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Budsjettet innfrir ikke bredbåndsmålet 
Notat til Transport- og kommunikasjonskomiteens budsjetthøring 

Regjeringen foreslår å øke posten for støtte til bredbåndsutbygging (kapittel 541, post 60) med 50 
millioner, slik at den er på 256 millioner kr i 2020. Det er positivt at posten øker, men bevilgningen er 
ikke stor nok til å innfri regjeringens mål om 90 prosent dekning med høyhastighetsbredbånd innen 
2020.   
 

Mangler 800 millioner? 
Ifølge rapporten Bredbåndsdekning 2019, utarbeidet for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i 
september 2019, har 86 prosent av husstandene i Norge tilbud om 100 Mbit/s bredbånd. Det betyr 
at omtrent 97 000 husstander mangler tilbudet. I proposisjonen fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet kommer det fram at tilkoblinger krever i snitt 8 600 kroner i statlig 
støtte per husstand. Det betyr at det kreves omtrent 800 millioner på neste års budsjett for at 
regjeringen skal innfri sitt eget løfte.  
 

Store forskjeller på by og land 
Mens rundt 98 prosent av husstander i tettbygde strøk har tilbud om høykapasitets bredbånd, har 
rundt 59 prosent av husstander i grisgrendte strøk tilsvarende tilbud, ifølge Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet. 
 
EL og IT Forbundet mener at alle skal få nytte av de mulighetene digitaliseringen gir. Ikke minst er det 
viktig for mange små reiselivsbedrifter og øvrig næringsliv lokalisert utenfor tettbygde strøk, at 
bredbåndshastigheten ikke legger begrensninger på vekstpotensialet. Det er også viktig at 
befolkningen over hele landet får god digital infrastruktur, når de offentlige tjenestene digitaliseres.  
 

Lønnsomhet – for hvem? 
En teknologinøytral utbygging av dagens nettinfrastruktur er fremtiden. Men for at dette skal treffe 
der det trengs mest, er vi avhengig av at leverandørene ikke følger gamle mønstre: Når 3G og 4G ble 
lansert ble tjenestene rullet ut først i de store og tettbygde strøkene, så kom resten av landet etter. 
For leverandørene var dette mest lønnsomt. Den samme tankegangen ligger bak utrullingen av fiber, 
og er årsaken til dekningsproblemet vi har i dag - hvis det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomhet i et 
utbyggingsprosjekt, så gjennomføres det ikke. 
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Teknologinøytrale tjenester og kostnader 
Regjeringen påpeker i proposisjonen at gravekostnadene og reglene rundt dette gjør det vanskelig og 
kostbart å levere fiber til så mange som mulig. Det er bra at reglene er forenklet, men dette sikrer 
likevel ikke nødvendig utbygging. Selv om det direkte behovet for graving av fiber kan forsvinne ved 
etablering av 5G, vil man fortsatt måtte grave for transport mellom radiolinjer og fiber. I tillegg er det 
fortsatt snakk om en ny og kostbar teknologi, hvor kostnaden i seg selv kan gjøre det utfordrende å 
realisere en dekningsgrad som man ideelt sett ønsker seg. 
 
Ideelt sett burde man startet med utrulling av 5G på steder som havner nederst i en prosjektanalyse - 
der dekningen er verst. Dette er imidlertid også en løsning som vil kreve stor støtte over 
statsbudsjettet. Derfor konkluderer vi med at støtten til utbygging av bredbånd må økes kraftig i 
budsjettet for 2020.  
 
EL og IT Forbundet mener for øvrig at det ikke holder å bare øke støtten, men at det må pålegges 
leverandørene å sikre nødvendig infrastruktur og tjenestetilbud til hele befolkningen gjennom 
konsesjonsbetingelser og annen regulering.  

 

Vennlig hilsen 

Geir Aasen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet (91 63 03 18) 
Robert Kippe, kommunikasjonssjef i EL og IT Forbundet (95 12 90 78) 
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