
Behandlet i Regionrådet i Lillehammer - regionen 16. mars 2018

Mandat for:

Breiband sprosjektet i Lillehammer - regionen 2018 - 20 20

Formål
Prosjektets formål er å stimulere til og jobbe strategisk for:

• At breibandsdekningen i Lillehammer - regionen skal være 90 prosent eller bedre innen
utgaven av 2021.

• Bedre breibandsdekning særlig i områder der det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging.

• Breibandsutbygging i tråd med de tre kommunenes geografiske prioriteringer.

• Å muliggjøre områdeutbygginger basert på finansiering fra brukerne selv (husstander og
næringsliv), breibandstilbyderne og offentlige bidrag.

• Å skjøtte og følge opp det administrative arbeidet med Breibandsprosjektet i Lillehammer -
regionen 2018 - 202 0 inkludert søknadsprosesser for medfinansiering fra statlige kilder og
aktører som Nkom.

Prosjektet skal være nøytralt med hensyn til valg av teknologi. Prosjektet skal stimulere frem bedre
breibandsdekning, ikke bestemte teknologiske løsninger. Prefererte teknologiske løsninger må
baseres på vurdering en av akseptable kostnader for abonnentene med hensyn til etablering og
løpende abonnement.

Prosjektet står fritt til å samarbeide med ulike breibandsaktører. Slike samarbeid skal organiseres slik
at de ikke er i konflikt med EØS - avtalens artikkel 61 om o ffentlig støtte samt EØS - avtalens artikkel 65
om offentlige anskaffelser.

Organisering

Prosjekteier
Prosjektet eies av Regionrådet i Lillehammer - regionen. Regionrådet har til behandling og drøfter
prosjektet i forbindelse med hovedmilepæler og regionrådets medlemmer utgjør prosjektets
referansegruppe .

Prosjektleder
Prosjektet ledes av personressurs fra Lillehammer - regionen vekst. Lillehammer - regionen Vekst er
prosjektets løpende administrasjon. Prosjektleder skjøtter det løpende administrat ive arb eidet med
prosjektet . Dette inkluderer den løpende kontakten med breibandskoordinatoren og breibandsforum
til Oppland fylkeskommune, samarbeid og dialog med breibandsaktørene, den løpende dialogen med
de tre kommunene på saksfeltet samt tilrettelegg ing og gjennomføring av møter og aktiviteter i de



berørte lokalsamfunnene. Prosjektleder rapporterer til prosjekteier og prosjektstyre. Prosjektleder
kan trekke veksler på eksterne ressurser der vedkommende finner det hensiktsmessig.

Prosjektstyre
Prosjek tstyre utgjøres av prosjektleder samt en representant fra hver av kommunene Gausdal,
Lillehammer og Øyer. Kommunene utpeker selv sine representanter. Prosjektstyret skal behandle og
skjøtte fremdriften i prosjektet med fokus på milepæler utarbeidelse av fo rslag til strategiske
prioriteringer samt oppfølging av disse.

Budsjet t for prosjektperioden 2018 - 2020

Kostnader
Frikjøp av administrativ ressurs kr. 180.000, -
Administrative kostnader kompetanseheving, reiser etc kr. 90.000, -
Kostnader prosjekts tyre kr. 30.000, -
Kostnader aktørmøter, grendemøter etc kr. 60.000, -

Samlede budsjetterte prosjektkostnader kr. 360.000, -

Finansiering
Tilskudd fra Oppland Fylkeskommune kr. 100.000, -
Regionrådet i Lillehammer - regionen kr. 2 00.000, -
Gausdal kommune kr. 30.000, -
Øyer kommune kr. 30.000, -

Samlet budsjettert prosjektfinansiering kr. 360.000, -


