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Innspill til forslag om innkjøpsordning for å sikre funksjonell tilgang til
internett og telefontjeneste til alle
Hovedorganisasjonen Virke har 24 600 medlemsvirksomheter i hele handels- og tjenestenæringen.
Dette er service og handel, ideelle virksomheter, reiseliv og kultur, kunnskaps- og teknologi bedrifter
blant flere. Samtlige påvirkes av det teknologiske skiftet og utviklingen. I handels- og
tjenestenæringen har åtte av ti nordmenn sin arbeidsplass. De gir oss alt fra mat på bordet og klær
på kroppen til et trygt helsetilbud, gode opplevelser og morgendagens teknologi. De får Norge til å
virke.
Handels- og tjenestenæringen står overfor store forandringer. Kundene endrer sine forventninger, ny
teknologi tas i bruk og rammevilkår utfordres. Samtidig er det tøff internasjonal konkurranse. Virke
jobber hver dag for at handels- og tjenestenæringen skal lykkes i å håndtere disse endringene. Slik vil
også Norge lykkes.
Tjenestenæringene er i vekst, og nye virksomheter vil vokse frem med utgangspunkt i de
mulighetene teknologien gir. Ny teknologi legger til rette for verdiskaping og sysselsetting i hele
landet, men fordrer også i stadig større grad at virksomhetene har en stabil og trygg tilgang til et
velfungerende internett. Våre medlemmer trenger tydelige rammebetingelser for å kunne satse,
planlegge og utvikle sine virksomheter. Funksjonell tilgang til internett er en viktig del av dette.
Virke mener det er positivt at staten eller regionale myndigheter kan bistå med anskaffelse av et
tilbud om bredbånd på vegne av små og mellomstore næringsvirksomheter, som verken kan få et
tilbud basert på kommersiell utbygging eller utbygging basert på tilskudd fra
bredbåndsstøtteordningen.
At det fortsatt finnes 11 300 bygninger hvor det bor folk eller drives næringsvirksomhet, som ikke har
tilgang til internett, er et tydelig budskap om et uforløst potensial. Da Norge, og verden, i stor grad
ble nedstengt i mars 2020, ble det tydelig at «arbeidsted» kan være en dynamisk betegnelse. Pålegg
om hjemmekontor har vist at nordmenn gjerne vil jobbe fra større deler av Norge enn det de
tradisjonelt er vant til. Dette kan også skape ringvirkninger for lokalt næringsliv i hele landet.
Internettilgang er for mange en forutsetning for å skape disse ringvirkningene.

Det er bra at det settes minstekrav til hva som regnes som funksjonell tilgang til internett. Det er
også positivt at det settes krav til feilretting. Dette er med på å gi næringslivet de forutsigbare
rammene som trengs for å drive virksomhet. Samtidig er det viktig at dette kravet er en løpende
vurdering, slik at definisjonen ikke blir en brems for utviklingen, dersom kravene til hastighet eller
oppetid øker.
Virke støtter departementets vurdering om at ordningen også skal omfatte steder der det drives
sesongbasert næringsvirksomhet. Da Norges topografi kan vanskeliggjøre utbygging, er det viktig at
maksimalt støttebeløp ikke blir en hindring for å forløse verdiskaping som overgår
utbyggingskostnadene. Dette bør hensyntas i vurderingen av søknader om støtte.
Det er foreslått en rekke krav til fremleggelse av utdrag fra foretaksregistret ved søknad fra
næringsvirksomhet. Virke er av den oppfatning at slike søknadsprosesser bør være til minst mulig
ekstraarbeid for virksomhetene, og at myndighetene i så stor grad som mulig bør legge opp til at
innhenting av denne typen opplysninger automatiseres.

Vennlig hilsen
Hovedorganisasjonen Virke

Helene Lillekvelland
Rådgiver

