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Tildelingsbrev 2021 - Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1. Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop.
1 S (2020–2021) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Prop. 1 LS (2020-2021)
og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), jf. Innst. 13 S (2020–2021), Innst. 3 S (2020-2021) og
Innst. 5 S (2020-2021), og vedtak fra Stortinget 15., 18. og 19. desember 2020.
Departementet gir i tildelingsbrevet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fullmakt til å
disponere utgifts- og inntektsbevilgningene for 2021, 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 2021.
Vi ber Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.

2. Overordnede prioriteringer og utfordringer
Det er en overordnet prioritering for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i 2021 å bidra til å
styrke robustheten i nasjonal digital infrastruktur på ekomområdet. Videre skal Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet følge opp ekomtilbydernes tiltak på sikkerhetssiden. En viktig
oppgave er å fortsette å bidra til tilretteleggingen for neste generasjons mobilnett (5G).
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal også bidra til å legge til rette for etableringen av
det tredje mobilnettet, slik at konkurransen i mobilmarkedet styrkes.
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3. Mål for 2021
Hovedmål: Et likeverdig tilbud av sikre elektroniske kommunikasjonstjenester og
posttjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet
3.1 Brukerne skal ha tilgang til robuste, sikre og pålitelige elektroniske
kommunikasjonsnett 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. 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, og foreslå og gjennomføre nødvendige tiltak for å ivareta kravet om sikre og
robuste nett, gjennom videreføring av pågående tiltak og vurdering av nye relevante tiltak.
For å ivareta dette ansvaret skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet føre tilsyn med og
følge opp sikkerhetstiltak og hendelser som for eksempel klassifisering og sikring av anlegg,
sikkerhet, beredskap og varslingsrutiner hos tilbyderne, nettkonfidensialitet og -integritet,
utfallshendelser, tjenesteutsetting, personvern og datalagring.
Som ledd i det videre arbeidet med styrket sikkerhet i ekomnettene skal Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet også i 2021 arbeide videre med pilottiltak for alternativt
kjernenett/transportnett, med mål om å teste ut løsninger som styrker robustheten i
ekomnettene.
Frekvensforvaltning og 5G
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i 2021 fortsette det pågående arbeidet med å gjøre
Norge klart for neste generasjons mobilnett – 5G. Dette innebærer blant annet
gjennomføring av ytterligere frekvensauksjoner for 5G, og spesielt i 3,6 GHz-båndet, noe
som vil være avgjørende for fullverdige 5G-tjenester i landet, og for utvikling av nye tjenester
og teknologier.
Bredbånd
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i 2021 videreføre arbeidet med å bidra å legge til
rette for utbyggingen av bredbånd med høy kapasitet, for å bidra til å oppnå regjeringens mål
om tilbud om bredbånd med minst 100 Mbit/s (nedlasting) til alle på sikt. Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet skal fortsette utviklingen av en veiledningstjeneste for tilbydere
som vil legge ny fiber eller leie fiberkapasitet fra andre tilbydere. Tjenesten skal gi veiledning
slik at tilbyderne kan velge nye, alternative føringsveier som sikrer økt diversitet, sikkerhet og
robusthet.
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Styringsparametre/særskilte oppfølgings- og rapporteringskrav
For å vurdere måloppnåelse under dette målet, setter departementet følgende
styringsparametre eller særskilte rapporteringskrav for 2021:
• Antall gjennomførte risikobaserte tilsyn
• Status og resultater av regional risiko- og sårbarhetsvurdering
• Status for arbeidet med utvikling av systemer og metoder for måling av stråling og
etableringen av nye målestasjoner
• Følge opp det internasjonale arbeidet i EU med 5G-sikkerhet og 5G Toolbox
For å nå dette målet skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:
Nr
1

