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Tillegg nr. 3 til tildelingsbrevet for 2021 - Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for 2021. Dette tillegget til tildelingsbrevet gjelder
følgende fire saker:
1.
2.
3.
4.

Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2020 til 2021
Tildeling av midler på andre budsjettkapitler
Beslutningsgrunnlag for lokalisering av regionkontor i Nord-Norge
Oppdrag knyttet til GNF innenfor romvirksomhet

1. Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2020 til 2021
Finansdepartementet har i brev av 5. mars 2021 til KMD, slik KMD orienterte Nkom om per
e-post medio mars, godkjent overføring av følgende ubrukte bevilgninger fra 2020 til 2021:
Kap 543 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Post
Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
Post 70 Telesikkerhet og beredskap

Beløp (kroner)
5 840 000
183 849 000

Det overførte beløpet stilles til disposisjon for Nkom.

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

2. Tildeling av midler på andre budsjettkapitler
2.1 Styrking av samarbeidet mellom ekomsektoren og kraftsektoren – kartlegging
KMD viser til Meld. St. 28 (2020-2021) Vår felles digitale grunnmur – Mobil-, bredbånds og
internettjenester, hvor det fremgår at regjeringen vil styrke samarbeidet mellom kraft- og
ekomsektoren om sikkerhets- og beredskapsarbeid for å forebygge mot og sikre raskere
gjenopprettelse ved utfall. Viser også til tidligere dialog om dette oppdraget.
For å bidra til å oppnå dette er det behov for en utredning som kartlegger de viktigste
punktene i ekomnettene (i samtlige regioner) som skal prioriteres ved gjenoppretting av
strømforsyning. Formålet med utredningen er å gi kraftsektoren ved nettselskapene bedre
informasjon om hvilke områder som gir størst samlet nytte for ekomnettene å gjenopprette
raskest ved et lengre strømutfall (for eksempel i ekstremvær).
KMD ber om å bli involvert i arbeidet.
Nkom tildeles med dette 1 000 000 kroner over kap. 541, post 22 i 2021 til å gjennomføre en
slik utredning.
2.1 Økt regional autonomi - utredning
KMD viser til Meld. St. 28 (2020-2021) Vår felles digitale grunnmur – Mobil-, bredbånds og
internettjenester, hvor det fremgår at regjeringen vil kartlegge hvilke muligheter som finnes
nå og fremover for å innføre større grad av regional- og lokal autonomi.
På denne bakgrunnen bes Nkom om å gjennomføre en utredning/kartlegging som belyser
følgende:
 Hvordan tilstanden er i dag, og sårbarhetsvurdering
 Hva teknologien åpner for av økt distribuering
 Vurdering av nødvendig omfang av distribusjon av tjenester/innhold for å oppnå
nasjonale sårbarhetsreduserende effekter
 Hvilke praktiske, markedsmessige og andre hindringer som er i veien for å få
dette til, og
 Eventuelle tiltak
Arbeidet bør inkludere en runde med informasjonsinnsamling fra relevante kilder og aktører,
en sammenfatning, analyse og samlet vurdering i en rapport, med funn som kan tas med i
det videre arbeidet for økt autonomi.
Nkom tildeles med dette 500 000 kroner over kap. 541, post 22 i 2021 til å gjennomføre en
slik utredning.

Side 2

3. Beslutningsgrunnlag - lokalisering av regionkontor i Nord-Norge
KMD viser til etatstyringsmøte 2/2021 den 29. april, hvor Nkom informerte om at det var
igangsatt en prosess for å flytte regionkontoret til Nkom i Nord-Norge fra Lødingen til
Tromsø.
KMD viser til Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg
tenesteproduksjon. KMD ber om å bli forelagt et beslutningsgrunnlag som gjør at KMD kan ta
stilling til fremtidig lokalisering av Nkoms regionkontor i Nord-Norge.
I dette beslutningsgrunnlaget skal følgende inngå:
-

Et 0-alternativ som inkluderer argumenter for og mot en videreføring av
regionkontoret i Lødingen.
Et alternativ som inkluderer argumenter for og mot en flytting av regionkontoret til
Tromsø.
Et alternativ som inkluderer argumenter for og mot flytting til et annet sted i regionen,
for eksempel Harstad eller Narvik.

I beslutningsgrunnlaget skal det inngå en beskrivelse av hvilket type arbeid de ansatte ved
regionkontoret i Nord-Norge utfører i dag og hvilke typer arbeide det forventes/plnalegges at
de skal utføre i fremtiden, samt en konkret vurdering av hvilken kompetanse og -miljøer,
nærhet til knutepunkter etc. som anses viktig (jf. vedlagt veileder som bl.a. sier at det skal
vurderes hvilke kriterier som er viktig for virksomhetens oppgaveløsning). Det må også
inkluderes en drøfting av hvorvidt det kan bli aktuelt å styrke tilstedeværelsen i Nord-Norge
med flere ansatte, og om lokaliseringen av regionkontoret påvirker vurderingen av fremtidig
behov for antall ansatte.
KMD viser til vedlagte veileder for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenester med
kriterier og punkter som Nkom bør se hen til når beslutningsgrunnlaget utarbeides. Både
Nkoms/sektorens aktuelle behov og lokaliseringspolitiske mål skal vurderes for de tre
alternativene over. Siden det i utgangspunktet kan anses at det er en liten endring som
vurderes (to arbeidsplasser), kan beslutningsgrunnlaget gjøres relativt enkelt og presist. Vi
antar at det best kan gjøres ved å fylle ut vedlegg bakerst i veilederen. Skjemaene gir
konkret grunnlag for korte, skriftlige vurderinger knyttet til alternativene.
Nkom skal ikke komme med en anbefaling eller konklusjon i saken, beslutningsgrunnlaget
bør være så nøytralt som mulig slik at det ev. kan offentliggjøres. KMD avgjør lokaliseringen
basert på beslutningsgrunnlaget Nkom oversender.

4. Oppdrag knyttet til GNF innenfor romvirksomhet
Det er igangsatt et arbeid på departementsnivå for utlede grunnleggende nasjonale
funksjoner (GNF) innenfor romvirksomhet, herunder satellittbasert kommunikasjon. Dette
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arbeidet kan også medføre at private virksomheter innenfor satellittbasert kommunikasjon
underlegges sikkerhetsloven.
Nkom må bidra med faglige vurdering og innspill til departementet i dette arbeidet.
Departementet vil komme tilbake til nærmere detaljer og frister for dette arbeidet på et
senere tidspunkt.

Med hilsen
Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
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Heidi Kvalvåg
avdelingsdirektør

