
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Liberalisering af mobiltelefoni i Grønland ville 

have fjernet den overnormale profit som TELE-

POST i dag indkasserer fra sine kunder. Det 

ville tvinge TELE-POST til fremover at investere 

i infrastruktur, der kan tjene sig selv ind. Vi ar-

gumenterer for, at virksomheden i dag foreta-

ger investeringer, som indeholder et element af 

overflødighed; de koster nemlig mere end hvad 

brugerne værdisætter dem til. De penge kan i 

stedet for bruges andre steder i samfundet, hvor 

de gør mere gavn. I fravær af en liberalisering 

bør politikerne sørge for at reducere overflødig-

heden af andre veje. 

Jeg har igennem snart 10 år haft æren af at arbejde med 

teleliberalisering i Grønland. De første 5 år for TELE-

POST. Lad mig sige med det samme, at alle de personer, 

jeg har arbejdet med i TELE-POST har været meget 

kompetente og i øvrigt yderst sympatiske. På trods heraf 

ved vi jo, at ingen mennesker er fejlfrie. Vi begår alle fejl 

fra tid til anden. Men svaret på ovenstående spørgsmål 

er faktisk ’Nej – TELE-POST kan ikke begå fejl’. Og så 

bør advarselslamperne blinke. Forklaringen er, at selv 

hvis en investering hos TELE-POST ikke er såkaldt ’pri-

vatøkonomisk rentabel’, det vil sige, at den tjener sig 

selv ind, så kan den alligevel siges at være god, fordi den 

kommer ’det grønlandske folk til gode’. Men på den 

måde kan man aldrig sikre sig, at pengene i et samfund 

bliver brugt bedst muligt – kun at de bliver brugt!  

TELE-POST har i dag en overnormal stor profit på mo-

bilforretningen. De ekstra penge bruger TELE-POST 

bl.a. til at udbygge radiokæden til stadig højere ha-

stigheder, investere i nyt billingsystem og nu er der også 

truffet beslutning om at bygge et nordgående søkabel. 

Mange af disse investeringer er ikke privatøkonomisk 

rentable. Det vil sige, at TELE-POST ikke forventer, at 

deres kunder lægger penge hos TELE-POST svarende til 

det investeringen koster. Som udgangspunkt betyder 

det, at en del af investeringerne er unødvendig, fordi 

kunderne ikke vil betale for den. Det er kernen i ineffek-

tive investeringer. Investeringen kan imidlertid fortsat 

være en god idé, hvis de samfundsøkonomiske gevinster 

kan dække den unødvendige del af investeringen. Ud-

over at der ikke gennemføres samfundsøkonomiske be-

regninger af hver investering, er beregningerne for de 

investeringer, hvor det gennemføres helt naturligt be-

hæftet med meget stor usikkerhed. Derfor bliver inve-

steringer ofte gennemført på baggrund af et argument 

om, at det ’gavner hele Grønland’ eller lignende jargon. 

Og så er det underforstået en god beslutning. Altså kan 

TELE-POST faktisk ikke begå fejl: hvis investeringerne 

ikke er driftsøkonomisk rentable, så er de alligevel gode.   

Det kræver dog ikke stor fantasi at forestille sig, at når 

man ikke kan begå fejl ved at fortsætte med at gøre som 
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man plejer, så satser man heller ikke meget på at tænke 

nyt og afprøve nye løsninger med henblik på at få mere 

telefoni for pengene.  

En mobilliberalisering ville have fjernet den overnor-

male profit på mobilforretningen og dermed ikke gøre 

det muligt for TELE-POST at bruge flere penge end 

hvad kunderne vil betale for. Dermed var mobilliberali-

sering nøglen til et mere effektivt TELE-POST.  

Det er selvsagt meget svært at forestille sig konsekven-

sen af en ændret adfærd i TELE-POST, hvis de ekstra 

penge forsvandt. Det ville totalt ændre adfærden i virk-

somheden – sådan virker en liberalisering på den tidli-

gere monopolist. På Færøerne faldt mobilpriserne med 

30%. Det fik overskuddet til at falde i Føroya Tele, men 

efter ti år var andelen af overskuddet i forhold til om-

sætningen kommet tilbage på samme niveau. Det er et 

billede på de effektiviseringer, som Føroya Tele kunne 

gennemføre. Hvis TELE-POST kan effektivisere sva-

rende til 30% af omkostningerne i deres mobilforret-

ning svarer det til omkring 70 mio. kr. om året (offent-

lige tal, TELE-POSTs regnskab 2014). Det tal kan være 

mindre, hvis ikke TELE-POST kan effektivisere i det 

omfang. Dog kan det også være større, da effektiviserin-

ger jo slår igennem i hele TELE-POST. For med libera-

liseret mobiltelefoni ud over det allerede liberaliserede 

Internetområde, ville de store dele af telekommunika-

tion være liberaliseret. I den kontekst udgør 70 mio. kr. 

blot 10% af TELE-POSTs samlede omkostninger. Man 

kunne sammenstille mange nøgletal mellem Færøerne 

og Grønland, fx at der i dag er godt 160 ansatte i Føroya 

Tele mod TELE-POSTs 485 (begge 2014-tal). Afspejler 

forskellen effektiviseringspotentialet? Med sådanne 

sammenligninger kommer man dog hurtigt til kort, da 

der er åbenlyse forskelle mellem de to lande. Derfor står 

tilbage, at en monopolist, der nyder godt af en ekstraor-

dinær profit, og som ikke kan begå fejl, simpelthen må 

have et betydeligt effektiviseringspotentiale. Hvor stort 

det er ved vi ikke præcist. Vi har estimeret op til 70 mio. 

kr., som med afledte fald i prisen øger forbruget hos 

kunderne, hvorved den samlede samfundsøkonomiske 

gevinst kommer op på 112 mio. kr.  

HVAD NU? 

Med Inatsisartuts beslutning om ikke at gennemføre 

mobilliberaliseringen bør politikerne finde på andre 

måder at sikre effektive tele-investeringer. Det vil være 

øget gennemsigtighed og en regulering, der så vidt mu-

ligt spejler vilkårene for TELE-POST i et liberaliseret 

markedet.  

 

 

 


