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TILDELINGSBREV 2020 - NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 

 

1. INNLEDNING 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet 

styringssignaler og delegerer midler til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for 2020, 

jf. Prop. 1 S (2019–2020) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 13 

S (2019–2020) vedtatt 11.12.2019 og Prop. 1 LS (2019-2020) og Innst. 3 S (2019-2020) 

vedtatt 13.12.2019. I tillegg gjelder føringene og rapporteringskravene gitt i 

virksomhets- og økonomiinstruksen av 05.02.2020. 

 

Vi ber Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ta opp eventuelle uklarheter så snart som 

mulig. 

2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER OG UTFORDRINGER  

Det er en overordnet prioritering for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i 2020 å 

bidra til å styrke robustheten i nasjonal digital infrastruktur på ekomområdet. Videre 

skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet følge opp ekomtilbydernes tiltak på 

sikkerhetssiden. En viktig oppgave er også å bidra til tilretteleggingen for neste 

generasjons mobilnett (5G). Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal også bidra til å 

legge til rette for etableringen av det tredje mobilnettet, slik at konkurransen i 

mobilmarkedet styrkes. 
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3. MÅL FOR 2020 

Hovedmål: Et likeverdig og sikkert tilbud av grunnleggende elektroniske 

kommunikasjonstjenester og posttjenester av høy kvalitet og til rimelige priser 

over hele landet 

 

3.1 Brukerne skal ha tilgang til robuste, sikre og pålitelige elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester med tilstrekkelig kapasitet og 

funksjonalitet i hele landet. 

Sikre og robuste elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet er nødvendig 

og forventet i dagens samfunn. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet står sentralt i 

dette arbeidet, og skal bidra til at tillit til tjenester og myndigheter opprettholdes. 

 

Samfunnssikkerhet 

Norske ekomnett er en stadig viktigere bærebjelke i det norske samfunnet, og fokus på 

sikkerhet øker i takt med denne utviklingen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal 

styrke robustheten i nasjonal digital infrastruktur gjennom videreføring av eksisterende 

tiltak, og vurdering av nye relevante tiltak. Særlig viktig er arbeidet med å ferdigstille 

tildelingen av midler for fiberkabler til utlandet, fullføre piloter for alternative 

kjernenett, og videreføre programmet for forsterket ekom i nye kommuner iht. de 

føringer som er gitt i Prop. 1 S (2019 -2020) for Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal følge opp tilbydernes tiltak for overholdelse 

av krav til sikkerhet, beredskap og kommunikasjonsvern gjennom aktiv veiledning og 

tilsyn. I tillegg skal tilbydernes taushetsplikt i elektronisk kommunikasjon følges opp. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har også tilsynsansvaret for at norsk 

domeneforvaltning og toppnivådomenet .no forblir en sikker og trygg ressurs. Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet skal bidra til at sluttbrukerne kan ha tillit til at den 

nummerbaserte digitale identiteten ikke kompromitteres. 

 

I 2020 skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennomføre og delta i nasjonale og 

tverrsektorielle øvelser, og gjennomføre kartlegginger og analyser for robust 

infrastruktur. Nkom EkomCERT skal være aktiv til stede hos Nasjonalt 

cybersikkerhetssenter. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal bistå departementet i 

arbeidet med å utpeke skjermingsverdige objekter, infrastruktur og 

informasjonssystemer etter ny sikkerhetslov. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal 

delta i totalforsvaret av Norge, gjennom aktiv deltakelse i Sentralt totalforsvarsforum. 

 

I tråd med KVU-oppdrag og i samarbeid med DSB, skal Nkom levere anbefaling om 

hvordan nødetatenes kommunikasjonsbehov kan dekkes ved bruk av kommersielle 

mobilnett. 
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Legge til rette for at Norge er klargjort for neste generasjons mobilnett/5G 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal aktivt bidra til å gjøre Norge 5G-klart. I dette 

arbeidet inngår blant annet å føre tilsyn for å kontrollere og verifisere at 5G-nettene har 

en robust og redundant infrastruktur med høy kvalitet, å bidra til at 5G-lokasjoner for 

basestasjoner og føringsveier gjøres enkelt tilgjengelige, slik at en rask utbygging av 

5G blir mulig, og å legge til rette for samlokalisering av basestasjoner mellom 

operatører. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal håndtere krav til ikke-

ioniserende stråling, og videreutvikle sin kompetanse på måling av stråling fra 5G-

utstyr.  

