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Tildelingsbrev 2023 - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

1. Innledning 
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S 
(2022–2023) for Kommunal- og distriktsdepartementet, Prop. 1 LS (2022-2023) og 
Prop. 1 S Tillegg 2 (2022-2023), jf. Innst. 13 S (2022–2023), Innst. 3 S (2022-2023) og Innst. 
5 S (2022-2023), og vedtak fra Stortinget 20., 13. og 21. desember 2022. 
 
Departementet gir i tildelingsbrevet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fullmakt til å 
disponere utgifts- og inntektsbevilgningene for 2023, jf. reglement for økonomistyring i staten 
§ 7. Brevet fastsetter også kravene som departementet har til Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet. I tillegg delegerer departementet fullmakter til Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet.  
 
Sammen med tildelingsbrevet legger hovedinstruksen rammene for Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet sin virksomhet i 2023, jf. oppdatert hovedinstruks fastsatt 12. 
januar 2023.  
 
Vi ber Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig. 
 

2. Overordnede prioriteringer og utfordringer  
Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester blir stadig viktigere for samfunnet, i takt med 
økende digitalisering. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal arbeide for å sikre et robust, 
likeverdig, rimelig og fremtidsrettet tilbud av posttjenester og elektronisk kommunikasjon i 
hele landet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har følgende hovedprioriteringer for 2023: 
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1. Foreslå og gjennomføre nødvendige tiltak for å ivareta kravet om sikre og robuste 
nett og tjenester i hele landet. 

2. Videreføre arbeidet med å legge til rette for investeringer og kostnadseffektiv 
utbygging av fastnett og mobilnett med høy kapasitet i hele landet og økt konkurranse 
i markedene. 

3. Bidra til nye og innovative løsninger på tvers av sektorer, produktivitetsvekst og økt 
konkurransekraft for norsk næringsliv og industri  

4. Være en pådriver for gjennomføring av mål og tiltak fra Meld. St. 28 (2020–2021) Vår 
felles digitale grunnmur – Mobil-, bredbånds- og internettjenester 

 

3. Mål for 2023 
Relevante hovedmål for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet basert på programkategori 
13.40 i Prop. 1 S for Kommunal- og distriktsdepartementet for 2023 og basert på 
programkategori 22.10 i Prop. 1 S for Samferdselsdepartementet for 2023 er:  
 

1. Forvaltningen i Norge er effektiv, åpen, samordnet og har høy tillit i befolkningen.  
2. Digitaliseringen i samfunnet gir gode vilkår for deltakelse, verdiskaping og innovasjon 

i offentlig og privat sektor.  
3. Et godt og likeverdig posttilbud over hele landet.  
4. Et likeverdig tilbud av sikre elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og 

til rimelige priser over hele landet.  

 
For å understøtte disse hovedmålene, er det satt følgende delmål for Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet for 2023:  

1. Brukerne har tilgang til sikre, motstandsdyktige og pålitelige ekomnett og -tjenester 
med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet i hele landet.  

2. Brukerne i hele landet har tilbud om fremtidsrettede tjenester til rimelige priser. 
3. Begrensede ressurser blir utnyttet effektivt. 
4. Brukere og tilbydere har god og lett tilgjengelig informasjon. 

 
Alle oppdrag der det er behov for nærmere avklaringer av innhold eller frister, skal diskuteres 
nærmere i styringsdialogen. 

3.1 Brukerne har tilgang til sikre, motstandsdyktige og pålitelige 
ekomnett og -tjenester med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet i 
hele landet  

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal ha oversikt over sikkerhetstilstanden i 
ekomnettene, og videreføre, foreslå og gjennomføre nødvendige tiltak for å ivareta kravet om 
sikre og robuste nett og tjenester. Arbeidet skal bidra til at alle som er avhengige av 
elektronisk kommunikasjon i sitt dagligliv og sin produksjon av varer og tjenester, både 
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innbyggere, næringsliv, offentlige virksomheter, kritiske samfunnsfunksjoner og andre 
brukere, har tilgang til sikre og robuste tjenester. Arbeidet skal også bidra til at tillit til 
tjenester og myndigheter opprettholdes.  

