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Tildelingsbrev 2022 - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

1. Innledning 

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S 
(2021–2022) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Prop. 1 LS (2021-2022) og 
Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022), jf. Innst. 13 S (2021–2022), Innst. 3 S (2021-2022) og Innst. 
5 S (2021-2022), og vedtak fra Stortinget 14., 20. og 21. desember 2021. 

Departementet gir i tildelingsbrevet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fullmakt til å 
disponere utgifts- og inntektsbevilgningene for 2022, jf. reglement for økonomistyring i staten 
§ 7. Brevet fastsetter også kravene som departementet har til Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet. I tillegg delegerer departementet fullmakter til Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet.  

Sammen med tildelingsbrevet legger økonomi- og virksomhetsinstruksen rammene for 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sin virksomhet i 2022. 

Vi ber Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig. 

2. Overordnede prioriteringer og utfordringer  

Ekomnett og -tjenester blir stadig viktigere for samfunnet, i takt med økende digitalisering. 
Gode, sikre og fremtidsrettede tjenester er viktige for å møte noen av de største oppgavene 
samfunnet står overfor, som grønn omstilling og en aldrende befolkning. Med utgangspunkt i 
Prop. 1 S (2021-2022) og Innst. 13 (2021-2022) har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
følgende hovedprioriteringer for 2022:  
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Side 2 
 

1. Styrke robustheten i nasjonal digital infrastruktur på ekomområdet og følge opp 
tilbydernes tiltak på sikkerhetssiden, blant annet gjennom tiltak for økt robusthet i 
sårbare regioner, videre oppfølging av sikkerhetsloven og bidrag i arbeidet med neste 
generasjons nødnett. 

 
2. Bidra til effektiv og fremtidsrettet regulering gjennom markedsregulering som ivaretar 

hensyn til både investeringsincentiver og bærekraftig konkurranse, ved å se hen til 
utviklingstrekk som konvergens mellom fast og trådløst bredbånd, kobbersanering og 
ev. forhold som gir behov for geografisk differensiering av markedene. 
 

3. Legge til rette for etableringen av tre fullverdige mobilnett som kan konkurrere både i 
bedrifts- og privatmarkedet. 

 
4. Legge til rette for utbygging av 5G og nye IoT-løsninger i hele landet, og for at 

næringslivet og industrien kan utnytte potensialet som ligger i slik teknologi. 
 

5. Bidra i arbeidet med ny ekomlov og tilhørende forskrifter.  
  

6. Bruke Meld. St. 28 (2020-2021) Vår felles digitale grunnmur aktivt, og være en 
pådriver for gjennomføring av tiltak fra meldingen. 
 

7. Følge med på utviklingen på postområdet nasjonalt og internasjonalt, herunder 
nedgangen i brevmengden og økningen i lettgods, samt diskusjonene om å "åpne 
opp" UPU, og bidra i arbeidet knyttet til denne utviklingen. 

3. Mål for 2022  

Relevante hovedmål for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet basert på programkategori 
13.40 i Prop. 1 S for Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2022 og basert på 
Prop. 1 S for Samferdselsdepartementet (SD) for 2022 er: 
 

1. Forvaltningen i Norge er effektiv, åpen, samordnet og har høy tillit i befolkningen. 
2. Digitaliseringen i samfunnet gir gode vilkår for deltakelse, verdiskaping og innovasjon 

i offentlig og privat sektor 
3. Et likeverdig tilbud av posttjenester og sikre elektroniske kommunikasjonstjenester av 

høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet. 
 
For å understøtte disse hovedmålene, er det satt følgende delmål for Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet for 2022: 
 

1. Brukerne har tilgang til sikre, motstandsdyktige og pålitelige ekomnett og -tjenester 
med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet i hele landet. 

2. Brukerne i hele landet har tilbud om fremtidsrettede og rimelige tjenester 
3. Begrensede ressurser blir utnyttet effektivt 
4. Brukere og tilbydere har god og lett tilgjengelig informasjon 
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3.1  Brukerne har tilgang til sikre, motstandsdyktige og pålitelige ekomnett og -
tjenester med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet i hele landet.  

