
Bredbånd skal være en allemannsrett! 1 

Senterungdommen mener at god tilgang på internett er en helt grunnleggende infrastruktur, på 2 
lik linje med innlagt vann og strøm. Å sørge for at alle husstander i hele Norge har tilgang til 3 
raskt og stabilt internett, er en investering i fremtiden. Dette er essensielt for å skape 4 
muligheter for å bo, leve og drive bedrifter i hele landet! 5 
 6 
Dagens samfunn bygges på grunnlag av at alle skal ha tilgang til digitaliserte løsninger over 7 
internett. Dette gjelder alt fra å gjøre lekser i barneskolen og å lese nyheter, til å sosialisere 8 
seg med omverdenen, drive dugnadsarbeid, bedrifter og næringsliv. På denne måten er god 9 
tilgang på internett blitt en forutsetning for å kunne bidra aktivt i samfunnet. Likevel er det alt 10 
for mange i distriktene som mangler tilgang til høyhastighetsbredbånd. 11 
 12 
Regjeringens mål er at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om 100 Mbit/s dekning innen 13 
2020. Sommeren 2018 lå hele landet på 82 prosent, bygdene på 34 prosent og byene på 94 14 
prosent. Dette betyr at de ligger langt under målene sine, samt at 10% av den norske 15 
befolkningen ikke vil få tilbud om ordentlig bredbåndsdekning i det heletatt. 16 
Senterungdommen mener dette er uakseptabelt! 17 
 18 
Senterungdommen vil: 19 

• Sikre at alle husstander skal ha tilgang på raskt internett. I områder med spredt 20 
bosetting bør det vurderes å legge inn mer penger til utbygging av mobilt nett med høy 21 
hastighet. 22 

• Styrke de offentlige tilskuddene gjennom å bevilge mer penger til fylkeskommunene 23 
for bredbåndsutbygging. Steder som mister bredbåndstilgang over kabel skal få gode 24 
netterstatninger på plass raskt, slik at man sikrer gode vilkår for næringsutvikling og 25 
bosetting. 26 

 27 
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