Styringsparametere 
 Antall gjennomførte tilsyn, og resultatene av disse. 
 Antall sårbare kommuner som har fått etablert forsterket ekom 
 Tilgjengelighet i mobil- og fastnett 

 
For å nå dette målet, skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: 
 

Nr Oppdragsbeskrivelse 
1 Foreslå hvordan fremtidig bruk av fortifikatoriske anlegg ivaretar forsvarlig sikkerhet for 

ekomsektoren, og inkludere foreløpige vurderinger av andre sektorer med tilsvarende behov.  
2 Styrke samarbeidet mellom kraft- og ekomsektoren, blant annet for gjensidig prioritering og 

raskere gjenoppretting ved utfallshendelser 
3 Fasilitere og videreutvikle dialogen mellom bransjeaktører og myndigheter innenfor 

sikkerhetsområdet, blant annet om nasjonal gjesting som et beredskapstiltak  
4 Følge opp det sektorvise tilsynsansvaret og kravstilling etter ekomloven og sikkerhetsloven, 

særlig med henblikk på den nye sikkerhetspolitiske situasjonen 
5 Følge opp GNSS for å motvirke forstyrrelser mot navigasjons- og posisjoneringssystemer og 

redusere konsekvensene av slike 

3.2 Brukerne i hele landet har tilbud om fremtidsrettede tjenester til  
rimelige priser 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal videreføre arbeidet med å legge til rette for 
investeringer og kostnadseffektiv utbygging av fastnett og mobilnett med høy kapasitet og 
økt konkurranse i disse markedene, og skal sørge for at nye markedsanalyser tar hensyn til 
markedsmessig og teknologisk utvikling og vurderer behovet for geografisk differensiering. 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal følge opp fylkeskommunene med nødvendig 
bistand for å legge til rette for at den økte bevilgningen til bredbåndsutbygging skal komme til 
anvendelse raskt. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal også gi generell veiledning til 
markedet om regler for offentlig støtte til mobil- og bredbåndsnett. Telenors nedlegging av 
kobberinfrastruktur skal følges tett, med særlig vekt på hensyn til konkurransen i 
bredbåndsmarkedene og konsekvenser for samfunnskritiske brukere. 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal koordinere samarbeid og dialog mellom 
myndigheter og markedsaktører på internettområdet, og i samråd med andre berørte 
myndigheter ta en aktiv rolle i implementering og oppfølging av ny internettrelatert regulering 
fra EU, herunder DMA/DSA, Data Act, NIS2-direktivet, Cyber Resilience Act og eIDAS-
forordningen. 
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Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal videreføre arbeidet med å legge til rette for 
konkurranse i postmarkedet og registrere relevante tilbydere av posttjenester i henhold til 
postlovens bestemmelser. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal styrke det regulatoriske 
tilsynet med pakkeleveringstjenester, bidra til økt transparens av visse enkelttariffer, samt 
vurdere tariffer for visse pakkeleveringstjenester over landegrensene og gi informasjon  
Europakommisjonen på bakgrunn av implementeringen av pakkepostforordningen.  

Styringsparametere  
 Status for hvordan Nkom bruker den faglige veiledningsrollen for å bidra til at 

bevilgede midler til bredbåndsutbygging raskt blir omsatt i nytt bredbåndstilbud og 
til god geografisk utbredelse av høyhastighets bredbånd, særlig i de minst sentrale 
kommunene. 

 
 Geografisk utbredelse av mobildekning, og spesifikt om 5G-dekning 

 
 Utviklingen i konkurransen og priser i mobil- og bredbåndsmarkedene 

 
 Status for implementering av EU-regulering delegert til Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet (blant annet innen frekvens og radioutstyr) 
 
For å nå dette målet, skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: 

 

3.3 Begrensede ressurser blir utnyttet effektivt 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal tilrettelegge for videre utbygging av 
mobilkommunikasjon, inkludert 5G, ved at aktørene kan ta i bruk relevante frekvensressurser 
når markedet ønsker det.  
 

Nr Oppdragsbeskrivelse 
6 Gi en vurdering av alternative innretninger for å gi støtte til bredbånd fra 2024, sett i lys av 

forventet markedsmessig og teknologisk utvikling, samt mulige nye politiske målsetninger. 
Frist: 01.05.2023. 

