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Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal vedtar å opprette en styringsgruppe 
som skal arbeide for økt breiband utbygging i Midt-Gudbrandsdalen. 
 

1.  Styringsgruppen skal bestå av ………………………………………. 

 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 01.12.2017: 
 
Behandling i møte: 
 

 
RMG- 053/17 Vedtak: 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal vedtar å opprette en styringsgruppe 
som skal arbeide for økt breiband utbygging i Midt-Gudbrandsdalen. 
 

1.  Styringsgruppen skal bestå av ordførere og en administrativ 
representant fra Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune, en 
representant fra MGNF og en representant  fra Oppland 
fylkeskommune. Leder for styringsgruppa skal være regionrådsleder, 
og daglig leder for regionrådet skal være sekretær. 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Både samfunn og teknologi er i sterk endring.  
Breibandstatistikk viser at i det sentrale østlandsområde har ca. 90 % av befolkningen tilgang 
til høykapasitets nett, mens innlandsfylkene og Finnmark ligger særlig langt etter. Her har 
bare 77 % av befolkningen tilgang til breiband, og da med vesentlig tregere nett. 
Regionen har et stort behov for en kraftig kapasitets økning i breibandsnettet, både med 
tanke på fastboende, lokalt næringsliv og for hytteeiere. Breiband er viktig infrastruktur for å 
«henge med» i utviklingen i samfunnet og være konkurransedyktige både som næringsliv og 
som bosted. 
Det er satt fokus på problematikken, og signalene fra kommunene i Midt-Gudbrandsdalen, 



Oppland Fylkeskommune og lokalt næringsliv er at utbygging av breiband er et viktig 
satsingsområde de nærmeste årene.  
Administrasjonen i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal gjorde sammen med 
næringsmedarbeiderne i kommunene i midtdalen en undersøkelse av behovet for 
breibåndsutbygging våren 2017, responsen var god, og den viste at det er et behov for 
utbygging. 
Samme gruppe sendte også en søknad om NKOM midler våren 2017. Søknaden nådde ikke 
opp, og erkjennelsen er at for å få tildelt midler derfra må en prioritere tid og ressurser i 
arbeidet med søknaden. 

  
Vurdering: 
Dersom en skal lykkes med en felles satsing på breiband må oppgaven prioriteres høyt, 
både med tanke på menneskelige og økonomiske resurser. Etter råd fra andre regioner som 
har lykkes med sine søknader til NKOM foreslår regionrådsadministrasjonen at det etableres 
en styringsgruppe som er både administrativt og politisk representert fra kommunene i Midt-
Gudbrandsdalen, og det bør også vurderes om en skal ha med representanter fra Oppland 
Fylkeskommune og fra lokalt næringsliv. Som et eksempel har Valdresregionen valgt å la 
styringsgruppa være sammensatt av ordfører og rådmenn i de seks kommunene.  
Styringsgruppens formål og prosjektets omfang må en komme tilbake til senere, dersom det 
blir vedtatt å opprette gruppen. En prioritert oppgave må være få sendt en god søknad om 
NKOM midler våren 2018. 
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