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TI og IT-Branchens høringssvar vedr. bekendtgørelsen om etablering
af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af
konkurs og rekonstruktion
Forslaget til bekendtgørelse indeholder en udmøntning af de regler om
nøddrift, som Folketinget vedtog medio 2013 på trods af, at en stort set
samlet branche fandt lovgivningen overflødig.
Uagtet branchen fortsat har denne opfattelse, deltager vi gerne i høringen
om bekendtgørelsen, da det for branchen er væsentlig, at bestemmelserne
om håndtering af nøddrift m.v fungerer så enkelt og smidigt som
overhovedet muligt, hvis situationen mod forventning skulle opstå.
Efter TI og ITB’s opfattelse har Erhvervsstyrelsen søgt at gøre
bekendtgørelsen så enkel som muligt, hvilket anerkendes.
TI og ITB har bemærkninger til enkelte paragraffer, som anføres
nedenstående.

§5, stk. 2 stiller krav om, at kurator/rekonstruktør i forbindelse med
anmodningen om etablering af nøddrift skal fremlægge et driftsbudget for
nøddriften opdelt på aktiviteter med henblik på, at erhvervsstyrelsen kan
vurdere om udgifterne til nøddrift er rimelige og jf. stk. 3. kan holdes på et
absolut minimum.
Det er TI og ITB’s opfattelse, at kravet i stk. 2 med fordel kunne angive
hvilke arter af aktiviteter, budgettet som minimum skal indeholde for at
sikre, at Erhvervsstyrelsen får et tilstrækkeligt detaljeret grundlag for at
vurdere de stipulerede omkostninger.
§6, stk. 6 anfører, at nøddrift ikke skal etableres, hvor de estimerede
omkostninger forbundet med nøddrift langt overstiger 40 mill. kroner.
Da loven alene foreskriver, at branchen skal dække for nøddrift med op til 40
mill. kroner, bør ordet ”langt” udgå, så der ikke kan træffes beslutning om
etablering af nøddrift, hvis omkostningerne overstiger 40 mill. kroner.
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§ 10 indeholder regler om finansiering og endelig opgørelse af de samlede
udgifter til finansiering af nøddriften. I § 10 synes det imidlertid ubeskrevet,
hvad der sker i forhold til Bredbåndsgarantiordningens medlemmer i
forbindelse med overskud eller underskud, der måtte blive afregnet efter §
10, stk. 4 overfor Bredbåndsgarantiordningen
Til udkastets §§ 11- 13 om stiftelse af en forening, bestyrelse og vedtægter
skal TI og ITB bemærke, at udgifterne hertil bør holdes på et absolut
minimum.
§14 fastslår, at Erhvervsstyrelsen kan pålægge bredbåndsgarantiordningen
at indsende et revideret årsregnskab 5 måneder efter et kalenderårs udløb.
Et sådant regnskab kan kun have interesse såfremt der i året har været
afholdt omkostninger til nøddrift. Bestemmelsen bør derfor ændres i
overensstemmelse hermed.
§17 fastslår, at bredbåndsgarantiordningen optager lån eller opretter
kassekredit på maksimalt 40 mill. kroner til brug for umiddelbar finansiering
af nøddrift.
Efter TI og ITB’s opfattelse bør dette ikke være et absolut krav, men fremstå
som en mulighed. TI og ITB foreslår derfor, at bestemmelsen omformuleres,
så det fremgår, at bredbåndsgarantiordningen kan optage lån eller oprette
en kassekredit på maksimalt 40 mill. kroner.
TI og ITB finder reglerne om betaling af bidrag og finansiering i §§ 16-18
uklare. Der er i den forbindelse en uklar sammenhæng mellem
medlemsbidrag, der tilsyneladende skal indbetales på baggrund af
driftsbudgettet (§ 16), og så det lånte beløb (§17), der umiddelbart skal
bruges til at finansiere nøddriften, idet reglerne i begge tilfælde refererer til
”etableringen af nøddrift”. TI og ITB anbefaler, at denne uklarhed afklares,
da der næppe er tilsigtet en dobbelt finansiering. Tilsvarende finder TI og ITB
det uklart, hvordan §§ 16 hænger sammen med den afdragsordning, der er
beskrevet i §18.
TI og ITB står naturligvis til rådighed såfremt der er spørgsmål til det
fremsendte.
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