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Forbrukerrådet 
 
Postboks 4594 Nydalen 
0404 OSLO                                                                                                              17.08.05 
 
 
 
Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon – kommentarer til utkast 
 
 
Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av ny klagenemnd fra 
13.05.05, Samferdselsdepartementets brev til Forbrukerrådet fra 1.07.05,samt 
Samferdselsdepartementets brev om invitasjon til høringsmøte fra 8.07.05 med vedlegg 
(utkast til nemndsavtale). 
 
Det vises også til møter med Forbrukerrådet og spesielt inviterte/interesserte aktører. 
 
 
1. Overordnede avklaringer 
Tre overordnede områder som NetCom mener det er viktig å få avklart før avtale skal kunne 
inngås: 

 
• Finansiering 
• Hvem skal være forpliktet til å delta 
• Hvilke saker skal nemnda behandle 

 
 
NetCom har også merket seg at Samferdselsdepartementet skriver at eventuelle uklarheter vil 
kunne bli rettet opp i ettertid i forbindelse med pågående revisjon av ekomlov og – forskrift. 
NetCom mener dette er et viktig arbeid for å skape klarhet i det regelverket som i dag fremstår 
som ufullstendige og uklare i forhold til Brukerklagenemndas hjemmelsgrunnlag. Slik 
bestemmelsene om Brukerklagenemnda er utformet, er nemndens kompetanse av avgjørende 
betydning i forhold til hvilke tilbydere som skal være med på å finansiere nemndens 
virksomhet og hvordan nemnden skal organiseres/dimensjoneres.  
 
 
Brukerklagenemnda – kommentarer til avtaleutkastet 
 
2.1 Generelt 
 
I det følgende vil avtaleutkastet som var vedlagt invitasjonen til høringsmøtet bli nærmere 
kommentert. For så vidt gjelder avtaleutkastet §§ 4-2 og 8-1, vil særskilt forslag datert 4. juli 
bli kommentert. I tillegg til ekomlov og – forskrift og forarbeidene til disse, vil kommentarene   
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ta hensyn til det som er sagt om opprettelse av slik nemnd i EU-direktiv 2002/22/EF, som 
igjen henviser til Kommisjonsrekommandasjon 98/257/EF om prinsipper som får anvendelse 
på organer med utenomrettslig løsning av forbrukertvister. Videre vil det bli sett hen til 
praksis fra andre utenomrettslige nemnder, og da især Bankklagenemnda.     
 
Telenor har i brev 5. juli d.å. til Forbrukerrådet kommentert utkast til avtale om 
Brukerklagenemnda. Det vil bli sett hen til Telenors kommentarer i det følgende.  
 

2.2 Kapittel 1 – innledende bestemmelser 
§ 1-1 Formål: Bestemmelsen bør i sterkere grad identifisere Brukerklagenemnda og kort 
beskrive hva nemnden skal gjøre. Forslag til ny ordlyd: 
  

Brukerklagenemnda, brukernes klagenemnd på området for elektronisk 
kommunikasjon, er et tvisteløsningsorgan etablert av tilbydere av elektronisk 
kommunikasjonstjenester, som nevnt i ekomforskriften § 10-1 første ledd, og 
Forbrukerrådet. 

Formålet med klageordningen er å gi brukere et sted å henvende seg med klage 
om kvalitet, fak turering, manglende tjenestetilbud, m.v., mot tilbyder av elektroniske 
kommunikasjonstjenester, der klagen kan bli behandlet på en rimelig, rettferdig og 
hurtig måte.   

Det legges vekt på en hensiktsmessig avgrensning i forhold til andre kontroll- 
og klageinstanser, herunder forbrukermyndigheter og Post- og teletilsynet. Det bør 
unngås at samme type tvistesaker behandles flere steder.  

Tilbydere som omfattes av nemnden skal bidra til at klageordningen gjøres 
allment kjent.   

 
§ 1-2 Avtalepliktig tilbyder: Bestemmelsen er unødvendig og kan med fordel tas ut. 
”Tilbyder” er tilfredsstillende definert i ekomloven § 1-5, nr. 14, og hvilke tilbydere som 
omfattes av nemnden er nærmere presisert i ekomforskriften § 10-1, første ledd. 
 
