Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 LILLESAND

Deres ref

Vår ref

Dato

22/1767-10

13. mai 2022

Tillegg nr. 1 til tildelingsbrevet for 2022 – Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) viser til tildelingsbrev til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for 2022. Dette tillegget til tildelingsbrevet gjelder
følgende seks saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2021 til 2022
Bevilgningsendringer i 2022
Oppdrag: videre arbeid med nød- og beredskapskommunikasjon
Oppdrag: grunnleggende nasjonale funksjon (GNF) for satellittbasert kommunikasjon
Mandat: endringer av / ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nkom
Oppdrag: bidra til styrket samarbeid om sikkerhet og beredskap i sektoren

1. Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2021 til 2022
Finansdepartementet har i brev av 3. mars 2022 til KDD, slik KDD orienterte Nkom om per epost medio mars, godkjent overføring av følgende ubrukte bevilgninger fra 2021 til 2022:
Kap 543 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Post
Post 01 Driftsutgifter
Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
Post 70 Telesikkerhet og beredskap

Beløp (kroner)
9 756 000
5 316 000
149 141 000

Det overførte beløpet stilles til disposisjon for Nkom.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kdd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kdd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Avdeling for IT- og
forvaltningspolitikk

Saksbehandler
Eirik Hildal
22 24 81 84

2. Bevilgningsendringer i 2022
Stortinget har ved behandlingen av Innst. 270 S (2021-2022), jf. Prop. 78 S (2021-2022),
vedtatt følgende bevilgningsendring i statsbudsjettet for 2022:
Kap
543

Post
70

Bevilgningsendring
55 000 000

Ny bevilgning
208 510 000

Bevilgningsendringen stilles herved til disposisjon for Nkom.
Av Prop. 78 S (2021-2022) fremgår at bevilgningsøkningen knytter seg til implementering av
et system for mobilbasert befolkningsvarsling i nettene til de tre norske mobilnettoperatørene
(50 mill. kroner), og til en oppgradering av reserveløsningen for kommunikasjon på Svalbard
til 4G for alle tre de tre norske mobilnettoperatørene (5 mill. kroner).
2.1 Nytt system for mobilbasert befolkningsvarsling
KDD ber Nkom om å følge opp vedtaket for implementering av nytt system for mobilbasert
befolkningsvarsling, og sikre nødvendig dialog med tilbyderne om anskaffelse, testing og
implementering av Cell-Broadcast-systemet på tilbydernes side. I tillegg ber vi Nkom om å
legge til rette for koordinering mellom tilbyderne og DSB for å ivareta integrasjon av systemet
mellom systemene på tilbydernes og statens side. Det skal tas sikte på at systemet på
tilbydernes side skal være operativt innen utgangen av året 2022. Vi ber Nkom om å løfte
eventuelle avklaringer underveis i prosjektet, for å sikre nødvendig fremdrift. Vi ber Nkom, i
samråd med DSB og POD, om å gjennomføre to møter for å orientere JD og KDD om
fremdriften i arbeidet, ett før sommeren og ett i september/oktober 2022.
2.2 Oppgradert reserveløsning for kommunikasjon mellom fastlandet og Svalbard
KDD ber Nkom om å inngå nødvendige kontrakter om anskaffelse, testing, implementering
og drift av ny reserveløsning. Reserveløsningen skal dekke alle tre mobiltilbydernes kunder
uten at det fører til økte kostnader for de øvrige tilbyderne. Vi ber Nkom ivareta hensynet til
konkurransen i mobilmarkedet i avtalene som inngås. KDD ber om å bli holdt orientert om
fremdriften i prosjektet.

3. Oppdrag: Videre arbeid med nød- og beredskapskommunikasjon
KDD ber Nkom om å bistå DSB aktivt i videre arbeid med fremtidens løsning for nød- og
beredskapskommunikasjon. DSB får i oppdrag å gjøre en tilleggsutredning for det beste og
det nest beste konseptet i KS1-rapporten. Dersom det tekniske mulighetsrommet åpner for
nye muligheter eller mer hensiktsmessige løsninger enn beskrevet i disse konseptene,
herunder vurdering av en trinnvis tilnærming der endelig konsept gås opp underveis, ber vi
Nkom om å belyse dette i samråd med DSB. Vi ber Nkom om å bistå DSB med ekomfaglige
spørsmål til tilleggsvurderingen, blant annet vurderinger av sikkerhetstiltak og reserveløsning
(eksempelvis e-SIM) for en så kritisk tjeneste.
Vi ber Nkom om å orientere KDD om fremdriften i arbeidet, og planlegge en
statusrapportering i form av et møte i september 2022.
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4. Oppdrag knyttet til GNF på satellitt-området
Av tildelingsbrevet til Nkom for 2022 fremgår det at Nkom bl.a. skal sørge for videre
oppfølgning av sikkerhetsloven, herunder bidra i arbeidet med den nye grunnleggende
nasjonale funksjonen satellittbasert kommunikasjon.
KDD viser til møte avholdt mellom departementet og Nkom 2. mai 2022 med en innledende
diskusjon om hvordan den grunnleggende nasjonale funksjonen (GNF) satellittbasert
kommunikasjon bør følges nærmere opp. KDD ber Nkom om å tilrettelegge for
departementets vurdering ved å utføre følgende:
-

