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Orientering fra rådmann  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune 21.01.2020 05/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/32 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
Vedlegg 
PROSJEKT - MOBILT BREDBÅND (002) 
 
Saksopplysninger 
 
Rådmannen innkalles til å orientere om: 
Prosjekt -mobilt bredbånd. Arkiv 055 arkivsaksnummer 16/4206-3 dato 07.03.2017. 

1. Sak i innvesteringsbudsjett, prosjekt 1004 bredbåndutbygging. 12.12.2017 
behandlet kommunestyre sak 80/17. Det er av intresse for kommunens innbyggere 
å vite veien videre? 

 
 
 
Vurdering 
Hvordan / på hvilken måte gi innbygerne god informasjon i saken.  
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SAKSFRAMLEGG 
Utvalg Møtedato 
Namsskogan formannskap  
___________________________________________________________________________________ 
 
PROSJEKT - MOBILT BREDBÅND 
 
 
Vedlagte dokumenter: 

1. Tilsagn om tilskudd fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til mobil- og bredbåndutbygging. 
2. Prosjektplan for mobilt bredbånd i Indre Namdal. 
3. Investeringsbudsjettet hovedoversikt 2B jf k-sak 87/16. 
4. Dekningskart; Ice, Telia og Telenor 

 
Ikke vedlagte dokumenter: 

 Kartskisse over deler av kommunen som ikke har mobildekning. 
 

Hjemmel for behandling: 
Delegasjonsreglementet – kommuneloven §8, pkt.1.1. 
Økonomireglementet. 
 
Saksopplysninger: 
Utbygging av mobil- og bredbånd til innbyggere har fått stadig større fokus de senere årene. Det er de store 
aktørene som Telenor, Telia, ICE Net og NTE som drivere av denne utviklingen. Kommunene har gjennom 
forskrifter, nye retningslinjer og nye tilskuddsordninger fått rollen som rådgiver, pådriver og gjennom 
NKOM-systemet (Norsk kommunikasjonsmyndighet) også som prosjekteier. Dette gjør at kommunene får 
mer innflytelse på mobil- og bredbåndsutbyggingene. 
 
Prosjekt vedrørende kartlegging av mobil- og bredbåndsdekning i de 6 IN-kommuner: 
Indre Namdal Regionråd ved rådmennene oppnevnte i 2014 en representant fra hver kommune til å utrede 
videre arbeid med mobil- og bredbåndsutbygging i Indre Namdal. Målet var å fremskaffe grunnlag for å 
kunne påvirke og prioritere utbygginger av bredbånd og mobildekning i de 6 kommunene. Kartlegging av 
mobildekning og kartlegging av bredbåndsdekning var et vesentlig element i prosjektet. Kartleggingen ble 
avsluttet i 2016 ved at det ble oversendt en søknad på Regionalt utvikling og prosjekt (RUP) - midler til 
mobil- og bredbåndsutbygging. Det ble innvilget kr. 500.000,- til hver av de 6 kommunene.  
 
Første prioritet for tilskuddet er områder med bebyggelse uten mobildekning eller med svært dårlig 
mobildekning som ikke er kommersielt lønnsomme, og deretter bredbåndsutbygging til områder som ikke 
fikk kommersiell utbygging. Ved tilsagnet lå et krav om at tilskuddet utgjorde 50% av utbyggingen. Dette 
innebærer at kommune var forpliktet til å finansiere kr. 500.000. Dette ligger innen i budsjettet for 2017. 
Samlet tilskudd til mobil- og bredbånd for 2017 inkludert RUP-tilskuddet er kr. 1.000.000,-. 
 
I Namsskogan ble prosjektet tidligere ledet av Ivar Kvalø men han avsluttet sin jobb tidlig i 2016 og Odd 
Bakken overtok deretter som prosjektleder for Namsskogan.  
I Namsskogan kommune er det nærmest full bredbåndsdekning innen kommunen for alle fastboende 
gjennom tidligere utbygging av bredbånd gjennom NTE.  Det er imidlertid flere områder med fastboende 
innen kommunen som mangler tilfredsstillende mobilsignal. 
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Det har i løpet av 2016 vært gjennomført kartlegginger ved bruk av applikasjonen «Open Signal» for å 
kartlegge dårlig og manglende dekning for bredbånd/4G.  
 
Mobildekning innen kommunen: 
Når det gjelder kommunens dekking av mobile signal fremgår det av vedlagte kartskisser hovedveier, 
særlig langs E6, har svært gode forhold, mens det generelt blir dårligere desto lengre man beveger seg bort 
fra hovedvei. 
Mange av fjellområdene mangler god mobildekning.  
 
Hvis man fokuserer enda mer inn på kommunens steder hvor det bor fastboende med svak dekning viser 
det seg at det er dårlig dekning i deler av Finnvolldalen (fra Myrmo til Skogeng en strekning på ca 4 km) 
hvor det er et fast bebodd hus, samt nesten hele Grøndalen (mellom Brakke 2 og Stor-Skorovatnet en 
strekning på ca 15 km) hvor det er 10 fast bebodde hus, inkludert en næringsdrivende (gård).  
 
