposisjon og bidrar gjerne i dette arbeidet.
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