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1. Innledning
Samferdselsdepartementet viser til Prop. 1 S (2018–2019) og Innst. 13 S (2018–2019) som
ble vedtatt av Stortinget 11. desember 2018. Dette brevet gjelder Stortingets vedtak og de
mål, prioriteringer og rapporteringskrav som departementet stiller til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet i 2019.
Tildelingsbrevet trekker opp målene for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, herunder
delmål/resultatmål for 2019. Instruks for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Instruks om
økonomistyring i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og de arbeidsoppgavene som etaten
har i henhold til disse, skal til enhver tid følges opp.

2. Overordnet mål
For Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er det overordnede målet å legge til rette for et
likeverdig og sikkert tilbud av grunnleggende elektroniske kommunikasjonstjenester og
posttjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet.

3. Mål, styringsparametere og oppdrag for 2019
Hovedmål 1
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal bidra til å sikre at brukerne har tilgang til robuste,
sikre og pålitelige elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester med tilstrekkelig kapasitet
og funksjonalitet i hele landet.
Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
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Saksbehandler
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22 24 82 18

Prioriteringer og aktivitetskrav i 2019
For å oppfylle dette målet skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:
1. Arbeide for å styrke robusthet i nasjonal digital infrastruktur gjennom videreføring av
eksisterende og vurdering av nye relevante tiltak. Særlig viktig er arbeidet med økt
fiberkonnektivitet med utlandet, pilotprosjektet for alternativt kjernenett og
programmet for forsterket ekom.
2. Identifisering og prioritering av sikkerhetstiltak ved å gjennomføre overordnede risikoog sårbarhetsvurderinger i ekomsektoren.
3. Innenfor områdene sikkerhet, beredskap og kommunikasjonsvern skal Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet:
 Sikre god sikkerhet og beredskap, samt følge opp tilbydernes tiltak mot
sabotasje, avlytting og integritetsbrudd i mobilnettene ved å gjennomføre
effektive og risikobaserte tilsyn.
 Bistå i arbeidet med å identifisere grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF)
og utpeke skjermingsverdige objekter, infrastruktur og informasjonssystemer
etter ny sikkerhetslov.
 Videreutvikle praksis, regelverk og virkemiddelbruk.
4. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal ha tilfredsstillende sikkerhetsberedskap for
å håndtere uønskede hendelser. Nødvendig grunnsikring skal dokumenteres, øves
og vedlikeholdes, blant annet for å bidra til videreutvikling av totalforsvaret.
5. Videreutvikle EkomCERT og samarbeide med NSM på området.
6. Gjennomføre en helhetlig vurdering av bruken av midler på kap. 1380, post 70
Tilskudd til telesikkerhet og beredskap, i lys av statsstøtteregelverket.
7. I samarbeid med DSB, som leder prosjektet, utrede hvordan de kommersielle nettene
kan settes i stand til å bære de samfunnskritiske tjenestene for nødetatene, og
hvordan ulike konsepter kan påvirke konkurranseforholdene. Dette med bakgrunn i at
neste generasjons nødnettstjeneste skal anskaffes av kommersielle mobiltilbydere.
8. Tilrettelegge for nasjonal samordning av fiberinfrastruktur, herunder starte arbeidet
med tvisteløsning og etableringen av et sentralt informasjonspunkt for nasjonal
fiberinfrastruktur.
9. Utarbeide en strategi for robuste og sikre nasjonale transportnett, på bakgrunn av
ROBIN-rapporten og i dialog med bransjen.
10. Utvikle målbilder, systemer og metoder for å forebygge og håndtere utfordringene
med radiostøy, spesielt knyttet til navigasjonssignaler og innføringen av 5G. For å
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gjøre Norge 5G-klart, er også Nasjonal kommunikasjonsmyndighets arbeid med å
håndtere krav til ikke-ioniserende stråling viktig.
11. Følge opp Telenors leveringsplikt for offentlig telefontjeneste til befolkningen og
pålegget om å levere "særlige tjenester til funksjonshemmede og andre sluttbrukere
med spesielle behov". Bidra inn i arbeidet med å utrede en fremtidsrettet løsning for
særlige tjenester til funksjonshemmede og brukere med særlige behov.