-

-

Identifisere og begrunne viktigheten av satellittbasert kommunikasjon, herunder
konkretisere hvilke nasjonale sikkerhetsinteresser som understøttes av satellittbasert
kommunikasjon.
Foreta en nærmere utledning og avgrensning av innholdet i GNF-en satellittbasert
kommunikasjon, samt ev. underfunksjoner. Arbeidet som har vært gjort med GNF-ene
taletjeneste, meldingstjeneste og grunnleggende internettilgang bør være et
utgangspunkt for en lignende utledning for arbeidet med satellittbasert kommunikasjon.
Identifisere aktuelle aktører som understøtter GNF-en satellittbasert kommunikasjon,
med sikte på at disse aktørene skal underlegges sikkerhetsloven ved vedtak.
Kartlegge aktuelle objekter og infrastruktur som bør utpekes som skjermingsverdige i
henhold til sikkerhetslovens kap. 7.

Nkom skal holde tett dialog med aktuelle virksomheter/aktører i arbeidet. KDD ber om at
Nkom forbereder et møte med aktuelle satellittaktører i løpet av 2022 hvor arbeidet og
foreløpige konklusjoner presenteres, og hvor aktørene inviteres til å gi innspill.
Arbeid med satellittbasert kommunikasjon og implementering av sikkerhetsloven i denne
sektoren skal ha høy prioritet hos Nkom. Eventuelle avklareringer med KDD skal skje
fortløpende.
Arbeidet med ovennevnte punkter bør sluttføres i løpet av 2023, med levering av en
innstilling til KDD innen 31. desember 2023.

5. Mandat: Endringer i / ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nkom
KDD viser til e-post fra Nkom av 26. april, der Nkom ber om et mandat til å igangsette et
arbeid for å vurdere endringer i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet som skal gjelde fra 2024.
KDD gir med dette følgende mandat til Nkom:
Nkom kan igangsette arbeidet, og komme tilbake til KDD med et begrunnet forslag til
høringsnotat, forslag til endringer i gjeldende forskrift eller forslag til en ny forskrift, og
særmerknader, innenfor følgende rammer:
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•

•
•
•

•
•

Forslaget skal være innenfor rammene av gjeldende regelverk, herunder blant annet
ekomloven, bredbåndsutbyggingsloven, postloven og lov om elektroniske
tillitstjenester.
Forslaget skal ivareta føringer i R-1112/15 Bestemmelser om statlig gebyr- og
avgiftsfinansiering.
Forslaget skal sikre at sektoravgifter og gebyrer som er rettet mot foretak/subjekter,
er objektive, transparente og forholdsmessige.
Forslaget skal ivareta kravet om at sektoravgifter og gebyrer på ulike
forvaltningsområder står i forhold til Nkoms kostnader innenfor de ulike
forvaltningsoppgavene.
Det er et mål for arbeidet at utregningsmodellen forenkles og gjøres mer fleksibel,
uten at det går på bekostning av modellens nøyaktighet og forutsigbarhet.
Det er et mål at eventuelle endringer i forskriften basert på dette arbeidet, skal bidra
til at Nkom og aktørene som svarer avgift, bruker så lite ressurser som mulig på
forvaltning og administrasjon, innenfor rammene av forsvarlig forvaltning.

Det er KDD som fastsetter forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet. KDD skal derfor involveres i arbeidet på et hensiktsmessig nivå.
Nkom bes om å kalle inn til møter underveis i arbeidet, hvor Nkom informerer KDD om
endringene det arbeides med. KDD ber også Nkom om å drøfte ev. spørsmål av prinsipiell
betydning med departementet underveis.
KDD ber Nkom om å ferdigstille arbeidet og oversende utkast til endringer eller ny forskrift,
med merknader og forslag til høringsnotat innen 1. mars 2023.

6. Vurdere styrket samarbeid i sektoren om sikkerhet og beredskap
KDD viser til dialog på etatsstyringsmøte 2/2022 om økt samarbeid i ekomsektoren om
sikkerhet og beredskap.
KDD kommer tilbake til Nkom med mandat som har til formål å styrke samarbeid om
sikkerhet og beredskap i sektoren. Målet med arbeidet er å etablere møtearenaer som
skaper samarbeid både om strategisk retning for sikkerhet og beredskap innenfor sektoren,
og møtearenaer på operativt nivå hvor tiltak planlegges og følges opp. Arbeidet skal sees i
sammenheng med eksisterende samarbeidsarenaer på sikkerhetsområdet, herunder Ekomsikkerhetsforum

Med hilsen

Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef

Christina Christensen
fung. avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Kopi
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
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