§ 1-3 Bruker: Bestemmelsen er unødvendig og kan med fordel tas ut. ”Bruker” er 
tilfredsstillende definert i ekomloven § 1-5, nr. 12. Av hensyn til forutsigbarhet og klarhet bør 
avtalen bruke samme begreper som brukes i reguleringen på området for øvrig.  
 
Avtaleutkastets definisjon av ”bruker” må under enhver omstendighet gjennomgås på nytt. 
For det første er definisjonen av ”bruker” i bestemmelsens pkt. (1), identisk med definisjonen 
av ”sluttbruker” i ekomloven § 1-5, nr. 13. Ekomloven opererer som kjent med to forskjellige 
definisjoner av begrepene ”bruker” og ”sluttbruker”, jf. ekomloven § 1-5, hhv. nr. 12 og 13. 
Forskriften benytter ”bruker” i lovens betydning, og det forutsettes derfor at avtalen skal gjøre 
det samme.  
  
Med grunnlag i ekomlovens forarbeider til bestemmelsen om Brukerklagenemnda1, der det 
heter at ”Med ”bruker” forstås her både forbruker og andre brukere, som bedrifter med private 

                                                 
1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).  
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nett, selv om det er klart at det er den første gruppen som vil utgjøre hovedtyngden av 
klagene”, kan det vanskelig gjøres en innskrenkning av ”bruker” slik som foreslått i 
bestemmelsen pkt. (2) og (3).  
 
Telenors kommentar til § 1-3 om at det ikke er behov for at bedriftskunder skal omfattes av 
klageordningen, idet eksisterende ordning fungerer godt, jf. Avtale om reklamasjonsnemnd 
for teleklager, er i utgangspunktet ikke ivaretatt i foreliggende avtaleutkast. Av forarbeidene 
fremgår det som nevnt at bedriftskunder også skal ha rett til å bringe saker inn for 
Brukerklagenemnda, selv om det er forventet at nemnden i det vesentligste vil behandle mer 
rendyrkede forbrukerklager. Merknaden fra Telenor kan bli ivaretatt dersom 
formålsbestemmelsen endres i tråd med forslaget over, der Brukerklagenemnda gis mulighet 
til å avgrense virksomheten mot andre kontroll- og klageinstanser.  
 

2.3 Kapittel 2 – kompetanse 
Generelt bemerkes det at bestemmelsene om nemndens kompetanse ideelt sett burde ha vært 
plassert etter at reglene om klagenemnden hadde blitt presentert. Det fremstår som noe 
underlig å få en gjennomgang av nemndens kompetanse før nemnden er identifisert. 
Rekkefølgen på kapittel 2 og 3 bør derfor vurderes byttet om.      
 
§ 2-1 Brukerklagenemndas materielle kompetanse: Begrepet ”materielle” kan med fordel tas 
ut i bestemmelsens overskrift, idet det ikke har noen betydning. For øvrig vises det til 
Telenors kommentarer.  
 
§ 2-2 Særlig klageadgang: I og med at Brukerklagenemndas kompetanse er begrenset til å 
behandle saker på ekomlovens område, fremstår bestemmelsen som noe underlig. Ekomloven 
har ikke ”foreskrevet en særlig klageadgang” på andre områder enn Brukerklagenemnda. 
Bestemmelsen bør derfor tas ut. 
 
§ 2-3 Voldgift: Det vises til Telenors kommentarer om at bestemmelse som setter til side 
voldgiftsklausul mellom profesjonelle aktører, ikke kan aksepteres. Med grunnlag i at det ikke 
er vanlig å operere med voldgiftsklausuler i forbrukeravtaler, herunder det forhold at 
Brukerklagenemnda i hovedsak skal behandle klager mellom forbrukerne og tilbyderne, bør 
bestemmelsen vurderes tatt ut.  

2.4 Kapittel 3 – nemndas organisering 
§ 3-1 Brukerklagenemndas sammensetning: På samme måte som Telenor anfører og som 
Bankklagenemnda har gjennomført i sitt avtaleverk, bør det angis i bestemmelsen hvor mange 
representanter nemnden skal ha. Det antas at Brukerklagenemnda ikke bør ha flere 
medlemmer enn Bankklagenemnda, som i alt består av 5 medlemmer.      
 
Bestemmelsen pkt. (2) bør tas ut idet det anses overflødig å regulere at bransjemedlemmene 
må forutsettes å ha sakkyndig kompetanse.  
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Bestemmelsen pkt. (3) bør endres, f.eks.: ”Endringer vedrørende nemndas sammensetning 
skal varsles styret med minst 3 måneder før de trer i kraft.”  
 