 

GNSS-forstyrrelser 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal sikre navigasjonssignaler fra GNSS-systemer 

mot forstyrrelser gjennom deteksjon og lokalisering av støykilder, bevisstgjøre 

sårbarhet for brukere med kritiske GNSS-behov, og tilføre merverdi gjennom 

supplerende varslingsrutiner på tvers av sektorer, ved å: 

 videreutvikle målesystemer og metodikk for å oppdage GNSS-forstyrrelser, også 

gjennom økt utnyttelse av allerede eksisterende infrastruktur 

 øke kunnskap og bevissthet rundt sårbarhet i sektorer med kritiske GNSS-

behov gjennom samordning og koordinering 

 

Virksomheten skal utvikle varslingsrutiner ved GNSS-hendelser på tvers av sektorer 

som et supplement til eksisterende sektorbasert varsling, for å oppnå en merverdi 

gjennom bred varsling til alle relevante aktører, inkludert eventuell tilleggsverdi 

gjennom bruk av sensorer og andre kilder. 

 

KVU-prosjektet og prosjektet for utvikling av ekomportal for fiberinfrastruktur og 

passiv infrastruktur samt etablering av tvisteløsning, skal følges opp tett. Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet skal videre følge opp og stille nye krav til entydig 

identifisering av sluttbruker.  

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal være involvert og i dialog med relevante 

aktører i alt sentralt arbeid på feltet. 

 

Styringsparametere/ særskilte oppfølgnings- og rapporteringskrav 

For å vurdere måloppnåelse under dette målet, setter departementet følgende 

styringsparametere eller særskilte rapporteringskrav for 2020: 

 Antall gjennomførte risikobaserte tilsyn 

 Status og resultater av gjennomførte nasjonale og tverrsektorielle øvelser 

 Resultater av kartleggingen og analysen av robust infrastruktur, og gjennomførte 

"forsterket ekom-tiltak" i nye kommuner iht. bevilgning 

 Status og resultater av KVU-prosjektet for nødkommunikasjon i kommersielle 

nett  
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 Status og resultater av prosjektet for utvikling av ekomportal for 

fiberinfrastruktur og passiv infrastruktur, og etablering av ordning for 

tvisteløsning 

 Status på hvordan sluttbrukerrettigheter og konkurransen i bredbåndsmarkedet 

har blitt ivaretatt under den pågående gjennomføringen av Telenors 

teknologiskifte 

 

For å nå dette målet skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: 

 

Nr Oppdragsbeskrivelse 

1 Vurdere behovet for oppdatering av Nkoms reaksjonsstrategi på viktige 

områder, herunder sanksjoner ved brudd på sikkerhetskrav i nett og 

tjenester, og ved overtredelse av forpliktelser som er pålagt i 

markedsregulering. 

2 Identifisere og prioritere sikkerhetstiltak ved å gjennomføre overordnede 

risiko- og sårbarhetsvurderinger i ekomsektoren. 

3 Styrke robustheten i nasjonal infrastruktur ved videreføring av 

eksisterende, og vurdering av nye relevante tiltak, herunder arbeidet med 

å ferdigstille tildelingen av midler for fiberkabler til utlandet, fullføring av 

piloter for alternative kjernenett, og videreføring av programmet 

"forsterket ekom". 

4 Følge opp sikkerheten i norsk domeneforvaltning og at toppnivådomenet 

.no forblir en trygg og sikker ressurs. 

5 Bistå departementet i arbeidet med utpeking av skjermingsverdige 

objekter, infrastruktur og informasjonssystemer etter ny sikkerhetslov. 

6 Delta i planlegging og gjennomføring av den nasjonale IKT-

sikkerhetsøvelsen Digital 2020. 

7 EkomCERT – utvikle samarbeidet med Nasjonalt cybersikkerhetssenter, 

og ta i bruk verktøy for effektiv informasjonsutveksling og samhandling 

med ekomaktørene, andre sektorvise responsmiljøer og NSM. 