Oppdragsbeskrivelse
• publisere nasjonal risiko- og sårbarhetsvurdering i sammenheng med
nasjonal sikkerhetsmåned 2021
• gjennomføre regional risiko- og sårbarhetsvurdering i ny region(er), etter
modell fra «Finnmarksprosjektet» som identifiserer nødvendige tiltak for
økt robusthet og sikkerhet i ekomnett og tjenester
• følge opp det internasjonale arbeidet i EU med 5G-sikkerhet og 5G
Toolbox
• etablere 5G Special Interest Group (SIG) sammen med NSM
• lansere portalløsning med analyse- og monitoreringskapasitet hvor
EkomCERT kan utveksle sektorspesifikk cyberrelatert sårbarhets- og
trusselinformasjon med ekomaktørene
• etablere et samarbeid om beredskap mellom ekomsektoren og
kraftsektoren i samråd med NVE, kraftsektoren og ekomtilbyderne

2

Bistå departementet i utpekingen av skjermingsverdige objekter, infrastrukturer og
informasjonssystemer, og videre sikre at ekomaktører underlagt sikkerhetsloven
etterlever sikkerhetslovens krav, gjennom råd og veiledning og tilsyns- og
godkjenningsoppgaver.

3

Utvikle nye systemer og metoder for måling av stråling, og dessuten forebygging
og håndtering av forstyrrelser av elektronisk kommunikasjon, spesielt knyttet til
navigasjonssignaler og mobilkommunikasjon, herunder 5G, ved å:
• etablere fire nye faste fjernstyrte målestasjoner og oppdatere lokasjonen til
to eksisterende målestasjoner
• etablere tre autonome mobile fjernstyrte målestasjoner gjennom
samarbeidspartnere som har egnede plattformer i luften, til sjøs og til
lands
• etablere en autonom målestasjon i sentrum av Oslo som kontinuerlig skal
måle stråling fra elektronisk kommunikasjon
• utvikle metoder og verktøy som benytter kunstig intelligens (KI) som skal
analysere store mengder måledata fra fjernstyrte målestasjoner og
generere automatiske varsler om forstyrrelser eller avvik/anomalier i
frekvensbruk
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4

Følge opp Telenors nedlegging av kobberinfrastruktur med særlig vekt på
hensynet til oppfyllelse av leveringspliktige tjenester, konkurransen i
bredbåndsmarkedene, og konsekvenser for samfunnskritiske brukere.

5

Bistå departementet i arbeidet med å kvalitetsikre KVU og planlegge for neste
generasjons Nødnett over kommersielle mobilnett, mest mulig i tråd med
overordnede mål for ekomsektoren

3.2 Effektiv regulering og velfungerende post- og ekommarkeder, og elektroniske
tillitstjenester
Gjennom tidsriktig regulering skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet aktivt sørge for at
konkurransen i markedet bidrar til at innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter har
tilbud om moderne og sikre tjenester, blant annet ved å legge til rette for at nyetablerere og
aktører som vil investere i infrastruktur, har gode rammevilkår.
For å nå dette målet skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:
Nr
6

Oppdragsbeskrivelse
Begynne arbeid med nye vedtak i bredbåndsmarkedene, herunder:
• gjennomføre nye analyser av markedssituasjonen og vurdere behovet
for geografisk differensiering av markedet
• utarbeide utkast til vedtak for nasjonal høring høsten 2021
I tillegg følge opp gjeldende regulering, herunder:
•
•

gjennomføre prosess for etablering av og migrasjon til relevante
erstatningsprodukter for tilgang til kobberaksessnettet
gjennomføre marginskvistester iht. tidsplan i markedsvedtaket

7

Følge opp gjeldende regulering i mobilmarkedet, herunder:
• vurdere Telenors reviderte standardavtaler mht. nye krav i reguleringen
• gjennomføre marginskvistester iht. tidsplan i vedtaket
• forberedelse til fremtidige markedsvedtak

8

Bistå Samferdselsdepartementet med å
• etablere funksjoner for et nøytralt postnummersystem
• implementere EØS-regelverk om grensekryssende
pakkeleveringstjenester, og gi innspill til fremtidig felleseuropeisk
postregelverk.
• følge nasjonale forberedelser til og delta i arbeidet i Verdens
postforening (UPU) for å ivareta norske interesser under kongressen i
2021.
Følge opp gjeldende regulering av eID og elektroniske tillitstjenster, herunder
• følge opp det internasjonale arbeidet i EU med eID og tillitstjenester

