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Vedlegg: 
Sluttrapport – Breibandsprosjektet i Lillehammer-regionen 2018-2020 (2021) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I saksfremlegget foreslås det at det settes av 125 000 kroner til et nytt 2-årig 
bredbåndsprosjekt i Lillehammer-regionen. 
 
Saksutredning: 
I interkommunalt politisk råd 11. februar 2022 ble det gjort følgende vedtak: 
1. Det settes av 250 000 kroner av partnerskapsmidlene til Bredbåndsprosjekt 

Lillehammerregionen 2022-2023. Det forutsettes tilsvarende finansiering fra Øyer og 
Gausdal kommuner 

2. Midlene hentes fra udisponerte partnerskapsmidler for 2022 
3. IPR slutter seg til forslaget til organisering i dette saksfremlegget 

 
Bakgrunnen for at Lillehammer kommune ikke er inne med finansiering utover bidraget 
gjennom IPR er at Lillehammer ikke har planer om bredbåndsutbygging der kommunen er 
inne med midler.  
 
Fakta: 
Lillehammer-regionen hadde i årene 2018-2020 et bredbåndsprosjekt, finansiert av det som 
den gang het regionrådet, de to kommunene Øyer og Gausdal samt Innlandet 
Fylkeskommune. Prosjektet ble forlenget inn i 2021, men ble avsluttet i desember 2021. 
Sluttrapport for prosjekt er vedlagt dette saksfremlegget. 
 
Sluttrapporten fra «Bredbåndsprosjektet i Lillehammer-regionen 2018-2020 (2021)» 
avsluttes med følgende anbefaling: 
 
«Ved avslutningen av prosjektet er det områder med fastboende og næringsliv i 
Lillehammer-regionen som fremdeles ikke har tilbud om bredbånd. Det er derfor 
Regionkoordinatorens vurdering at kommunene bør avgjøre om de ønsker å bruke 
kommunale ressurser videre på å stimulere til utbygging av bredbånd i områder uten 
kommersielt grunnlag» 

Interkommunalt politisk råd har vedtatt å bidra med 250 000 kroner til prosjektet. 



Vurdering: 
Sluttrapporten fra bredbåndsprosjektet som ble avsluttet i desember er tydelig på en 
anbefaling om at prosjektet bør videreføres. Prosjektet foreslås videreført i regional regi, 
selv om det særlig er Øyer og Gausdal som er interessenter i prosjektet. 
 
Teoretisk sett har både Øyer og Gausdal full bredbåndsdekning, enten via fiber eller 
trådløse løsninger. I praksis oppleves det likevel for mange som at tilbudet er for dårlig. Et 
estimat tilsier at omtrent 75 % har god nok bredbåndsdekning i de to kommunene med de 
konkrete utbyggingsprosjektene som nå er planlagt. Med dette som utgangspunkt er det 
fortsatt behov for et sterkt fokus på bredbåndsutbygging for å sikre attraktivitet for 
innbyggere og næringsliv. 
 
Det foreslås at det videre arbeidet organiseres som et prosjekt. Prosjektet organiseres av 
Kommunedirektørgruppa som også er styringsgruppe. Det orienteres halvårlig om status i 
prosjektet i Kommunestyrene i Øyer og Gausdal, samt i Interkommunalt politisk råd. I første 
omgang legges det opp til et to-årig prosjekt fra 1. juni 2022 - 31. mai 2024, og der 
videreføring vil kreve et nytt vedtak om finansiering. 
 
Når finansiering er på plass vil arbeidet med å få på plass en prosjektleder starte. I 
utgangspunktet vil det her både være åpent for å leie inn en ressurs fra et eksisterende 
miljø eller å ansette noen. Kommunedirektøren mener at vedtaket ikke skal låse oss opp i 
en løsning, siden det kan være utfordrende å finne noen som kan håndtere denne typen 
deltidsstilling.  
 
Når det gjelder budsjettet for prosjektet foreslås følgende overordnede rammer, som vil 
spesifiseres i et prosjektmandat som vedtas av Interkommunalt politisk råd. 
 

• Prosjektlederbistand 400 000 kroner over 2 år 
• Øvrige prosjektrelaterte kostnader 100 000 kroner over 2 år 

Finansieringen er foreslått slik 
• Interkommunalt politisk råd 250 000 kroner 
• Kommunen Øyer og Gausdal 125 000 kroner hver 

Det vil søkes om støtte til prosjektet fra Innlandet fylkeskommune, og om det oppnås slik 
støtte, foreslås det at dette deles forholdsmessig mellom IPR, Øyer og Gausdal. 
 
I forslaget ligger det ingen direkte medfinansiering fra Lillehammer kommune, utover den 
indirekte medfinansieringen gjennom Interkommunalt politisk råd. Bakgrunnen for dette er 
at Lillehammer kommune ikke har noen egne initiativer for økt bredbåndsdekning, utover 
de som styres av markedet. Prosjektleder kan tenkes å bruke noe tid på rådgiving også i 
Lillehammer, men det anses å være en svært liten del av helheten i arbeidet. 
 
 
 
 
Konklusjon: 



Det foreslås at Øyer kommune stiller seg bak at det opprettes et nytt bredbåndsprosjekt i 
regionen, og at det settes av inntil 125 000 kroner over 2 år til prosjektet. Prosjektet 
organiseres opp med Kommunedirektørgruppa som styringsgruppe og prosjektmandatet 
vedtas i Interkommunalt politisk råd. Kommunestyret orienteres om prosjektet halvårlig fra 
og med andre halvår 2022. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Det settes av 125 000 kroner til Bredbåndsprosjekt Lillehammer-regionen 2022-2024.  
2. Midlene hentes fra kommunens disposisjonsfond. 
3. Kommunestyret slutter seg til forslaget til organisering i dette saksfremlegget. 
4. Det tas forbehold om likelydende vedtak i kommunestyret i Gausdal. 

 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 