§  3-3 Sakkyndige: Bestemmelsen anses overflødig. Anledningen til å bruke sakkyndige 
fremgår implisitt av § 6-5, jf. § 3-2, om hhv. at sekretariatet skal påse at saken er så godt 
opplyst som mulig og at nemnden har instruksjonsmyndighet overfor sekretariatet. Det gjøres  
imidlertid oppmerksom på prinsippet om effektivitet for forbrukerklagenemnder i 
kommisjonsrekommandasjon 98/257/EF, og på formålsbestemmelsen i avtalen, som begge 
understreker at prosessen skal være enklere og billigere enn en domstolsprosess. Utstrakt bruk 
sakkyndige vil være unødig kostnadsdrivende, se Telenors kommentar.  
  
 § 3-4 Habilitet: Habilitetsbestemmelsen bør utvides til å omfatte både nemndas og 
sekretariatets behandling, og flyttes til kapittel 9 om øvrige bestemmelser. Det tilleggs i denne 
sammenheng særlig vekt at det i avtaleutkastet er lagt opp til at sekretariatet skal utarbeide 
saksinnstilling til nemnden, jf. utkastet § 6-5, siste punktum.  

2.5 Kapittel 4 – styret 
§ 4-1 Styrets sammensetning: Se Telenors kommentarer 
 
§ 4-2 De avtalepliktige tilbydernes utnevning av styremedlemmer: Kommentarene i det 
følgende knytter seg til tekstforslag datert 4. juli. Avtaleutkastet sendt sammen med 
invitasjonen innehold ikke forslag til tekst på dette punktet.  
 
Forslaget sikrer Telenor, NetCom og største tilbyder etter Telenor på området for fasttelefoni, 
plass i styret, jf. utkastet pkt. (1), (2) og (3). For så vidt gjelder ordlyden i pkt. (3), kan denne 
med fordel gjennomgås på nytt i den hensikt å finne bedre egnede begreper (men det er mulig 
å forstå hva som menes med dagens tekst). Det er i denne sammenheng verdt å merke seg at 
Post- og teletilsynets statistikker, som skal danne grunnlaget for å avgjøre hvilke tilbydere 
som har krav på plass i styret, ikke publiseres 31. desember hvert år. Statistikken for 
foregående år publiseres i tid ca et halvt år etter.  
 
Videre bør det vurderes å innta et punkt i bestemmelsen der det fremgår at det skal føres 
protokoll fra styrets møter, herunder at det bør være anledning for medlem som ikke er enige 
med styrets beslutning å få protokollført sin oppfatning.  
 
§ 4-3 Styrets oppgaver: bestemmelsen pkt. (1), om styrets oppgaver og myndighet i forhold til 
sekretariatet, bør suppleres med en setning om at styret ikke kan uttale seg i enkeltsaker.  
  
I forhold til bestemmelsens pkt. (3) og (4), om hhv. godtgjøring til nemndens og styrets 
medlemmer, bør det av økonomiske hensyn vurderes hvorvidt andre enn nemndens og styrets 
leder og nestleder skal kompenseres økonomisk for arbeidet i hhv. nemnd og styre. Det vises i 
denne sammenheng til Bankklagenemnda, der det i § 1-2 fremgår at det bare er godtgjørelse 
til nemndas leder, nestleder og utgiftene til sekretariatets virksomhet som skal fordeles 
mellom partene involvert i nemnden. Godtgjørelse til nemndmedlemmer og styremedlemmer 
oppnevnt av Forbrukerrådet dekkes av Forbrukerrådet, mens godtgjørelse til medlemmer 
oppnevnt av bransjen dekkes av bransjeorganisasjonen etter nærmere avtale. Tilsvarende  
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ordning kan tenkes innført i forhold til Brukerklagenemnda. Idet man på området for 
elektronisk kommunikasjon mangler tilsvarende bransjeorganisasjon som på bankområdet, 
kan det f.eks. tenkes at det enkelte tilbyder selv dekker utgiftene for sine medlemmer.    

Da nemnden finansieres av tilbyderne, bør det fremgå av bestemmelsen at det er medlemmene  
fra næringssiden som vedtar sekretariatets, styrets og nemndas budsjett.  

