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Bredbåndsøknad 2019 

 

Rådmannens innstilling: 
Gran kommunes eget tilskudd på fire millioner innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020 – 
2023. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad OFK og NKOM Ja 
 
 

Oppsummering 
Det er laget en søknad til NKOM og Oppland Fylkeskommune om støtte til bredbåndsutbygging for 
2019 i Gran kommune. Søknaden baserer seg på at NKOM for 2019 har bevilget 11 mil til Oppland 
Fylke og OFK har bevilget 22 mil til bredbåndsutbygging for 2019. Gran kommune må bevilge egne 
midler for å få del i de nasjonale og fylkeskommunale midlene.   

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har flere områder med dårlig til svært dårlig bredbåndsdekning. 
Som kjent mottok kommunene Gran, Lunner og Jevnaker 15,2 mil. fra NKOM i 2017som vil resultere i 
utbygging av 16 områder i de tre kommunene.  Utbyggingen vil starte høsten 2019. 
Selv etter denne utbyggingen er det over 1000 husstander som har dårlig eller svært dårlig dekning. 
Norsk Kommunkasjonsmyndighet (NKOM) har bevilget 11 mil til bredbåndsutbygging i Oppland Fylke 
for 2019 
Oppland fylkeskommune (OFK) har i tillegg bevilget 22 mil. til dette formålet. 
Gran kommune har laget en velbegrunnet søknad for 2019 som omfatter 7 områder i Gran kommune 
med 935 adresser. Alle disse husstandene har mindre enn 10 Mbit/s bredbåndshastighet og mange 
har også betydelig dårligere hastighet. I søknadskriteriene til NKOM er det de under 10 Mbit/s og de 
mellom 10 og 30 Mbit/s som er berettiget midler. 
 
For at Gran kommune skal få den ønskede støtten, både fra NKOM og OFK til det omsøkte prosjektet, 
må Gran kommune bidra med egne midler. 
I den innsendte søknaden er det foreslått at Gran kommune bevilger 4 mil. til bredbåndsprosjektet 
for 2019. 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ingen merknad 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad 
 
Økonomi 
Det vedtatte beløpet kan tas fra disposisjonsfondet. Det kan sannsynligvis ikke tas låneopptak da det 
er investering som gjennomføres av andre. Gjennomføring av tiltaket vil sannsynligvis ikke være før i 
budsjettåret 2021 -2022. Kommunen må likevel fatte et politisk vedtak om egenandel nå som 
grunnlag for søknad til OFK og NKOM. Gran kommune. Gran kommunes eget tilskudd på fire 
millioner innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020 - 2023.  
 
Bemanning 
Gran kommune må følges opp av en prosjektleder til å følge opp prosjektet. Per i dag håndteres 
dette av næringsrådgiver  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
For at Gran kommune skal kunne få tilskuddsmidler fra NKOM og OFK må kommunen bidra med 
egne midler. 
Alt. 1 Bevilge 4 mil til bredbåndsprosjekt 2019 
Alt. 2 Bevilge et mindre beløp til prosjektet 
Alt. 3 Ikke bevilge noe til prosjektet  
 
Rådmannen mener at bredbånd til flest mulig husstander i Gran kommune er et viktig 
infrastrukturtiltak. Når en nå har mulighet til å få på plass slik gjennom tilskudd fra NKOM og OFK, må 
kommunen også bidra. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret vedtar en kommunal 
egenandel til prosjektet på kr. 4 millioner som grunnlag for søknad om bredbåndsmidler til OFK. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen merknad 
 

 
Dato: 18. juni 2019 
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Godkjent av rådmannen 
 
 


