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Høringsuttalelse om forslag til forskrift om prioritet i mobilnett 

 

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og 
informasjonsfriheten, som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal styrke og 
verne de publisistiske verdier som representeres av redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. 

MBL skal bidra til at et mangfold av økonomisk sunne medier kan fungere som det åpne samfunns arena for 
fri informasjon, samfunnskritikk og debatt. 

MBL representerer 325 medlemsbedrifter med ca. 10.000 ansatte: 201 mediehus, herunder 185 aviser 
hvorav 149 er lokalaviser. Andre mediehus er kommersiell allmennkringkasting, magasiner og lokal-tv. MBL 
representerer også virksomheter tilknyttet mediehusene, bl.a. avistrykkerier og distribusjonsselskaper.  

 

Innledningsvis vil MBL peke på statens plikt til å sørge for ytringsfrihetens infrastruktur, som 
nedfelt i Grunnlovens § 100 og EMK Art. 1, og den særlige viktige samfunnsrolle som de 
redaktørstyrte mediene innehar. Prioritert tilgang til mobilnett er en del av denne infrastrukturen.  

MBL legger til grunn at de redaksjonelle mediene normalt vil bli ansett som «brukere med ansvar 
for særlig samfunnsviktige oppgaver» som kan ha behov for «bedre framkommelighet i 
mobilnettene i krise- eller beredskapssituasjoner». Dette bør imidlertid presiseres i forarbeidene 
til forskriften, slik at det ikke oppstår tvil i viktige situasjoner. Vi viser også til diskusjonen rundt 
tildeling av nye frekvenser og kringkasternes behov for båndbredde for dekning av viktige 
hendelser, og at MBL har foreslått at mediemangfold inntas som del av en del av formålet i den 
nye ekomloven. 

MBL bemerker at prioritetsabonnement for taletjenester (2G/3G) i dag har begrenset betydning, 
og at behovet for prioritet knytter seg til mobile datatjenester (4G og 5G), som også i utstrakt grad 
benyttes til lyd og bilde. Vi tror dette også er en av årsakene til lav bruk av ordningen. 

MBL er derfor positiv til at ordningen utvides til å omfatte rene data-abonnement, og mener det 
er riktig å gjøre reguleringen mer teknologiuavhengig. Taleabonnement bør imidlertid fortsatt 
være tilgjengelig som en opsjon. 

Tilsynsmyndigheten bør også sikres hjemmel til å føre kontroll med vilkårene for tilgang, herunder 
pris, slik at ikke en uforholdsmessig andel av kostnadene legges på de prioriterte abonnementene. 
Prinsipielt mener MBL at prioriteten i seg selv ikke skal medføre økte kostnader. 
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