Sikre og robuste elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet er nødvendig og 
forventet i dagens samfunn, og er viktig for både innbyggere, næringsliv, offentlige 
virksomheter, kritiske samfunnsfunksjoner og andre brukere. Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet står sentralt i dette arbeidet, og skal bidra til at tillit til tjenester og 
myndigheter opprettholdes. 
 
Samfunnssikkerhet 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal styrke robustheten og sikkerheten i nasjonal digital 
infrastruktur, og sikre effektiv håndtering av internett- og cybersikkerhet i ekomsektoren.  
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal ha oversikt over sikkerhetstilstanden i 
ekomnettene. På bakgrunn av dette skal etaten foreslå og gjennomføre nødvendige tiltak for 
å ivareta kravet om sikre og robuste nett og høy digital beredskap. Dette kan inkludere både 
videreføring av pågående tiltak og nye relevante tiltak.  
 
Som ledd i det videre arbeidet med styrket sikkerhet i ekomnettene, skal Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet også i 2022 arbeide videre med risiko- og sårbarhetsanalyser i 
sårbare regioner og påfølgende gjennomføring av tiltak for å øke robustheten i disse 
regionene.  

 
5G og IoT 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i 2022 fortsette det pågående arbeidet med å 
legge til rette for utbygging av neste generasjons mobilnett – 5G og Tingenes internett – IoT, 
inkludert sikkerhetsvurderinger knyttet til den nye teknologien.   
 
Styringsparametre/særskilte oppfølgings- og rapporteringskrav 
For å vurdere måloppnåelse under dette målet, setter departementet følgende 
styringsparametere eller særskilte rapporteringskrav for 2022: 

 Antall gjennomførte risikobaserte tilsyn, og resultatene av disse. 

 Ferdigstillelse av regionale risiko- og sårbarhetsanalyser og gjennomføring av tiltak 

 Inngåelse av avtaler om etablering av Forsterket ekom i nye, sårbare kommuner 

 Status for arbeidet med utvikling av systemer og metoder for måling av 
frekvensforstyrrelser, dekning og stråling 

 Status og resultater av arbeidet i EU med 5G- og IoT-sikkerhet 
 
For å nå dette målet, skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: 

Nr Oppdragsbeskrivelse 

1 Følge opp Nasjonal strategi for sikker og robust ekominfrastruktur fra Meld. St. 28 
(2020-2021) 

 gjennomføre minst en ny regional analyse etter modell fra Finnmark og 
Troms. 
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 ferdigstille kartleggingen av viktig ekominfrastruktur som skal prioriteres 
ved gjenoppretting av strømforsyning, og arbeide for gjensidig styrket 
beredskap i arbeidsgruppe med Nkom, NVE, nettselskaper og tilbydere. 

 følge opp kartleggingen og studien om regional autonomi. 

 delta på vegne av ekomsektoren i de fylkesvise beredskapsrådene. 

2 følge opp tilbydernes håndtering av risiko for allerede identifiserte grunnleggende 
nasjonale funksjoner, og bidra i arbeidet med den nye grunnleggende nasjonale 
funksjonen satellittbasert kommunikasjon. 

3 Understøtte utbygging av 5G-teknologi 
 måle stråling fra basestasjoner for 5G, publisere målerapporter og 

informere samfunnet gjennom innlegg og deltagelse i relevante fora. 
 kartlegge og ta grep for å redusere radiostøy og forstyrrelser knyttet til 

bruk av 5G i nye frekvensbånd. 

4 bidra i arbeidsgruppe som skal vurdere ny forvaltning på elsikkerhetsområdet 

5 fortsette å bidra i arbeidet med innføring av nye kritiske tjenester i ekomnettene, 
som neste generasjons nødnett, mobil befolkningsvarsling og nødanropstjeneste.  