8 Lage oversikt over nasjonal fiberinfrastruktur til bruk i arbeidet med 

forbedret sikkerhet og redundans, som i tillegg legger til rette for 

konkurranse i bredbåndsmarkedet. 

9 Utarbeide strategi for robuste og sikre nasjonale transportnett på 

bakgrunn av ROBIN-rapporten og i dialog med bransjen. 

10 Utvikle målbilder, systemer og metoder for forebygging og håndtering av 

elektronisk kommunikasjon som følge av radiostøy, spesielt knyttet til 

innføring av 5G, herunder informasjon og veiledning om nivåer for ikke-

ioniserende stråling.  

11 I tråd med KVU-oppdrag og i samarbeid med DSB levere anbefaling om 

hvordan nødetatenes kommunikasjonsbehov kan dekkes ved bruk av 
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kommersielle mobilnett, samt anbefaling om gjennomføring av overgang 

fra bruk av Nødnett til kommersielle mobilnett. 

12 Med forbehold om Stortingets samtykke, utvikle portalløsning for passiv 

infrastruktur som gir utbyggere av bredbåndsnett tilgang til informasjon 

om eksisterende og planlagt infrastruktur og anleggsarbeider egnet til 

fremføring av bredbåndsnett, samt etablering av tilhørende 

tvisteløsningsorgan. 

13 Følge opp Telenors nedlegging av kobberinfrastruktur med særlig vekt på 

hensynet til oppfyllelse av leveringspliktige tjenester og konkurransen i 

bredbåndsmarkedene. Som ledd i dette bistå departementet med 

rapportering om status, fremdrift og konsekvensvurderinger som følge av 

teknologiomleggingen. 

14 Bistå departementet med innføring av leveringsplikt på bredbånd. 

15 Aktivt samarbeide med nødetater og tilbydere om forbedring av 

nødanropstjenesten. 

 

3.2 Effektiv regulering og velfungerende post- og ekommarkeder, og 

elektroniske tillitstjenester 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal bidra til at plikter som er pålagt tilbydere av 

ekomnett- og tjenester og posttjenester, samt tilbydere av elektroniske tillitstjenester, er 

tydelige og klare, og skal gi tydelig veiledning om konsekvenser ved brudd på 

regulering eller vedtak. Nasjonal kommunikasjonsyndighet skal sørge for effektiv 

oppfølging av plikter pålagt tilbydere med sterk markedsstilling, effektivt håndheve 

gjeldende markedsvedtak, og om nødvendig aktivt benytte reaksjonsmidler ved 

overtredelser. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal også effektivt følge opp 

tilbydere av elektroniske tillitstjenester. 

 

Gjennom tidsriktig regulering skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet aktivt sørge 

for at konkurransen i markedet bidrar til at innbyggere, næringsliv og offentlige 

virksomheter har tilbud om moderne og sikre tjenester, blant annet ved å legge til rette 

for at nyetablerere og aktører som vil investere i infrastruktur, har gode rammevilkår.  

 

For å nå dette målet, skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: 

 

Nr Oppdragsbeskrivelse 

16 Fatte nye vedtak i marked for tilgang til mobilnett, marked 15, og vurdere nye 

analyser i bredbånds- og mobilmarkedene. 

17 Ivareta interesser pva. sluttbrukere, tilgangskjøpere og samfunnet ved 

teknologiomlegginger ved sanering av kobbernettet og utfasing av 3G i mobilnett. 

18 Bidra til økt synliggjøring av godkjente prissammenligningstjenester og 

Nettfart.no, samt motivere til økt bruk av Nettfart.no mobilapp. 
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19 Vurdere om forbudet mot "Winback" for ekomtilbyderne har gitt ønskede 

effekter. 

20 Bistå Samferdselsdepartementet med implementering av EØS-regelverk om 

grensekryssende pakkeleveringstjenester, gi innspill til fremtidig felleseuropeisk 

postregelverk, og etablere funksjoner for nøytralt postnummersystem. 

21 Bistå Samferdselsdepartementet i lov- og forskriftsarbeid på postområdet. 

22 Bistå departementet med å gjennomføre EECC (European Electronic 

Communications Code) – "kodeksen", og eventuelt annet nytt regelverk på 

ekomområdet. 

