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Medlemsförslag 
om fungerande datakommunikationer för alla invånare i Norden 

Förslag 

Mittengruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att utveckla gemensamma mål för utbyggnaden av infrastrukturen för Inter-

net 

att utveckla ett samarbete mellan kommunala och privata nätföretag samt 

teleoperatörer, både nationellt och över landsgränser, för att på ett effektivt 

sätt ge tillgång till internet till alla oavsett var man bor 

att samverka för att finna ekonomiska medel för en snabb utbyggnad av da-

takommunikation i nordens glesbygder 

Bakgrund 
Utvecklingen inom den digitala världen går nästan ofattbart snabbt och omfattar alla 

verksamheter. Det pågår en digital revolution. Myndigheter utvecklar i rask takt nya 

serviceprodukter för invånarna. Olika ansökningar, inkomstdeklaration och förfrågning-

ar till myndigheter förväntas allt mer ske via Internet. Också andra samhällsfunktioner 

som sjukvård, äldreomsorg och utbildning nyttjar i ökande omfattning de digitala möj-

ligheterna för ökad kunskap och för den enskildes bästa. Inom näringsliv och handel har 

digitaliseringen inneburit produktutveckling, ökad effektiv och bättre arbetsmiljö. Möj-

ligheten till kunskap och utveckling blir i det närmaste obegränsad tack vare digitali-

seringen.  

Men ännu har inte alla i Norden samma rätt till denna nya värld. I tätbebyggda områden 

råder på många orter hård konkurrens mellan kommunala och privata närföretag som 

tävlar om att erbjuda fibernät med hög kapacitet. Lands- och glesbygd är däremot en 

utmaning för allt fler. I Sverige finns kommuner som halkar långt efter, och bara hälften 

av alla kommuner kommer att nå upp till nätkapacitet i paritet med det nationella 

svenska målet 100Mbit/sekund till 95 % av alla hushåll och företag till 2020. Bara några 

år därefter skall 98 % ha tillgång till 1 Gbit/sekund, enligt den svenska regeringens 

bredbandsstrategi. De kvarvarande procenten är naturligtvis glesbygdsområden. Det 

kan nämnas att EU-kommissionen har satt som mål att ALLA i Europa senast år 2020 ska 
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ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/sekund. 

Såväl kommunala som privata nätföretag är beroende av ekonomiskt stöd för att klara 

bredbandsutbyggandet till de mer glesbebyggda områdena. Att tvinga de boende i 

glesbygd att betala är inte en lösning. Bara det offentliga kan ta ansvar för detta. Alla 

ska ha samma rätt till väl fungerande bredband, oavsett var i landet man bor. Det är 

numera en förutsättning för sysselsättning, trygghet och en god livskvalitet. Brist på di-

gitala möjligheter innebär en stor risk för avbefolkning och ökad urbanisering. 

Det som beskrivits ovan är inte unikt för Sverige. Varje nordiskt land och de självsty-

rande områdena har sina glesbygder med samma behov. Därför är det viktigt att de di-

gitala möjligheterna byggs ut över samtliga delar av Norden. Vi vet att utvecklingen av 

radiosignaler kan stödja datakommunikationen i de mest perifera områdena. 

Inom Norden arbetar vi för avskaffande av gränshinder, vi strävar efter ett gränslöst 

Norden. Men när det gäller utbyggnad av fibernät och tillgång till Internet låter vi lands-

gränser råda. Enligt vår mening är det lika viktigt att samarbeta för väl fungerande data-

kommunikationer för alla invånare i Norden som att samarbeta om ett gemensamt el-

distributionsnät.  Finansieringen får inte bli det som bromsar den digitala utvecklingen i 

Norden. Ministerrådet bör därför samverka för att finna medel för en snabb utbyggnad 

till alla. 
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