9
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•
•

bidra i arbeidet med revisjon av eIDAS-forordningen
bidra i arbeidet med ny nasjonal strategi for eID i offentlig sektor

3.3 Effektiv bruk av begrensede ressurser, herunder frekvensressurser,
nummerserier, domenenavn og IP-adresser
Det er av stor betydning at begrensede ressurser som frekvenser, nummerserier,
domenenavn og IP-adresser forvaltes og tildeles med sikte på en mest mulig effektiv
utnyttelse, særlig sett i lys av at behov og etterspørsel er stadig økende.
Frekvensbånd for mobilkommunikasjon og kandidatbånd for 5G er frekvenser som vil være
spesielt viktige for å legge til rette for konkurranse og samfunnsviktige investeringer, tidlig
oppstart av 5G, og for næringsutvikling som bruker tingenes internett (IoT og IIoT).
Tilbyderne skal tidlig få tilgang til og ta i bruk tilgjengelige ressurser til nye tjenester og
teknologier. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal ha jevnlige møter med departementet
ifm. forberedelsene av frekvenstildelingene.
Styringsparametere
• Kontinuerlig tilrettelegging for at frekvensbånd for mobilkommunikasjon og 5G kan tas
i bruk når markedet ønsker det
• Rapportere om tiltak for å øke bevissthet blant norske interessenter om muligheter for
ekstraterritoriell bruk av nummerressurser for IoT (Internet of Things) og M2M
(maskin-til-maskin)
• Økt antall frekvenstillatelser til forskning og utvikling ved aktivt å legge til rette for
utprøving av ny teknologi
For å nå dette målet skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:
Nr
9

Oppdragsbeskrivelse
Fortsette arbeidet med å legge til rette for videre utbygging av
mobilkommunikasjon, herunder 5G, ved å:
• tildele frekvensbåndene 2,6 GHz og 3,6 GHz senest andre halvår 2021.
• vurdere oppstart av tildelingsprosesser i 2021 for nye bånd som er
tilgjengelig for mobilkommunikasjon. Vurderingen skal gjøres ut fra
etterspørsel, målet om bærekraftig konkurranse og i tråd med Nasjonal
kommunikasjonsmyndighets frekvenskompass.
• følge opp bruk av tildelte frekvensressurser og krav om utbygging og
dekning.
• identifisere bruk og vurdere mulighetene for deling av tilgang til
frekvensressurser, særlig i bånd som er tilgjengelig for
mobilkommunikasjon og 5G.

10

Basert på vurderinger av grunnleggende dekning, herunder dekning for 5G,
ferdigstille arbeidet med nye retningslinjer for harmoniserte dekningskart i
samarbeid med mobilnetteiere.
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11

Tildele tillatelser til lokalradio på FM for perioden 1. januar 2022 til 31. desember
2026.

12

I samråd med mobilselskapene utarbeide et konsept for prioriteringsabonnement
for 4G- og 5G-nettene, og vurdere en løsning som dekker både tale- og
datatjenester.

3.4 Gi samfunnet best mulig informasjon om utviklingen innenfor myndighetens
ansvarsområder, og legge til rette for innovasjon og bruk av ny teknologi
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal sørge for at brukere og tilbydere av ulike
ekomtjenester og ekomnett skal sikres god og lett tilgjengelig informasjon om gjeldende
regelverk på området, og hvilke ulike tjenester som er tilgjengelige. 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, for blant annet å sikre forberedelse til å gjøre Norge 5G-klart.
Styringsparametere
• Publiserte målinger og gjennomførte informasjonstiltak knyttet til internettforvaltning,
5G-utbygging, stråling, dekning og sikkerhet
For å nå dette målet skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:
Nr
13

14

Oppdragsbeskrivelse
• delta aktivt på ulike arenaer og i samfunnsdebatten, være tilgjengelige
for media og bidra til en synlig myndighetsutøvelse
• fremskaffe måledata fra autonom målestasjon i Oslo sentrum
fortløpende på Finnsenderen
• teste mobilstrålingsverdiene (SAR) for seks til åtte aktuelle 5Gmobiltelefoner/-terminaler
•

•
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Legge til rette for etablering av markedsportal(er) for bredbånd, enten i
offentlig eller privat regi, blant annet gjennom å berede grunnen for
innhenting av relevant datagrunnlag fra tilbyderne.
Vurdere om en ev. markedsportal i offentlig regi kan samordnes med
Nasjonal kommunikasjonsmyndighets øvrige portaler.

