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Høringsuttalelse: Endringer i ekomloven og ekomforskriften med forslag om
lovhjemmel for leveringsplikt for bredbånd og tydeligere krav til entydig
identifisering av sluttbrukere.
Viser til høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendt 3. september 2019, der det
bes om innspill til forslag om endring av ekomloven og ekomforskriften.
Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør-Norge. Vi
arbeider for å sette spørsmål for fjellområdene på dagsorden og for å skape livskraftige bygder. I
dagens digitale samfunn, bør tilgang på rimelig høyhastighets bredbånd være en rettighet uavhengig
av hvor i landet man bor. God digital infrastruktur er en forutsetning for næringsliv og bosetning i
hele landet.
Fjellnettverket støtter derfor forslaget om å innføre leveringsplikt på bredbånd.
I dag er dekningen svært god i områder hvor det har vært kommersielt lønnsomt å bygge ut
bredbånd. Nkoms rapport fra 2019 viser store forskjeller mellom sentrale strøk, der dekningsgraden
er 98 prosent på høyhastighets bredbånd og spredtbygde strøk, der dekningsgraden er 59 prosent.
Det har med andre ord oppstått et geografisk skille mellom områder som har tilgang på
høyhastighets bredbånd og de som ikke har det. Fjellnettverket vil advare mot konsekvensene av et
digitalt skille i dagens Norge.
Fjellnettverket mener høyhastighets bredbånd er viktig for en rekke ulike samfunnsområder og for
enkeltmennesket. Det handler om livskvalitet for innbyggerne, arbeidsliv, utdanning og mulighet til å
delta i samfunnsdebatten og offentlige tjenester.
•

Mulighet til å delta i demokratiske prosesser.
Digitale plattformer styret også samfunnsdebatten i dagens samfunn. For eksempel gjennom
digitale dokumenter og møter sendt på nett i demokratiske organer som kommunestyrer,
fylkesting og storting. Disse er tilgjengelig for de som har tilgang på godt internett.

•

Mulighet til å få god utdanning.
Digitaliseringen har også endret utdanningsinstitusjoner, både i grunnskole, videregående og
høyere utdanning. E-Læring, lekser som skal gjøres i ulike skyløsninger og mulighet til å nytte
digitale læringsressurser er avhengig av tilgang på godt bredbånd.

•

Arbeidsliv
Innenfor næringslivet er behovet for tilgang på bredbånd stort og det kommer til å vokse i

framtiden. Mulighet for å skape sin egen arbeidsplass, jobbe fleksibelt, drive nyskaping og
innovasjon, krever gode digitale løsninger og tilgang på høyhastighets bredbånd.
•

Offentlige tjenester
I større grad enn tidligere er offentlige tjenester digitalisert og både stat og kommune bruker
i stadig større grad digital kommunikasjon med innbyggerne. Digitaliseringen i offentlig
sektor er et satsingsområde fra regjeringen og forventes å øke. Skal dette fungere godt over
hele landet, krever det at innbyggerne har tilgang på godt bredbånd.

Fjellnettverket mener derfor de foreslåtte minimumshastighetene fra departementet (10/1, 20/2 og
20/5 Mbps) vil gi for liten margin til å kunne dekke både nåværende og fremtidige behov, og at
kravet til minimumshastighet bør økes.
I EU er høyhastighets bredbånd et viktig satsingsområde. EU kommisjonen har målsetting om at alle
husholdninger skal ha tilgang på internett med 100 Mbit/s innen 2025. I Stortingsmeldingen «Digital
agenda for Norge» har regjeringen satt som mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om
bredbånd med minimum 100 Mbit/s innen 2020 og en målsetning om at hele Norge skal ha tilgang
på høyhastighets bredbånd. Forslagene om minimumshastighet møter ikke framtidens krav til
nettilgang og når man tar kostnaden ved å bygge ut bredbånd, bør man sikre seg at dette er en
løsning som også kan brukes i framtiden.
Departementet skriver at det kan være aktuelt å innføre en egenandel/anleggsbidrag fra sluttbruker.
Fjellnettverket mener det er avgjørende at sluttbruker får et tilbud til en overkommelig pris og det
bør være et prinsipp at kostnadene og tilbudet bør være så likt som mulig, uavhengig av hvor i landet
man bor.
Kostnadene ved leveringsplikten bør ikke tas fra beløpet som bevilges til bredbåndsstøtte i
distriktene. Det er fortsatt behov for utbygging av fiber i mange områder. Fjellnettverket har tidligere
bedt regjeringen om å øke beløpet, og at man samtidig bevilge penger til oppfølging av
leveringsplikten
Fjellnettverket støtter forslaget om å innføre leveringsplikt på bredbånd. Fjellnettverket mener hele
befolkningen skal ha tilgang på høyhastighets bredbånd og mener dette er investeringer som vil
styrke verdiskaping og arbeidsplasser og skape gode kommunikasjonsløsninger for befolkningen.
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