Hovedmål 2
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal bidra til å sikre effektiv regulering og legge til rette
for velfungerende post- og ekommarkeder.
Prioriteringer og aktivitetskrav i 2019
For å oppfylle dette målet skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:
1. Gjennomføre markedsanalyser og fatte vedtak om nødvendig sektorspesifikk
konkurranseregulering innenfor de frister som følger av ekomloven. Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet skal prioritere effektiv håndhevelse av gjeldende
markedsvedtak. Myndigheten skal gi tydelig veiledning om konsekvenser ved brudd på
regulering eller vedtak, og om nødvendig aktivt bruke reaksjonsmidler ved overtredelser.
2. Gi relevante innspill i arbeidet med et fremtidsrettet felleseuropeisk postregelverk, bistå
departementet med implementering av EØS-regelverk om grensekryssende
pakkeleveringstjenester, og etablere funksjoner for nøytralt postnummersystem og
etablere nemnd for forbrukerklager.
3. Bistå departementet med å utarbeide nytt regelverk på ekomområdet, herunder bistå i
arbeidet med å gjennomføre EECC (European Electronic Communication Code) –
«kodeksen», og legge til rette for møteplasser med aktører og interesserte parter. Sikre
bredest mulig dialog, samt korrekt og rettidig implementering av nytt regelverk på lik linje
med EFTA og EØS.
4. Tilrettelegge for nasjonal samordning av utbygging av fiberinfrastruktur, og starte arbeidet
med tvisteløsning og etableringen av sentral informasjonstjeneste i henhold til kommende
bredbåndsutbyggingslov.
5. Sikre brukervennlig tilgang til relevant og oppdatert deknings- og markedsinformasjon.
6. Aktivt delta og fremme norske, forankrede posisjoner og interesser i relevante
internasjonale organisasjoner, både globalt og i EØS-samarbeidet.
7. Avklare ansvar og samarbeid mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap knyttet til forvaltning av utstyr og installasjoner som
omfattes av el-tilsynsloven og ekomloven.
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8. Vurdere behovet for endringer i regelverket for autorisering av virksomheter.

Hovedmål 3
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal bidra til å sikre effektiv bruk av begrensede
ressurser, herunder frekvensressurser, nummerserier, domenenavn og IP-adresser.
Prioriteringer og aktivitetskrav i 2019
For å oppfylle dette målet skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:
1. Forberede og tildele frekvenser til 5G.
Tilbyderne skal tidlig få tilgang til og ta i bruk tilgjengelige ressurser til nye tjenester eller
teknologier. Frekvensbånd for mobilkommunikasjon og kandidatbånd for 5G er frekvenser
som vil være spesielt viktige for å legge til rette for konkurranse, tidlig oppstart av 5G og
for næringsutvikling som bruker tingenes internett (IoT)
2. Arbeide for smidig og aktiv forvaltning av norske nummerressurser for å legge til rette for
innovative tjenester innenfor eksempelvis tingenes internett (IoT/Internet of Things).

Hovedmål 4
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal bidra til å sikre at det norske samfunnet er best
mulig orientert om utviklingen innenfor de områdene myndigheten har ansvar for og legge til
rette for innovasjon og bruk av ny teknologi.
Prioriteringer og aktivitetskrav i 2019
For å oppfylle dette målet skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:
1. Veilede offentlige og private aktører om regelverk, sårbarheter, beskyttelsestiltak og om
viktige momenter ved anskaffelse av ekomløsninger.
2. Informere samfunnet om muligheter og utfordringer knyttet til innføringen av 5G og IoT.
3. Delta aktivt på ulike arenaer og i samfunnsdebatten, og sørge for at resultatet av
myndighetsutøvelsen innen ekom- og postregelverket er synlig.
4. Videreutvikle eksisterende og vurdere behovet for å etablere nye møteplasser og
samarbeidsformer med bransje og myndigheter som har tilgrensende ansvarsområder.
4. Andre forutsetninger og krav
Risikovurderinger
Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i statlig forvaltning.
Systematiske og gjennomarbeidede risikovurderinger kan bidra til en bedre og mer helhetlig
etatsstyring basert på risiko og vesentlighet, og bør være integrert i mål- og resultatstyringen.
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Nasjonal kommunikasjonsmyndighets risikovurderinger er en viktig del av styringsdialogen
med departementet.
Bruk av risikovurderinger i styringsdialogen er et område som Samferdselsdepartementet
ønsker å videreutvikle, jf. bestilling fra departementet av 16. mai 2018 og svar fra Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet av 14. juni 2018 om arbeidet med internkontroll og
risikovurderinger i virksomheten. Alle etatene underlagt Samferdselsdepartementet skal nå
spille inn risikovurderinger med utgangspunkt i en felles mal. Basert på etatenes innspill vil
departementet vurdere hvordan risikovurderingene kan være grunnlag for styringsdialog og
utarbeidelse av senere tildelingsbrev, og vil følge opp dette i samråd med etatene.
Vi ber ut fra dette om at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet spiller inn en overordnet
risikovurdering i tråd med vedlagte mal til første tertialrapport. Etatens risikovurderinger skal
også oppsummeres og omtales i tertialrapportene og årsrapporten.
Effektivisering
Reformen for avbyråkratisering- og effektivisering (ABE-reformen) er videreført i
statsbudsjettet for 2019. Formålet er å gi insentiv til mer effektiv statlig drift og skape
handlingsrom for prioriteringer. Denne innhentingen er satt til 0,5 pst. av driftsutgiftene til alle
statlige virksomheter. Grunnlaget for beregningen i 2019 er saldert budsjett 2018. For
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er produktivitetsgevinsten i 2019 satt til 985 000 kr på
kap. 1380, post 01 Driftsutgifter.
I tertial- og årsrapportene skal det gå fram hvilke tiltak som er gjort for å følge opp dette.
Samferdselsdepartementet er opptatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets arbeid med
effektivisering. Etaten skal rapportere på indikatorene for drifts- og administrasjonseffektivitet
i tertialrapportene og årsrapporten. I tertialrapportene rapporteres akkumulerte data for
tertialet/-ene. Inndata skal også oppgis, jf. brev av 13. juni 2018 fra
Samferdselsdepartementet.
Samfunnssikkerhet
Arbeidet med samfunnssikkerhet skal være målbart, systematisk og sporbart og inngå som
en integrert del av etatens virksomhet.
Det overordnede målet for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i
samferdselssektoren er å unngå store uønskede hendelser som medfører skader på
personer, miljø eller materiell og minske følgene av slike hendelser hvis de skulle oppstå,
samt sikre pålitelighet og fremkommelighet i transport- og kommunikasjonsnett i både
normalsituasjoner og under påkjenninger.
De overordnede mål og krav for samfunnssikkerhetsarbeidet i etatene er fastlagt i «Strategi
for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren» fra 2015. Som det fremgår av strategien skal
etatene særskilt prioritere følgende tre områder:
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klimatilpasning
informasjons- og IKT-sikkerhet
sikring av kritiske objekter, systemer og funksjoner

