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Besvarelse af spørgsmål S 116 stillet af Torsten Schack Pedersen (V)
den 4. oktober 2013.

Spørgsmål:
Mener ministeren, at det er en god idé at lade kommuner etablere gratis 
wifi med adgang til internettet for sine borgere ud over, hvad der etableres 
på f.eks. biblioteker?

Svar:
Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse. Kommunerne 
spiller en vigtig rolle for, at vi når denne målsætning, bl.a. ved at stille 
dækningskrav i forbindelse med indkøb af mobiltelefoniydelser, ved at 
skabe gode rammer for etablering af telemaster og ved at udarbejde en 
egentlig mastepolitik. 

Selvom wifi ofte ikke giver adgang til meget høje hastigheder, kan det bi-
drage til den øvrige bredbåndsinfrastruktur. Jeg ser det derfor som positivt, 
at kommuner udnytter deres muligheder, så længe der ikke sker en konkur-
renceforvridning eller en fortrængning af private investeringer. For så vidt 
angår de muligheder, som kommunerne har på området efter kommunal-
fuldmagtsreglerne, henvises økonomi og indenrigsministerens besvarelse 
af S 134. 

Jeg har samtidig noteret mig, at Statsforvaltningen er ved at overveje sin 
praksis i forhold til kommuners mere generelle mulighed for at stille wifi 
til rådighed. Der har ifølge Statsforvaltningen været en række kommuner, 
der har henvendt sig om dette spørgsmål, herunder en konkret ansøgning, 
som er under behandling. I forhold til dette spørgsmål vil jeg afvente Stats-
forvaltningens vurdering.
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