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Møte i Prioriteringsutvalget i Nasjonal styringsmodell - 01.06.2022 kl. 13:00 

Agenda 

Sak Oppsummering 

1 Etablering av målbilde for fremtidens nødnett 

2 Status mobilbasert befolkningsvarsling 

3 Reserveløsning nød- og beredskapskommunikasjon 

4 Deling av primærinformasjon 

Innledning: 

Møtet ble innledet av Eline Paxal som introduserte seg som ny møteleder for Prioriteringsutvalget i 

egenskap av å være ny avdelingsleder for avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon i DSB. 

 

Sekretariatet v/Kjetil Storeide gikk så gjennom aksjonspunktene fra forrige møte i Prioriteringsutvalget: 

- AP1 (NG112): Det er invitert til oppstartsmøte med representanter for nødmeldetjenesten den 12. 

juni. 

- AP2 (Reserveløsning for nød- og beredskapskommunikasjon): DSB v/Marianne Masdal vil 

informere om status under sak 3.  

- AP3 (deltakelse CCW): Det er sendt ut invitasjon til medlemmene av Prioriteringsutvalget.  

Sak 1: Etablering av målbilde for fremtidens nødnett 

DSB v/Eline Paxal introduserte temaet med å informere om status for arbeidet med etablering av 

fremtidens nødnett.  

 

DSB har startet et arbeid med å utforme et målbilde for fremtidens nødnett. Målbildet skal være et 

verktøy som gjør det enklere å tydeliggjøre, visualisere og kommunisere mål og retning for fremtidens 

nødnett. Det er et mål at målbildet også skal supplere og forsterke styringsmodellens felles 

satsingsområder for nød- og beredskapskommunikasjon. I Fagutvalget ble dette presentert nærmere, og 

Fagutvalget er bedt om å utpeke representanter som kan delta på en workshop 8.juni. Denne dagens skal 

man undersøke hvordan kommunikasjon og koordinering har blitt praktisert de siste årene, og hvordan 

det praktiseres i dag. DSB ber alle organisasjonene melde fra om hvem som skal delta. 
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Sak 2: Status mobilbasert befolkningsvarsling 

Prosjektleder Kristine Utheim (DSB) orienterte om status for arbeidet med å etablere et system for 

mobilbasert befolkningsvarsling.  

 

Regjeringen foreslo tiltaket i Prop 78 S, som ble lagt frem 5. april. Stortinget sluttet seg til anbefalingen 

den 5. mai, men DSB har p.t. ikke mottatt et formelt oppdragsbrev. Tema som ble gjennomgått i 

Prioriteringsutvalget var behovet for et slikt system, hvordan andre land har løst det, hvordan prosjektet 

er organisert i Norge og overordnet skisse for arkitektur.  

Sak 3: Reserveløsning nød- og beredskapskommunikasjon 

DSB v/Marianne Masdal orienterte om status for arbeidet med å etablere en reserveløsning for nød- og 

beredskapskommunikasjon. Prosjektet er nå i en fase hvor det bør involveres fagpersoner fra de 

deltakende organisasjonene. Før dette skjer er det hensiktsmessig å avklare tidshorisont og hvorvidt det 

kan legges til grunn at mobilnettene kan brukes som bærer av signaler for en reserveløsning.  

 

I den påfølgende diskusjonen ble det blant annet påpekt følgende: 

- Prosjektet handler om backupløsning for dagens Nødnett. 

- Det skjer mye på teknologisiden (som f. eks. lavbanesatellitter) så det kan være uhensiktsmessig å 

planlegge for en løsning som også skal gjelde for fremtidens nødnett. 

- Bærer av signaler for backupløsning bør være uavhengig av mobilnettet da erfaringer har vist at 

utfall av Nødnett og mobilnett ofte sammenfaller.  

- For å levere på prosjektet er det nødvendig med dedikerte ressurser fra fagdirektoratene.  

 

Det var enighet om at man i det videre arbeidet skal se på scenarioer både hvor mobilnettet fungerer og 

scenarioer hvor det ikke er tilgjengelig.  

Sak 4: Deling av primærinformasjon 

Prosjekteier Harald Loktu (DSB) informerte om status i prosjektet og spesielt den utfordrende 

ressurssituasjonen.  

 

Primært er det behov for ressurser som kan lede arbeidet med levering av arbeidspakker. Dette gjelder 

spesielt de som går på teknisk løsning. Det er mulig å omgå problemet ved å sette inn prosjektleder som 

leder av arbeidspakker, men dette er ikke en ideell løsning.  

 

Samfunnsbedriftene v/Øistein Gjølberg Karlsen opplyste at de muligens kan være behjelpelige med å 

skaffe ressurser innenfor 110-miljøet, men det avhenger av ønsket profil og kompetanse. Prosjekteier og 

Samfunnsbedriftene tar dialog om dette.  

 


