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Uttalelse digital infrastruktur - Internettdekning

Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn,
Gildeskål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er
Nord-Norges største region med om lag 84 000 innbyggere og vertskap for flere viktige
næringer, blant annet sjømatnæringen, landbruk, kraft og industri og reiseliv. Salten utgjør en sterk og viktig motor i Nordland og er en av de mest verdiskapende regionene i
Nord-Norge.
Salten Regionråd har fulgt med på Regjeringens arbeid med utbygging av bredbånd og
digital infrastruktur i Norge. Vi ønsker med dette å komme med en uttalelse vedrørende
mulighetsrommet for en raskere utbygging av den digitale infrastrukturen i Salten.
Digitalisering av offentlig sektor har som visjon å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv i Norge og i Salten. Det er i stor grad i kommunene tjenestene leveres til innbyggerne. Infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon er således grunnmuren for digitaliseringen og en forutsetning for om vi skal lykkes med å nå visjonen.
Dekning, hastighet og robusthet i den digitale infrastrukturen er avgjørende for at stabile digitale innbyggertjenester kan gis i hele landet. Gjennom 2020 fikk Norge testet
vår digitale kompetanse og kapasitet. Vi skal være stolte over det arbeidet som ble
gjort, men vi ser også at vi har utfordringer som må løses. Det kan for eksempel være
plagsomt at bildet fryser midt i en underholdende film, men det er ikke kritisk. Det er
imidlertid avgjørende med stabil og tilstrekkelig kapasitet i bredbåndsnettet for at det
kan gis et godt utdanningstilbud og muligheter for hjemmekontor, samtidig som det skal
tilbys helsetjenester ved bruk av velferdsteknologi.
I næringslivet er internett ofte en forutsetning for verdiskaping og for å ivareta arbeidsplasser i distriktene. Geografien i Salten tilsier at det vil være utfordringer med stabilt
brebånd med tilstrekkelig hastighet for å dekke næringslivets behov. Utbyggingstakten i
vår region møter ikke forventningene og skaper utfordringer for vekst og utvikling.
Salten Regionråd vil legge vekt på betydningen av at det er en regional aktør og
samfunnsutvikler med kunnskaper om de lokale behovene i kommunene som
forvalter bredbåndstilskuddene. Salten Regionråd ønsker derfor at det er Nordland fylkeskommune som samarbeider med kommunene i fortsettelsen også.
Selv om det mangler en totaloversikt over manglende dekningsområder, kan en si at
dagens størrelse på bredbåndtilskuddene i Salten ikke er tilstrekkelige til å dekke behovene for utbygging. Til tross for at de gjenstående hvite flekkene er små, er de kanskje
de mest kostbare å bygge ut.
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KS har fått utarbeidet en rapport om ekom-infrastrukturen i hele landet, som ble publisert i februar i år. I rapporten kommer det fram at rundt 96 % av husstandene i tettbygde strøk har tilbud om høykapasitets bredbånd i form av tilgang til fibernett eller
oppgraderte kabel-TV-nett, mens rundt 56 % av husstandene i spredtbygde strøk har
et tilsvarende tilbud. Mer spesifikt for Nordland viser rapporten at alle fylker har minst
85 % dekning for bredbånd med 100 Mbit/s nødstrøms kapasitet eller mer, mens Nordland har dårligst dekning med 77%.
Kommunene har et sterkt ønske om å bidra i utviklingen av bedre bredbåndsutbygging,
men opplever at det er få midler til fordeling sammenlignet med antallet søknader. Fordelingsnøkkelen som brukes ved fordelingen av bredbåndstilskudd for 2021 viser at
Nordland kommer dårlig ut med færre midler i år enn i 2020 med 38,8mill i 2020 mot
26,9mill i 2021. Dette til tross for at fylket har lavest dekningsgrad i landet.
I tillegg er kravet om 25% egeninnsats et for stort hinder spesielt for kommuner begrenset økonomisk handlingsrom.
Vi er inne i en positiv utvikling med digitaliseringen av offentlige tjenester i Norge. Teknologiutviklingen går raskt og det må settes en frist for utbygging av god nok ekominfrastruktur fram til 2025. Dette vil kreve en kraftig økning av tilskuddene for utbygging
av bredbånd over nasjonalbudsjettet.
Visjonen om en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv gjennom sammenhengende digitale offentlige tjenester tilsier at tilgang til bredbånd bør bli en rettighet for alle våre innbyggere. Kommunene ønsker å bidra i utbygningen av den
digitale infrastrukturen, men kravet om 25% egeninnsats til bredbåndstilskuddene er en for stor hindring dersom ambisjonen er utbygging av digital infrastruktur med full dekning for innbyggere og næringsliv innen 2025. Salten Regionråd ber derfor Regjeringen primært fjerne egenkapitalkravet, sekundært redusere dette, slik at vi sammen kan jobbe for at digitalisering skal bidra til en
mer effektiv offentlig sektor, mer verdiskaping i næringslivet og ikke minst en
enklere hverdag for folk flest.
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