I 2016 konkretiserte etatene hva ovennevnte prioriteringer innebærer for egen virksomhet i
egne strategier for samfunnssikkerhet og tilhørende handlingsplaner.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i 2019 rapportere til departementet på status i
oppfølgingen av egen strategi og tilhørende handlingsplan. Rapporteringen skal synliggjøre
forholdet mellom strategiske mål, tilstand og status innenfor målområdene, og tilhørende
aktiviteter og tiltak. Den skal sendes som selvstendige vedlegg til hhv. første og andre
tertialrapport. I tertialrapportene skal det gis et overordnet sammendrag av rapporten.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i 2019 delta på de halvårlige kontaktmøtene om
samfunnssikkerhet som departementet avholder i forbindelse med ovennevnte rapportering.
Samferdselssektoren er en viktig del av totalforsvaret, og etatene og selskapene skal kunne
yte støtte til Forsvaret i sikkerhetspolitisk krise og krig. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
skal i 2019 være en aktiv bidragsyter i prosesser knyttet til videreutvikling av totalforsvaret.
Dette innebærer å bidra til ansvars- og rolleavklaringer, og delta i beredskapsplanlegging og
øvelser hvor Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har en rolle, inkludert evalueringsarbeidet
etter NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.
I tillegg ber vi Nasjonal kommunikasjonsmyndighet være særlig oppmerksom på det
forebyggende sikkerhetsarbeidet gjennom å følge opp bestemmelsene i sikkerhetsloven med
forskrifter. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet må være forberedt på å bli involvert i
arbeidet departementet iverksetter knyttet til ny sikkerhetslov og forskrifter som trer i kraft i
2019, samt følge opp eventuelle vedtak departementet pålegger Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet i den forbindelse.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i løpet av 2019 rapportere om sitt forebyggende
sikkerhetsarbeid. Samferdselsdepartementet kommer tilbake med nærmere bestilling.
EØS-arbeidet
Regjeringen fører en aktiv europapolitikk, og la våren 2018 frem en ny strategi for
samarbeidet med EU i perioden 2018–2021. Oppfølging av denne strategien, og særlig
hovedbudskapet om å jobbe effektivt og systematisk med EU/EØS-sakene, blir viktig i året
som kommer. Videre vil arbeidet med å ivareta norske interesser knyttet til Brexit bli prioritert.
I det løpende EØS-arbeidet er det særlig viktig å være tidlig ute i medvirkningsarbeidet for å
identifisere saker som er viktige for Norge så tidlig som mulig, og medvirke til at
regelverksutformingen blir mest mulig i tråd med norske interesser. Videre er det viktig å
bidra til å oppfylle regjeringens mål om å redusere etterslepet av EU-rettsakter som vurderes
for innlemmelse i EØS-avtalen. For å oppnå dette er et godt samarbeid mellom
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Samferdselsdepartementet og underliggende virksomheter en nødvendig forutsetning.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet deltar i økende grad i regelverksprosessene i EU
gjennom ekspertgrupper, komiteer og byråer. For å bidra til at vi på samferdselsområdet
samlet sett ivaretar norske interesser på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte, bes
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet følge opp krav og frister for EU/EØS-arbeidet i henhold
til Utredningsinstruksen og Samferdselsdepartementets EØS-strategi. Videre bes Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet rapportere på dette i de samarbeidsfora som finnes mellom
departementet og underliggende virksomheter på EU/EØS-området. Der hvor Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet deltar i EUs regleverksutforming skal det være tett kontakt med
departementet for å bidra til et klart mandat og en koordinert norsk posisjon.
5. Administrative forhold
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal følge opp strategi for tilgjengeliggjøring av
offentlige data i samferdselssektoren, jf. Samferdselsdepartementets oppdragsbrev av 12.
april 2018.
Lærlinger
Regjeringen er opptatt av å øke antall lærlinger. Det er et krav om at alle statlige
virksomheter skal knytte til seg minst en lærling. Vi ber Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
innen 1. august 2019 om å redegjøre for antall lærlinger i etaten, innenfor hvilke fag og om
det har vært vurdert å øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag. For øvrig viser vi
til vedlagte kopi av Samferdselsdepartementets brev av 3. november 2016.
Fellesføring - inkluderingsdugnad
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens
inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå
målene for dugnaden. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i årsrapporten redegjøre for
hvordan Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå
5 %-målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.
Har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal
andelen som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en rapporteres i årsrapporten. Har
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet færre enn fem nyansettelser i perioden, skal
prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. For
disse virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre måleperiode (enn ett år) før
måltallet rapporteres. I årsrapportens kapittel 4 skal alle virksomheter vurdere arbeidet opp
mot målene for dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer,
og hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykkes med å nå målene for dugnaden, jf.
Rundskriv H-3/18.
Fellesføring - motvirke arbeidslivskriminalitet
Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å
motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet
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med å fremme et seriøst arbeidsliv. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal ved tildeling av
oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og
regler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra
oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å
gjennomføre dette hensynet." jf. Rundskriv H-8/17.