4. Andre forutsetninger og krav
4.1 Fellesføring for 2021
Oppfølging av regjeringens inkluderingsdugnad
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å
nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal i
årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om
5 pst., vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i
2021, skal antallet med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, samt nyansettelser i faste
og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten. Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet skal rapportere i tråd med veiledningen.
4.2 Oppfølging av bærekraftmålene
Bærekraftmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Departementene følger opp
bærekraftmålene som ledd i sin løpende virksomhet. For å lykkes med å nå målene, er det
viktig at også underliggende virksomheter utnytter sitt handlingsrom til å nå bærekraftmålene
på best mulig måte. Bærekraftmålene er flersektorielle, og det kan derfor være nødvendig å
samarbeide med andre virksomheter for å lykkes best mulig. I årsrapporten for 2021 bes
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet å redegjøre for hvordan aktivitetene i virksomheten,
herunder det som inngår i å følge opp årets mål og oppdrag, jf. punkt 3 i dette brevet, også
har bidratt til at Norge skal nå bærekraftmålene. Omtalen skal beskrive hvilke bærekraftmål
virksomhetens arbeid har bidratt til, og eventuelle utfordringer som virksomheten har i det
videre arbeidet med bærekraftmålene.

4.3 Redusere antall ansatte
I tråd med økonomi- og virksomhetsinstruks for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal
årsrapporten inneholde en oversikt over antall ansatte, samt avtalte og utførte årsverk for de
siste tre år. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal tilstrebe å redusere antall ansatte målt
etter SSBs statistikk. Realisering av effektiviseringsgevinster fra eksempelvis økt
digitalisering, og automatisering av oppgaver og saksbehandling vil kunne bidra til dette. Et
behov for å øke antall ansatte bør være begrunnet i særskilte forhold, og skal rapporteres til
departementet i den løpende etatsstyringsdialogen i 2021.

5. Budsjettildelinger
5.1 Budsjettrammer 2021
I tråd med Stortingets vedtak tildeles Nasjonal kommunikasjonsmyndighet følgende utgifter
og inntekter i 2021:
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Utgifter
Kap. 0543 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Post
01
45
70

Betegnelse
Driftsutgifter, kan overføres
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres
Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres
Sum kap. 0543

(tall i tusen kr)
Budsjett 2021
235 284
14 942
125 253
375 479

Bevilgningen på kap. 543, post 01 ble i 2020 økt med 8,6 mill. kroner for klargjøring for neste
generasjons mobilnett (5G). Bevilgningen er økt med ytterligere 1,3 mill. kroner for 2021 til
dekning av konsekvensene i 2021.
Bevilgningen på kap. 543, post 01 ble i 2019 økt med 8,8 mill. kroner til økt IKT-sikkerhet og
-beredskap i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Bevilgningen er økt med ytterligere 1,1
mill. kroner til dekning av konsekvensene i 2021.
I bevilgningen ligger det også inne en reduksjon på 1,3 mill. kroner som følge av bortfall av
engangskostnader til ny og forsterket nødstrømsløsning til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighets hovedkontor, og til å speile dagens serverløsning hos ekstern
leverandør. Dette ble bevilget ifm. satsningen i 2019 på økt IKT-sikkerhet og -beredskap.
Når det gjelder kap. 543, post 70 ligger det inne en reduksjon på 20 mill. kroner fordi
satsningen på fiberkabler til utlandet ble fullfinansiert i 2020. En andel av bevilgningen på
post 70 skal benyttes til beredskapsavtaler med tilbydere og en andel benyttes tiltak i
programmet Forsterket ekom, for å styrke lokal og regional krisehåndteringsevne med
mobilkommunikasjon i krisesituasjoner. Utbyggingen vil fortsette i nye kommuner i 2021,
med et langsiktig mål om å etablere ett område i alle landets kommuner med forsterket
mobilkommunikasjon.