  

3.2  Brukerne i hele landet har tilbud om fremtidsrettede og rimelige tjenester 

Gjennom effektiv regulering til riktig tid, som tar hensyn til markedsmessig og teknologisk 
utvikling, skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sørge for at markedsreguleringen ivaretar 
hensyn til både investeringsincentiver og bærekraftig konkurranse.1 Investeringer og 
konkurranse i markedet skal bidra til at innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter har 
tilbud om fremtidsrettede, rimelige og sikre ekomtjenester.  
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i 2022 videreføre arbeidet med å legge til rette for 
utbygging av bredbånd med høy kapasitet, for å bidra til å oppnå regjeringens mål om at alle 
husstander skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd innen 2025. 
 
I 2022 er det viktig at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet prioriterer å så raskt som mulig 
etablere ny innkjøpsordning for funksjonell internettilgang og telefontjeneste. Det er også 
viktig at etaten har stor oppmerksomhet om de tre ulike virkemidlene som innebærer bruk av 
statlige midler for økt bredbåndsdekning i spredtbygde strøk, inkludert bredbåndstilskudd på 
kap. 541, post 60, utbyggingsforpliktelsen mot rabatt etter 5G-auksjonen og 
innkjøpsordningen på kap. 543, post 71, inkludert arbeidet med at disse avstemmes mot og 
utfyller hverandre. 
 
Styringsparametre/særskilte oppfølgings- og rapporteringskrav 
For å vurdere måloppnåelse under dette målet, setter departementet følgende 
styringsparametere eller særskilte rapporteringskrav for 2022: 

 Status på eksisterende utbyggingsforpliktelser 

 Status for arbeidet med å gjøre ekomportalen fullt operativ 

                                                
1 Jf. ekomloven § 1-1 
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For å nå dette målet, skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: 

Nr Oppdragsbeskrivelse 

6  gjennomføre nasjonal høring av utkast til nye markedsanalyser og 
vedtak i bredbånds- og mobilmarkedene (marked 3a, 3b og 15) med 
mål om at nye avgjørelser kan tre i kraft i 2023. 

7 Effektiv utbygging av bredbånd 
 følge opp bredbåndstøtteordning, 5G-utbyggingsforpliktelse og tidligere 

utbyggingsforpliktelse på vei og jernbane. 
 sørge for at ekomportalen er fullt operativ, og arbeide for at den 

inneholder mest mulig relevant og fullstendig informasjon. 

8 Bistå Samferdselsdepartementet 
 leveringspliktens omfang mht. hvordan og hvor ofte levering av post 

skjer – bidra med nødvendig arbeid basert på føringer fra regjeringen  
 den ekstraordinære kongressen i Verdens postforening (UPU) i 2023 

om å åpne opp organisasjonen for flere interessenter – bidra i de 
nasjonale forberedelsene. 

9 bidra i arbeidet med eIDAS-regelverket.  

 

3.3 Begrensede ressurser blir utnyttet effektivt 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal arbeide for at frekvenser, nummerserier, 
domenenavn og IP-adresser forvaltes og tildeles med sikte på en mest mulig effektiv og 
bærekraftig utnyttelse av disse begrensede ressursene, og med sikte på at det skal legges til 
rette for konkurranse, samfunnsviktige investeringer, innovasjon og næringsutvikling. Dette 
er viktig sett i lys av at behov og etterspørsel er i konstant endring. 

  
Frekvensbånd for mobilkommunikasjon er spesielt viktige for å legge til rette for konkurranse 
og samfunnsviktige investeringer, og for næringsutvikling som bruker 5G og tingenes 
internett (IoT og IIoT). Tilbyderne skal tidlig få tilgang til og ta i bruk tilgjengelige ressurser til 
nye tjenester og teknologier. Gjennom tildelinger i 3,8-4,2 GHz-båndet, oppfølging av 
tilgangsforpliktelser og bidrag i 5G-industriforum, skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
aktivt legge til rette for ivaretakelse av behovene til næringsliv og industri. 
 
Styringsparametere/særskilte oppfølgings- og rapporteringskrav 

 Kontinuerlig tilrettelegging for at frekvensbånd for mobilkommunikasjon og 5G kan tas 
i bruk når markedet ønsker det og i tråd med målet om bærekraftig konkurranse 

 Antall tillatelser utstedt i 3,8-4,2 GHz-båndet 
 Antall frekvenstillatelser til brukere som vil teste ny teknologi for innovasjon og 

næringsutvikling. 
 
