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Tillegg nr. 5 til tildelingsbrevet for 2021 - Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til økonomi- og 
virksomhetsinstruks for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) av 12. januar 2021 og 
til tildelingsbrev til Nkom for 2021. Dette tillegget til tildelingsbrevet gjelder følgende saker: 
 

1. Bistand til KMD i det videre arbeidet med ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i 
nummerforskriften. 

2. Utarbeidelse av utkast til retningslinjer for 2022 for forvaltning av midler over kap. 
541, post 60 Bredbåndsutbygging. 

 

1. Bistand i det videre arbeidet med ny ekomlov mv.  

Vi viser til høringen av ny ekomlov, ny ekomforskrift og endringer i nummerforskriften. 
Høringsfristen var 15. oktober 2021. Mange av høringsinnspillene er nå kommet inn og vi ber 
om bistand til det videre arbeidet med lovpakken.  
 
Til bruk i lovproposisjonen om ny ekomlov vil vi be Nkom sette sammen hovedpoengene fra 
høringsinnspillene på enkelte saksområder som vil bli nærmere identifisert. Nkom er også 
velkommen til å komme med synspunkter på hvordan de ulike innspillene bør vektlegges. Vi 
vil også be Nkom om å samle høringsinnspillenes forslag til endringer i ny ekomforskrift inn 
under riktig bestemmelse forskriften. Departementet vil i tillegg, på bakgrunn av 
høringsinnspillene, identifisere temaer der det er behov for grundigere vurdering, og be 
Nkom om å bidra med innspill til enkelte av vurderingene.  
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Side 2 
 

Nkom bes videre om å ta ansvaret for revisjon av nummerforskriften som fastsettes av 
Nkom. Departementet skal involveres på vanlig måte før endringene i nummerforskriften 
fastsettes, og skal tas med i vurderingene av spørsmål som har politisk relevans underveis i 
arbeidet. 
 
Departementet kommer tilbake med en nærmere plan for arbeidet.  Vår referanse for dette 
oppdraget er 21/3980. 
 
Kontaktperson er Christina Christensen. E-post: christina.christensen@kmd.dep.no 
 

2. Utkast til fordelingsnøkkel og retningslinjer for forvaltning av 
bredbåndsstøttemidler 

I Prop. 1 S (2021-2022) for KMD foreslås det 204,6 mill kr i tilskudd til bredbåndsutbygging. 
Nivået kan bli endret som følge av Stortingets behandling, som forventes å skje i desember. 
KMD ber med dette Nkom om følgende: 
 

1. Foreslå fordelingsnøkkel for midlene i 2022. 
2. Vurdere om det er behov for endringer i retningslinjene for støtten, jf. gjeldende 

retningslinjer i oppdragsbrev fra KMD til fylkeskommunene 18. februar 2021.  
 
Vi ber om at Nkom konsulterer fylkeskommunene i forbindelse med punkt 1 og 2 ovenfor.  
 
Det er nå lansert flere virkemidler som skal bidra til økt dekning der det ikke er kommersielt 
grunnlag for utbygging, herunder distriktspakke for 5G og den foreslåtte innkjøpsordningen 
for funksjonell internettilgang og telefontjeneste til alle. Vi viser i denne sammenheng til Prop 
1 S for KMD, hvor følgende er en prioritering for 2022 under bredbåndsstøtteordningen:   
 

- "Følge opp og se i sammenheng ulike virkemidler på bredbåndsområdet, herunder at 
bredbåndsstøtteordningen avstemmes mot distriktspakken for raskt trådløst bredbånd 
(jf. omtale under kap. 543, post 01) og innkjøpsordningen for funksjonelt internett (jf. 
omtale under kap. 543, post 71), for å sikre at de ulike virkemidlene utfyller hverandre 
på en god måte." 

 
KMD ber Nkom om å vurdere om det er behov for tilpasninger i retningslinjene som følge av 
dette. 
 
Vi ber om tilbakemelding på denne bestillingen innen onsdag 19. november. Vi ber om å bli 
kontaktet ved eventuelle spørsmål eller avklaringsbehov underveis i arbeidet, og ber også 
om et midtveismøte om foreløpige konklusjoner rundt 5. november. Departementet stiller for 
øvrig gjerne opp som diskusjonspartner ved behov. 
 
Vår referanse for dette oppdraget er 21/5401. 
 



 

 

Side 3 
 

Kontaktperson er Halvor Ødegaard. E-post: halvor.odegaard@kmd.dep.no 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Hjelle (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Heidi Kvalvåg 
avdelingsdirektør 
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