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Norsk Teknologi takker for muligheten til å gi kommentarer til forslag til Statsbudsjett 2014.
Vi konsentrerer oss om Samferdselsdepartementets budsjettkapittel 1380 – post 70 Telesikkerhet og beredskap. I tillegg gir vi noen kommentarer til regjeringserklæringen fra Høyre og Frp knyttet til
infrastrukturfond, utvikling av høyhastighetsbredbånd og graveregler.

Om oss
Norsk Teknologi er en landsforening i NHO som organiserer om lag 1 700 tekniske entreprenørbedrifter.
Våre medlemmer leverer produkter og tjenester til private og offentlige kunder, bredt innen tekniske fag og
til alle samfunnssektorer. Medlemmene sysselsetter i overkant av 33 000 ansatte.
I vår medlemsmasse er om lag 70 % av landets autoriserte ekomnettinstallatører. Vi representerer også de
store ekomentreprenørene, selskaper med den tyngste kompetansen på prosjektering, installasjon, drift og
vedlikehold av ekominfrastruktur – og som leverer slike tjenester til eiere av ekomnett i Norge.

Positivt i budsjettkapittel 1380 – post 70 Telesikkerhet og -beredskap
I forslaget til budsjett 2014 foreslås å øke bevilgningene til Telesikkerhet og -beredskap til kr. 58,9 millioner
kroner, en økning på 31 millioner kroner. Dette er bra. Vi ber komiteen støtte forslaget og arbeide for videre
opptrapping for å møte sektorens behov for sikkerhet og -beredskap i årene som kommer.
De 2 siste årene har norske samfunnet opplevd ekstremvær og flom som har slått ut ekominfrastrukturen i
store geografiske områder og med lang varighet. Problemene skapes ofte som følge av strømbrudd, men
også feil i ekomnett og utstyr, master og linjer som blåser ned og føringsveier som vaskes bort.
Alle ekombrukere, også de brukerne som fra juli 2014 får prioritering i mobilnett etter Stortingets
ekstrabevilgning i 2012, er avhengig av at ekomstasjoner og nett fungerer. Det gjelder også brukere av
nødnett og kringkasting. Reiser vi noen kilometer utenfor de store byområdene så er i praksis nettelementer
fra flere netteiere samlokalisert for å redusere kostnader og miljøpåvirkning. Det er felles føringsveier, felles
fiberkabler, antennemaster og strømforsyning. Det er positivt i normaldrift, men det øker også sårbarheten.
Når en hendelse oppstår, eksempelvis ved kraftig uvær, kreves innsats fra Ekomentreprenørene. Med sine
ingeniører og montørstyrke rykker disse ut for å få stasjoner og nett tilbake til normal drift. Selskapene er
bemannet for en drift som er optimalisert i henhold til kontrakter med kundene (ekomnetteiere).
Konkurransen i dette markedet er meget hard. Når de virkelig store hendelsene oppstår er ikke
entreprenørbedriftene dimensjonert med tilstrekkelig bemanning.
Innen mange samfunnssektorer er beredskap for samfunnskritiske oppgaver og infrastruktur i større grad et
offentlig ansvar. Kommunene har ansvar for en brann- og redningstjeneste som er bemannet for kriser.
Statens vegvesen har beredskapsansvar for veinettet, Jernbaneverket for toglinjer og signalsystem osv.
Innen ekomsektoren er ansvaret mer fragmentert. Myndighetenes vilkår i regelverk overfor eiere av
ekomnett definerer minstekrav til beredskap. Bevilgningene fra staten til beredskapsformål er svært små.
Forslag til budsjett 2014 er tydelig på at telesikkerhet og beredskap gis økt prioritet. Vi ønsker en velkommen
god debatt om hvordan beredskapen i ekomsektoren totalt sett ivaretas i dag, og hvordan myndighetene må
se på virkemiddelbruken, bl.a. bruk av teknologi, bedre koordinering, nytt regelverk - og noe økt finansiering.
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Norge kan aldri bygge så robuste nett at skader aldri oppstår, men nett må bygges for å takle det som er
naturhendelser vi må forvente oppstår. Flere offentlige utredninger peker på at Norge må forberedes på mer
ekstremvær i fremtiden. Ekomnett må da bygges for å takle større værpåvirkning enn tidligere.
Når større hendelser oppstår må det være tilgjengelig beredskapspersonell og reservemateriell slik at
feilretting kan skje raskest mulig. Vi mener staten, gjennom PT, bør ta et noe økt ansvar for finansiering av
kritiske sikkerhets- og beredskapstiltak samfunnet er avhengig av – og som er vanskelig å legge på
enkeltaktører i markedet. Forslag til Statsbudsjett 2014 og post 70 er således et steg i riktig retning.

Positiv regjeringserklæring
I regjeringserklæringen fra Høyre og Frp leser vi mye bra, bl.a. at regjeringen vil etablere et infrastrukturfond
hvor avkastningen øremerkes vei-, jernbane- og kollektivnettet samt bredbånd og IKT-infrastruktur. Videre
er det positivt at Regjeringen vil sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet
på 100 Mbps og fastsette en nasjonal graveforskrift for bredbånd. Regjeringen vil videre sikre at samfunnet
har et robust, felles nødnett, basert på moderne teknologi, for best mulig samfunnssikkerhet og beredskap.
Vi ser frem til at erklæringen omsettes til konkret politikk og gode virkemidler på disse områdene.

Avslutning
Vi ber komiteen i behandlingen av Statsbudsjettet 2014:
1. Støtte den foreslåtte økte bevilgningene til post 70 med 31 millioner kroner i 2014 (totalt 58,9
millioner) – og arbeide for videre opptrapping av PTs finansiering av felles sikkerhets- og
beredskapsoppgaver som er vanskelig å legge på enkeltaktører i markedet.
2. Sikre at samfunnsnyttige investeringer for bedre ekomsikkerhet blir tatt med i regjeringens
prioriteringer for det nye infrastrukturfondet. Eksempelvis kan komiteen peke på at beredskaps- og
blålysetatene kan være en viktig pådriver for markedsbasert utbygging av økt ekomsikkerhet ved at
etatene pålegges å bestille redundante ekomnett. Ved finansiering av slike investeringer kan det nye
fondet tillegges en oppgave. Dersom redundans først er etablert, for eksempel til brannstasjonen i et
kommunesenter, så er redundansen også tilgjengelig for andre brukere til lavere anleggskostnad.
3. Be regjeringen legge frem en handlingsplan for hvordan realisere bredbånd med 100 Mbps over hele
landet, med en tidsplan og oversikt hvordan regulatoriske virkemidler, stimuli til markedsbasert
utvikling og rene støtteordninger fra infrastrukturfondet og andre kilder skal sikre realisering. Et mål
om høyhastighetsbredbånd i hele landet er god og fremtidsrettet politikk for å sikre
konkurransekraften i det norske samfunnet og i næringslivet.
4. Ber regjeringen sette i gang arbeidet med en nasjonal graveforskrift for infrastruktur i veinettet. Den
avgåtte regjeringen fastsatte 8. oktober 2013 en forskrift med felles graveregler, men dessverre kun
gjeldende for riksveier. For å realisere høyhastighets bredbånd må ledninger og rør legges i/ved det
fylkeskommunale og kommunale vegnettet. For å sikre rasjonell og kostnadseffektiv utbygging av
bredbåndsinfrastruktur over hele landet trengs mest mulig like graveregler også for kommunene.