For å nå dette målet, skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: 

Nr Oppdragsbeskrivelse 

10 Legge til rette for videre utbygging av mobilkommunikasjon, inkludert 5G 
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 i samråd med KDD fastsette reguleringen av 3,8-4,2 GHz-båndet, og 
deretter tildele tillatelser i båndet. 

 utarbeide beslutningsgrunnlag for tildeling av 2,3 GHz-båndet, 1500 
MHz-båndet og 5G-båndet 26 GHz, inkludert å kartlegge hvilke brukere 
som etterspør og har behov for disse ressursene. 

 bistå i arbeidet med å følge opp anmodningsvedtak 1066 fra 
stortingssesjonen 2020-2021 om dekningshull langs riksveier 

11 utrede krav myndighetene bør og kan stille til etablering av bærekraftige 
løsninger i ekom- og postsektoren, blant annet krav til økt bruk av løsninger 
basert på fornybar energi i reservestrømløsninger for ekom, samt vurdere 
metoder for måling av klima- og miljøeffekter knyttet til bruk av ekomtjenester. 

12 overføre og etablere funksjoner for postnummersystemet 

 

3.4  Brukere og tilbydere har god og lett tilgjengelig informasjon  

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal legge til rette for innovasjon og bruk av ny 
teknologi, gjennom å sørge for at innbyggere, næringsliv, offentlige virksomheter og tilbydere 
av ulike ekomtjenester og ekomnett har god og lett tilgjengelig informasjon om gjeldende 
regelverk relevant for ekomområdet, om hvilke ulike tjenester som er tilgjengelige, og om 
potensialet som ligger i bruk av ny teknologi. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bør derfor 
delta aktivt på ulike arenaer og i samfunnsdebatten, være tilgjengelige for media og bidra til 
en synlig myndighetsutøvelse. 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har også som oppgave å bidra til å etablere felles 
arenaer for tilbydere og relevante myndigheter for å oppnå best mulig samhandling 
vedrørende ekomfaglige problemstillinger. 
 
Styringsparametere 

 Publiserte målinger og gjennomførte informasjonstiltak knyttet til sikkerhet, 5G og IoT, 
internettforvaltning, stråling og dekning. 

 
For å nå dette målet skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: 

Nr Oppdragsbeskrivelse 

13 utarbeide en rapport om en helhetlig forvaltning av internett 

14 bistå departementet i arbeidet med 5G-industriforum 

15 utrede og anbefale et konsept for hvordan markedsportal(er) for bredbånd, 
enten i offentlig eller privat regi, skal gjennomføres. 

16 bidra til økt transparens i pakkemarkedet på postområdet 
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4. Andre forutsetninger og krav 

4.1 Vurdering av internrevisjon 

KDD ber Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vurdere behovet for internrevisjon, og hvordan 
dette eventuelt bør løses for etaten. Rundskriv R-117 vil være et grunnlag for Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighets vurdering av ulike løsninger for internrevisjon. 

4.2 Fellesføring 2022 

Konsulentbruk 
Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinere styringsdialogen mellom 
departement og virksomhet, og følger de allmenne prinsippene for styring i staten. I 2022 
skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet arbeide for å redusere konsulentbruken på 
områder der det ligger til rette for å benytte interne ressurser og kompetanse. Utover 
informasjons- og holdningskampanjer skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som 
hovedregel ikke benyttes. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal rapportere om 
konsulentbruken i årsrapporten for 2022. 
 
Lærlinger 
Statlige virksomheter skal ha lærlinger knyttet til seg og antall lærlinger skal stå i et rimelig 
forhold til størrelsen på virksomheten. Det vises til krav til bruk av lærlinger i Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighets økonomi- og virksomhetsinstruks pkt. 4.2.3. I årsrapporten for 
2022 skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i tillegg rapportere følgende: Antall lærlinger, 
om det er vurdert å øke antallet lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag, samt hvilket 
opplæringskontor virksomheten er tilknyttet. Dersom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
ikke har oppfylt kravet, må det redegjøres for årsaken til dette og hva som er gjort for å 
oppfylle kravet. 