2.6 Kapittel 5 Sekretariatet  
§ 5-1 Sekretariatets oppgaver: Det vises i hovedsak til Telenors kommentarer. Når det gjelder 
kommentaren til bestemmelsens pkt. (2), vises det til kommentarene som i dette notatet er 
gjort til avtaleutkastet § 3-4.  
 
§  5-2 Budsjett: Det vises til Telenors kommentarer. Det er særdeles viktig på grunn av 
forutsigbarheten at dette spørsmålet blir grundig og konkret diskutert før avtale inngås.  

2.7 Kapittel 6 Saksbehandling 
Generelt bemerkes det at saksbehandlingsreglene med fordel kunne ha vært delt inn i to 
bestemmelser, om hhv. behandlingen i sekretariatet og behandlingen i nemnden.  
 
§ 6-1 Innsendelse av klage: Bestemmelsens ordlyd i pkt. (1) bør gjennomgås på nytt, f.eks.: 
”Klagen skal fremsettes skriftlig til sekretariatet på særskilt klageskjema som er tilgjengelig 
på Brukerklagenemndas hjemmeside på Internett. Klagen skal sendes pr post eller elektronisk 
til sekretariatet.”  
 
§ 6-2 Klagefrist: Ordlyden i pkt (2) bør endres, f.eks.: ” Selv om klagefristen er utløpt, kan 
Brukerklagenemndas leder i særlige tilfeller avgjøre at klage skal behandles.” 
 
§ 6-3 Partenes rett til å uttale seg om saken: Se Telenors kommentarer om at 3 uker kan 
være for kort i enkelte tilfeller. 
 
§ 6-7 Innsynsrett: Det stilles spørsmålstegn ved behovet for innsynsrett for andre enn sakens 
parter, f.eks. for departementet og Post- og teletilsynet. Eksempelvis har ikke 
Finansdepartementet eller Kredittilsynet innsynsrett i Bankklagenemndas saker.  
 
§ 6-8 Møtene i nemnda: Det vises til foreslåtte bestemmelse, pkt. (8), der det fremgår at 
representant for Post- og teletilsynet skal til enhver tid ha anledning til å delta i nemndens 
møter, med talerett, men ikke stemmerett. Det settes spørsmålstegn ved forslaget, idet dette 
kan ha betydning for nemndens uavhengige og frie stilling.  

2.8 Kapittel 8 Finansiering 
§ 8-1 Finansiering: Det vises til forslag datert 4. juli. Bare dette forslaget vil bli kommentert.  
 
Det bør i bestemmelsen inntas et nytt pkt (1) om at ”Kostnadene til Brukerklagenemndas og 
sekretariatets virksomhet skal fordeles blant tilbydere som nevnt i ekomforskriften § 10-1, 
første ledd.”  
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Foreslåtte bestemmelse pkt. (6) bør vurderes tatt ut av hensyn til forutsigbarhet for tilbyderne 
mht. finansiering.  
 
Det vises for øvrig til senere diskusjoner med Forbrukerrådet, IKT-Norge og tilbydere, hvor 
forskjellige finansieringsmodeller har blitt diskutert. Det må være en målsetting å komme 
frem til en økonomisk fordelingsnøkkel som er forutsigbar og som samtidig gir incentiver for 
det enkelte selskap til å redusere klageomfanget. Det er imidlertid også viktig å etablere en 
nemnd som ikke har for høye kostnader.  
 
§ 8-2 Post- og teletilsynet kan gi pålegg: Bestemmelsen bør tas ut i sin helhet idet Post- og 
teletilsynet ikke er medlem av nemnden. Myndighetene må ta stilling til om det skal overlates 
til tilbyderne å komme frem til avtale om finansiering eller om de skal gi nærmere 
bestemmelser om finansiering selv. I så fall er det naturlig at dette blir gjort i forskrifts form. 

Det bør også vurderes om det skal kreves gebyr fra klager ved oversendelse av klage til 
nemnden. 

2.9 Kapittel 9 Øvrige bestemmelser 
§ 9-5 Løpende dialog med Post- og teletilsynet: Bestemmelsen bør tas ut i sin helhet av 
hensyn til nemndens uavhengige og frie stilling.     
 
 
NetCom imøteser en fortsatt fruktbar og konstruktiv dialog. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
NetCom as 
 
 
Randi Punsvik 
 
  
 
 
 
 


