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Høring Representantforslag 116 S (2021–2022) om full bredbåndsdekning 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, er Norges største organisasjon for ingeniører og 

teknologer med over 96 000 medlemmer i alle sektorer, herunder over 10 000 som jobber innen IKT.  

 

NITO viser til representantforslag om full bredbåndsdekning og realisering av gigabitsamfunnet innen 

2025. NITO er svært positiv dersom forslaget kan gi økt framdrift i utbygging av bredbånd. Vi har 

lenge vært opptatt av at god digital infrastruktur er en forutsetning for at hele Norge skal kunne være 

med på digitaliseringen.  

 

NITO viser til at det å sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd er sentralt i «Vår felles digitale 

grunnmur», Meld. St. 28 (2020-2021) og i regjeringens ambisjoner i Hurdalsplattformen om å sikre 

alle høyhastighetsbredbånd innen 2025. I Hurdalsplattformen fremgår også at staten må ta større 

ansvar for bredbåndsutbygging i områder der det ikke er lønnsomt. 

 

Pandemien har vist at bredbånd er enda viktigere enn det vi trodde før. NITO er opptatt av at 

regjeringen må bidra mer aktivt til at hele landet får høyhastighetsbredbånd. Regjeringen økte støtten 

til bredbånd fra ca. 200 til 300 millioner kroner i statsbudsjett for 2023. Dette er riktig retning, men 

behovet er vesentlig større.  

 

Operatørene investerer ikke dersom det ikke er kostnadssvarende. Nå står de siste 10 prosentene 

igjen og disse er i stor grad også de dyreste. Med en kostnadsnøkkel der kommunene skal dekke 25 

prosent vil kommuneøkonomien spille inn for å få dette til. Det er urimelig å forvente at alle 

kommuner i distriktet skal klare å stille tilstrekkelig beløp til full bredbåndsdekning. NITO har tidligere 

anslått at behovet kan være på over en milliard kroner årlig i fem år framover. 

 

Det haster nå med økt framdrift i bredbåndsutbyggingen, både av hensyn til å realisere regjeringens 

målsetning innen fristen, og ikke minst av hensyn til å realisere de samfunnsøkonomiske gevinstene. 

Digitaliseringens bidrag til norsk økonomi er svært stor og vil forbli et sentralt kriterium for økt 

konkurransekraft og bærekraftig omstilling framover. En framskynding av bredbåndsdekningen 

utløser en mervekst på 75 mrd. kroner, grunnet raskere framdrift i effektivisering, 

kompetansebygging og digitale løsninger ifølge Samfunnsøkonomisk Analyse. Samtidig er 

digitalisering sentralt for innovasjon og gode tjenester for folk og næringsliv. 



 

 

Med dette som bakgrunn har NITO følgende kommentarer til forslagene i representantforslaget: 

 
 
1. Stortinget ber regjeringa kome tilbake til Stortinget med ein plan for full breibandsdekning 
innan 2025, definert som 95% dekning av breiband med minst 1 Gbit/s og minst 100 Mbit/s for 
dei resterande husstandane/bedriftene. 

NITO støtter forslaget, slik vi også har bedt om i innspill til regjeringens statsbudsjett for 2023. 

Ambisjonen må være at minimum 95 prosent av norske husholdninger, bedrifter og offentlige 

kontorer har tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gbit/s i løpet av 2025. Resten av 

landet må som minimum ha tilgang til bredbånd med 100 Mbit/s i løpet av 2025. Med denne 

ambisjonen mener NITO at staten må øke tilskudd til bredbånd i statsbudsjettet til 1 milliard kroner 

per år, i perioden 2022-2025 for å oppnå dette.  

 

Etter det NITO forstår er underestimerer kunnskapsgrunnlaget som ble gjort i forbindelse med 

storingsmeldingen «vår felles digitale grunnmur» kostnader ved utbygging av bredbånd til de 

gjenstående adressene. Det gjelder etter det NITO forstår både hvor mange adresser som mangler 

tilgang på 100 Mbit/s, og hvor mye utbygging per adresse vil koste. Dette bør tas med at dette må 

klargjøres når en plan for å realisere målsetningen innen 2025 skal utarbeides. 

En gjennom gang av bredbåndsvirkemidlene, slik regjeringen har varslet, er også viktig for å 

optimalisere prosess, effekt og redusere kostander. 

 

2. Stortinget ber regjeringa kome tilbake til Stortinget med ein plan for å ta ut størst mogleg 
samfunns- og klimagevinstar av full breibandsdekning i Noreg innan 2025 gjennom m a auka 
effektivisering i offentleg sektor og auka verdiskaping og klimakutt kytte til digitalisering i 
privat og offentleg sektor. 

NITO støtter opp om målet om å ta ut samfunns- og klimagevinster av full bredbåndsdekning. NITO 

mener imidlertid at dette ikke nødvendigvis må lages en egen plan for å ta ut gevinstene ved bedre 

bredbåndsdekning. Behovet for betre brebåndsdekning er tilstede allerede. Det eksisterer også en 

rekke andre planer for klimakutt og økt verdiskaping i ulike sektorer,  og NITO mener det er disse 

planene som må ta høyde for full bredbåndsdekning.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

         

Trond Markussen      Steinar Sørlie 

President       Generalsekretær 