Inntekter
Kap. 3543 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Post
Betegnelse
01
Diverse gebyrer
Sum kap. 0543

(tall i tusen kr)
Budsjett 2021
293
293

På kap. 3543 er det budsjettert med 293 000 kr i gebyrinntekter, og som i hovedsak består
av gebyrer knyttet til tillatelser for radioamatører og gebyr for radioutstyr i luftfartøy. En del av
inntektene som tidligere var kategorisert som gebyrer, kan mer korrekt kategoriseres som
sektoravgifter. Bevilgningen er derfor redusert med 300 000 kroner mot en tilsvarende
økning av kap. 5570, post 70.
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Kap. 5570 Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Post
70

Betegnelse
Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

(tall i tusen kr)
Budsjett 2021
242 923

Sum kap. 5570

242 923

På posten inntektsføres det blant annet sektoravgifter for å dekke kostnadene med å
administrere ordningen for å tildele 5-sifrede nummer.
Som følge av vedtaket om avvikling av Nasjonal kommunikasjonsmyndighets
reguleringsfond, og at resterende midler skal inntektsføres på kap. 3543, post 01, er det et
midlertidig behov for å sette inntektskravet på posten lavere enn behovet i henhold til
selvfinansieringsordningen tilsier. En midlertidig nedjustering av inntektskravet bidrar til å
utligne “inntektsoverskuddet” som kunne oppstått dersom det kreves sektoravgifter
tilsvarende full inntektsdekning iht. selvfinansieringsordningen, samtidig med at midlene på
reguleringsfondet inntektsføres på kap. 3543, post 01. Dette bidrar til at midlene som er
innbetalt av avgiftsobjektene tidligere går til drift av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
Bevilgningen reduseres derfor med 8 mill. kroner.
Bevilgningen er også justert for endringene som følge av konsekvensene i 2021 av
bevilgningsøkningene i 2019 og 2020 til økt IKT-sikkerhet og -beredskap og klargjøring for
5G, jf. omtalen under kap. 543 ovenfor. I tillegg er bevilgningen justert opp med 300 000
kroner, jf. omtalen under kap. 3543. Samlet er bevilgningen redusert med 5 mill. kroner,
inkludert prisjustering. Sektoravgiftene er anslått til 242,9 mill. kr i 2021

6. Fullmakter
Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet for budsjettåret 2021.
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har fått
delegert i instruks av 12.01.2021.
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 (2020-2021) og Innst. 3 S (2020-2021) Skatter, avgifter og
toll 2021 vedtok Stortinget 15. desember 2020 følgende:
“Avgift på frekvenser mv. (kap 5583 post 70)
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§ 1 Fra 1. januar 2021 skal det betales avgift til statskassen for bruk av frekvenser til drift av
system for mobilkommunikasjon med følgende beløp per MHz (frekvensdupleks) disponert
båndbredde:
-

450 MHz-båndet
700- MHz-båndet
800 MHz-båndet
900 MHz-båndet
1800 MHz-båndet
2,1 GHz-båndet

kr 1 373 000
kr 1 566 000
kr 1 566 000
kr 1 566 000
kr 1 566 000
kr 1 448 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan fatte enkeltvedtak og gi forskrift om
beregning og betaling av avgiften.
§ 2 For 2021 skal det betales årsavgift til statskassen for tillatelse til bruk av 5-sifret nummer
med følgende beløp per nummer:
-

Kategori A
Kategori B
Kategori C
Kategori D
Kategori E
Kategori F

kr 154 020
kr 109 730
kr 84 410
kr 59 100
kr 27 460
kr 3 420

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan fatte enkeltvedtak og gi forskrift om
beregning og betaling av avgiften."
Kommunal- og moderniseringsdepartementet delegerer disse fullmaktene til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet.