6. Budsjettildeling og fullmakter
Stortinget vedtok 11. desember 2018 statsbudsjettet for 2019, jf. Prop. 1 S (2018–2019) og
Innst. 13 S (2018–2019). Bevilgningen på kap. 5577, post 75 ble vedtatt ved Stortingets
behandling 12. desember, jf. Innst. 3 S (2018–2019).
6.1. Bevilgninger
For Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ble disse bevilgningene vedtatt:
Kap. 1380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Post
Benevnelse
01
Driftsutgifter
45
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan
overføres
70
Tilskudd til telesikkerhet og beredskap, kan
overføres
71
Tilskudd til bredbåndsutbygging, kan overføres
Sum kap. 1380, inkl. kap. 1380, post 72

kr
224 600 000
16 400 000
183 000 000
199 750 000
773 750 000

Samferdselsdepartementet skal administrere ordningen med tidlig frigjøring av 700 MHzbåndet, herunder bevilgningen på 150 mill. kr på kap. 1380, post 72 Tidlig frigjøring av 700
MHz-båndet.
Kap. 4380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Post
Benevnelse
01
Diverse gebyrer
Sum kap. 4380
Kap. 5577 Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet
Post
Benevnelse
75
Sektoravgifter Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet
Sum kap. 5577

kr
600 000
600 000

kr
243 400 000
243 400 000

Inntektene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet består i hovedsak av sektoravgifter betalt
av tilbydere av elektronisk kommunikasjon og posttilbydere, og noen få gebyrer. Gebyrene
budsjetteres på kap. 4380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, post 01 Diverse gebyrer.
Sektoravgiftene og gebyrene skal i hovedsak dekke Nasjonal kommunikasjonsmyndighets
utgifter som er budsjettert på kap. 1380, postene 01 og 45 og merverdiavgift på kap. 1633
Nettoordning statlig betalt merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter. Unntaket er:
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10,0 mill. kr i refusjon til drift av Radiostøykontrollen
0,9 mill. kr til å administrere tilskudd til bredbåndsutbygging.

Etaten må tilpasse bruken av utgiftsbevilgningene til inntektsutviklingen, slik at kravet om
selvfinansiering blir oppfylt. Vi viser i den forbindelse til vårt brev av 6. desember 2018 om
system for budsjettstyring. På bakgrunn av tilbakemeldingen vil Samferdselsdepartementet
vurdere videre oppfølging.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet administrerer ordningen med 5-sifret
nummerforvaltning. Inntektene fra salget føres på kap. 5583 Særskilte avgifter i bruk av
frekvenser, post 70 Avgift på frekvenser mv. Sektoravgiftene for kostnadene ved å
administrere ordningen inntektsføres på kap. 5577, post 75.
6.2. Fullmakter vedtatt av Stortinget
Stortinget vedtok ved behandlingen av Prop. 1 S (2018–2019) og Innst. 13. S (2018–2019)
bl.a. disse fullmaktene for Samferdselsdepartementet:
«IV
Tilsagnsfullmakter
Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd utover
gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger
følgende beløp:
Kap. 1380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Post
70