7 I samråd med KDD tydeliggjøre Nasjonal kommunikasjonsmyndighet rolle som bidragsyter 
inn i arbeidet med digital inkludering 

8 Sammen med operatørene identifisere, foreslå og legge til rette for tiltak i ekom- og 
postsektoren som bidrar til å nå bærekraftsmål 

9. I samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet utarbeide et forslag til nasjonalt rammeverk 
knyttet til bruk av biometrisk ansiktsgjenkjenning. Frist: 30.11.2023. 

10 Gi tydelig og aktiv informasjon til postmarkedet om hvilke aktører som regnes som 
posttilbydere 

11 Innhente informasjon fra markedet for pakkeleveringstjenester over landegrensene og gi 
informasjon til Europakommisjonen 
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Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal arbeide for at frekvenser, nummerserier, 
domenenavn og IP-adresser forvaltes og tildeles med sikte på en mest mulig effektiv og 
bærekraftig utnyttelse av disse begrensede ressursene. Dette for å legge til rette for 
konkurranse, samfunnsviktige investeringer, innovasjon og næringsutvikling.  
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal starte arbeidet med å overføre og etablere 
funksjoner for postnummersystemet, for å sikre en effektiv omdeling av leveringspliktige 
tjenester. Samtidig skal det hensyntas at postnummersystemet er en begrenset ressurs og at 
konkurransen i postmarkedet ikke svekkes. 

Styringsparametere 
 Antall frekvenstillatelser til brukere som vil teste ny teknologi for innovasjon og 

næringsutvikling. 
 Antall tillatelser utstedt i 3,8-4,2 GHz-båndet. 

 
For å nå dette målet, skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: 

3.4 Brukere og tilbydere har god og lett tilgjengelig informasjon 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal legge til rette for innovasjon og bruk av ny 
teknologi, gjennom å sørge for at innbyggere, næringsliv, offentlige virksomheter og tilbydere 
av ulike ekomtjenester og ekomnett har god og lett tilgjengelig informasjon om gjeldende 
regelverk relevant for ekomområdet, og om hvilke tjenester som er tilgjengelige.  
 
Informasjonsdeling med forbrukere og tilbydere om regelverk, tjenester og data om ekom, er 
en viktig oppgave. Etaten skal iverksette og forvalte ulike informasjonstiltak, eksempelvis 
knyttet til mobil- og bredbåndsmarkedet, priser, sikkerhet, digital beredskap, 5G, IoT og 
internettforvaltning.  

Styringsparametere 
 Oversikt over pågående og nye informasjonstiltak fordelt på type, tema, kanal og 

antall brukere som ble nådd, inkludert særskilte tiltak knyttet til ny ekomlov. 
 Status i arbeidet med å få inn data i ekomportalen   

 
 

Nr Oppdragsbeskrivelse 

12 Følge opp Nasjonal kommunikasjonsmyndighets frekvensstrategi mot 2030, herunder 
utarbeide tiltak for en effektiv og bærekraftig utnyttelse av frekvensene og legge til rette for 
næringsutvikling og innovasjon 

13 Forberede tildeling av frekvensbåndene omkring 1500 MHz og 26 GHz 

14 Utrede nye tillatelser til kringkasting i FM-båndet  
15 Starte arbeidet med å overføre og etablere funksjoner for postnummersystemet 
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4. Andre forutsetninger og krav 

4.1 Fellesføringer 2023 

4.1.1 Lærlinger 
Statlige virksomheter skal ha lærlinger knyttet til seg og antall lærlinger skal stå i et rimelig 
forhold til størrelsen på virksomheten. Det vises til krav til bruk av lærlinger i Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighets hovedinstruks pkt. 4.2.3. I tillegg ber vi om at Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet arbeider for å ta imot studenter i praksis i tråd med intensjonene i 
arbeidslivsrelevansmeldingen. I årsrapporten for 2023 skal Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet i tillegg rapportere følgende: Antall lærlinger, om det er vurdert å 
øke antallet lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag, samt hvilket opplæringskontor 
virksomheten er tilknyttet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal også rapportere på 
arbeidet med å ta imot studenter i praksis. Dersom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ikke 
har oppfylt kravet, må det redegjøres for årsaken til dette og hva som er gjort for å oppfylle 
kravet. 