5. Budsjettildelinger  

5.1 Budsjettrammer 2022 

I tråd med Stortingets vedtak tildeles utgifter og fastsettes inntekter for Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet i 2022 som følger: 
 
Utgifter 
Kap. 0543   Nasjonal kommunikasjonsmyndighet         (tall i tusen kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2022 

01 Driftsutgifter, kan overføres 237 486 
45 
70 

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 
Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres 

15 301 
153 510 

71 Funksjonell internettilgang og telefontjeneste til alle, kan 
overføres 

 
10 000 

 Sum kap. 0543 416 297 

 
Bevilgningen på kap. 543, post 01 er økt med 1 mill. kroner til å administrere den nye 
innkjøpsordningen for funksjonell internettilgang. Videre er bevilgningen redusert med om lag 
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3,4 mill. kroner fordi forventet pensjonspremie til Statens pensjonskasse er redusert 
tilsvarende, samt at den er redusert med om lag 1 mill. kroner på grunn av forventede 
budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner som følge av pandemien. 
 
Når det gjelder kap. 543, post 70, ligger det inne en økning på 25 mill. kroner knyttet til 
satsingen på å styrke transportnettene og andre sårbare punkter i infrastrukturen i sårbare 
regioner. Tiltakene som gjennomføres, skal ha effekt i Troms. En andel av bevilgningen på 
post 70 skal benyttes til beredskapsavtaler med tilbydere, og en andel benyttes til tiltak i 
programmet Forsterket ekom, for å styrke lokal og regional krisehåndteringsevne med 
mobilkommunikasjon i krisesituasjoner. Utbyggingen skal fortsette i nye kommuner i 2022, 
med et langsiktig mål om å etablere ett område i alle landets kommuner med forsterket 
mobilkommunikasjon. 
 
Det skal etableres en ny innkjøpsordning for funksjonell internettilgang og telefontjeneste.  
Rammene for ordningen vil bli fastsatt i Forskrift om innkjøpsordning for funksjonell 
internettilgang, der det vil fremgå at formålet er å sikre at alle privatpersoner og små- og 
mellomstore bedrifter som ikke har tilbud om funksjonell internettilgang eller telefontjeneste, 
kan få støtte til etablering av tilgang til slike tjenester. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
skal forvalte ordningen i henhold til forskriften. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal 
også ha ansvar for å sikre at bruken av midlene skjer i samsvar med EØS-regelverket for 
offentlig støtte, og skal forvalte ordningen innenfor bevilgningen på kap. 543, post 71. Midler 
til å administrere ordningen bevilges på kap. 543, post 01.  
 
Inntekter 
Kap. 3543   Nasjonal kommunikasjonsmyndighet                            (tall i tusen kr) 

Post Betegnelse Budsjett 2022 

01 Diverse gebyrer 300 
   

 Sum kap. 0543 300 

 
På kap. 3543 er det budsjettert med 300 000 kr i gebyrinntekter, og som i hovedsak består 
av gebyrer knyttet til tillatelser for radioamatører og gebyr for radioutstyr i luftfartøy.  
 
 
Kap. 5570 Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 
                                                                                                               (tall i tusen kr)  

Post Betegnelse Budsjett 2022 

70 Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 253 485 
   

 Sum kap. 5570 253 485 

 
Sektoravgiftene skal i hovedsak dekke Nasjonal kommunikasjonsmyndighets utgifter som er 
budsjettert på kap. 543, postene 01 og 45, og merverdiavgift på kap. 1633, post 01. 
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Sektoravgifter for å dekke kostnadene med å administrere ordningen for å tildele 5-sifrede 
nummer, inntektsføres også på denne posten. 
 
Bevilgningen på posten er justert opp med 8 mill. kroner i 2022, etter en midlertidig 
nedjustering i 2021 i forbindelse med avviklingen av reguleringsfondet. 
 