Benevnelse
Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, fiberkabler

20 mill. kroner

XIII
Overføringer til og fra reguleringsfond
Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan overføre inntil 10 mill. kroner
til eller fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighets reguleringsfond.»
Samferdselsdepartementet delegerer disse fullmaktene til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet.
------
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Ved behandlingen av Prop. 1 LS (2018-2019) og Innst. 3 S (2017-2018) Skatter, avgifter og
tollvedtak vedtok Stortinget 12. desember 2018 bl.a. disse fullmaktene:
«Avgift på frekvenser mv. (kap. 5583, post 70)
§ 1 Fra 1. januar 2019 skal det betales avgift til statskassen for bruk av frekvenser til drift av
system for mobilkommunikasjon med følgende beløp per MHz (frekvensdupleks) disponert
båndbredde:
- 450 Mhz-båndet
- 800 MHz-båndet
- 900 MHz-båndet
- 1800 MHz-båndet
- 2,1 GHz-båndet

kr 1 302 000
kr 1 485 000
kr 1 485 000
kr 1 485 000
kr 1 373 000

Samferdselsdepartementet kan fatte enkeltvedtak og gi forskrift om beregning og betaling av
avgiften.
§ 2 For 2019 skal det betales årsavgift til statskassen for tillatelse til bruk av 5-sifret nummer
med følgende beløp per nummer:
- Kategori A
- Kategori B
- Kategori C
- Kategori D
- Kategori E
- Kategori F

kr 146 040
kr 104 040
kr 80 040
kr 56 040
kr 26 040
kr 3 240

Samferdselsdepartementet delegerer fullmakten etter § 2 til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet.
«Inntekter ved tildeling av tillatelser (kap. 5309, post 29)
§ 1 For 2019 kan Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet innhente
inntekter ved tildeling av tillatelser. Beløpet betales til statskassen.
§ 2 Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet kan gi forskrift om
beregning og betaling av beløpet.»
Samferdselsdepartementet delegerer disse fullmaktene til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet.
6.3 Fullmakter etter bevilgningsreglementet
Finansdepartementet delegerte i rundskriv R-110 av 13. januar 2017 noen fullmakter etter
bevilgningsreglementet til departementene. Disse fullmaktene kan departementet
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videredelegere til underliggende etater. For Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er en
fullmakt relevant:
Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret
Samferdselsdepartementet delegerer til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fullmakt til å
inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over 2019. Leieavtalene og avtalene om
kjøp av tjenester må gjelde kjøp til den ordinære driften av etaten, f.eks. leie av lokaler,
kontorutstyr og kjøp av renholds- og vaktmestertjenester. Etaten må kunne dekke inn
utgiftene i forbindelse med avtalene innenfor et uendret bevilgningsnivå på kap. 1380, post
01, i hele avtaleperioden. For alle avtaler ut over budsjettåret må Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet nøye vurdere behovet for oppsigelsesklausuler. Ved vurderingen
skal hensynet til den framtidige handlefriheten veie tungt. Dette gjelder særlig når avtalene
går over flere år.
Dersom fullmakten ikke blir benyttet etter forutsetningene, kan Samferdselsdepartementet
trekke den tilbake. I forklaringene til statsregnskapet for 2019 må Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.
Ved inngåelse av nye avtaler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet nøye vurdere de
budsjettmessige konsekvensene av avtalene. Dersom det ikke er budsjettmessig dekning for
en avtale, må den legges fram for Samferdselsdepartementet før den blir inngått, slik at ev.
behov for bevilgninger kan bli vurdert i de ordinære budsjettprosessene.

7. Rapportering og resultatoppfølging
7.1 Generelt
I instruks for økonomistyring for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er det satt krav til
rapportering fra etaten både i og etter budsjettåret. Vedlagt følger oversikt over
rapporteringskrav i årsrapporten og tertialrapportene for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
for 2019.
Summen av rapporteringene i tertialrapportene, årsrapporten og på etatsstyringsmøtene skal
bidra til en best mulig styringsdialog og fortløpende resultatoppfølging. Etatsstyringsmøtene
bør utfylle og forklare de skriftlige rapportene snarere enn å gjengi innholdet i disse.
7.2 Årsrapport
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal årlig utarbeide en årsrapport til
Samferdselsdepartementet. Det presiseres at årsrapporten og årsregnskapet skal utarbeides
etter fastsatt standard, jf. Bestemmelsene om økonomistyring i staten, pkt. 1.5.1, 2.3.3 og
3.4. Det vises også til Finansdepartementets rundskriv R-115 av 24. november 2016 om
utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap, og maler for årsrapport og
årsregnskap fra Direktoratet for økonomistyring.
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Årsrapporten for 2019 skal bl.a. inneholde en helhetlig framstilling og vurdering av Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet sine gjennomførte aktiviteter og resultater. Den skal gi et
grunnlag for å vurdere om ressursene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har hatt til
rådighet har blitt brukt effektivt og etter forutsetningene.
Årsrapport med regnskap skal sendes Samferdselsdepartement senest 13. mars 2020.
Årsrapporten skal publiseres innen 1. mai 2020, eller så snart rapporten er behandlet i
styringsdialogen mellom departementet og virksomheten. Etaten skal ikke publisere
årsrapporten før rapporten har vært behandlet i styringsdialogen.
7.3 Tertialrapporter
Så snart som mulig etter tertialskiftet og senest 10. juni 2019 og 10. oktober 2019 skal
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sende tertialrapport til departementet. Rapporten skal
inneholde:






en oversikt over risikoområder og tiltak i tråd med vedlagte mal
oppfølging av fastsatte mål og andre krav som er satt i pkt. 3 og 4 og i vedlegg
prognose bruken av bevilgningene for budsjettåret
bruken av fullmakt som ble gitt ved behandlingen av Prop. 1 S (2018-2019)
en overordnet omtale i rapporten og et eget vedlegg om samfunnssikkerhet