23 I samarbeid med departementet utarbeide forslag til stortingsmelding om 

elektronisk kommunikasjon. 

24 Avklare ansvar og samarbeid mellom Nkom og DSB ifm. forvaltning av utstyr og 

installasjoner som omfattes av el-tilsynsloven og ekomloven. 

25 Starte et arbeid med sikte på å i større grad tilgjengeliggjøre 

beregningsgrunnlaget for sektoravgifter iht. Forskrift om sektoravgift og gebyr til 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

 

3.3 Effektiv bruk av begrensede ressurser, herunder frekvensressurser, 

nummerserier, domenenavn og IP-adresser 

Det er av stor betydning at begrensede ressurser som frekvenser, nummerserier, 

domenenavn og IP-adresser forvaltes og tildeles med sikte på en mest mulig effektiv 

utnyttelse, særlig sett i lys av at behov og etterspørsel er stadig økende.  

 

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon og kandidatbånd for 5G er frekvenser som vil 

være spesielt viktige for å legge til rette for konkurranse og samfunnsviktige 

investeringer, tidlig oppstart av 5G, og for næringsutvikling som bruker tingenes 

internett (IoT og IIoT). Tilbyderne skal tidlig få tilgang til og ta i bruk tilgjengelige 

ressurser til nye tjenester og teknologier. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal ha 

jevnlige møter med departementet ifm. forberedelsene av frekvenstildelingene.  

 

Styringsparametere 

 Økt antall frekvenstillatelser til forskning og utvikling ved aktivt å legge til rette 

for utprøving av ny teknologi 

 Kontinuerlig tilrettelegging for at frekvensbånd for mobilkommunikasjon og 5G 

kan tas i bruk når markedet ønsker det 

 Rapportere om tiltak for å øke bevissthet blant norske interessenter om 

muligheter for ekstraterritoriell bruk av nummerressurser for IoT (Internet of 

Things) og M2M (maskin-til-maskin) 

 

For å nå dette målet skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: 
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Nr Oppdragsbeskrivelse 

26 Tilrettelegge for konkurranse på frekvensbånd og mulige kandidatbånd for 

mobilkommunikasjon, tidlig oppstart av 5G, og for næringsutvikling som bruker 

IoT, samt gi tilbyderne tidlig tilgang til tilgjengelige ressurser for nye tjenester 

og teknologier. Forberedelse av auksjoner i første halvdel av 2020, samt 

tildeling av 5G-frekvenser og mobilkommunikasjon i 2020 med sikte på 

auksjonsgjennomføring i første halvår 2021. 

27 I samarbeid med mobilnetteiere utarbeide nye retningslinjer for harmoniserte 

dekningskart og med krav til hva som skal anses som grunnleggende dekning. 

28 Vurdere bruk av spesifikke dekningsforpliktelser ifm. tildeling av 

frekvensressurser, som skal støtte opp under regjeringens mål om tilgang til 

høyhastighetsbredbånd. 

29 Aktivt forvalte norske nummerressurser for å sikre effektiv ressursbruk, 

sluttbrukernes interesser og innovative nummerbaserte ekomtjenester. 

 

3.4 Gi samfunnet best mulig informasjon om utviklingen innenfor 

myndighetens ansvarsområder, og legge til rette for innovasjon og bruk av ny 

teknologi 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal sørge for at brukere og tilbydere av ulike 

ekomtjenester og ekomnett skal sikres god og lett tilgjengelig informasjon om 

gjeldende regelverk på området, og hvilke ulike tjenester som er tilgjengelige. Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet har også som oppgave å bidra til å etablere felles arenaer 

for tilbydere og relevante myndigheter for å oppnå best mulig samhandling vedrørende 

ekomfaglige problemstillinger, for blant annet å sikre forberedelse til å gjøre Norge 5G-

klart. 

 

For å nå dette målet skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: 

 

Nr Oppdragsbeskrivelse 

30 Bistå offentlige aktører i spørsmål om regelverk, dekning, sårbarheter, 

beskyttelsestiltak, konkurranseforhold osv. ved anskaffelse av ekomløsninger. 

31 Informere samfunnet om muligheter og utfordringer knyttet til innføringen av 

5G og IoT. 

