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

Bevilgningsendringer i 2022
Rapportering på arbeidet med bærekraftsmålene
Mobildekning til sjøs
Forbedret mobildekning langs jernbanenettet
Vurdere etablering av ny tilskuddsordning for bredbånd, herunder de statsstøtterettslige
aspektene av en evt. ny ordning.

1. Bevilgningsendringer i 2022
Stortinget har ved behandlingen av Innst. 450 S (2021-2022), jf. Prop. 115 S (2021-2022),
vedtatt følgende bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2022:
Kap Post
543
01
5570 70

Bevilgningsendring
-521 000
-521 000

Ny bevilgning
236 965 000
252 964 000

Bevilgningsendringene er begrunnet i forventede budsjettgevinster fra endrede
jobbreisevaner som følge av pandemien, jf. Prop. 115 S (2021-2022).
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2. Rapportering på arbeidet med bærekraftsmålene
KDD rapporterer årlig til Stortinget om innsatsen for å nå bærekraftsmålene på
departementets ansvarsområder. Departementet har behov for informasjon fra Nkom til
rapporteringen i Prop. 1 S. KDDs virksomheter bidrar til bærekraftsmålene når de utfører
sine samfunnsoppdrag. De kan også bidra gjennom endringer i driften av etaten, for
eksempel gjennom praksis for innkjøp og reiser.
I årsrapporten for 2022 del III om årets aktiviteter og resultater skal Nkom omtale arbeidet
med bærekraftsmålene og redegjøre for hvilke(t) bærekraftsmål virksomhetens arbeid har
bidratt til.
Føringen om omtale av bærekraftsmålene i den årlige mål- og resultatrapporteringen
videreføres årlig i tildelingsbrevene, frem til oppdatering av Økonomi- og virksomhetsinstruks
for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

3. Mobildekning til sjøs
Regjeringen har i Hurdalsplattformen lagt til grunn at den skal «satse på en kraftig forbedring
av mobildekningen i hele landet og sikre mobildekning langs hovedferdselsårene både på
land og sjø.» Det vises også til Vedtak 841 fattet av Stortinget i forbindelse med
behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2022. Vedtaket lyder: «Stortinget ber regjeringen
frita fartøy med fartsområde kystfiske eller mindre fra kravet om å ha satellittabonnement,
slik at disse fartøyene kun rapporterer posisjon og fangstmeldinger over mobilnettet.»
Departementet har i denne forbindelse behov for å få en oppdatert status over dekningen i
havområdene langs norskekysten. Vi ber Nkom utarbeide en slik dekningsoversikt gjennom
egne beregninger og vurderinger samt med bakgrunn i oppdatert informasjon fra
mobiltilbyderne, i den grad dette foreligger.

4. Forbedret mobildekning langs jernbanenettet
I regi av Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet levert en konseptvalgutredning
(KVU) om bedre nettdekning langs jernbanen. KVU-en har vært gjenstand for kvalitetssikring
(KS1), og prosessen går nå videre med en forprosjektfase og en etterfølgende KS2.
Forprosjektet ledes av Bane NOR, og det er i denne forbindelse aktuelt med og behov for
involvering fra berørte etater, herunder Nkom.
KDD ser at forprosjektet vil være et viktig arbeid som vil kunne føre til et vesentlig forbedret
mobilkommunikasjonstilbud til togreisende i årene som kommer. Det er ønskelig at Nkom er
involvert i dette arbeidet for å bidra til at målene om god mobildekning langs det norske
jernbanenettet kan nås. Departementet ber Nkom engasjere seg i de aktuelle prosessene i
nødvendig grad. Nkom avklarer nærmere i dialog med Bane NOR hvordan Nkom best kan
bidra ut fra sin rolle som myndighetsorgan og innenfor rammen av en forsvarlig ressursbruk.
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5. Vurdering av etablering av ny tilskuddsordning for bredbånd,
herunder de statsstøtterettslige aspektene av en ev. ny ordning
Staten har i flere år tildelt støtte til bredbåndsutbygging gjennom ulike støtteordninger. De
siste årene er støtten blitt tildelt av fylkeskommunene gjennom at hver fylkeskommune har
meldt inn sin egen ordning under gruppeunntaksforordningen (GBER), med veiledning fra
Nkom. Forventet markedsmessig og teknologisk utvikling, og muligheten for at regjeringen vil
sette nye bredbåndsmål, medfører at det er behov for å utrede mulighetsrommet for blant
annet innretning av støtteordningen, retningslinjer, tilskuddsforvalter og
statsstøtteproblematikk. Det må understrekes at det i utgangspunktet ikke foreligger planer
om at forvaltningsnivå skal endres.
Når det gjelder forholdet til statsstøttereglene, fremstår dagens løsning med «gammel»
GBER å være mindre hensiktsmessig fremover, da denne ikke tillater støtte i områder hvor
det finnes eller planlegges tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller mer. «Ny» GBER er nylig
trådt i kraft i Norge. Én mulig løsning for støtte fremover, kan være å benytte seg av denne,
men denne tillater ikke å gi støtte i områder hvor det finnes 100 Mbit/s eller mer, med unntak
av tilknytninger til sosioøkonomiske drivere som har et bredbånd med hastighet under 300
Mbit/s. En annen mulighet kan være å notifisere en ny ordning.
KDD ber Nkom om på overordnet nivå å gi en vurdering av alternative innretninger for å gi
støtte til bredbånd fremover, sett i lys av forventet markedsmessig og teknologisk utvikling,
samt mulige nye politiske målsetninger.
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