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Oppsummering 

Møteleder Elisabeth Aarsæther (DSB) ønsket velkommen 

 

Sak 1: Fremtidens nødnett – statusoppdatering 

 

Sigurd Heier (DSB) presenterte status for arbeidet med fremtidens nødnett. Det arbeides nå sammen med 

Nkom for å svare ut ekstern kvalitetssikrers tilleggsspørsmål til KVU'en parallelt med nødetatenes 

forprosjekt. Det er viktig å presisere at dagens Nødnett skal fortsette å være like robust og sikkert helt 

frem til dagen det eventuelt skrus av. 

 

Sak 2: Felles satsingsområder i styringsmodellen – introduksjon 

 

Nina Myren (DSB) orienterte om arbeidet med å etablere felles satsingsområder i styringsmodellen. 

Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av året og vil bli nærmere omtalt under sak 5. 

 

Sak 3: Deling av primærinformasjon - beslutningssak 
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Kristian Bording (DSB) orienterte om forslaget om å sette ned et forprosjekt for å se på deling av digitalt 

strukturert informasjon på tvers av nødmeldetjenesten. Saken har vært behandlet i Fagutvalget og 

Prioriteringsutvalget, som begge anbefaler at forslaget gjennomføres.  

 

Nasjonalt styre støttet denne vurderingen, men ser at det er utfordringer knyttet til foreslått frist. Det ble 

derfor besluttet at forprosjektet skal igangsettes, men at Nasjonalt styre vil vurdere frist for arbeidet i 

neste møte medio juni.  

 

Sak 4: Leirskredet i Gjerdrum – erfaringer og refleksjoner mtp. nød- og 

beredskapskommunikasjon 

 

Anders Løberg, Brann- og redningssjef Øvre Romerike brann og redning og Lars Magne Hovtun, 

vakthavende stabssjef Oslo brann- og redningsetat, orienterte om hendelsen i Gjerdrum i romjulen fra sitt 

ståsted og med fokus på nød- og beredskapskommunikasjon.  
 

Oppsummert vurderte de at Nødnett bidro til at ressursene fant hverandre og at alle hadde samme 

situasjonsforståelse. Samtidig synliggjorde hendelsen at det er behov for funksjonalitet knyttet til nød- og 

beredskapskommunikasjon som ville vært nyttig, eksempelvis deling av video og bilder fra droner og 

helikopter, deling av elektronisk kartverk og GPS-posisjonering av redningsressursene.  

 

Sak 5: Felles satsingsområder i styringsmodellen 

 

Anna Oline Tronstad (DSB) og Yngve Fjell (KPMG) redegjorde for det pågående arbeidet med å 

etablere felles satsingsområder i styringsmodellen. Organisasjonene som utgjør Nasjonal styringsmodell 

har utpekt hver sin representant til arbeidet, og arbeidsgruppen har hatt sitt første møte. Her ble blant 

annet suksessfaktorer for arbeidet vurdert. Arbeidet med å etablere og analysere et felles 

kunnskapsgrunnlag er også i gang, og sentrale dokumenter ble presentert Nasjonalt styre sammen med 

en foreløpig analyse. Arbeidsgruppen vil jobbe videre med kunnskapsgrunnlaget for å etablere felles 

forståelse for nåsituasjonen og for å definere et felles målbilde for nød- og beredskapskommunikasjon. 

Prosessflyt, aktiviteter og milepæler frem til sommeren 2021 ble presentert. Forslag til felles 

satsingsområder vil presenteres Nasjonalt styre medio juni. 
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