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HØRING  -  RAPPORT OM DIGITAL DIVIDENDE I NORGE

Landsorganisasjonen i Norge viser til brev av 17.04.08 vedrørende Rapport fra
Arbeidsgruppe for digital dividende.

Frekvensområder er en viktig samfunnsmessig ressurs, som bør utnyttes til samfunnets beste,
herunder formål som forsvar, sikkerhet og allmennkringkasting.

Med hensyn til frekvensene som frigjøres etter slukkingen av det analoge bakkenettet, er det
viktig at landets ressurser gir opphav til mest mulig kontinuerlig produksjon og størst mulig
verdiskaping. Det bør tilstrebes å sikre at produksjonskostnadene ikke økes og at
produksjonsmulighetene ikke begrenses som følge av at frekvenser holdes unødig tilbake,
eller at de avsettes til formål som først kan gjøre seg nytte av frekvensene en gang i
fremtiden. Dersom ressursinnsatsen skal flyttes fra ett produksjonsområde til et annet, bør det
i minst mulig grad føre til at ressursene tas helt ut av produksjon.

I det etterfølgende er det gitt kommentarer til de enkelte forslag fra arbeidsgruppen.

Det er viktig at man velger metoder for tildeling som effektivt forhindrer blokkerende
oppkjøp (for å forhindre at en konkurrent kan benytte frekvensblokkene).

Kap. 3.1: LO støtter viktigheten av ekomloven § 6-4, fjerde ledd.

Kap. 3.1, 2. avsnitt: LO ser utfordringene i en skjønnhetskonkurranse, men mener likevel at
krav til utbyggingstakt, dekningsgrad og andre politiske mål må bygges inn i en konsesjon.

Nederst på side 14 og øverst på side 15: LO støtter fullt ut det overordnede målet om
teknologinøytralitet.
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Kap. 6.9 Innovasjonsreserve (side 33): LO tiltrer ikke noe forslag på å holde igjen en
innovasjonsreserve. LO vil heller foreslå at et slikt behov kan dekkes opp ved et spekter av
mer tidsavgrensede konsesjoner.

Kap. 7.1: LO tiltrer forslaget til konklusjon. Det er en forutsetning for tildeling til forsvaret at
frekvensområdet brukes i en forsvars-sammenheng og ikke til kommersiell tjenesteyting.

Å reservere 66 - 68 Mhz til allmennkringkasting på DRM teknologi kan også tiltredes fordi
dette kan gi en dekning på radiokanaler som brukes i totalforsvars og sivilt
beredskapssammenheng (at den gjøres tidsavkortet i en periode hvor man ikke vet om DRM
blir bygd ut).

Kap. 7.2.3 andre avsnitt: Angående vurdering av om blokken kan brukes til DMB,
Kartlegging av interessen for blokken. LO stiller spørsmål om ikke en slik kartlegging kan
gjøres mer teknologi nøytral enn DAB og DMB.

Kap. 7.2.5: anbefaling tiltredes med unntak av problemstillingen i 7.2.3.

Kap. 7.3.2, 3. kulepunkt: Norge bør tone ned "bør" til "kan" for ikke å låse området opp til
tjenesten mobilt bredbånd. Men tjenesten skal så absolutt være med.

Kap. 7.3.5, 1. avsnitt: LO tiltrer arbeidsgruppens oppfatning om å velge den metode som gir
størst samfunnsnytte.

LO støtter dermed også avsnitt 2 med presisering at en bør legge inn dekningsforpliktelser og
kanskje også utbyggingsforpliktelser for de tjenester som introduseres (se også teknologi- og
tjenestenØral kunngjøring).
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