4.1.2 Redusere konsulentbruken 
Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinere styringsdialogen mellom 
departement og virksomhet, og følger de allmenne prinsippene for styring i staten. Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet skal arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det 
ligger til rette for å benytte interne ressurser og kompetanse. Utover informasjons- og 
holdningskampanjer skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke 
benyttes.  
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i årsrapporten for 2023 rapportere om 
konsulentbruken, herunder om iverksatte tiltak og konkrete resultater i arbeidet med å følge 
opp fellesføringen. Dersom det er fagområder og/eller kompetanseområder i virksomheten 
hvor det benyttes konsulenter i vesentlig grad, skal bakgrunnen for dette beskrives nærmere. 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal som en del av sin rapportering også gi en 
overordnet omtale av ev. kjøp av konsulenttjenester fra kommunikasjonsbransjen (alle typer 
kommunikasjonstjenester) i 2023 og opplyse om totalbeløp for kjøp av slike tjenester. 

4.1.3 Desentralisert arbeid 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal vurdere hvilke muligheter virksomheten har til å 
øke bruken av desentralisert arbeid, med det formål å oppnå mer desentralisering av statlige 
arbeidsplasser og styrke lokale fagmiljø, som kan gi distriktspolitisk gevinst. Dette vil være 
særlig aktuelt i forbindelse med utlysning av stillinger, men kan også være aktuelt for 
allerede ansatte som ønsker dette. Slikt desentralisert arbeid bør fortrinnsvis kombineres 
med mulighet for å tilhøre et lokalt kontorfellesskap der det er tilgjengelig. Dersom økt bruk 
av desentralisert arbeid ikke lar seg gjennomføre i virksomheten, skal dette begrunnes 
særskilt. Et eksempel på dette vil være dersom det medfører at virksomheten ikke kan levere 
godt på sine hovedoppgaver. Nasjonal kommunikasjonsmyndighets ledelse har ansvar for å 
legge rammene rundt hvordan økt bruk av desentralisert arbeid skal gjennomføres i 
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virksomheten etter drøfting med ansatte og deres organisasjoner. Dette må gjøres ut fra 
juridisk rammeverk, arbeidsfelt, oppgaver og kompetansebehov. 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i årsrapporten for 2023 redegjøre for sin vurdering 
av mulighetene for desentralisert arbeid, omfang og bruk av desentralisert arbeid i 
virksomheten og erfaringene med dette. Dersom virksomheten har hatt økning i 
desentralisert arbeid eller dersom bruken har gått ned, skal det redegjøres særskilt for 
årsakene til dette. Departementene skal sammenfatte rapporteringen fra sine virksomheter. 
Kommunal- og distriktsdepartementet skal på grunnlag av dette gjøre en samlet vurdering av 
erfaringer med desentralisert arbeid i statlige virksomheter. 

4.2 Oppfølging av tillitsreformen 
Tillitsreformen er viktig for regjeringen, og departementet ønsker å gjennomføre konkrete 
piloter i våre sektorer som en del av reformen.  
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal legge til rette for dialog med tillitsvalgte og ev. 
brukerorganisasjoner om områder som kan være aktuelle for innovasjonsprosjekt/piloter. 
Målet med dialogen er at virksomheten skal foreslå og gjennomføre konkrete piloter innenfor 
reformens temaer.  
 
Departementet vil komme tilbake til et nærmere spesifisert opplegg for hvordan Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet skal følge opp denne føringen og det videre arbeidet med 
piloteringen i departementets sektorer i 2023 og fremover. Ambisjonen er å gjennomføre tre 
til fem piloter innenfor KDDs sektorer i reformperioden. 

4.3 Forbedring av styringsdokumentene 
Det skal opprettes en arbeidsgruppe med deltakere fra KDD og Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet, som skal jobbe med å etablere hensiktsmessige 
styringsparametere, samtidig som det vurderes om enkelte oppgaver i nåværende 
tildelingsbrev kan flyttes til hovedinstruksen.  