Bevilgningen er også økt med 1 mill. kroner til å forvalte en ny innkjøpsordning for funksjonell 
internettilgang og telefontjeneste, jf. omtale under kap. 0543.   
 
Videre er bevilgningen redusert med til sammen om lag 4,5 mill. kroner på grunn av 
reduksjon i forventet pensjonspremie til SPK og endrede jobbresisevaner, jf. omtale under 
kap. 0543.  

5.2 Tildeling på andre budsjettkapitler 

Nkom ble i tillegg nr. 3 til tildelingsbrevet for 2021 tildelt 1 000 000 kroner over kap. 541, post 
22 for å gjennomføre en utredning som kartlegger de viktigste punktene i ekomnettene (som 
skal prioriteres ved gjenoppretting av strømforsyning). Per 31.12.2021 vil det være 
regnskapsført 666 600 kroner. 
 
Nkom tildeles med dette 333 400 kroner over kap. 541, post 22 i 2022 til å fullføre 
utredningen. 

6. Fullmakter 

Departementet delegerer budsjettmessige fullmakter til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
for budsjettåret 2022 som omtalt nedenfor. 
 
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har fått 
delegert i instruks av 12.01.2021. 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har ansvaret for å kreve inn auksjonsprovenyer, og har 
fra 2021 også ansvar for innkreving av frekvensavgifter. Etaten skal ha systemer og god 
kontroll for denne inntektsoppfølgingen, og skal sørge for god dokumentasjon av 
prosessene. Departementet viser spesielt til at mobilselskapet Ice i 2020 fikk utsatt 
betalingen av gjenstående auksjonsproveny etter auksjonen av frekvenser i 700 MHz- og 2,1 
GHz-båndene i 2019 og frekvensavgifter for 2021 og 2022, jf. omtale i Prop. 1 LS (2020-
2021) og Prop.194 LS (2020-2021), samt at de fire vinnerene i auksjonen av frekvenser i 2,6 
GHz- og 3,6 GHz-båndene i 2021 har valgt å betale auksjonsprovenyet i avbetalinger over 
flere år. Departementet ber Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om å rapportere på status 
for innkreving av frekvensavgifter og auksjonsprovenyer ved rapporteringer på budsjett- og 
regnskapsstatus i 2022, og om å redegjøre for inntektsoppfølgingen i årsrapporten for 2022. 
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6.1 Fullmakt til å fatte enkeltvedtak og gi forskrift om beregning og betaling av avgift 
til statskassen for bruk av frekvenser og tillatelse til bruk av 5-sifret nummer 

Ved behandlingen av Prop. 1 LS (2021-2022) og Innst. 3 S (2021-2022) Skatter, avgifter og 
toll 2021 vedtok Stortinget 14. desember 2021 følgende: 
 

“Frekvens- og nummeravgift 
§ 1 Fra 1. januar 2022 skal det i henhold til lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk 
kommunikasjon § 12-2 betales avgift til statskassen for bruk av frekvenser til drift av system 
for mobilkommunikasjon (frekvensavgift) med følgende beløp per MHz (frekvensdupleks) 
disponert båndbredde: 
 

- 450 MHz-båndet                            kr 1 391 000 
- 700- MHz-båndet                           kr 1 586 000 
- 800 MHz-båndet                            kr 1 586 000 
- 900 MHz-båndet                            kr 1 586 000 
- 1800 MHz-båndet                          kr 1 586 000 
- 2,1 GHz-båndet                             kr 1 467 000      

 
§ 2 For 2022 skal det i henhold til lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 12-
2 betales avgift til statskassen for tillatelse til bruk av femsifrede nummer (nummeravgift) 
med følgende beløp per nummer:  

  

- Kategori A                                      kr 156 020 
- Kategori B                                      kr 111 160 
- Kategori C                                      kr   85 510 
- Kategori D                                      kr   59 870 
- Kategori E                                      kr   27 820 
- Kategori F                                      kr     3 460  

 
§ 3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan fatte enkeltvedtak og gi forskrift om 
beregning og betaling av avgiften." 

  

Kommunal- og distriktsdepartementet delegerer disse fullmaktene til Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet. 