8. Plan for etatsstyringsmøtene mv.
Måned
Januar

Aktivitet
- Etatsstyringsmøte med statsråden

Mars

-

Juni

Oktober

-

Årsrapport 2018
Møte om årsrapporten for 2018
Tertialrapport 1 til departementet
Etatsstyringsmøte
Kontaktmøte samfunnssikkerhet og
beredskap
Tertialrapport 2 til departementet
Etatsstyringsmøte

Dato
14. januar kl. 11.0012.00
15. mars
9. april
10. juni
19. juni
I juni, avtales
nærmere
10. oktober
24. oktober

9. Avslutning
I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet
bevilgningene på kap. 1380, postene 01, 45, 70 og 71, kap. 4380, og kap. 5577, post 75 til
disposisjon for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i 2019. Disse bevilgningene skal brukes
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i samsvar med de styringssignalene som er gitt i Prop. 1 S (2018–2019) og Innst. 13 S
(2018–2019), ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019, i dette tildelingsbrevet,
ev. supplerende tildelingsbrev og i etatsstyringsmøtene.
Med hilsen

Tove Kristin Flølo (e.f.)
ekspedisjonssjef
Heidi Kvalvåg
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:
Overordnede risikovurderinger for 2019
Rapporteringskrav 2019
Samferdselsdepartementets brev av 3. november 2016

Kopi:
Riksrevisjonen
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RAPPORTERINGSKRAV TIL NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET I 2019

Rapport

Rapporteringskrav
Styrings- Annen
parameter rapp.

Nr.

T1

T2

Årsrapport

Annen frist
Kommentar

Risikovurderinger
Felles for alle etatene
Risikoområder
Oppsummering av risikoer

X

X
X

X

X

X

Oversikt over risikoer og tiltak, jf. egen mal.
Basert på innspill i mal

Mål (fra tildelingsbrevet)
Nkom skal bidra til å sikre at brukerne får tilgang til
robuste, sikre og pålitelige ekomnett og -tjenester
X
med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet i hele
landet
Nkom skal bidra til å sikre effektiv regulering og
X
legge til rette for velfungerende post- og
ekommarkeder
Nkom skal bidra til å sikre effektiv bruk av
begrensede ressurser, herunder
X
frekvensressurser, nummerserier, domenenavn og
IP-adresser

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Nkom skal bidra til å sikre at det norske samfunnet
er best mulig orientert om utviklingen innenfor de
X
områdene myndigheten har ansvar for og legge til
rette for innovasjon og bruk av ny teknologi

Økonomi/ressursbruk
Felles for alle etatene
Regnskap kap./post
Prognose forbruk kap./post
Bruk av fullmakter
Årsregnskap

X
X

Effektiv ressursbruk
Felles for alle etatene
Administrasjon
Lønnsutgifter per årsverk (KPI1)
Totalutgift per årsverk (KPI2)
Lønnsutgiftsandel (KPI3)
Andel administrative utgifter (KPI4)
Administrative utgifter per årsverk (KPI5)
Tiltak for å følge opp ABE-reformen
Adm. nøkkeltall DFØ
Antall ansatte per 31.12
Antall årsverk
Samlet tildeling post 01-99
Utnyttelsesgrad post 01-29
Driftsutgifter
Lønnsandel av driftsutgifter

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

1

Beskrive tiltak for å følge opp ABE-reformen

RAPPORTERINGSKRAV TIL NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET I 2019

Rapport

Rapporteringskrav
Styrings- Annen
parameter rapp.

Nr.
Lønnsutgifter pr årsverk
Lønnsandel av total omsetning
Konsulentandel av total omsetning

T1

T2

Årsrapport

Annen frist
Kommentar

X
X
X

X
X
X

Andre rapporteringskrav i tildelingsbrevet
Felles for alle etatene
Samfunnssikkerhet
EØS-arbeidet
Tilgjengeliggjøring av offentlige data
Motvirke arbeidslivskriminalitet
Inkluderingsdugnaden
Likestilling i virksomheten
Lærlinger i virksomheten

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

2

Hovedrapportering i vedlegg til T1 og T2
Kort beskrivelse av arbeidet i etaten i 2019

01.08.2019

Fellesføring
Fellesføring
Følge tidligere maler fra SD
Kvitteres ut som egen sak til SD

Vedlegg til tertialrapport 1 - 2019

Overordnede risikovurderinger for 2019 - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Kort innledende tekst, ca 1/2 side om etatens hovedmål, hva som er viktig for måloppnåelse. Etatens arbeid med risikovurdering av virksomheten.

