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Høring - "Utredning om muligheten for individuelt abonnentvalg
1 kringkastings- og kabelnett"

Vi viser til høringsbrev av 27.10.2008.

Norsk nettlovgivning gir grunnlag for at brukerne eier den avgjørende siste
delen av elektroniske kommunikasjonsnett, private ekomnett, etter lov om
elektronisk kommunikasjon. Organisasjoner som NBBL og Norges Velforbund
representerer slike netteiere. Utredningen behandler i realiteten hva slags rett
brukerne skal ha til å bestemme og velge tilbud i sine egne nett, en rett som
er fastslått i en rekke Stortingsvedtak, i kap. 9 i ekomforskriften mv.

Vi har disse kommentarene til utredningen.

1. Det er påfallende at utredningen ikke tar dette som et utgangspunkt i
gjennomføringen av sitt arbeid. Det viser seg i kontakten Medietilsynet har
hatt i forbindelse med utredningen. En lang rekke ulike nettaktører, dvs, eiere
av stamnett, og tilsyns- og forbrukermyndigheter er kontaktet. At
brukerorganisasjonene som utgjør den største netteiergruppen i Norge først
blir hørt i etterkant er etter vårt syn ikke tilstrekkelig. Dette preger også
argumentasjonen, idet utredningen foretar vurderinger av hva som vil være
best for brukerne, men uten at disse selv har fått delta i prosessen.
Vi forutsetter at brukerkontakten ivaretas i den videre prosessen, slik at
ubalansen mellom brukere og f.eks. leverandørinteresser oppveies.

2. På s. 18 i utredningen går det klart fram at det er fullt mulig å tilby fritt
kanalvalg. Behandlingen av abonnentvalg i utredningen gir imidlertid lite
utover status quo når det gjelder valgmulighetene. Vi mener at brukerne selv
må kunne forhandle fram de tilbud de ønsker. Utviklingen av stamnett med
svært stor kapasitet, og den pågående overgangen til bredbånds-TV (IP-
teknologi), gir langt større muligheter for å levere ulike pakker til bruker-
nettene. Disse pakkene vil kunne variere, f.eks. mellom lokalområder, ulike
etniske grupper, aldergrupper, osv. Det er slik valgfrihet, tilpasset
brukerbehov som må virkeliggjøres i et avansert nettsamfunn. En del
leverandører ser ut til å være lite interessert i dette, både ut fra teknologivalg,



men også fordi de kan øke prisene vesentlig ved salg av ferdigpakkede
programmer, slik en bl.a. har sett etter abonnentvalg. Brukernes fellesbehov
kan variere, fra noen få kanaler, til større pakker. Hva brukerne, som for
eksempel et borettslag, felles skal kunne etterspørre og bestille må avgjøres
etter intern avstemming i borettslaget.

Dersom brukere ønsker fellespakker, må disse sammensettes og leveres slik
de ulike brukergruppene ønsker, etter tilbud, forhandlinger og avtaler med
brukerne. Kanaler og programmer må i tillegg også kunne leveres enkeltvis,
f.eks. spesielle sports-, film-, underholdningskanaler når beboerne ønsker
dette. For borettslag vil det være naturlig at slike spesielle kanaler leveres til
den enkelte beboer på individuell basis.

3. NBBL ønsker en utvikling der åpne, leverandøruavhengige stamnett kan
levere til brukernettene, slik at brukerne nå får et reelt valg gjennom
selvstendig valg mellom tjenesteleverandørene i nettet de tilhører. Vi
konstaterer at en slik utvikling vokser fram internasjonalt, bl.a. i våre
naboland, og at slike nett også utvikler seg i Norge bl.a. med egne
organisasjoner som utredningen ikke ser ut til å ta tilstrekkelig hensyn til.
Dette er overraskende, siden Stortinget i en rekke vedtak har gått inn for en
åpen utvikling, som internasjonalt har gitt langt større valgfrihet i samme nett,
og langt lavere priser for brukerne. Vi vil bl.a. peke på regjeringspartienes
Innst.S.nr.13 (2005-2006) til statsbudsjettet fra transport- og
kommunikasjonskomiteen.

Flertallet (regjeringspartiene):  "konstaterer bl.a. at nye fibernett har kapasitet
for et helt spekter av konkurrerende leverandører, som ikke bare må
forbeholdes eller styres av enkeltleverandører. I stadig flere land satses det på
å styrke konkurranseevnen ved å bygge åpne nett og redusere kostnadene ved
store investeringer i unødige parallelle nett. Flertallet merker seg at slik
utbygging av åpne nett allerede er i gang i Norge, også i distrikter. Fiertallet vil
peke på at ingen står som eneeier av nettene. Flertallet ser det derfor som
viktig å legge til rette for samkjøring mellom nett for å utnytte kapasitet, og
for at konkurrerende tjenesteleverandører har tilgang på like vilkår til åpne,
leverandøruavhengige stamnett og til aksessnettene. Det vil både begrense
behovet for at leverandører må bygge kostbare parallelle nett, og øke
konkurransen i nettene."

Selskaper i en rekke land, også i vårt eget har allerede vist at det er mulig for
nye tjenesteleverandører å tilby sine produkter uten at disse måtte bygge
egen infrastrukturplattform. Utredningen ser imidlertid ut til å avfinne seg med
de monopoliserende aktørenes argumentasjon om at det finnes flere
teknologiske plattformer, og at disse gir en tilstrekkelig konkurranse og
valgfrihet. Det er fare for at dette fører til dårlige utsikter for ny konkurrerende
tjenesteproduksjon og næringsvirksomhet på nettområdet.

Sammenfattet ser vi det som svært viktig at departementet bringer utviklingen
ut av det sporet som dominerende leverandører har kjørt inn i. Det innebærer
at myndighetene må bidra til at brukerne reelt bringes inn i beslutnings- og
valgprosessene, slik Stortingsbeslutninger, lovgivning og den teknologiske
utviklingen åpner for.



Dette må innebære at regjeringen legger til rette for gjennomføring av åpne,
leverandøruavhengige nett også i Norge der brukerne kan velge, og
tjenesteleverandører kan levere på like vilkår.

Med vennlig hilsen
AL Norske Boligbyggelags Landsforbund

Ro Berg Pedersen
Viseadm. direktør
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