Genom ett aktivt liberalt arbete foreligger nu ett tillfalle att bryta ett av
vara starkaste monopol - televerkets.
Den 16 april lades en fOr de tre borgerliga partierna gemensam motion, dar
en uppdelning av televerket foreslas .
Geno m ett aktivt Jiberalt arbete fOreligger
nu ett tillfalle att bryta ett av vara starkaste
monopol - televerkets. Den 16 april lades
en for de tre borgerliga partierna gemensam motion, dar en uppdelning av televerket foreslas.
Det ar (efte r fondm o tionen) den andra
borgerliga trepartimotionen som Jigger pa
riksdagens bord nu infor valet.
Bakgrun den ar att regeringe n i sin proposition 1984/85:158 fo reslar nagot som i
sjalva verket ar en vidgning av te lemonopolet . Den propositionen ar verkligen
svag. Stick i stav med den internationella
utvecklingen har man i propositionen helt
okritiskt anamma t tele\·erkets egna texter,
dar man - naturligtvis - talat for behovet
av att expandera.
" Televerket har hittills mycket val fyllt
sin telepoiitiska uppgift." Propositione n
lovo rdar ohammat.

Regeringen blind
I sjal\'a verket blir listan over utifran kommande kritik mot televerket nu allt digrare.
Man missbrukar silt monopol i samband med pro\'ning av konkurrente rs apparater, samt vi d utvecklingen av teletex
och videote x.
Man fordrojer marknadsut\'ecklingen
for mode mer och abonnentvaxlar.
Man haller kvar monopole! pa en telefonapparat per abonnema ng.
eMan har underprissatt egna teleprodukter.
Man utvidgar utan samrad ohammat sin
forskning.
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ningar.
e Man

sander ut opalitliga telefo nrak-

skaffar sig ett faktiskt finansieringsmonopol for teleutrustningar m m.
Televerket ar sakert vart mest kritiserade verk. Och regeringen ar blind, tycker
all t ar bra som det ar.
V~d propositionen innehaller - vilket
inte ar mycket - ar mindre viktigt an det
den forbigar. Dar foreslas att mono polet
ska vara kvar for en telefonapparat per
abonnemang, for snabba modemer och for
abonnentvaxlar. Och dar utyidgas televerkets forskningsuppgifter. Vad man inte
med ett ord beror ar behove t att liberalisera teleutvecklingen i vart land, Jiksom i sa
manga andra lander.
Man vagar inte ens ga emot televerkets
fack forening och frikoppla televerkets industridivision Teli - som riksdage n bestall! for ett par ar sedan . Det hedrar inte
regeringens sinne for fungerande demokrati.

Klargorande motion
Pressmeddelandet om trepartimotionen ar
koncist:
"I princip bor all teleutrustning oppnas
for konkurrens. I det sammanhanget maste man utreda hur underhallsfragan for telefonapparater ska losas . Den kon kurrensutsatta verksam heten bor helt skiljas fran
televerket.
Fristaende bolag b6r bildas. Dessa kan i
inledningsskedet agas av staten, men rnalet bor vara en successiv privatisering. Teli
bor 6verf6ras till bolagsform den 1 juli
1985. Tele verke ts pro\·ningsverksamhet
och typgodkannande b6 r laggas ut i en separat myndighet, t ex St atens Provnings anstalt.
En parlamentarisk utredning bor tillsattas med uppgift art utifran de riktlinjer
som anges i motionen presentera forsiag
om tele ve rk ets framtida roll, funktion och
organisation samt statens engagema ng i

ovrigt pa teleomradet."
Detta ar klara ord och valg6rande for
oss som vantat sa lange p a dem .

lnternationell trend
Om var regering far rada sa kommer
Sverige dock att behalla sitt telemonopol.
I strid med utvecklingen i de fiesta andra
lander.
Vart telenat ar i praktken monopolskyddat genom de enorma investeringar som
Jigger dar. Man talar om storleksordningen 100 miljarder kr. Och nu byggs det ut
for 20 miljarder under den narmaste trearsperioden . Fa ko nkurrenter har rad att
vara med nar sadana belopp berbrs.
Anda ar det en for hoppning att nya telesystem ska ge televerket en verklig konkurrens. Langsam! men sakert ar detta pa
gang i flera andra lander. Ny teknik som
optiska fibrer, radiovago r och satelliter
bppnar nya d6 rrar.
D e n nu aktuella trepartimotionen bygger pa synpunkter som framfb rts i folkpartiets datamotioner flera ar. Det ar liberal
politik det ar fraga om. Fbrutom nuvarande telenat b6r vi ge marknaden ti llfalle att
utveckla nya natprodukter och tjanster.
Detta kan ge vardefull sysselsiittning och
industriell utveckling.
Trepartim otionen visar att poli tiskt samarbete ar av stort varde pa val avgransade
omraden . I andra sammanhang beho\·er
naturligtvis varje parti klan markera sin
ideologi och sara rt .
Finl a nd har red an ett flert al o lik a regionala telebolag. I No rge Jigger forsl ag pa
St ortingets bord, som mycket liknar var
mot ion . Och D anma rk gar i Jiknande funderinga r. Grunden for ett vidgat nordiskt
samarbete pa tele o mn3det finns alltsa
verklige n .
Sed an iir det en sak kv a r. Att vinna valet
- sa att vi genast kan forverkliga forslagen. Men det ha r vi ju sna rt kl ara t av.
Tomas Ohlin