Risikoer på virksomhetsnivå
Etaten identifiserer iboende risikoer (mulige uønskede hendelser før tiltak, rutiner og aktiviter er etablert) innenfor følgende hovedområder:
- Etatenes samfunnsoppdrag og mål
- Gjennomføring av budsjettet
- Effektiv ressursbruk
- At virksomheten driver i samsvar med gjeldende lover og regler
De identifiserte risikoene samles i et mindre antall kategorier (f.eks. 1-3 innenfor hvert av hovedområdene), som utgangpunkt for risikomatrisen.

Riskomatrise
Etaten setter opp en riskomatrise for de oppgitte kategoriene. Det brukes følgende betegnelser:
Sannsynlighetskategorier:
S1
Meget liten

S2
Liten

S3
Moderat

S4
Stor

S5
Svært stor

1
Ubetydelig

2
Lav

3
Moderat

4
Alvorlig

5
Svært alvorlig

Konsekvenstype:

Risikonivåer (kombinasjonen av sannsylighet og konsekvens, se risikokart s. 3):
1
Lav

2
Moderat

3
Høy

4
Kritisk
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For hver av de definerte kategoriene settes det opp identifiserte risikoer/risikomomenter og tiltak. Utgangspunktet for rapporteringen bør være
risikomomenter der risikonivået er moderat til kritisk (og senere rapportering på om risikonivået er brakt ned til et lavere nivå). Tiltak kan inndeles i ulike
faser, f.eks. 1) gjennomførte tiltak, 2) tiltak i prosess, 3) planlagte tiltak og 4) mulige tiltak.

Eksempel på risikomatrise:

Kategori 1: Samfunnsoppdraget
Beskrivelse: Risiko for manglende oppfyllelse av samfunnsoppdraget
Her settes inn et kort avsnitt om hva manglende oppfylling av samfunnsoppdraget kan innebære.

Risikomoment

S og K

Risikonivå

Omstillingsevne
Hva kan skje? Iboende risiko

3 og 5

Kritisk

Gjennomførte tiltak
Tiltak i prosess
Planlagte tiltak
Mulige tiltak

Miste nøkkelpersonell/kompetanse
Hva kan skje? Iboende risiko

3 og 3

Høy

Gjennomførte tiltak
Tiltak i prosess
Planlagte tiltak
Mulige tiltak

Tiltak

Plasser inn risikofaktorene i matrisen
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Statsråden

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

16/3781-2

14.09.2016

Tiltak for å øke antall lærlinger i staten
Regjeringen har satt ambisiøse mål i regjeringsplattformen for inntak av lærlinger i offentlige
virksomheter. Sammen med de øvrige partene i arbeidslivet og kunnskapsministeren signerte
jeg den nye samfunnskontrakten for flere læreplasser i mars i år. I samfunnskontrakten skal
partene jobbe aktivt for at flere søkere skal få læreplass gjennom å rekruttere flere bedrifter og
virksomheter. Hovedmålet med den nye samfunnskontrakten er at alle kvalifiserte søkere skal
få tilbud om læreplass.
For å følge opp målene i regjeringsplattformen og i den nye samfunnskontrakten og nå i tråd
med regjeringens beslutning ber jeg departementene om:
1.

Å videreføre kravet til alle statlige virksomheter om å knytte til seg minst én lærling.

Dette kravet er et sentralt tiltak i strategien for å øke antall lærlinger i statsforvaltningen, som
regjeringen iverksatte i 2015. Det vises til brev om flere lærlinger i statlige virksomheter, som
kunnskapsministeren og jeg sendte til alle departementene i mars i fjor. Kravet som ble
formidlet i fjor, var imidlertid avgrenset til å gjelde kun for 2015. Vi har valgt å videreføre
kravet - også utover 2016. Dersom virksomheter med færre enn 100 ansatte ikke har
forutsetninger for å fylle kravene i læreplanen, eller inngå samarbeid med andre for å oppfylle
kravet, må dette avklares med overordnet departement. Virksomhetene skal også hvert år
vurdere om de kan øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag.

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 68 00 Telefaks: 22 24 27 40
Org. nr.: 972 417 858

