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SAMMENDRAG: 
Rådmannen tilrår at det etableres en kommunal tilskuddsordning i Gausdal med mål 
om å stimulere til etablering av bredbånd i områder der det ikke er grunnlag for 
utbygging basert på kommersielle vilkår. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bredbåndsdekningen for husstandene i Gausdal er lav. I overkant av 40 prosent har eller kan få 
hastigheter på 30 Mbit/s eller bedre.  
 
Utbyggingen av bredbånd i Norge, baserer seg primært på kommersielle markedsmekanismer. 
Som et supplement til prinsippet om utbygging på kommersielle vilkår, eksisterer det en 
nasjonal tilskuddsordning der midlene bevilges over statsbudsjettet og der Nkom (Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet) som administrerer ordningen, gjør en forhåndsfordeling av 
midlene med avsetning til de ulike fylkene, basert på eksisterende antatt bredbåndsdekning og 
befolkningsgrunnlag. 
 
Oppland fylkeskommune har i tillegg til de nasjonale midlene fra Nkom, avsatt egne midler til 
bredbåndsutbygging i områder av fylket der det ikke er grunnlag for utbygging på 
kommersielle vilkår.  
 
De offentlige tilskuddene fra Nkom og fra Oppland fylkeskommune, tildeles søkere etter 
bestemte kriterier særlig andelen med hastigheter lavere enn 10 Mbit/s. Den teoretiske andelen 
av husstandene i Gausdal som har eller kan få minimum slike hastigheter, er 100 prosent. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Videre er det en forutsetning for å få tildeling fra nasjonale og fylkeskommunale tilskudd til 
bredbånd, at søkerkommunen svarer minimum et tilsvarende beløp som det søkes i tilskudd fra 
nevnte instanser.  
 
I Gausdal har utbygging på kommersielle vilkår medført etablering av bredbånd knyttet til 
sentrum av Follebu, Segalstad Bru, i Svingvoll samt i Forset. Gausdal er en relativt spredtbygd 
kommune og et stort antall husstander har derfor ikke kunnet få bredbånd på kommersielle 
vilkår. 
 
På tilbydersiden er markedet preget av at svært få aktører så langt har funnet det interessant å 
etablere bredbåndsfiber i Gausdal. Innen mobilt bredbånd er det noen flere aktører. Kapasiteten 
til mobilt bredbånd har klare begrensninger. Videre er abonnementene primært priset etter data 
volum og ikke etter hastighet. For en typisk barnefamilie, vil dette føre til sterke begrensinger 
for bruk kombinert med betydelige abonnementskostnader. 
 
Kommunestyret vedtok i sak 4/2017 Digitaliseringsstrategi 2017-2020. Grunnleggende i 
strategien var bruk av digitale virkemidler for å kunne tilby innbyggerne bedre kommunale 
tjenester. En vesentlig forutsetning for dette samt tilrettelegging for deltakelse i det moderne 
samfunnet, er tilstrekkelig og pålitelig tilgang til digitale plattformer. Dette kan vanskelig 
ivaretas dersom ikke innbyggerne sikres mulighet for tilgang til tilstrekkelig digital 
infrastruktur. 
 
Tilgang til bredbånd er ikke en lovpålagt kommunal ytelse eller tjeneste. 
 
 
VURDERING: 
Rådmannens vurdering er at det er stor underdekning på bredbåndsdekningen til husstandene i 
Gausdal kommune. Dette kan være til hinder både for deltakelse i samfunnet og nyttiggjøring 
av kommunale digitale tjenester. Videre vil manglende bredbåndsdekning utgjøre en betydelig 
konkurranseulempe for det lokale næringslivet. 
 
Gausdal kommune vil befinne seg i en krevende økonomisk situasjon de kommende årene. 
Lovpålagt kommunal tjenesteproduksjon må i en slik situasjon ha prioritet fremfor ikke-
lovpålagte tjenester. Rådmannen tilrår likevel etablering av en tilskuddsordning for bredbånd i 
Gausdal som finansieres i tråd med Gausdal kommunes budsjett for 2019 – Økonomiplan og 
kommuneplanens handlingsdel for 2019-2022 på kr 100.000,- årlig i planperioden. 
Tilskuddsordningen skal være forbeholdt områder uten kommersielt grunnlag for utbygging av 
bredbånd. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
 Det etableres et fond for tilskudd til utbygging av bredbånd i områder i Gausdal uten 

kommersielt grunnlag for utbygging. 
 Tilskuddsordningen disponeres i tråd med Retningslinjer for bredbåndsfondet i 

Gausdal 
 Vedlagte utkast til Retningslinjer for bredbåndsfondet i Gausdal, vedtas. 
 Fondets disponible midler er overførbare mellom år og finansieres i tråd med vedtak i 

budsjett med Økonomiplan og kommuneplanens samfunnsdel. 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 67/19 den 17.09.2019. 
 
Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling. 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
 Det etableres et fond for tilskudd til utbygging av bredbånd i områder i Gausdal uten 

kommersielt grunnlag for utbygging. 
 Tilskuddsordningen disponeres i tråd med Retningslinjer for bredbåndsfondet i 

Gausdal 
 Vedlagte utkast til Retningslinjer for bredbåndsfondet i Gausdal, vedtas. 
 Fondets disponible midler er overførbare mellom år og finansieres i tråd med vedtak i 

budsjett med Økonomiplan og kommuneplanens samfunnsdel. 
 


