
dvo at Bir er Mordi
SJØMANNSORGANISASJONENES FELLESSEKRETARIAT

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

Dato:
Vår ref.:

01.09.2008
2003/00263 BMOR

AD HØRINGSUTTALELSE TIL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG KULTUR - OG
KIRKEDEPARTEMENTET '  S ARBEIDSGRUPPES RAPPORT OM BRUK  AV DIGITAL
DIVIDENDE I NORGE.

Det vises til høringsbrev av 17 april i ovennevnte sak.

Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund har vurdert bruken av
den såklate digitale dividenden, definert som de frekvensene som blir ledige etter at analoge
fjernsynskanaler i bakkenettet er blitt erstattet av digital distribusjon.

Forbundene avgir en felles uttalelse.

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt As (Marintek) har gjennom flere nasjonale og europeiske
forskningsprosjekter undersøkt behovet for fremtidige maritime kommunikasjonstjenester. Marintek har
avgitt høringsuttalelse til Departementene.

Forbundene slutter seg til denne høringsuttalelsen.
Vi understreker at utviklingen innen de marine næringene shipping, offshore og havbruk vil kreve langt
større digital kommunikasjonskapasitet enn det som er tilgjengelig i dag.
Viktige drivkrefter er sjøsikkerhet som eksemplifisert gjennom e-navigasjon, behov for mer effektiv
håndtering av norsk og internasjonal kortdistanse sjøtransport og andre behov vil oppstå i forbindelse med
kystflåtens virksomhet, økt utnyttelse av havrommet for mat og energiproduksj on med tilhørende kraftig
økning av behov for overvåkning av havområdene.
I tillegg til Marintek sin uttalelse til høringen skal vi anføre følgende:
Sjøfolks velferd og sikkerhet vil styrkes gjennom tildeling av flere frekvenser som blir ledige etter at
analoge fjernsynskanaler blir erstattet av digital distribusjon. Det gjelder bl.a. mobilbruk. Videre vil det
være langt billigere å installere internett om bord på skip i "nærfart" (f.eks. Nordsjøområdet).
Så langt mulig skal sjømenn ha samme tilgang til kommunikasjon som folk på land. Også etterutdanning
og mulighet for å holde seg faglig oppdatert via nettet, bør være en selvfølge også for sjøfolk.
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