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Kommunedirektørens innstilling:
Interkommunalt politisk råd tar Sluttrapport – Breibandsprosjektet i Lillehammer-regionen
2018-2020 (2021) til etterretning.

Vedlegg: Ingen
Sluttrapport – Breibandsprosjektet i Lillehammer-regionen 2018-2020 (2021) til
etterretning.
Sammendrag:
Regionrådet i Lillehammer-regionen etablerte i 2018 et treårig (2018-2020) regionalt
bredbåndsprosjekt med mål om å stimulere til etablering av bredbånd i områder uten
kommersielt grunnlag. Ved utgangen av 2020 var det fremdeles udiponerte midler og
prosjektet ble derfor videreført ut 2021. Prosjektrapporten tilrås tatt til etterretning.

Bakgrunn:
Utbygging av bredbånd i Norge er i prinsippet basert på kommersielle mekanismer
(forholdet mellom etterspørsel og tilbud). Dette har ført til at bredbåndsdekningen er relativt
god i tettbebodde områder og områder med relativt kapitalsterkt lokalt næringsliv.
I områder uten grunnlag for utbygging på kommersielle vilkår, har utberdelse vært betinget
av tilstrekkelig offentlig medfinansiering. Offentlig medfinansiering har som hovedregel
omfattet kommunale midler, fylkeskommunale midler og statlige midler. Behovet for
offentlige milder har vist seg å være større enn tilgangen på det årlige bredbåndstilsuddet
bevilget av Stortinget.

Fakta:
Bredbånd er definisjon på nedlastingskapasitet av data på minimum 30 Mbit/s. Dette
omfatter både fiberbaserte og trådløse løsninger.
Regionrådet i Lillehammer-regionen besluttet i sak 07/18 å etablere et felles
bredbåndsprosjekt for treårsperioden 2018-2020. Målet var å kooridnere innsatsen i regionen
for å stimulere til bredbåndsutbygging i områder uten kommersielt grunnlag. Prosjektet ble
finansiert slik:
Tilskudd fra Regionrådet i Lillehammer-regionen,
Tilskudd fra Oppland Fylkeskommune,
Tilskudd fra Gausdal kommune,
Tilskudd fra Øyer kommune,
Totalt,

kr. 200.000,kr. 100.000,kr. 30.000,kr. 30.000,kr. 360.000,-

Ved utgangen av 2020 var det gjenværende midler i prosjektet og prosjektperioden ble derfor
forlenget med et år.
Prosjektleder ble deltidsengasjert fra Lillehammer-regionen Vekst. Det har i 2021 i tillegg
vært engasjet en konsulent på timesbasis for å bidra med søknadskompetanse inn mot
fristene for statlige og fylkeskommunale bredbåndstilskudd.
Prosjektleder har jevnlig hatt dialog med tilbydere og utbyggere av bredbånd. Dette omfatter
både utbygging av bredbåndsfiber og trådløst bredbånd. Sistnenvte er basert på 4G+ og i
økende grad 5G. Prosjektleder har også vært Lillehammer-regionens kontaktpunkt for
dialogen med bredbåndskoordinatorene i Oppland/Innlandet fylkeskommune.
I første halvår 2021 kartleggingen av bredbåndsdekningen, -behovet og utbyggingskostnadene, kommet så langt at det var grunnlag for å søke om statlig og
fylkeskommunale tilskudd til utbygging av bredånd i områder både i Gausdal og i Øyer.
Prosjektområdene som ble prioritert i både Gausdal og Øyer, fikk vedtak om bevilgninger i

2021. Bevilgningene forutsetter minimum 25 prosent medfinansiering med kommunale
midler.
Gjennom prosjektet har dekning, behov og antatte utbyggingskostnader vært kartlagt i hele
Gausdal og Øyer.
I Lillehammer kommune er bredbåndsdekingen såpass god at innsatsen gjennom prosjektet
har vært konsentrert om separate områder uten tilfredsstilende dekning. Gjennom dialog med
tilbyderne av trådløse løsninger, vil disse antatt bli løst med 5G i løpet av 2022-2023.
Prosjektlederen, har ved utgangen av 2021 gått over i annen midlertidig stilling.
Vurdering:
Det er Regionkoordinatorens vurdering at prosjektet har bidratt positivt til
bredbåndsdekningen i regionen. I enkelte områder har dialogen med tilbyderne ført til at
områdene har blitt omklassifisert fra ikke-utbyggbare til utbyggbare på kommersielle vilkår.
Videre hadde ingen utbyggingsprosjekter i områder uten kommersielt grunnlag hverken i
Gausdal eller Øyer før etableringen av prosjektet, fått tilslag på søknader om statlige eller
fylkeskommunale midler. Ved utgangen av prosjektperioden er det gjort vedtak om slike
tildelinger for flere områder i de to nevnte kommunene.
Kartleggingen av dekning, behov og kostnader samt etablering av kontinuerlig dialog med
potensielle tildbydere, vurderes også som verdifullt i det eventuelle fremtidige arbeidet med
å stimulere frem bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag.
Ved avslutningen av prosjektet er det områder med fastboende og næringsliv i Lillehammerregionen som fremdeles ikke har tilbud om bredbånd. Det er derfor Regionkoordinatorens
vurdering at kommunene bør avgjøre om de ønsker å bruke kommunale ressurser videre på å
stimulere til utbygging av bredbånd i områder uten kommersielt grunnlag.
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