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Levert: 14.09.2015 09:53 

Svartype: Med merknadar 

Kontakt 

avsendar: 
Salten Regionråd 

Kontaktperson: Jens Bertel Kyed 

Kontakt-e-post: jens.kyed@salten.no  

Tittel: Minstekrav til bredbåndstilbudet 

Uttalelse: 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd viser til samferdselsdepartementets høring om framtidige retningslinjer for 

fastsettelse av et nasjonalt minstekrav for bredbåndstilbudet fra Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet 

(NKOM). 

Salten er Nord-Norges største region med om lag 80 000 innbyggere og vertskap for viktige 

næringer, blant annet innenfor IKT, fiskeri og havbruk og eksportrettet industri. Til sammen 

utgjør Salten en sterk og viktig motor i Nordland og Nord-Norge. Nord-Norge er en landsdel 

med lange geografiske avstander, med en spredt befolkningsstruktur og med mange små og 

mellomstore bedrifter som ligger lokalisert rundt om i hele landsdelen. 

Bredbånd er i dag en naturlig del av det offentlige samferdselstilbudet, og utenfor sentrale 

områder er bredbåndsutbyggingen fortsatt svært mangelfull. Dårlig bredbåndstilgang vil kunne 

gjøre store deler av både regionen og landsdelen lite attraktiv for bosetting og utvikling av 

eksisterende og nytt næringsliv i fremtiden. Det er derfor helt avgjørende at bredbåndstilbudet 

som skal tilbys i framtiden er av en slik hastighet at det sikrer fremtidig velferd og vekst i 

hele Norge. 

Salten Regionråd anmoder derfor om at Norske myndigheter legger seg på minimumskravet 

til EU på 30 MB/s når det gjelder bredbåndshastighet, og ikke 4 MB/s som NKOM foreslår i 

høringsdokumentet. 
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Sak: AU-sak 49/15 
 Minstekrav til bredbåndstilbudet – innspill høring   

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd viser til samferdselsdepartementets høring om framtidige retningslinjer for 
fastsettelse av et nasjonalt minstekrav for bredbåndstilbudet fra Nasjonal kommunikasjons-
myndighet (NKOM). 

Salten er Nord-Norges største region med om lag 80 000 innbyggere og vertskap for viktige 
næringer, blant annet innenfor IKT, fiskeri og havbruk og eksportrettet industri. Til sammen 
utgjør Salten en sterk og viktig motor i Nordland og Nord-Norge. Nord-Norge er en landsdel 
med lange geografiske avstander, med en spredt befolkningsstruktur og med mange små og 
mellomstore bedrifter som ligger lokalisert rundt om i hele landsdelen.  

Bredbånd er i dag en naturlig del av det offentlige samferdselstilbudet, og utenfor sentrale 
områder er bredbåndsutbyggingen fortsatt svært mangelfull. Dårlig bredbåndstilgang vil kun-
ne gjøre store deler av både regionen og landsdelen lite attraktiv for bosetting og utvikling av 
eksisterende og nytt næringsliv i fremtiden. Det er derfor helt avgjørende at bredbåndstilbu-
det som skal tilbys i framtiden er av en slik hastighet at det sikrer fremtidig velferd og vekst i 
hele Norge. 

Salten Regionråd anmoder derfor om at Norske myndigheter legger seg på minimumskravet 
til EU på 30 MB/s når det gjelder bredbåndshastighet, og ikke 4 MB/s som NKOM foreslår i 
høringsdokumentet.   
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