
Høringsuttalelse fra Østre Toten FrP 

Østre Toten FrP mener kommunen bør lage en strategisk plan for bredbåndsutbygging. Denne 

strategien har sin rot i Kommuneplanens samfunnsdel der vi har "Kommunikasjon og samferdel" som 

et hovedtema. Under punkt G står det: "Det skal arbeides for å forbedre og bygge ut 

telekommunikasjonstilbudet". Under kommunens oppfølging står det: "Kommunen skal, sammen 

med næringsliv og innbyggere, øve påtrykk på markedsaktørene for å oppnå en høyere kvalitet på 

bredbåndsutbyggingen i Østre Toten".  

Østre Toten kommune HAR et mål å få bygd ut raskt bredbånd i kommunen. Dette vil i fremtiden 

spesielt ha stor verdi når vi kommer til digitale velferdssystemer som kan hjelpe befolkningen til å 

kunne bo hjemme lenger, bedre og tryggere.  

Fremtiden er digital. Dersom man ser fremover så blir hverdagen mer digitalisert og behovet for en 

rask og stabil nettilkobling vil være nødvendig for å kunne være en del av storsamfunnet. Dersom 

man er digital kan også et mye bredere arbeidsmarked åpne seg, man kan gjøre mange av 

arbeidsoppgavene borte fra selve arbeidsplassen. Eller man kan tiltrekke seg slike arbeidsplasser ved 

å ha høyhastighets bredbåndstilknytting tilgjengelig.  

Ettersom kommunen SKAL satse på dette bør vi lage en god plan på det for å få styrt ressursene riktig 

og kunne gjøre innbyggerne og utbyggerne bedre skikket for å kunne se videre utbygging. Det er mye 

som kan være med i en slik plan, men man bør begynne med en strategi og et mål og prøve å se 

løsninger for å komme så langt. Inderøy, Stokke og Lillesand er eksempler på kommuner som har 

slike planer. Med en god plan og engasjement og pågangsvilje fra lokalbefolkningen kan man få til 

mer fiberutbygging i kommunen enn de få stedene der markedskreftene sloss om å få bygge ut.  

Dersom vi ser rundt oss så ser vi til store utbygginger i Ringsaker hvor Nes og Helgeøya får ved hjelp 

av et firepartssamarbeid bygd ut fibernett. Dersom vi glanser til Hamar så blir Øvre Vang bygd ut på 

samme metode. Det er mange eksempler. Kommunen kan søke om Nkom midler til prosjekter som 

innbyggerne eller kommunen har. Kommunen har allerede en million kroner som skal benyttes som 

stimuli for å få utbygging. Denne millionen er mer verdt etter vi har fått en god plan. 

Østre Toten kommunes finansielle bidrag til fiberutbygging må selvsagt drøftes. At kommunen skal 

og bør bidra er selvsagt. Kommunen har en teknisk avdeling som tar seg av vann og avløp. Når de 

graver og ruster opp anleggene våre bør det være naturlig å etablere trekkerør for fiber som man kan 

gjøre tilgjengelig for markedet. Et så enkelt tiltak som å lage et kart over tilgjengelige fiberføringer og 

tillate sambruk med markedsoperatører , samt å gjøre dette tilgjengelig for innbyggerne vil være 

viktige strategiske virkemidler for å skape mer utbygging. Men at kommunen skal kunne bistå 

innbyggerne sine med planer og praktisk bistand er et minimum av hva kommunen bør gjøre for å 

oppfylle kommunedelens samfunnsdel.  

Østre Toten FrP ønsker at kommunen skal lage en strategisk plan for bredbåndsutbygging i løpet av 

2017.  
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