4.4 Innkreving og rapportering av auksjonsprovenyer og frekvensavgifter 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har ansvaret for å kreve inn auksjonsprovenyer og 
frekvensavgifter. Etaten skal ha systemer og god kontroll for denne inntektsoppfølgingen, og 
skal sørge for god dokumentasjon av prosessene. Departementet viser spesielt til at 
mobilselskapet Ice i 2020 fikk utsatt betalingen av gjenstående auksjonsproveny etter 
auksjonen av frekvenser i 700 MHz- og 2,1 GHz-båndene i 2019 og frekvensavgifter for 2021 
og 2022, jf. omtale i Prop. 1 LS (2020-2021) og Prop.194 LS (2020-2021), samt at de fire 
vinnerene i auksjonen av frekvenser i 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene i 2021 har valgt å 
betale auksjonsprovenyet i avbetalinger over flere år. Departementet ber Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet om å rapportere på status for innkreving av frekvensavgifter og 
auksjonsprovenyer ved rapporteringer på budsjett- og regnskapsstatus i 2023, og om å 
redegjøre for inntektsoppfølgingen i årsrapporten for 2023. 
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5. Budsjettildelinger  

5.1 Budsjettrammer 2023 
I tråd med Stortingets vedtak tildeles utgifter og fastsettes inntekter for Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet i 2023 som følger: 
 
Utgifter 
Kap. 0543   Nasjonal kommunikasjonsmyndighet         (tall i tusen kr) 
Post Betegnelse Budsjett  
01 Driftsutgifter, kan overføres 244 454 
45 
70 

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 
Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres 

15 607 
182 866 

71 Funksjonell internettilgang og telefontjeneste til alle, kan 
overføres 

 
10 284 

 Sum kap. 0543 453 211 
 
Bevilgningen på kap. 543, post 01 er økt med 3,6 mill. kroner for å styrke Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet på sikkerhetsområdet. Midlene skal gå til oppfølging av ansvaret 
etter sikkerhetsloven og rollen i totalforsvaret. Videre er bevilgningen redusert med 1,7 mill. 
kroner som følge av endrede jobbreisevaner etter pandemien samt at den er redusert med 
0,3 mill. kroner som følge av at det i saldert budsjett for 2022 ble beregnet for mye i 
kompensasjon ved innføring av ny premiemodell i Statens pensjonskasse. 
 
På kap. 543, post 70 ligger det inne en økning på 15 mill. kroner knyttet til satsingen på å 
styrke transportnettene og andre sårbare punkter i infrastrukturen i sårbare regioner, og totalt 
skal det gjennomføres tiltak for 25 mill. kroner som skal ha effekt i Nordland. Det ligger også 
inne en økning på 10 mill. kroner til system for mobilbasert befolkningsvarsling i 
mobilnetteiernes nett. Videre skal midler på posten gå til avtalen om reserveløsning for 
kommunikasjon til Svalbard. En andel av den resterende bevilgningen på post 70 skal 
benyttes til beredskapsavtaler med tilbydere, og en andel skal benyttes til tiltak i programmet 
Forsterket ekom for å styrke lokal og regional krisehåndteringsevne med 
mobilkommunikasjon i krisesituasjoner. Utbyggingen av forsterket ekom skal fortsette i nye 
kommuner i 2023, med et langsiktig mål om å etablere et område i alle landets kommuner 
med forsterket mobilkommunikasjon. 
 
Det skal etableres en innkjøpsordning for funksjonell internettilgang. Rammene for ordningen 
vil bli fastsatt i Forskrift om innkjøpsordning for funksjonell internettilgang, der det vil fremgå 
at formålet er å sikre at alle privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter som ikke har 
tilbud om funksjonell internettilgang, kan få støtte til etablering av tilgang til slik tjeneste. 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal forvalte ordningen i henhold til forskriften. Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet skal også ha ansvar for å sikre at bruken av midlene skjer i 
samsvar med EØS-regelverket for offentlig støtte, og skal forvalte ordningen innenfor 
bevilgningen på kap. 543, post 71. Midler til å administrere ordningen er bevilget på kap. 
543, post 01.  
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Inntekter 
Kap. 3543   Nasjonal kommunikasjonsmyndighet                            (tall i tusen kr) 
Post Betegnelse Budsjett  
01 Diverse gebyrer 309 
70 Inntekter fra gjennomførte frekvensauksjoner 609 400 
 Sum kap. 0543 609 709 

 
På kap. 3543 er det budsjettert med 309 000 kr i gebyrinntekter, og som i hovedsak består 
av gebyrer knyttet til tillatelser for radioamatører og gebyr for radioutstyr i luftfartøy.  
 
