
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - UTBYGGING AV BREDBÅND I GAUSDAL I OMRÅDER UTEN 
KOMMERSIELT UTBYGGINGSGRUNNLAG  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 54/21 den 17.06.2021. 
 
Behandling: 
 
I e-post av onsdag 16. juni 2021 til kommunestyret fra kommunedirektør ble følgende 
tilleggsopplysninger gitt:  

 
«Etter avtale med ordfører sendes dette som e-post til kommunestyret, og her er 
tilleggsopplysninger til kommunestyret i forbindelse med saken om bredbånd. 
Det blir sagt mer om dette i møtet, og det er selvfølgelig anledning til å stille 
spørsmål.  
 
Oppfølging etter innlevering av søknaden mandag kveld til Innlandet fylkeskommune, 
om tilskudd til utbygging av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag i 
Gausdal.  
 
Vedlagt ligger den økonomiske oppstillingen som ledsaget søknaden vår til IFK. Som 
dere kjenner til, har vi i Bredbåndsprosjektet i Lillehammer-regionen, engasjert 
ytterligere kompetanse nå i innspurten for best mulig kvalitetssikring ifm innlevering 
av søknader for Gausdal og Øyer innen fristen 14. juni som IFK hadde satt for søknad 
om statlig tilskudd til utbygging i områder uten kommersielt grunnlag.  
 
Enkeltelementene: 

 Konsulentens totale anslag for prosjektområdet Li-Svingvoll ligger på antatt 
utbyggingskostnad kr. 15.075.000,-. Dette er kr. 535.000,- lavere enn vårt 
anslag som lå til grunn for saksfremstillingen til behandlingen i 
formannskapet. Dette henger i hovedsak sammen med noe grensejustering 
for området samt vurdering av antall husstander som faktisk vil måtte kunne 
få fremføring av fiber. 

 Basert på konsulentenes erfaring og vurdering av fremdriften i denne typen 
prosjekter, har vi lagt inn en forventning - og dermed vår 
finansieringsforpliktelse - fordelt på 2022 og 2023. Beslutning om tilstrekkelig 
egenandel må likefullt fattes ifm innlevering av søknaden. Fordelingen i 
søknaden er et budsjett for i hvilke kalenderår vi kan påregne hvor store 
kostnader. 

 Basert på konsulentens best kvalifiserte antakelse, vil vår kommunale 
forpliktelse for prosjektområdet Li-Svingvoll utgjøre kr. 2.500.000,-. Dette er 
ca kr. 1.500.000,- lavere enn vi tidligere har anslått. Dette skyldes i hovedsak 
tidligere nevnte grensejusteringer og antall husstander samt en relativ økt 



 
 

 
 

 

økonomisk byrde på husstandene (den er fremdeles antatt å utgjøre kr. 
10.000,- i absolutte kroner) for fremføring av fiber. Totalkostnaden for 
husstandene vil bli høyere fordi tilknytningskostnaden fra leverandøren typisk 
kan utgjøre mellom kr. 3.000,- og 6.000,- pr husstand som velger å tegne 
bredbåndsabonnement.  

 
Har Gausdal kommune så "spart" kr. 1.500.000,-? 
Nei, det har vi ikke nødvendigvis. Reduksjonen er i utgangspunktet teoretisk og 
fremkommet ved at vi har engasjert ytterligere kompetanse som basert på sin 
erfaring, kommer til et lavere anslag enn vi gjorde i saksfremstillingen. Den faktiske 
kostnaden for prosjektet, får vi først dersom kommunestyret velger å stadfeste 
innstillingen fra formannskapet om en søknad til IFK samt vår forpliktelse til å bidra 
med tilstrekkelig egenandel. Dersom tilbudene gjennom anbudsprosessen ligger 
høyere enn våre anslag i søknaden, vil vi være underfinansiert og må da fatte 
ytterligere bevilgningsvedtak.  
 
Kan vi la være å fatte bevilgningsvedtak nå og likevel få frem søknad til behandling 
hos IFK for 2021? 
Nei, det kan vi ikke. Selv om konsulentens vurdering er at prosjektet genererer 
inngående fakturaer først i 2022 og 2023, krever likefullt IFK at det er gjort et gyldig 
bevilgningsvedtak i søknadsåret. Søknadsåret er i dette tilfellet, 2021. 
 
Hvilken konsekvens har denne gjennomgangen for behandlingen av bredbåndssaken i 
kommunestyret? 
Formannskapet hadde en del prinsipielle momenter som ble ført frem under sin 
behandling av saken. Grunnlaget for disse er nok ikke endret med opplysningene 
over: Systemet for stimulering til etablering av bredbånd i områder uten kommersielt 
grunnlag, påfører geografisk store spedbygde kommuner en relativt tyngre 
økonomisk byrde enn tilfellet er for geografisk mindre spredtbygde kommuner. Og 
Gausdal er fremdeles Robek-kommune med de konsekvenser det fører med seg for 
nødvendig prioritering av økonomisk styring og finansiering av lovpålagte tjenester.» 
 

 
Paul Kristian Lillelien, Sp, satte fram dette forslaget:  
 
1. «Gausdal kommune søker grunnet kommunens økonomiske situasjon, ikke om tilskudd til 

etablering av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag i 2021.  
2. Saken tas opp til ny vurdering i forbindelse med budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025.» 

 
 
Votering:  
Innstillingen ble satt opp mot forslaget til Paul Kristian Lillelien. Forslaget til Paul Kristian 
Lillelien ble vedtatt med 12 mot 11 stemmer.  



 
 

 
 

 

 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
1. Gausdal kommune søker grunnet kommunens økonomiske situasjon, ikke om tilskudd til 

etablering av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag i 2021.  
2. Saken tas opp til ny vurdering i forbindelse med budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025.  

 
 


