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Høringsuttalelse - overordnede rammer for tildelingen av 700 MHz- og 2,1
GHz-båndene
Det vises til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) høringsnotat av 6. juli 2018
om overordnede rammer for tildeling av frekvenser i 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene.
Sikkerhet, robusthet, dekning og pålitelighet i ekomnett og -tjenester er en
tverrsektoriell og generell utfordring som aktualiseres ytterligere ved at det er fattet
beslutning om at bl.a. neste generasjon oppdragskritisk kommunikasjon skal realiseres
i de kommersielle nettene.
Ekom er av regjeringen pekt ut som en av 14 samfunnskritiske funksjoner, noe som
tilsier at det er særlig viktig å ivareta samfunnssikkerhetshensyn. Samferdselsdepartementet er utpekt som hovedansvarlig departement for ekomfeltet. Betydningen
ekom har i samfunnet i dag tilsier at det fra ekommyndighetens side kontinuerlig må
vurderes hvilke tiltak som må iverksettes inn mot ekommarkedet for å sikre en god nok
grunnmur til å bære grunnleggende funksjoner i samfunnet, og følge opp dette med
nødvendige virkemidler overfor tilbyderne. Det ligger i dette ansvaret også en
forpliktelse til å trekke med og koordinere seg med andre berørte departementer og
deres fagmiljøer, herunder JD som samordningsdepartement for samfunnssikkerhet og
hovedansvarlig for IKT-sikkerhet i sivil sektor.
En vurdering av hvilke krav som bør stilles til tilbyderne i forbindelse med denne
frekvenstildelingsprosessen og hva som, ut fra samfunnets helhetlige behov, bør løses
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gjennom bruk av andre virkemidler ekommyndigheten besitter, er innenfor ekommyndighetens ansvar å vurdere. Dersom ekommyndigheten er av den oppfatning at
den kommersielle ekominfrastrukteren ikke kan nå tilstrekkelig kvalitet gjennom bruk
av de virkemidlene ekommyndigheten besitter og bør styrkes gjennom offentlige
anskaffelser, bør innretningen på slike anskaffelser vurderes utfra samfunnets samlede
behov og kost-nyttevurderinger.
Når det gjelder spørsmålet om dekning som er særlig aktualisert i høringsnotatet, viser
vi til at nød- og beredskapshensyn må ivaretas i de vurderinger som gjøres og legger til
grunn at Nkom vil involvere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
og andre aktuelle aktører i arbeidet.
Justis- og beredskapsdepartementet viser for øvrig til DSBs høringsuttalelse i saken.
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