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Tillegg nr. 1 til tildelingsbrevet for 2020 - Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet  

Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) tildelingsbrev for 2020 til 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), datert 6. februar 2020, samt Økonomi- og 
virksomhetsinstruks datert 5. februar 2020.  
 
Som det fremgår av ovennevnte Økonomi- og virksomhetsinstruks punkt 4.4.3. skal KMD i 
2020 utvikle en risiko- og sårbarhetsanalyse på samfunnsnivå av hele departementets 
sektoransvar. Bakgrunn for arbeidet er Instruks for departementenes arbeidet med 
samfunnssikkerhet der det stilles krav om at arbeidet med samfunnssikkerhet skal være 
basert på systematisk risikostyring.  
 
KMD har satt noen målsettinger for arbeidet: 

 Hovedmålet er at RoS-analysen skal styrke evnen til å forebygge og håndtere 
alvorlige hendelser innenfor KMDs ansvarsområder.  

 Effektmålet er at analysen skal gi oversikt over risiko og sårbarheter innen KMDs 
sektoransvar, og være et verktøy for beslutningstakere i KMD til å vurdere 
risikoaksept og behov for risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak. 

 
I den forbindelse har vi behov for at Nkom bidrar med RoS-analyser av ekom-sektoren, i 
tillegg til den årlige EkomROS.  
 
KMD er avhengig av et felles analytisk rammeverk for å kunne se KMDs ulike sektorer og 
ansvarsområder opp mot hverandre. For å oppnå dette er planen å legge seg tett opp til 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskaps (DSB) Analyser av krisescenarioer og 
metodeveiledning. De viktigste elementene ved DSBs metode er at man utvikler scenarioer 
for uønskede hendelser som sannsynlighets- og konsekvensvurderes.  
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https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/rapporter/p1808779_aks_2018.cleaned.pdf
https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/risikoanalyse-pa-samfunnsniva---metode-og-prosess-ved-utarbeidelsen-av-analyser-av-krisescenarioer-aks/


 

 

Side 2 
 

 
Konsekvensvurderingene skal ta utgangspunkt i de fem samfunnsverdiene a) liv og helse, b) 
natur og miljø, c) økonomi, d) samfunnsstabilitet og e) demokratiske verdier og styringsevne. 
Hver verdi har tilhørende konsekvenstyper. Hvordan konsekvenstypene gis "score" forklares 
i metodeveiledningen fra side 26 og utover.  
 
Nkom gis frist til 30. april 2020 med å utarbeide nevnte RoS.  
 
Departementet foreslår at det avholdes et innledende møte med Nkom for å ytterligere 
utdype bestillingen, dersom Nkom vurderer det som formålstjenlig.   
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avdelingsdirektør  
 

Bente Lund Michaelsen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi:  
Riksrevisjonen  
Samferdselsdepartementet  


	Tillegg nr. 1 til tildelingsbrevet for 2020 - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

