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Tillegg nr. 4 til tildelingsbrevet for 2020  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev til Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for 2020. Dette tillegget til tildelingsbrevet omhandler 
følgende saker:  
 
- Økt bevilgning på kap. 543, post 70 Telesikkerhet og -beredskap.  
- Nytt oppdrag knyttet til Tingenes internett. 
- Oppsummering av andre oppdrag sendt den siste tiden 
 

1. Bevilgningsendringer/ev. budsjettildelinger for 2020 

Stortinget behandlet 19. juni 2020 Prop. 127 S (2019-2020), jf. Innst. 360 S (2019-2020). Det 
ble i denne sammenheng fattet vedtak om en endring som gjelder Nkom. 
 
På kap. 543 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, post 70 Telesikkerhet og -beredskap, 
forhøyes bevilgningen med 90 000 000 kr, fra 141 369 000 kr til 231 369 000 kr. Nkom skal 
disponere økningen til programmet Forsterket ekom, til utbygging i 10 kommuner i Finnmark, 
jf. omtalen i Prop. 127 S (2019-2020).  
 

2. Oppdrag – Tingenes internett  

Departementet viser til oppdrag 26 i tildelingsbrev til Nkom for 2020, og til at det skjer en  
rask utvikling og økt bruk av tingenes internett. 5G og IoT gir stort potensiale for verdiskaping 
i det norske samfunnet, og det er viktig å kjenne til risiko og sårbarheter med bruk av slik 
teknologi, og vurdere om det er nødvendig med tiltak for å sikre trygg verdiskaping. 
Departementet ber derfor Nkom om en overordnet kartlegging på bruk av tingenes internett, 
herunder tjenester og komponenter i denne kategorien som leveres av ekomtilbyderne. 
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Side 2 
 

Departementet ber derfor Nkom om å kartlegge hvilke leverandører ekomtilbyderne har valgt 
for tjenester og komponenter til tingenes internett. Departementet vil kalle Nkom inn til et 
oppstartsmøte i løpet av august 2020, og planlegge en workshop med Nkom, utvalgte 
sektorer og tilbyderne i september 2020. Oppdraget vil bli spisset etter dette. 
 

3. Andre oppdrag 

KMD viser til referat fra etatstyringsmøte 1/2020, hvor det fremgår at KMD vil legge vekt på 
at store oppdrag går som tillegg til tildelingsbrev, for å bidra til en enda bedre oversikt over 
antall og omfang av oppdrag. Den siste tiden er det sendt tre forespørsler om bistand fra 
Nkom. Tids- og effektivtetshensyn gjorde at disse ikke ble sendt som tillegg til tildelingsbrev. 
For å bidra til den ønskede oversikten, jf. møtereferatet, oppsummeres oppdragene her:  
 
- I forbindelse med utredningsarbeid om lagring av IP-adresser, ble Nkom bedt om å gi 

innspill til utkast til høringsnotat samt foreta vurderinger og fremskaffe opplysninger i 
forbindelse med arbeidet. Oppdragene ble sendt pr. e-post 28. april, 6. mai og 11. mai 
2020 (vår sak 20/644) og er besvart av Nkom. 
 

- I statsbudsjettet for 2021 skal status for og tilstandsvurdering av den kritiske samfunns-
funksjonen satellittkommunikasjon og -navigasjon omtales. KMD har hovedansvaret for 
omtalen av satellittkommunikasjon. Medio mai ba KMD Norsk Romsenter om å komme 
med et faglig innspill til dette arbeidet. Samtidig ble også Nkom kontaktet og anmodet om 
å bidra på sitt område og koordinere et bidrag med Norsk Romsenter. KMD mottok et 
samlet innspill 17. juni. 
  

- Vi viser til oppdrag 26 i tildelingsbrev til Nkom. I forbindelse med arbeidet med tildeling av 
frekvensressurser som er sentrale for 5G-utbygging, er Nkom i brev 11. og 15. juni 2020 
(vår sak 19/5348) bedt om bistand, bl.a. i form av gjennomføring av en offentlig høring.  
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Heidi Kvalvåg (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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