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Møte i Fagutvalget i Nasjonal styringsmodell - 11.11.2022 kl. 10:00 

Agenda 

Sak  

 Velkommen og praktiske detaljer 

1 Orientering fra DSB om pågående saker 

2 Målbildet  

3 Norsk romsenter orienterer om pågående initiativ 

4 Forsvaret og 5G 

Innledning: 

- Sekretariatet innledet med å opplyse om at det ikke var kommet inne noen endringsforslag til 

referatet fra forrige møte så det er da endelig.  

 

- Tilgjengelighetsdirektivet: 

 

o Johannes Vallesverd (Nkom) informerte om at de er i dialog med operatører i Norge for 

innføring av RTT (sanntidstekst), men det ikke foreligger noen beslutninger p.t.  

 

o Sven Bruun (Hdir) opplyste at de har fått beskjed fra departementet om å avvente videre 

arbeid rundt innføring av tilgjengelighetsdirektivet i Norge. DSB er også i dialog med JD 

om tilsvarende. Det er enighet om at tidslinjene for arbeidet bør synkroniseres på tvers av 

nødetatene. Nkom bidrar gjerne med det de har gjort av vurderinger i forbindelse med 

ekomdirektivet og tilgjengelighetsdirektivet hvis det er ønskelig.  

 

o NG112 er også i prosess. Anna opplyste at det arbeides med å avklare forholdet mellom 

direktivet og FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(CRPD). 
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Sak 1: Orientering fra DSB om pågående saker 

- Nødnettdagene 2023 er avlyst. Dette skyldes primært budsjettsituasjonen, men også at Norge er med 

på å arrangere Critical Communication World i Helsinki 23-25 mai og vi ønsker at så mange som 

mulig prioriterer å delta på dette arrangementet. Det vil også bli mer fokus på lokale arrangement. 

 

- Som omtalt i Prop 1 S så har Telenor startet arbeidet med å avvikle sitt kobbernett. På grunn av dette 

må vi gjøre endringer for å opprettholde Nødnett. Dette er et omfattende arbeid som medfører 

betydelige kostnader.  

 

- Deling av primærinformasjon: Arbeidet pågår, men har fått redusert scope pga. manglende 

utviklingsressurser.  

 

- Arbeidet med nytt nødnett pågår, Nkom og DSB er i ferd med å ferdigstille et svar på et 

tilleggsoppdrag fra JD. Inkludert i oppdraget er oppdatering av tidslinjer, oppdatere den 

samfunnsøkonomiske analysen, ny gjennomgang av estimater, vurdering av en trinnvis tilnærming, 

mm.  

 

Sak 2: Orientering om målbildet 

DSB v/Anna Oline Tronstad orienterte om arbeidet med målbildet. DSB har utarbeidet et målbilde for 

fremtidig nød- og beredskapskommunikasjon for å etablere et felles bilde av fremtidige behov, teknologi 

og tjenester, og økosystemet dette utgjør. Prosess, innsiktsarbeid og endelig resultat ble presentert. Det 

foregår for øyeblikket en forankringsprosess internt i DSB og med samarbeidspartnere.  

 

Tilbakemeldinger var at de som deltok kjenner seg igjen. Ønsker kopi av dokument/plakat for å dele 

dette internt i egne organisasjoner.  

Sak 3: Norsk Romsenter orienterer om pågående initiativ 

Norsk Romsenter v/ fagsjef satellittkommunikasjon Rune Sandbakken holdt en presentasjon om hvor 

tema var hva som skjer innenfor to-veis satellittkommunikasjon og EU-initiativet Govsatcom /Secure 

Connectivity, som går ut på å tilby tjenester for sivile og militære myndighetsbrukere gjennom å eie og 

leie satellittkapasitet og infrastruktur. DSB sitt prosjektforslag vedrørende studie rundt bruk av 

satellittkommunikasjon ble også diskutert.  

Sak 4: Forsvaret og 5G 

Cyberforsvaret v/Bård Inge Romundstad innledet presentasjonen med å trekke paralleller til arbeidet med 

etablering av et felles målbilde. Sindre Høyer Follestad fra Cyberforsvaret presenterte så hva som foregår 

av 5G-relaterte aktiviteter i Forsvaret. Follestad har arbeidet med å finne ut hvordan kommersiell 5G-

teknologi kan og bør benyttes i Forsvaret.  

Eventuelt 

Nkom v/Johannes Vallesverd orienterte om tre aktuelle saker: 

- Roamingforordning er ute på høring. – dette inkluderer blant annet relay-tjenester for roamende 

kunder og ev. tilgang til SMS til nødmeldetjenesten (nød-tekst). 

- Kort oppsummering av nødanropstester foretatt av Nkom.  

- Real Time Text (RTT) nærmer seg, Nkom har vært i møter med Apple om saken.   


