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Kære folketingsmedlem
Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har et fælles mål om vækst og udvikling i hele
regionen. Hvis dette mål skal realiseres, er det vigtigt, at der er gode internet- og mobilforbindelser.
Langt hen ad vejen sikres dette på markedsvilkår. Men især bredbåndsdækningen halter bagefter.
Der er desværre områder i regionen, hvor teleselskaberne ikke ser en forretning i at etablere
bredbåndsdækning. Det gælder især for de tyndt befolkede områder.
Forventningerne var derfor store, da der sidste forår blev indgået en politisk aftale om
bredbåndspuljen. Desværre blev der kun afsat 200 mio. kr. til puljen over fire år, 80 mio. kr. det
første år og 40 mio. kr. hvert af de følgende år.
Første uddeling på 80 mio. kr. fandt sted i december 2016. I Region Midtjylland havde 2.843
adresser søgt om tilskud, men kun 408 adresser fik del i bredbåndspuljen. Det er selvfølgelig et stort
fremskridt for disse adresser, men behovet er langt større. Alene her i regionen opfylder godt 71.000
adresser betingelserne for at kunne søge tilskud fra bredbåndspuljen.
Erfaringerne fra den første uddeling fra bredbåndspuljen har desuden vist, at det for de tyndest
befolkede områder er meget svært at opnå tilskud, fordi vægtningen af de fem kriterier favoriserer
større projekter. Ligeledes tæller totalprisen pr. tilslutning med i vægtningen, så projekter med lave
tilslutningsomkostninger har større chancer for at få tilskud, eller man skal op på en meget høj
egenbetaling. Det siger sig selv, at det er dyrere at forsyne tyndtbefolkede områder med bredbånd,
fordi afstandene er større. Alt andet lige vil det være lettere for landsbyer og sommerhusområder at
få tilskud end for spredt bebyggelse.
Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen skal derfor opfordre Folketinget til at afsætte
flere midler til bredbåndspuljen og til at ændre kriterierne, så også de tyndest befolkede områder har
en reel mulighed for at få del i puljens midler. Det er områder, hvor det næppe er muligt at nå ud på
markedsvilkår. Det er vigtigt at sikre grundvilkår for bosætning og erhverv også i tyndtbefolkede
områder.

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen opfordrer ligeledes Folketinget til at optage
forhandlinger med mobilselskaberne om at tilbyde mobilabonnementer, som giver mulighed for, at
borgerne altid kan blive koblet op på det nærmeste og stærkeste signal på tværs af de forskellige
mobilnet.
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