6.2 Fullmakt til å innhente inntekter ved tildeling av tillatelser
Ved behandlingen av Prop. 1 LS (2020-2021) og Innst. 5 S (2020-2021) vedtok Stortinget 19.
desember 2020 følgende:
"Inntekter ved tildeling av tillatelser (kap. 5309 post 29)
§ 1 For 2021 kan Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og
fiskeridepartementet innhente inntekter ved tildeling av tillatelser. Beløpet betales til
statskassen.
§ 2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet kan gi
forskrift om beregning og betaling av beløpet."
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet delegerer disse fullmaktene til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet.
6.3 Fullmakt til avvikling av reguleringsfond
Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020-2021) for Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og Innst.13 S (2020-2021) vedtok Stortinget 18. desember
2020 følgende:
"XIII
Avvikling av reguleringsfond
Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2021 kan gi
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fullmakt til å avvikle reguleringsfondet som inngår i
mellomværende med statskassen. Resterende midler kan inntektsføres på kap. 3543
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, post 01 Diverse gebyrer. Midlene kan overføres til
senere års anvendelse gjennom merinntektsfullmakt kombinert med stikkordet kan overføres
på kap. 543 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, post 01 Driftsutgifter.”
Kommunal- og moderniseringsdepartementet delegerer denne fullmakten til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet.
6.4 Fullmakt til å overskride gitte bevilgninger
Stortinget vedtok ved behandlingen av Prop. 1 S (2020-2021) for Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og Innst.13 S (2020-2021) følgende:
“II
Merinntektsfullmakter
Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2021 kan:
Overskride bevilgningen under
mot tilsvarende merinntekter under
…...
…..
kap. 543 post 01
kap. 3543 post 01
…...
…..
Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til
overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som
inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i
beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år."

Kommunal- og moderniseringsdepartementet delegerer denne fullmakten til Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet.
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.
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7. Rapportering og resultatoppfølging
7.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året
Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2021, samt frister for innspill i
budsjettprosessene i 2021 og budsjettprosessene for senere år, framgår av
styringskalenderen i vedlegg 1.
7.2 Årsrapport og årsregnskap
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal sende årsrapporten for 2021 til departementet
innen 15. mars 2022, 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 2021 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 2021 slik at
dere 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.
Dere 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
kommunikasjonsmyndighet rapporterer om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene
umiddelbart.
Med hilsen

Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef
Heidi Kvalvåg
avdelingsdirektør
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Vedlegg (1):
Styringskalender for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i 2021

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi til:

Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet

Side 13

Postboks 6835 St. Olavs plass
Postboks 8010 Dep

0130 OSLO
0032 OSLO

Vedlegg 1
Styringskalender for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for 2021

Måned Rapportering/møte
Januar Rapportering til statsregnskapet1
Februar
Mars
April
Mai
Juni

Tidspunkt
januar 2021

Risikovurderinger av mål og oppgaver for 2021
Etatstyringsmøte 1/2020

31.1.2021

Innspill til RNB 2021

18.02.2021

Årsrapport for 2020

15.3.2021

Etatsstyringsmøte 2/2021 - møte om årsrapporten, Oslo

13.4.2021

Innspill til rammefordeling 2022

4.5.2021

Innspill til Prop. 1 S (2021-2022)

4.5.2021

Tertialrapport, 1. tertial, inkl. budsjett- og regnskapsstatus

1.6.2021

Avtales senere

per 30.4 med prognose ut året

Juli
September
Oktober

Etatstyringsmøte 3/2021, Lillesand
Varsel om behov for større endringer i 2. halvår 2021,
nysaldert budsjett

17.6.2021

Innspill til nysaldert budsjett for 2021

23.9.2021

Tertialrapport, 2. tertial, inkl. budsjett- og regnskapsstatus

1.10.2021

per 31.8 med prognose ut året

21.10.2021

1.7.2021

Etatstyringsmøte 4/2021, Lillesand

November
Desember

Innspill til nye satsinger og innsparingsforslag 2023

1.11.2021

Budsjett- og regnskapsstatus, med prognose ut året

1.11.2021

Innspill til konsekvensjustering (2023) og spesifiseringen

8.12.2021

av 01-posten, fordelt på 01.1 og 01.2

1

Retningslinjer for årsavslutningen for 2020 mv. er gitt i rundskriv R-8/2020, oversendt ved brev av 24.11.2020.

Side 14