2.
For å styrke en felles innsats for å rekruttere lærlinger og bidra til et yrkesfaglig løft,
skal statlige virksomheter knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet
opplæringskontor.
Opplæringskontoret skal bistå statlige virksomheter i arbeidet med å følge opp lærlingene. Det
dreier seg blant annet om forvaltning av lærekontrakter og tilrettelegging for opplæring.
3.
For å sikre drift av opplæringskontoret og legge til rette for innflytelse fra
virksomhetene, skal statlige virksomheter tilknyttet OK bidra til medfinansiering. Dette vil
skje ved at opplæringskontoret beholder om lag en tredjedel av lærlingtilskuddet.
Tilbakehold av lærlingtilskudd er det normale i arbeidslivet ellers når virksomheter knytter
seg til et opplæringskontor. Opplæringskontorets nedslagsfelt har til nå vært avgrenset til å
omfatte statlige virksomheter i Oslo og Akershus. Fra 2017 utvides virkefeltet til også å
omfatte statlige virksomheter i Østfold og Buskerud.
OK stat ble etablert i 2013 som et samarbeidsprosjekt med Kunnskapsdepartementet og med
arbeidsgiveransvaret lagt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er tidligere
besluttet at opplæringskontoret skal gjøres til en permanent ordning, og at kontoret skal legges
til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fra 1. januar 2017.
I tråd med regjeringens beslutning ber jeg også om følgende:
•
At departementene følger opp kravet om å knytte til seg minst én lærling i
styringsdialogen og sette i gang prosessen overfor underliggende virksomheter. Det enkelte
departement velger selv i hvilken form kravet formidles, men eksempelvis kan man
tydeliggjøre kravet i tildelingsbrevet for 2017.
•
At departementene informerer sine underliggende virksomheter i de aktuelle fylkene
herunder Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold om at de skal knytte seg til OK stat eller et
annet opplæringskontor. OK stat vil i etterkant selv ta kontakt med statlige virksomheter i de
aktuelle fylkene for å gi informasjon om hva de kan tilby av bistand.
Lykke til med arbeidet!

Med hilsen
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Jan Tore Sanner

Adresseliste
Arbeids- og
sosialdepartementet
Barne- og
likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og
omsorgsdepartementet
Justis- og
beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og
matdepartementet
Nærings- og
fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
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Postboks 8019 Dep

0030

OSLO

Postboks 8036 Dep

0030

OSLO

Postboks 8008 Dep
Postboks 8126 Dep

0030
0032

OSLO
OSLO

Postboks 8011 Dep

0030

OSLO

Postboks 8005 Dep

0030

OSLO

Postboks 8013 Dep
Postboks 8030 Dep
Postboks 8119 Dep

0030
0030
0032

OSLO
OSLO
OSLO

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO

Postboks 8090 Dep

0032

OSLO

Postboks 8148 Dep
Postboks 8010 Dep
Postboks 8001 Dep
Postboks 8114 Dep

0033
0030
0030
0032

OSLO
OSLO
OSLO
OSLO

DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT
Statsråden

Ifølge liste

Deresref

Vårref

15/2071-

Dato

117616

Tiltak for å øke antall lærlinger i staten
Regjeringen har satt ambisiøse mål i regjeringsplattformen for inntak av lærlinger i offentlige
virksomheter. Vedlagt følger kopi a-(T
brev fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore
Sanner av 14. september 2016 om tiltak for å øke antall lærlinger i staten.
Kravet om at alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling videreføres også
utover 2016. Dersom virksomheter med færre enn 100 ansatte ikke har forutsetninger for å
fylle kravene i læreplanen, eller inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravet, må dette tas
opp med Samferdselsdepartembntet.Virksomhetene skal også hvert år vurdere om de kan øke
antall lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag.
For å styrke en felles innsats for å rekruttere lærlinger og bidra til yrkesfaglig løft, skal statlige
virksomheter knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor som
skal bistå i arbeidet med å følge opp lærlingene.
For å sikre drift av opplæringskontoret og legge til rette for innflytelse fra virksomhetene, skal
statlige virksomheter tilknyttet OK bidra til medfinansiering. Dette vil skje ved at
opplæringskontoret beholder om lag en tredjedel av lærlingtilskuddet. Hittil har
opplæringskontorets nedslagsfelt være aVgrensettil å omfatte statlige virksomheter i Oslo og
Akershus. Fra 2017 utvides det til å omfatte statlige virksomheter i Østfold og Buskerud.
Jeg ber virksomhetene innen 1. au ust o første an 1. au ust 2017 redegjøre for antall
lærlinger i virksomheten, innenfor hvilke fag og om det har vært vurdert å øke antall lærlinger
og tilby opplæring i nye lærefag. Innen samme dato bes de av virksomhetene som har færre
enn 100 ansatte redegjøre for hvorfor de ikke har forutsetninger for å fylle kravene i
læreplanen, eller inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravene.

Postadresse:Postboks8010Dep,0030Oslo
Kontoradresse:Akersg.59 Telefon:22 24 90 90
Org.nr.: 972417 904

Jernbaneverket har i dag lærlinger innen en rekke jernbanetekniske fag. Fra 2017 må kravet
om lærlinger i statlige virksomheter videreføres av Jernbanedirektoratet.

Ketil Solvik-Olsen

Vedlegg

#

Side 2

Adresseliste
Jernbaneverket
Kystverket hovedkontoret
Luftfartstilsynet
Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet
Statens havarikommisjon for
transport
Statens jernbanetilsyn
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Postboks 4350
Postboks 1502
Postboks 243

2308
6025
8001

HAMAR
ÅLESUND
BODØ

Postboks 93

4791

LILLESAND

Postboks 213

2001

LILLESTRØM

Postboks 7113 St. Olavs plass 0130

OSLO

