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Rådmannens forslag til vedtak:
Det gis tilslutning til prosjektet for å bedre bredbånd og mobildekning nordvest i Søgne
kommune. Prosjektets totalkostnad er totalt 950000,-. Dette finansieres ved å omdisponere
475000,- fra allerede bevilgede IT-investeringsmidler. De resterende 475000,- dekkes av
tilskuddsmidler fra NKOM.

Bakgrunn for saken:
I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplanen 15.12.16 ble følgende
verbalforslag fremmet: «Det bes om å utrede en sak om hvordan mobil- og
bredbåndsdekningen i kommunen kan forbedres»
Saksutredning:
Søgne kommune søkte i mai 2017 om støtte til et prosjekt fra støtteordningen «
Bredbåndsutbygging – Nasjonal tilskuddsordning» hos NKOM (Nasjonal
Kommunikasjonsmyndighet ».
Søgne kommune fikk i september 2017 innvilget 475.000 til dette. I søknaden forventes at
kommunen skal bevilge tilsvarende beløp som tilskuddet fra Nkom, slik at det totale
investeringsbeløpet blir 950.000,Prosjektbeskrivelse
Prosjektet skal sørge for å kunne tilby høyhastighets bredbånd basert på en eller flere
basestasjoner. De indre bygder nordvest i Søgne kommune mangler i dag tilbud/dekning på
både bredbånd og mobiltelefoni.
Prosjektet vil gi en etterlengtet kvalitet, stabilitet og trygghet for innbyggere og bedrifter i disse
områdene. Dette er det arealmessig største området i Søgne kommune uten tilfredsstillende
bredbåndsdekning, og også når det gjelder mobil tale. Et bredbåndsprosjekt basert på
basestasjon(er) vil altså løse to problemer, og gi større sikkerhet for innbyggere her.

Prosjektet vil gi trygghet for at kommunen skal kunne levere omsorgstjenester ved hjelp av
velferdsteknologi. Søgne Kommune deltar i felles prosjekt for velferdsteknologi på Agder. Det
er et mål å ta i bruk digitale verktøy som kan medføre at innbyggerne kan bo lenger i eget hjem
og at hjelpemidlene gi økt kvalitet og trygghet for brukerne.
Området er vurdert av aktuelle leverandører som svært dyre å bygge ut basert på kabel da
beboelsen er spredt og stolpetraseer mange plasser er utdatert og dårlig ryddet. Mobilt
bredband synes å være den beste måten å sikre høyhastighets bredbånd til innbyggerne her.
Det er foretatt undersøkelser med aktuelle leverandører med sikte på å avdekke planer om
utbygging dette området. Ingen av leverandørene har gitt informasjon om planer for
kommersiell utbygging i området.
Det er derfor god grunn til å tro at uten dette prosjektet kan området forbli uten tilfredsstillende
dekning i lang tid.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.
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