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Neste uke kommer FTTH-sjef Karin Ahl til Norge for å parkere den
"tåpelige norske fiberdebatten", håper Norsk Fiberforening.
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Neste onsdag arrangerer Norsk fiberforening konferansen Fiber 2020.
Foreningen, som i fjor høst byttet navn fra Bynett Norge, har stablet
konferansen på beina for å sparke nytt liv i sin egen organisasjon.
Og tidspunktet synes å være det beste: konferansen kommer bare én uke
etter at det regjeringsoppnevnte Digit-utvalget la frem sin utredning.
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Den konkluderer med at det norske folk trenger symmetrisk bredbånd
med høye hastigheter.
- Vi må nå få parkert den tåpelige debatten om at vi ikke trenger
høyhastighetsbredbånd i privatmarkedet, sier Jørns Slåtten, styreleder i
Fiberforeningen til Inside Telecom.
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- Nødvendig for å bli gjenvalgt
For å banke inn dette har Fiberforeningen hentet inn FTTH-sjef Karin Ahl.
På talerlisten står også Telenors norges-sjef Berit Svendsen og Broadnetsjef Ole Pedersen.
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- Politikerne er invitert til å sitte på tilhørerbenken, sier Slåtten.
Han har hatt møte med flere av stortingspolitikerne den siste tiden, og
regner med å se flere av dem i salen. Budskapet til politikerne er at
bredbåndsinfrastrukturen er nødvendig for at det norske samfunnet skal
kunne driftes effektivt.
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FTTH-leder Karin Ahl holder innlegg på Norsk
fiberforenings konferanse onsdag.

Uten en satsing på bredbåndsinfrastrukturen, mener han politikerne vil
møte seg selv i døra når de skal gjenvelges til Stortinget.
- Har vi bygget infrastrukturen, som gjør at de eldre kan bo fem år lenger
hjemme, så betyr det enorme sparte beløp, sier Slåtten.
Og han retter et lite spark til Tore Aarønæs' rapport:
- Raskt bredbånd har en funksjon langt utover film fra Netflix, sier
Slåtten.
Andre som også står på talerlisten er Nexias Marit Wetterhus og Tom
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Jørn Slåtten er styreleder i Norsk fiberforening.
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