Det er opprettet en ny post under kapitlet. På denne posten skal inntekter fra gjennomførte 
frekvensauksjoner føres. Alle vinnerne i auksjonen av frekvensbåndene omkring 2,6 og 3,6 
GHz til mobilkommunikasjon og 5G som ble avholdt i september 2021 valgte å betale 
auksjonsprovenyet over tid. Anslått inntekt i 2023 fra denne auksjonen er 609,4 mill. kroner. 
 
Kap. 5570 Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 
                                                                                                               (tall i tusen kr)  
Post Betegnelse Budsjett  
70 Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 262 613 
 Sum kap. 5570 262 613 

 
Sektoravgiftene skal i hovedsak dekke Nasjonal kommunikasjonsmyndighets utgifter som er 
budsjettert på kap. 543, postene 01 og 45, og merverdiavgift på kap. 1633, post 01. 
Sektoravgifter for å dekke kostnadene med å administrere ordningen for å tildele 5-sifrede 
nummer, inntektsføres også på denne posten. 
 
Bevilgningen på posten er justert opp med 3,6 mill. kroner for å styrke Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet på sikkerhetsområdet, jf. omtale under kap. 0543. 
 
Videre er bevilgningen justert opp med om lag 3,5 mill. kroner fordi en gjennomgang av 
regnskapstall viser at regnskapsført merverdiavgift ligger noe høyere enn det som er 
budsjettert i 2022. 
 
Bevilgningen er redusert med til sammen om lag 2 mill. kroner på grunn av endrede 
jobbreisevaner og endringer knyttet til kompensasjon ved innføring av ny premiemodell i 
Statens pensjonskasse, jf. omtale under kap. 0543.  
 
Departementet gjør oppmerksom på følgende i Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og 
toll 2023, pkt. 5.1.4, siste avsnitt: «Det er satt av et sjablonmessig beløp som skal dekke økt 
arbeidsgiveravgift hos arbeidsgivere i offentlig sektor, se punkt 2.4.17 i Prop. 1 S Gul bok 
(2022–2023). I Revidert nasjonalbudsjett 2023 vil regjeringen komme tilbake til Stortinget 
med forslag til konkrete endringer på kapittel og post. 
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6. Fullmakter 
Departementet delegerer budsjettmessige fullmakter til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
for budsjettåret 2023 som omtalt nedenfor. 
 
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har fått 
delegert i instruks av 12.01.2023. 

6.1 Fullmakt til å fatte enkeltvedtak og gi forskrift om beregning og 
betaling av avgift til statskassen for bruk av frekvenser og tillatelse til 
bruk av 5-sifret nummer 

Ved behandlingen av Prop. 1 LS (2022-2023) og Innst. 3 S (2022-2023) vedtok Stortinget 13. 
desember 2022 følgende: 
 

“Frekvens- og nummeravgift 
§ 1 Fra 1. januar 2023 skal det i henhold til lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk 
kommunikasjon § 12-2 betales avgift til statskassen for bruk av frekvenser til drift av system 
for mobilkommunikasjon (frekvensavgift) med følgende beløp per MHz (frekvensdupleks) 
disponert båndbredde: 
 

- 450 MHz-båndet                            kr 1 430 000 
- 700- MHz-båndet                           kr 1 630 000 
- 800 MHz-båndet                            kr 1 630 000 
- 900 MHz-båndet                            kr 1 630 000 
- 1800 MHz-båndet                          kr 1 630 000 
- 2,1 GHz-båndet                             kr 1 508 000      

 
§ 2 For 2023 skal det i henhold til lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 12-
2 betales avgift til statskassen for tillatelse til bruk av femsifrede nummer (nummeravgift) 
med følgende beløp per nummer:  

  
- Kategori A                                      kr 160 390 
- Kategori B                                      kr 114 270 
- Kategori C                                      kr   87 900 
- Kategori D                                      kr   61 550 
- Kategori E                                      kr   28 600 
- Kategori F                                      kr     3 560  

 
§ 3 Kommunal- og distriktsdepartementet kan fatte enkeltvedtak og gi forskrift om beregning 
og betaling av avgiften." 
 
Kommunal- og distriktsdepartementet delegerer disse fullmaktene til Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet. 
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6.2 Fullmakt til å innhente inntekter ved tildeling av tillatelser 
Ved behandlingen av Prop. 1 LS (2022-2023) og Innst. 5 S (2022-2023) vedtok Stortinget 21. 
desember 2022 følgende: 
  

"Inntekter ved tildeling av tillatelser 
§ 1 Fra 1. januar 2023 kan det med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk 
kommunikasjon § 12-2 kreves vederlag til statskassen ved tildeling av tillatelser.  
 