 

32 Delta aktivt på ulike arenaer og i samfunnsdebatten, være tilgjengelige for 

media, og sørge for et synlig resultat av myndighetsutøvelsen innen ekom- og 

postregelverket. 

33 Vurdere samarbeidsformer med bransje og myndigheter med tilgrensende 

ansvarsområder. 

34 Etablere faglig samarbeid med SSB for å vurdere nasjonalt statistikkprogram 

fra 2021, og mulige fremtidige endringer i produksjon av offisiell statistikk. 
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35 Lansere sin nye hjemmeside og følge opp målgruppenes bruk av sidene. 

 

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV  

4.1 Fellesføring for 2020 – Oppfølging av regjeringens inkluderingsdugnad  

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer 

for å nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad. Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet skal i årsrapporten redegjøre for hvordan 

rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst., vurdere eget arbeid 

opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2020, 

skal antallet med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, samt nyansettelser i faste og 

midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten. Nasjonal kommunikasjons-

myndighet skal rapportere i tråd med veiledning publisert høsten 2019. 

 

4.2 Arbeid med informasjonssikkerhet  

Norge er blant de fremste landene i verden på å ta i bruk digital teknologi. Dette gir 

store muligheter og fordeler, men digital teknologi byr også på nye utfordringer. Et 

overordnet mål er at norske virksomheter digitaliserer på en sikker og tillitvekkende 

måte, og har bedre evne til egenbeskyttelse mot uønskede digitale hendelser, jf. 

Nasjonal strategi for digital sikkerhet (2019). 

 

Med bakgrunn i dette skal alle KMDs underlagte virksomheter fra og med 2020 gi en 

overordnet beskrivelse i årsrapporten av status i det interne arbeidet med 

informasjonssikkerhet. Omtalen skal inkludere mål og strategi for virksomhetens 

arbeid med informasjonssikkerhet, internkontrollsystemet, kartlegging av 

avhengigheter og deltagelse i øvelser. Første statusrapportering skal skje i forbindelse 

med Nasjonal kommunikasjonsmyndighetens årsrapport for 2019. 

4.3 EØS-arbeidet – og annet internasjonalt arbeid 

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 
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mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet 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 området for elektronisk kommunikasjon 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 Kommunal- og moderniseringsdepartementets EØS-strategi. 

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. Det samme gjelder når Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ivaretar 

norske interesser i andre internasjonal fora.  

 

Når det gjelder postområdet ber vi om at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

viderefører sine oppgaver i denne sammenheng overfor Samferdselsdepartementet. ved 

å sammen med Samferdselsdepartementet aktivt delta og fremme norske, forankrede 

posisjoner og interesser på postområdet i relevante internasjonale organisasjoner, både 

globalt og i EØS-samarbeidet. 

 

5. BUDSJETTILDELINGER  

Budsjettrammer 2020 

I tråd med Stortingets vedtak tildeles Nasjonal kommunikasjonsmyndighet følgende 

utgifter og inntekter i 2020: 

 

Utgifter 

Kap. 0543 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet   

                                                              [tall i tusen kr] 

Post Betegnelse Budsjett 2020 

01 Driftsutgifter 231 933 

45 

 

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 15 785 

70 Tilskudd til telesikkerhet og beredskap, kan overføres 141 369 

 Sum kap. 0543  389 087 

 

Som følge av endringene i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og 

Samferdselsdepartementet er poststrukturen for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

endret. Bevilgningene på kap. 1380, post 01, 45 og 70 er erstattet av bevilgninger over 

kap. 0543, post 01, 45 og 70. 

 

Sammenholdt med tidligere bevilgning på kap. 1380, post 01 er bevilgningen på kap. 

543, post 01 redusert med 6 mill. kroner, på grunn av bortfall av etableringskostnader 
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og økt med 1 mill. kroner i årlige driftskostnader knyttet til satsing på forsterket 

fiberutbygging. I tillegg er posten økt med 8,6 mill. kroner knyttet til arbeid med 

Norges neste generasjons mobilnett/5G. 

  

I bevilgningen på kap. 543, post 45 er det inkludert en reduksjon på 1 mill. kroner på 

grunn av bortfall av kostnader knyttet til å legge en alternativ fiberlinje til Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighets bygg. 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighets utgifter på kap. 543, postene 01 og 45 dekkes i 

hovedsak av inntekter fra sektoravgifter og gebyrer. I tillegg skal inntektene også 

dekke merverdiavgift som belastes sentralt på kap. 1633, post 01.  