Føringer gitt ved tilsagn om økonomiske midler tilsier at det skal prioriteres områder med bebyggelse uten 
mobildekning.  I Skorovatn er det over 20 fastboende samt en betydelig andel fritidshuseiere som er der 
regelmessig samt at det er planlagt en satsning innen småkraftutbygging langs hele dalføret hvor 
mobildekning/bredbånd er viktig i forhold til styringsanlegg. I tillegg har reindriften interesser i området. 
 
Mobildekningen i kommunen har i den senere tid blitt noe bedre, med utgangspunkt i 
«dekningsdugnaden» som har gått i store deler av 2015/2016 mellom mobilselskapene. Utbyggingen 
har ikke gitt betydelig bedre dekning i soner som har vært uten dekning tidligere, men har gitt bedre 
hastighet i områder med dekning fra før. Gjennom kartlegging som har vært gjennomført av 
Namsskogan kommune ser en fortsatt at det finnes områder hvor dekning er dårlig og mangelfull. 
 
Ellers er det kjent at det er mangelfull eller dårlig dekning ved: 
  
* Mellingsvatnet som er et betydelig fritidsområde med ca 100 hytteeiere. Beredskapsmessig er det av 
betydning med god dekning i dette området, men det er ingen fastboende innen området. Reindriften 
har interesser i området. 
 
* Nessan har meldt om dårlig/mangelfull mobil/bredbåndstilgang. Her er det bygd et småkraftverk 
hvor mobil/bredbåndsdekning er av betydning i forhold til styringsanlegg, men få fastboende. 
Reindriften har interesser i området. 
 
* Strompedalen har meldt om dårlig/mangelfull mobil/bredbåndstilgang. Området har både 
næringsvirksomhet gjennom et aktivt landbruk og også et betydelig utfartsområde, men få fastboende. 
Reindriften har interesser i området. 
 
 
Vurdering: 
For 2017 disponerer kommunen et samlet beløp på kr. 1.000.000,-. Tildelte RUP-tilskuddet på kr. 
500.000,- bør brukes i 2017 og kommunale midler på kr. 500.000,- er avsatt i budsjettet for 2017. Nyttes 
ikke kommunens andel av RUP-tilskuddet i 2017 må evt. ledige midler forventes overført andre IN-
kommuner. Erfaringsmessig fra annen kommune vet man at en utbygd basestasjon kan komme opp til en 
totalkostnad på om lag kr. 1.000.000,-. 
 
Tatt i betraktning at hele kommunen er så å si fullt ut dekket med bredbånd (husstander, alle 
bedriftsetableringer samt til alle offentlige bygg/anlegg) bør det satses på utbygging av mobilbasestasjon 
med 4G/4G+ som vil gi god dekning der det ikke er dekning.  Det vurderes derfor til at de bevilgede 
midlene bør benyttes til mobilbasestasjon. 
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Rådmannen vurderer det til at følgende kriterier og hensyn bør legges til grunn for å etablere en bedre 
dekning innen kommunen (i prioritert rekkefølge):  
 

1. Fastboende.  
2. Næringsliv.  
3. Fritidshuseiere.  

 
I tillegg bør beredskapshensyn vektlagt overgripende for de tre nevnte kategoriene. 
 
Det ligger også føringer i tilsagnet om at midlene først brukes på områder med bebyggelse uten 
mobildekning. Dette understøtter etter rådmannens vurdering om å prioritere de områdene uten 
mobildekning hvor det bor fastboende. 
 
Dette innebærer at Grøndalen (og Skorovatn) vil være de områdene som være det området som peker 
seg ut som det mest aktuelle dersom rådmannens vurdering legges til grunn.    
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Namsskogan kommunestyre vedtar følgende: 
 

1. Følgende kriterier legges til grunn for å etablere en bedre mobildekning innen kommunen (i 
prioritert rekkefølge):  
 
1)   Fastboende  
2) Næringsliv  
3) Fritidshuseiere 

 
2. Beredskapshensyn skal vektlegges innenfor alle de tre nevnte prioriteringene. 

 
3. Rådmannen gis fullmakt til å søke om etablering av mobilbasestasjon i henhold til vedtatte 

prioriteringer med sikte på utbygging i løpet av 2017.  
 

4. Rådmannen innhenter pris fra aktuelle tilbydere og sørger for prosjektledelse for videre 
framdrift og etablering innen utgangen av 2017. 
 

5. Rådmannen informerer formannskapet fortløpende om status på framdrift. 
 

 
Begrunnelse: 
Det er svært viktig for innbyggerne i Namsskogan kommune å ha mobildekning og det anses som mest 
viktig at fastboende har mobildekning.   
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