
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Avdeling for IT- og 
forvaltningspolitikk 

Saksbehandler 
Eirik Hildal 
22 24 81 84 

Tillegg nr. 2 til tildelingsbrevet for 2021 - Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev til Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for 2021. 
 
Nkoms utgifter dekkes i hovedsak av inntekter fra sektoravgifter og gebyrer fra 
markedsaktørene. Det er for 2021 bevilget 242 923 000 kroner på kap. 5570, post 70 
Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 
 
Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2020-2021) for KMD ble det vedtatt en fullmakt til å 
avvikle reguleringsfondet i 2021, og en merinntektsfullmakt som gjør at resterende midler på 
reguleringsfondet kan inntektsføres på kap. 3543, post 01.  
 
Basert på regnskapstall per første halvår 2020 og prognoser, estimerte Nkom at regulerings-
fondet ville øke fra om lag 13 til om lag 16 mill. kroner ved utgangen av 2020. Kap. 5570, 
post 70 ble derfor midlertidig satt ned med 8 mill. kroner i 2021, for å bidra til å utligne 
«inntektsoverskuddet» som kunne oppstått dersom det kreves sektoravgifter tilsvarende full 
inntektsdekning samtidig med at midlene på reguleringsfondet inntektsføres, jf. omtale av 
saken Prop. 1 S (2020-2021) for KMD. 
 
Bevilgningsregnskapet for 2020 viser at reguleringsfondet ikke øker iht. prognosen, men tvert 
imot reduseres, til 2,5 mill. kroner. I tillegg forventer Nkom at om lag 1 mill. kroner fra 
manglende betaling av fakturaer i 2020, vil bli betalt i 2021.  
 
Dette innebærer samlet at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet mangler om lag 4,5 mill. 
kroner for å oppnå full kostnadsdekning i 2021. 
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Side 2 
 

 
Sektoravgiften skal være kostnadsdekkende. Av forskrift om sektoravgift og gebyr til 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet § 2 fremgår at:  
 
"Statsbudsjettet fastslår kvart år utgiftsløyva til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit og 
utgjer summen Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan krevje inn i sektoravgift og gebyr. 
Sektoravgifta blir berekna etter anslått ressursbruk for kvart forvaltningsområde Nasjonal 
kommunikasjonsmyndigheit har." 
 
Dette innebærer at det er utgiftsbevilgningen (utgiftsløyva), som er retningsgivende for hva 
Nkom kan kreve inn i sektoravgifter, ut fra en beregning av anslått ressursbruk. Fordi 
midlene som inntektsføres fra reguleringsfondet ved avviklingen av dette i 2021, er lavere 
enn estimert, og disse midlene dermed ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene, må det 
overskytende dekkes inn gjennom økte inntekter. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet må 
derfor sørge for å kreve inn inntekter på kap. 5570, post 70 som er tilstrekkelig til å oppnå full 
kostnadsdekning i 2021, tilsvarende 247,4 mill. kroner.  
 
Nkom kan med dette legge normale rutiner til grunn for utfakturering i 2021.  
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