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HØRINGSUTTALELSE – FRAMTIDIGE TILLATELSER TIL TRÅDLØSE MIKROFONER
Vi viser til høringsbrev om framtidige tillatelser til trådløse mikrofoner. Bakgrunnen for saken er
etter det vi har fått opplyst at Regjeringen har auksjonert bort det frekvensområdet som har vært
brukt av trådløse mikrofoner. For framtida skal dette frekvensområdet brukes til
mobilkommunikasjon. Konsekvensene av dette er at de fleste trådløse mikrofoner må erstattes av
nytt utstyr som kan fungere på et nytt frekvensområde.
Om KA
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon er en medlemsorganisasjon for virksomheter
med kirkelig forankring. Blant våre medlemmer er alle kirkelige fellesråd i Den norske kirke. Disse
har eier- og driftsansvar for alle de 1 620 kirkebygg tilhørende Den norske kirke. I tillegg har Den
norske kirke om lag 500 andre forsamlingslokaler, slik som gravkapeller, fjellkirker og
menighetshus.
Konsekvenser av vedtaket om omlegging av frekvensområdet for trådløse mikrofoner
En stor andel av de om lag 2 000 forsamlingslokalene i Den norske kirke har én eller flere trådløse
mikrofoner. Trådløse mikrofoner har blitt avgjørende for at både gudstjenester, kirkelige handlinger
(gravferd mv), kulturarrangementer og annen virksomhet i kirkene kan gjennomføres på en måte
som sikrer gode lydforhold for alt som foregår av både tale og musikk. I arbeidet med universell
tilrettelegging av kirkene inngår trådløse mikrofoner som er viktig tiltak for å sikre fullverdige
lydforhold for bl.a. hørselshemmede. Vi har fått opplyst at utskiftning av trådløse mikrofoner vil
kunne koste om lag kr 5-10 000 pr nytt sett. Et nøkternt anslag innebærer at denne omleggingen
bare for Den norske kirke vil koste mellom 10 og 20 millioner kroner. Omleggingen av
frekvensområder har derfor store økonomiske og praktiske konsekvenser for Den norske kirke. Vi
vil anta at omleggingen på tilsvarende måte vil ha store økonomiske konsekvenser for bl.a. andre
trossamfunn, frivillige organisasjoner og kultursektoren.
Vedtak på sviktende grunnlag?
Vi har fått opplyst at bakgrunnen for omleggingen er et vedtak i Samferdselsdepartementet på
grunnlag av en høring i 2008 om bruken av frekvensene som ble frigjort ved overgang fra analog til

digital TV-kringkasting. De økonomiske konsekvensene av en mulig omlegging av frekvensene for
trådløse mikrofoner er ikke omtalt i dette høringsnotatet. Dette høringsdokumentet ble heller ikke
sendt til de store brukerne av trådløse mikrofoner innen kultur- og frivillig sektor. Post- og
teletilsynet har opplyst om at det ikke er gjort en vurdering av de økonomiske konsekvensene ved
endring av frekvensområdet for trådløse mikrofoner. KA er derfor av den oppfatning at
Regjeringens vedtak i denne saken er gjort uten at vesentlige konsekvenser er utredet eller vurdert.
KA finner derfor grunn til å spørre om vedtaket er gjort på sviktende grunnlag. Vi vil anmode om at
Samferdselsdepartementet vurderer dette spørsmålet særskilt. Vi vil også anmode om at vedtaket om
omlegging av frekvensområdet for trådløse mikrofoner blir vurdert på nytt på bakgrunn av en
utredning av bl.a. de økonomiske konsekvensene for trossamfunn og andre deler av frivillig sektor,
kultursektoren mv. Hvis vedtaket opprettholdes bør departementet vurdere en økonomisk
kompensasjonsordning for de som rammes av vedtaket.
Høringen fra Post- og teletilsynet
Hovedhensikten med høringen Post- og teletilsynet er å få innspill på de ulike frekvensalternativene
som skal erstatte nåværende frekvensområdet som brukes for trådløse mikrofoner. KA har ikke
forutsetninger for å vurdere hensiktsmessigheten av de alternative frekvensbåndene som omtales i
høringsnotatet. Hvis vi tar til etterretning vedtaket om omlegging av frekvensområdet for trådløse
mikrofoner vil vårt hovedanliggende være å begrense de negative konsekvensene av vedtaket. Dette
vil bl.a. handle om følgende forhold:
 Ikrafttredelsestidspunktet for lukking av nåværende frekvenser for trådløse mikrofoner bør
utsettes for å sikre god tid til nødvendig planlegging og finansiering av nye løsninger. Postog teletilsynet har foreslått at forskriftsendringen trer i kraft 1.1.2012. Vi foreslår at
endringen om mulig trer i kraft minst ett år senere slik at eksisterende utstyr kan brukes i
lengst mulig.
 Samtidig som nåværende frekvensområder bør kunne anvendes lengst mulig må det sørges
for rask avklaring av hvilke frekvensområder som skal kunne benytte i fremtiden. Dette vil
gjøre det mulig med en lengst mulig og smidig overgangsfase både for lydbransjen og
kjøpere. Vi frykter at en kort overgangsfase vil gi en mer presset situasjon for alle berørte
parter, noe som bl.a. kan gi både høyere priser og dårligere løsninger.
 Brukerne av trådløse mikrofoner må sikres en framtidig frekvensløsning som er langsiktig,
trygg og kostnadsfri, og som muliggjør rimelige og gode mikrofonløsninger.
 Vi vil på det sterkeste fraråde kompliserte løsninger med individuelle, geografisk avgrensede
og/eller tidsavgrensede tillatelser. Framtidige løsninger for trådløse mikrofonsystemer må ta
i bruk de samme frekvensområdene over hele landet.
Med hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
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