Kommunal- og distriktsdepartementet kan gi forskrift om beregning og betaling av beløpet." 
 
Kommunal- og distriktsdepartementet delegerer denne fullmakten til Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet. 
 

6.3 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 
budsjettåret 
Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3. 
 

7. Rapportering og resultatoppfølging 

7.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året 
Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2023, samt frister for innspill i 
budsjettprosessene i 2023 og budsjettprosessene for senere år, framgår av 
styringskalenderen i vedlegg 1. 

7.2 Årsrapport og årsregnskap 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal sende årsrapporten for 2023 til departementet 
innen 15. mars 2024, med kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i 
Hovedinstruks for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Rapporten skal inneholde 
rapportering om måloppnåelse, oppdrag og styringsparametere omtalt i dette 
tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 Mål for 2023 og pkt. 4 Andre forutsetninger og krav.  
 
For årsrapporten for 2022 skal virksomheten rapportere om iverksatte tiltak og konkrete 
resultater i arbeidet med å følge opp fellesføringen om konsulentbruken. Dersom det er 
fagområder og/eller kompetanseområder der virksomheten benytter konsulenter i vesentlig 
grad, skal bakgrunnen for dette omtales i rapporten. Virksomheten skal som en del av 
rapporteringen også gi en omtale av eventuelle kjøp av konsulenttjenester fra 
kommunikasjonsbransjen (alle typer kommunikasjonstjenester) i 2022 og opplyse om 
totalbeløp for kjøp av slike tjenester. 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal sende en korrekt, dekkende og komplett årsrapport 
til departementet. Årsrapporten skal ikke endres etter den er sendt til departementet, med 
mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig. 
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8. Budsjettmessige forutsetninger  
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2023 slik at 
etaten kan nå målene innenfor bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement 
for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2. 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke 
dem til andre formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er 
hvis det er gitt en slik fullmakt i pkt. 6 i dette brevet.  
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke 
oppstår behov for å øke bevilgningen. Departementet forutsetter at Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet rapporterer om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene 
umiddelbart. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Hjelle (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Heidi Kvalvåg 
avdelingsdirektør 

 
Vedlegg (1): 
Styringskalender for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i 2023. 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 
Samferdselsdepartementet 
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Vedlegg 1  
 
Styringskalender for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for 2023 

Måned Rapportering/møte Tidspunkt  
Januar Rapportering til statsregnskapet1 januar 2023 

Februar Innspill til RNB 2023 24.02.2023 
Mars Etatsstyringsmøte 1/2023 03.03.2023 

 Årsrapport for 2022 15.03.2023 
Mai Innspill til rammefordeling 2024 05.05.2023 

 Innspill til Prop. 1 S for 2024  05.05.2023 
Juni Budsjett- og regnskapsstatus per 30.5 med prognose ut 

året 
16.06.2023 

 Etatsstyringsmøte 2/2023, inkl. status og risikovurdering 
for hovedprioriteringer og oppdrag i tildelingsbrevet 

23.06.2023 

 KDD oversender utkast til tekst til Prop. 1 S for 2024 30.06.2023 
Juli Ev. varsel fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om 

behov for større endringer i 2. halvår 2023, nysalderingen  
04.07.2023 

September Innspill til nysaldert budsjett 2023 22.09.2023 
Oktober Tertialrapport 2. tertial, inkl. budsjett- og regnskapsstatus 

per 31.8 med prognose ut året  
02.10.2023 

 Etatsstyringsmøte 3/2023 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighets innspill til 
tildelingsbrev for 2024 

19.10.2023 
27.10.2023 

November Innspill til nye satsinger og innsparingsforslag for 2025 
Møte om tildelingsbrev 2024 

03.11.2023 
24.11.2023 

Desember Innspill til konsekvensjustering for 2025, og spesifisering 
av 01-posten, fordelt på 01-1 og 01-2. 

01.12.2023 
 

 
 

 
1 Retningslinjer for årsavslutningen for 2022 mv. er gitt i rundskriv R-10/2022, oversendt ved brev av 1.12.2022. 


