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Supplerende tildelingsbrev nr. 6 for 2022 Mobiltelefoner for høygradert 
kommunikasjon 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ivaretar utøvende funksjoner 
og ansvar på en rekke områder innen samfunnssikkerhetsfeltet, herunder Nødnett. 

Departementet overfører med dette JDs utøvende funksjoner og oppgaver relatert til 
mobiltelefoner for høygradert kommunikasjon. Dagens løsning for høygradert 
mobiltelefoni ble tatt frem av Forsvarsmateriell som et fellesprosjekt mellom 
Forsvarsdepartementet og JD. Ulike enheter i forsvarssektoren drifter og forvalter selve 
løsningen, men JD har i kraft av vår samordningsrolle på sivil side ivaretatt 
koordinerings og forvaltningsoppgaver for løsningen i sivil sektor. Dette ansvaret 
innebærer kontakt inn mot ulike enheter i forsvarssektoren så vel som på tvers av 
forvaltningsnivå og sektorer på sivil side i en totalforsvarssammenheng. Oppgavenes 
karakter er av en slik art at vi ser det som mer hensiktsmessig at de ivaretas av DSB. Vi 
overfører med dette ansvar for koordinering og forvaltning på sivil side til DSB. 

Nærmere beskrivelse av oppdraget 
Flere av detaljene om løsningen og oppdraget er sikkerhetsgradert. Departementet ser 
det derfor som hensiktsmessig å diskutere dette nærmere i et gradert møte, og vil derfor 
inviterer DSB til møte om saken i JDs lokaler i Nydalen. Det legges opp til å gjennomføre 
møtet i løpet av juni. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Departementet viser til Stortingets behandling av Prop. 78 S (2021 –2022), der det er 
bevilget midler til formålet på JDs budsjettkapittel. DSB tildeles 14 mill. kroner i 
forbindelse med overtakelse av forvaltningsansvaret for tigertelefoner. Tildelingen 
gjelder for 2022 på kap. 400, post 01. Med forbehold om Stortingets behandling av 
statsbudsjettet 2023, legges det opp til en tildeling på 3 mill. kroner til driftskostnader i 
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2023. 

DSB kan legge til grunn at det stilles til rådighet et årsverk pr. år til oppgaven fra og med 
dette skrivs dato. Departementet vil også etter nærmere avtale og i nærmere angitt 
tidsrom kunne avgi en ressurs for overlapp og til å bistå DSB med overtakelse av 
oppgaven. 

Med hilsen 

Unni Gunnes 
ekspedisjonssjef 

Annette Tjaberg 
avdelingsdirektør 
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