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Mobiltelefondekning på Askøy
Det har lenge vært kjent at det er dårlig dekning for bruk av mobiltelefon i Askøy kommune. På
siste møte i Askøy beredskapsråd ble dette tatt opp som en stor sikkerhetsrisiko. Fra samtlige
deltakere ble det referert til mobildekning som et problem. Deltakerne representerte
-
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Vi besluttet derfor å undersøke i vår egen organisasjon hvordan dekningen oppleves i Askøy
kommunes daglige drift. Tilbakemeldingene er svært nedslående. Det meldes om dårlig, til dels
ingen, dekning over hele øyen.
Dette gjelder ikke bare i perifere strøk av kommunen, men og i kommunesenteret Kleppestø.
Den manglende mobildekningen representerer en risiko for kommunes innbyggere, men den er
og en utfordring og risiko for ansatte i Askøy kommune og kommunens tjenesteyting. Når vi
f.eks. får opplyst at det er svært dårlig dekning ved brannstasjonen på Haugland (her må man
gjerne gå ut på takterrasse for å oppnå dekning), ved kommunens boliger innenfor rus og
psykisk helse og i Askøy Helsetun, så er det klart at dette representer en reell trussel for våre
ansattes sikkerhet. Når våre ansatte i Helse og omsorg yter tjenester i private hjem, må de være
sikret å kunne nå annet personale ved behov. Det er de ikke ved dagens situasjon.
Også fra næringslivet meldes det om problemer med mobildekning. Den kan representere både
en sikkerhetsrisiko og unødvendig økonomisk utfordring.
Vi kan forstå at topografien på Askøy med mange koller og småhøyder, kan være en utfordring
ved utbygging av nettet. Men dette er ikke en uoverstigelig hindring for å kunne etablere et
tjenlig mobiltelefonnett i Askøy. Det har vi ikke pr. d.d.
Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

Som ordfører i Askøy ber jeg om at det snarest sette i gang arbeid med å etablere et fullt ut
tjenlig mobilnett i Askøy kommune.

Med hilsen
Siv Høgtun
ORDFØRER
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