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Møte i Prioriteringsutvalget i Nasjonal styringsmodell for nød- og 
beredskapskommunikasjon (NaStMo) - 21.05.2021 kl. 0900 - 1200, Skype 

Agenda 

Sak Oppsummering 

1 Etablering av felles satsingsområder 

2 Tiltak for å forbedre nødmeldetjenesten - beslutningssak 

3 Deling av primærinformasjon - beslutningssak 

4 Presentasjon av Barents Watch 

 

Innledning 

Møtet ble innledet av sekretariatet som informerte om at møteleder Sigurd Heier var sykmeldt og at 

Johan Marius Ly ledet møtet i hans fravær. Det ble så foretatt en gjennomgang av status på tidligere 

besluttede saker:  

 

- Vurdering av felles anskaffelse politi/brann 

DSB v/Anne Mari Nordvik orienterte om arbeidet så langt, hvilke alternativer som vurderes og andre 

viktige problemstillinger som har dukket opp. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av juni d.å. 

 

- Etablering av backupløsning for nød- og beredskapskommunikasjon 

Sekretariatet v/Kjetil Storeide orienterte om at arbeidet har avventet ekstern kvalitetssikring av 

konseptvalgutredningen av fremtidens Nødnett ettersom at det som besluttes rundt fremtidens Nødnett 

vil legge føringer for valg av backupløsning. Selv om det fortsatt er usikkert når det kommer en 

beslutning om fremtidens Nødnett, ønsker DSB nå å sette i gang med kartlegging av behov, 

mulighetsrom og hvilke forutsetninger som kan legges til grunn for en slik løsning. Arbeidet vil starte i 

løpet av sommeren.  

 

Sak 1: Etablering av felles satsingsområder 
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DSB v/Nina Myren innledet før Anna Oline Tronstad og Yngve Fjell presenterte arbeidet som er gjort 

med etablering av satsingsområder for Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon. 

Arbeidsgruppen har utarbeidet, og blitt enige om,et overordnet målbilde og fire satsingsområder: 

Rammebetingelser som muliggjør, økt samordning, bedre bruk av data og flere felles løsninger. Videre 

prosess ble presentert på et overordnet nivå. Detaljering vil utarbeides før sommeren.  

  

Tilbakemeldingene fra møtedeltakerne var meget gode, og det ble påpekt at tilsvarende samordning og 

koordinering også hadde vært hensiktsmessig på det overordnede politiske nivået. Konkret kan 

øremerkede midler og klare forventninger og styringssignaler fra departementene lette arbeidet med 

samordning.  

 

Det ble også påpekt at arbeidet manglet noe fokus på kunnskapsgrunnlag fra virksomheter som ikke 

hører inn under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområder og det ble stilt spørsmål ved om 

totalforsvarsperspektivet blir ivaretatt. 
 

Kommentarene er særlig aktuelle for høstens leveranse og blir tatt med inn i videre arbeid med 

satsingsområder. 

 

Prioriteringsutvalget samtykket til videre prosess og at tilslutningen løftes videre til Nasjonalt styre. 

 

Sak 2: Tiltak for å forbedre nødmeldetjenesten (bedre posisjonering av innringere til 11x) - 

beslutningssak 

Nkom v/Johannes Vallesverd orienterte om to tiltak som ønskes realisert og som Fagutvalget har gitt sitt 

samtykke til: 

 

- Redusere tiden det tar å få innringerposisjon ved 11x-anrop 

- Etablere statistikkuttrekk for 11x-numrene 

 

Sekretariatet v/Kjetil Storeide orienterte om dialogen som har vært så langt med NRDB (Nasjonal 

Referansedatabase) rundt gjennomføring og dialogen med POD, Hdir, Nkom og DSB mtp. finansiering 

(estimert til totalt 300 000 kroner eks. mva. for begge tiltakene). DSB vil trolig stå som kontraktspart 

overfor NRDB, med Nkom som prosjektleder, men dette må avklares når det NRDB leverer et mer 

detaljert prosjektforslag med utkast til avtale. 

 

Prioriteringsutvalget støttet tiltakene, men påpekte viktigheten av at personvern og sikkerhet blir 

ivaretatt. Hdir ønsket at arbeidet skulle inkludere undersøkelser rundt hvor nøyaktig posisjonering av 

innringere er i dag, men dette er p.t. ikke inkludert i arbeidet som NRDB har kostnadsestimert. 

Sekretariatet vil i dialog med Nkom undersøke om dette også er mulig å realisere.  

 

Sak 3: Deling av primærinformasjon 

Sekretariatet v/Kjetil Storeide orienterte kort om tiltaket og status i arbeidet. 
 

Tiltaket ble presentert og anbefalt til Nasjonalt styre i det forrige møtet i Prioriteringsutvalget. Nasjonalt 

styre støttet tiltaket, men vurderte at det var usikkerhet rundt hvilken ledig kapasitet deltakerne hadde for 

å bidra inn i arbeidet. Det ble derfor besluttet at saken skulle løftes opp til Nasjonalt styre på nytt i møtet 

11. juni. 

 

Siden saken var til behandling har DSB sagt seg villig til å stille med prosjektleder (Anne Mari Nordvik), 

som tidligere har ledet arbeid knyttet til samhandling på tvers av nødmeldesentralene. Før det er mulig å 

avklare fremdrift og budsjett, må det gjøres et arbeid for å se på hvilken teknisk løsning som er mest 
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hensiktsmessig mtp. fremdrift, kostnader, minimere bruk av etatenes egne tekniske ressurser, mm. Det er 

derfor ikke hensiktsmessig å sette en frist for ferdigstillelse før dette er avklart. 

 

Prioriteringsutvalget ga sin tilslutning til at saken løftes til Nasjonalt styre og at arbeidet i første omgang 

fokuserer på å avklare teknisk løsning og eventuelle juridiske problemstillinger, men at det er ønskelig at 

piloteringen starter opp i løpet av året.  

 

Prioriteringsutvalget vil bli orientert om status i saken i neste møte 15. oktober.  

 

Sak 4: Presentasjon av Barents Watch   

Kystverket v/ Dagfinn Terning og Anna Karlqvis presenterte Barents Watch og Felles Ressursregister.  
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