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Kommissorium for Netneutralitets Forum (NEF)

Netneutralitets Forum (NEF) er et frivillig branchesamarbejde, der er etableret
som et selvstændigt forum i regi af Telekommunikationsindustrien med reference
til IT- og Telestyrelsens Teleforum.
1. Formål
Netneutralitets Forum er et åbent forum, hvor professionelle interessenter og
forbrugerrepræsentanter i spørgsmål vedr. netneutralitet kan mødes og
fremlægge såvel principielle spørgsmål som konkrete eksempler på mulige
problemer relateret til netneutralitet.
Formålet med i NEF at fremlægge emner og i særdeleshed konkrete eksempler er
at gøre det muligt for Internetudbyderne at efterleve en række
handlingsanvisende principper for netneutralitet, således at brugernes – både
privat og erhverv – forventninger og interesser imødekommes mht. transparens
og kvalitet. NEF skal således muliggøre en hurtig og fleksibel afklaring af
spørgsmål, der måtte opstå i forhold til de i NEF formulerede Principper for
netneutralitet og dermed bidrage til at Telelovens generelle krav vedr.
netnetneutralitet efterleves, således at der ikke opstår behov for yderligere
regulering.
NEF skal dermed medvirke til at opretholde effektiv konkurrence i form af et
differentieret udbud af produkter fra såvel Internetudbydere som indholds/tjenesteudbydere mht. pris- og kvalitet.
Med udgangspunkt i at ’netneutralitet’ er et særdeles omfattende begreb, der ikke
er udtømmende defineret, er NEFs arbejdsområde som udgangspunkt afgrænset
ved en forståelse af netneutralitet som er afspejlet i de formulerede principperne
for netneutralitet.
NEF skal tilstræbe ikke at dække emner og eksempler, der behandles andetsteds,
eller er fyldestgørende reguleret 1.
2. Deltagere
NEF er et brancheforum åbent for alle med direkte interesse i netneutralitet
uanset medlemskab af TI.
Deltagere kan være brancheorganisationer på vegne af erhvervs- eller
privatkunder som f.eks. FDIM, FDIH, ITEK/DI og Forbrugerrådet. Ud over TI kan
Internetudbydere, der ikke er repræsenteret i NEF af brancheforeninger, deltage
som enkeltvirksomheder. IT- og Telestyrelsen deltager som observatør
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Deltagelse i NEF forudsætter ikke eksplicit tilslutning til de i NEF formulerede
principper jf. i øvrigt om arbejdsområde ovenfor i punkt 1 og om arbejdsform
nedenfor i punkt 3.
3. Arbejdsform
Deltagerne i NEF kan behandle fremlagte spørgsmål og eksempler på mulige
problemer med netneutralitet med udgangspunkt i de formulerede principper for
netneutralitet.
NEF deltagerne formulerer indledningsvis principperne med udgangspunkt i det af
TI fremlagte udkast. Disse principper giver et fælles udgangspunkt blandt
deltagerne i NEF for behandlingen af spørgsmål vedr. netneutralitet og de vil
løbende blive justeret dels i lyset af konkrete emner, der bringes op, og således at
den regulatoriske udvikling afspejles.
Deltagerne er ikke formelt bundet til at efterleve de konklusioner mht. emner og
eksempler, der lægges frem og som den overvejende del af deltagerne kan nå til
enighed om.
Principielt og i lyset af formål med NEF tilstræbes en konsensus orienteret dialog
mhp. fælles forståelse af fortolkninger og anbefalinger, der så kan udmøntes af
deltagerne eksempelvis i form af detaljerede retningslinier mht. til hvordan
deltagerne skal reagere på et givet problem eller emne.
4. Møder
Møder afholdes hvert halve år hos Teleindustrien. Specielt med henblik på
rapportering til Teleforum placeres møde mhp. færdiggørelse af rapport til
Teleforum i passende tid før møde i Teleforum, hvor rapporten forventes
behandlet . Forslag til møde dato udsendes en måned i forvejen af sekretariat,
hvorefter deltagere kan fremsende emner til behandling senest 14 dage inden
mødet.
Såfremt der ikke til et indkaldt møde er fremlagt emner, kan mødet aflyses.
Formanden kan indkalde til yderligere møder, hvis der af deltagerne ønskes hurtig
behandling af givet emne.
TI stiller med formand og med sekretariat.
5. Rapportering:
NEF skal en gang årligt rapportere til Teleforum i form af en kort sammenfatning
af fremlagte emner og eksempler, og af hvorledes disse er behandlet. Særligt
fokus vil være på, hvorvidt der af deltagere ses at være problemer, der ikke synes
at kunne håndteres tilfredsstillende enten ud fra de foreliggende TI principper
hhv. andre retningslinier udarbejdet i NEF eller ud fra måden, hvorpå disse
efterleves.

Udkast til rapport udfærdiges af sekretariat og formand og fremlægges i høring i
NEF i 7 dage inden denne fremsendes til Teleforum.
Såfremt der fra Teleforums formandskab konstateres et reelt problem kan NEF
anmodes om, inden for det frivillige samarbejde, at løse dette inden for en given
tidsfrist og at rapportere resultatet til Teleforum.