6.2  Fullmakt til å innhente inntekter ved tildeling av tillatelser 

Ved behandlingen av Prop. 1 LS (2021-2022) og Innst. 5 S (2021-2022) vedtok Stortinget 21. 
desember 2021 følgende: 
  

"Inntekter ved tildeling av tillatelser 
§ 1 Fra 1. januar 2022 kan det med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk 
kommunikasjon § 12-2 kreves vederlag til statskassen ved tildeling av tillatelser.  
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan gi forskrift om beregning og betaling av 
beløpet." 
 
Kommunal- og distriktsdepartementet delegerer denne fullmakten til Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet. 

6.4 Fullmakt til å overskride gitte bevilgninger 

Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 543, post 01 mot tilsvarende merinntekter 
på kap. 3543, post 01, jf. romertallsvedtak II Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 13 S (2021–
2022) vedtatt 20. desember 2021. 

6.5 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret 

Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3. 

7. Rapportering og resultatoppfølging 

7.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året 

Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2022, samt frister for innspill i 
budsjettprosessene i 2022 og budsjettprosessene for senere år, framgår av 
styringskalenderen i vedlegg 1. 

7.2 Årsrapport og årsregnskap 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal sende årsrapporten for 2022 til departementet 
innen 15. mars 2023, med kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i 
økonomi- og virksomhetsinstruks for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Rapporten skal 
inneholde rapportering om mål og styringsparametere omtalt i dette tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 
Mål for 2022 og pkt. 4 Andre forutsetninger og krav.  
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal sende en korrekt, dekkende og komplett årsrapport 
til departementet. Årsrapporten skal ikke endres etter den er sendt til departementet, med 
mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig.  

8. Budsjettmessige forutsetninger  

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2022 slik at 
etaten kan nå målene innenfor bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement 
for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2. 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke 
dem til andre formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er 
hvis det er gitt en slik fullmakt i pkt. 6 i dette brevet.  
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke 
oppstår behov for å øke bevilgningen. Departementet forutsetter at Nasjonal 
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kommunikasjonsmyndighet rapporterer om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene 
umiddelbart. 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Hjelle (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 

Heidi Kvalvåg 
avdelingsdirektør 

 
Vedlegg (1): 
Styringskalender for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i 2022. 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 
Samferdselsdepartementet 
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Vedlegg 1  
 
Styringskalender for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for 2022 

Måned Rapportering/møte Tidspunkt  

Januar Rapportering til statsregnskapet2 januar 2022 

Februar Etatsstyringsmøte 1/2022 03.02.2022 
 Innspill til RNB 2022 25.02.2022 

 Årsrapport for 2021 15.03.2022 

April Etatsstyringsmøte 2/2022 om årsrapporten, og 
strategikonferanse 

28.04.2022 

Mai Innspill til rammefordeling 2023 03.05.2022 
 Innspill til Prop. 1 S for 2023  03.05.2022 

Juni Budsjett- og regnskapsstatus per 30.5 med prognose ut 
året 

17.06.2022 

 Etatsstyringsmøte 3/2022, inkl. status og risikovurdering for 
hovedprioriteringer og oppdrag i tildelingsbrevet 

23.06.2022 

 KDD oversender utkast til tekst til Prop. 1 S for 2023 30.06.2022 

Juli Varsel om behov for større endringer i 2. halvår 2022, 
nysaldert budsjett 

01.07.2022 

September Innspill til nysaldert budsjett 2022 21.09.2022 

Oktober Tertialrapport 2. tertial, inkl. budsjett- og regnskapsstatus 
per 31.8 med prognose ut året  

01.10.2022 

 Etatsstyringsmøte 4/2022 20.10.2022 

November Innspill til nye satsinger og innsparingsforslag for 2024 04.11.2022 

Desember Innspill til konsekvensjustering for 2024, og spesifisering av 
01-posten, fordelt på 01-1 og 01-2. 

01.12.2022 
 

 

                                                
2 Retningslinjer for årsavslutningen for 2021 mv. er gitt i rundskriv R-8/2021, oversendt ved brev av 1.12.2021. 
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