10 mill. kroner i refusjon av Radiostøykontroll og 0,9 mill. kroner til å veilede 

fylkeskommunene i forbindelse med tilskudd til bredbåndsutbygging inngår ikke i 

selvfinansieringsordningen. 

 

Inntekter 

Sektoravgiftene og gebyrene skal i hovedsak dekke Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighets utgifter som er budsjettert på kap. 543, postene 01 og 45, 

og merverdiavgift på kap. 1633, post 01. 

 

Kap. 3543 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet   

               [tall i tusen kr] 

Post Betegnelse Budsjett 2020 

01 Diverse gebyrer 597 

 Sum kap. 3543  597 

 

På kap. 3543 er det budsjettert med 597 000 kroner i gebyrinntekter som i hovedsak 

består av gebyrer knyttet til tillatelser for radioamatører og gebyr for radioutstyr i 

luftfartøy. 

 

Kap. 5570 Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

           [tall i tusen kr] 

Post Betegnelse Budsjett 2020 

70 Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 247 880 

 Sum kap. 5570  247 880 

 

På posten inntektsføres det sektoravgifter for å dekke kostnadene med å administrere 

ordningen for å tildele 5-sifrede nummer. Bevilgningen på posten er økt med 9,4 mill. 

kroner pga. styrking av ressurser i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i forbindelse 

med etablering av 5G. 
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6. FULLMAKTER 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet får delegert de fullmaktene som framgår under 

for budsjettåret 2020.  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er selv ansvarlig for å sette 

seg inn i de kravene og hjemlene departementet henviser til.  

 

I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har 

fått delegert i instruks av 05.02.2020.  

 

6.1 Fullmakt til å fatte enkeltvedtak og gi forskrift om beregning og betaling av 

årsavgift til statskassen for tillatelse til bruk av 5-sifret nummer 

Ved behandlingen av Prop. 1 LS (2019-2020) og Innst. 3 S (2019-2020) Skatter, avgifter 

og toll 2020 vedtok Stortinget 13. desember 2019 følgende: 

 

"Avgift på frekvenser mv. (kap. 5583 post 70) 

(…) 

 

§ 2 For 2020 skal det betales årsavgift til statskassen for tillatelse til bruk av 5-sifret 

nummer med følgende beløp per nummer: 

 

- Kategori A   kr 148 810 

- Kategori B   kr 106 020 

- Kategori C   kr   81 560 

- Kategori D   kr   57 100 

- Kategori E   kr   26 530 

- Kategori F   kr     3 300 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan fatte enkeltvedtak og gi forskrift om 

beregning og betaling av avgiften." 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet delegerer fullmakten etter § 2 til Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet. 

 

6.2 Fullmakt til å innhente inntekter ved tildeling av tillatelser 

 

Ved behandlingen av Innst. 5 S (2019-2020) vedtok Stortinget 13. desember 2019 

følgende: 

 

"Inntekter ved tildeling av tillatelser (kap. 5309 post 29) 

§ 1 For 2020 kan Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og 

fiskeridepartementet innhente inntekter ved tildeling av tillatelser. Beløpet betales til 

statskassen. 
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§ 2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 

kan gi forskrift om beregning og betaling av beløpet." 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet delegerer disse fullmaktene til Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet. 

6.3 Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen 

Stortinget vedtok ved behandlingen av Prop. 1 S (2019-2020) for Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og Innst. 13 S (2019-2020) følgende: 

 

"XIII 

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen 

 

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan 

(…) 

2. gi Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fullmakt til å kompensere for tilfeldige 

inntektsvariasjoner knyttet til gebyr- og avgiftsfinansiert virksomhet ved å overføre 

inntil 10 mill. kroner til eller fra reguleringsfondet, som inngår som del av 

virksomhetens mellomværende med statskassen." 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet delegerer denne fullmakten til Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet. 

6.4 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 2020 fremgår av 

styringskalenderen i vedlegg 1. 

