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Tilleggsoppdrag for statsbudsjettet 2021 – bredbåndstilskudd RNB
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (departementet) viser til Stortingets behandling
18. juni 2021 av Innst. 600 S (2020-2021), jf. Prop. 195 S (2020-2021), der bevilgningen på
kap. 541, post 60 Bredbåndsutbygging ble økt med 100 mill. kroner.
Departementet viser også til oppdragsbrev for statsbudsjettet 2021 av 18. februar 2021, som
blant annet inneholdt krav til rapportering, kontroll og evaluering, informasjon om
statsstøtteregler, og retningslinjer for fylkeskommunens forvaltning av midler over kap. 541,
post 60.
Regjeringens mål er et likeverdig tilbud av sikre elektroniske kommunikasjonstjenester av
høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet, jf. Prop. 1 S (2020-2021) for Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Tilskudd til bredbånd skal bidra til utbygging av bredbånd i
geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer.
Økonomisk ramme mv.
Departementet har fastsatt en økonomisk ramme for hvert fylke basert på den samlede
tilleggsbevilgningen over kapitel 541 IT- og ekompolitikk, post 60 (bredbåndsutbygging).
Viken fylkeskommunes andel av tilleggsbevilgningen er fastsatt til kr 20 779 388.
Ved fordelingen mellom fylkene benyttes samme fordelingsnøkkel som ved fordelingen av
bevilgningen som ble vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. 13 S (2020-2021), jf.
departementets brev av 18. februar 2021. Denne fordelingsnøkkelen baseres på siste
tilgjengelige tall for bredbåndsdekning, målt etter antall husholdninger i fylket uten tilbud om
bredbånd med nedlastningshastighet på minst 100 Mbit/s i spredtbygde1 områder.
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Departementet vil innen 15. august 2021 utbetale midlene til samme bankkontonummer som
ble benyttet ved utbetalingen av fylkeskommunens andel av den ordinære bevilgningen til
bredbåndstilskudd for 2021. Vi ber derfor om at eventuell endring av bankkontonummer
umiddelbart meldes til KMD på fylkeskommunens offisielle brevark, signert av økonomisjef
eller tilsvarende, eller ved bekreftelse fra bankforbindelse.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil videreføre en aktiv, faglig veiledningsrolle for
bruken av midlene, blant annet når det gjelder spørsmål om statsstøtteregelverket og
tredjepartstilgang. Nkom vil gi veiledning om de konkrete kravene som følger av
statsstøttereglene, både på sin hjemmeside og gjennom sin dialog med fylkeskommunene.
Fylkeskommunene kan ta kontakt med Nkom ved behov.
Som det fremgår i brevet av 18. februar 2021, vil inntil 5 prosent av den økonomiske
rammen, oppad begrenset til maksimalt 1 mill. kroner, kunne benyttes til administrasjon av
ordningen. Dette beløpet gjelder for den samlede tildelingen til fylkeskommunen for 2021, det
vil si summen av tildelingen i oppdragsbrev av 18. februar og tildelingen i dette brevet.
For øvrig gjelder vilkårene og retningslinjene som fremgår av oppdragsbrevet av 18. februar
2021 i sin helhet også for denne tilleggstildelingen.
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