7.2 Årsrapport og årsregnskap 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal sende årsrapporten for 2020 til 

departementet innen 15. mars 2021, med kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal 

tilfredsstille kravene i virksomhets- og økonomiinstruks for Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet. For årsrapporten for 2019 gjelder kravene som har vært 

gjeldende for 2019, med mindre noe annet fremgår av dette brevet. Rapporten skal 

inneholde rapportering om mål og styringsparametere omtalt i dette tildelingsbrevet, jf. 

pkt. 3 Mål for 2020 og pkt. 4 Andre forutsetninger og krav.  
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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.  

 

Som følge av endringene i Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 23. 

september 2019, skal revisjonsberetningen publiseres på Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighets nettsider innen 1. mai sammen med årsrapporten. 

Dersom revisjonsberetningen ikke foreligger innen denne fristen, skal beretningen 

publiseres så snart den foreligger. I tillegg skal årsrapporten dateres. Disse endringene 

gjelder allerede for årsrapporten og revisjonsberetning for 2019.  

 

Det stilles nye krav til rapportering på årsverk i årsrapporten for statlige virksomheter. 

Informasjons- og veiledningsmateriale er tilgjengeliggjort i en personalmelding (PM-

2019-13) fra KMD. Kravet gjelder allerede for rapportering for 2019. Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet bes om å rapportere tall for antall ansatte og antall avtalte 

årsverk som gjøres tilgjengelig i SSBs statistikk. I tillegg skal det som tidligere 

rapporteres antall utførte årsverk, jf. personalmeldingen og instruks punkt 3.2.6.  

 

Vi gjør oppmerksom på at det er vedtatt en ny likestillings- og diskrimineringslov med 

virkning fra 1.1. 2020. I årsrapporten for 2020 skal det derfor rapporteres om likestilling 

iht. til de nye kravene for redegjørelsesplikten, jf. økonomi- og virksomhetsinstruks pkt. 

4.2.3 om arbeidsgiverrollen og § 26 i den nye loven. Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) har sendt ut en informasjon om ny veiledning og malverk 

for denne rapporteringen. 

 

8. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2020 

slik at myndigheten 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. 
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Med hilsen  

 

 

Jan Hjelle (e.f.)   

ekspedisjonssjef       

  

   

 Heidi Kvalvåg  

                                                                                          avdelingsdirektør 

  

Vedlegg (1): 

1. Styringskalender for Nasjonal kommunikasjonsvirksomhet i 2020 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

 

Kopi til:  

 

 

Riksrevisjonen Postboks 6835 St. Olavs 

plassPostboks 6835 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Samferdselsdepartementet Postboks 6835 St. Olavs 

plassPostboks 8010 Dep 

0030 OSLO 

  Samferdselsdepartementet            Postboks 8010 Dep                 0030      OSLO 
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Vedlegg 1  

 

Styringskalender for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for 2020 

 

Måned Rapportering/møte Tidspunkt 

Januar Rapportering til statsregnskapet januar 2020 

 Risikovurderinger av mål og oppgaver for 

 2020 

Etatsstyringsmøte 1/2020 

31.1.2020 

 

11.02.2020 

Februar   

Mars Innspill til RNB 2020 15.2.2020 

 Årsrapport for 2019 15.3.2020 

   

April Etatsstyringsmøte 2/2020 - møte om årsrapporten 

Oslo 

2.4.2020 

Mai Innspill til rammefordeling 2021 5.5.2020 

 Budsjett- og regnskapsstatus per 30.4 med 

prognose ut året  

20.5.2020 

   

Juni Innspill til Prop. 1 S (2020-2021) 

Etatsstyringsmøte 3/2020 Lillesand 

20.5.2020 

17.6.2020 

Juli Varsel om behov for større endringer i 2. halvår 18.7.2020 

August   

September Budsjett- og regnskapsstatus per. 31.8 med 

prognose ut året 

16.9.2020 

   

Oktober Innspill til nysalderingen 2020 22.9.2020 

 Etatsstyringsmøte 4/2020 Lillesand 23.10.2020 

November Innspill til nye satsinger og kutt 2022 12.11.2020 

   

Desember Innspill til konsekvensjustering (for 2022) 3.12.2020 

   

 

 

 

 

 

 

 

Riksrevisjonen Postboks 

6835 St. 

Olavs 

plass 
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