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Møte i Prioriteringsutvalget i Nasjonal styringsmodell for nød- og 
beredskapskommunikasjon (NaStMo) - 15.10.2021 kl. 1100 - 1400, Nydalen 
og Skype 

Agenda 

Sak Oppsummering 
1 Status arbeidet fremtidens nødnett i Norge (og i andre land) 
2 Presentasjon av ny SMS-løsning for 113 og 116117 
3 Etablering av satsingsområder 
4 Vurdering felles anskaffelse kommunikasjonsløsning politi og brann 

 
Innledning 
Møtet ble innledet av møteleder Sigurd Heier som ønsket velkommen til det fjerde møtet i 
Prioriteringsutvalget i Nasjonal styringsmodell for nød- og beredskapskommunikasjon før det ble en 
presentasjonsrunde blant deltakerne. Ordet ble så overlatt til sekretariatet ved Kjetil Storeide som 
opplyste at referat fra forrige møte nå var å anse som endelig før det var en kort gjennomgang av 
tidligere besluttede saker i styringsmodellen: 
 
- Nødanrop fra satellitt 
Iridium viderekobler nå alle anrop fra 112, 911 og 000 til en av politiets operasjonssentraler. Det jobbes 
videre med å få til samme avtale med andre operatører. 
 
- Etablering av backupløsning for nød- og beredskapskommunikasjon 
DSB v/Marianne Masdal har fått i oppgave å lede et arbeid med å se på dette. Hun har vært i dialog med 
politi og helse om hvordan dette skal rigges (organisasjon, teknisk/operativt fokus, hvor bredt, mm) og 
vil kalle inn representantene i Fagutvalget til møte for å drøfte saken videre. 
 
- Deling av primærinformasjon 
DSB jobber med å utarbeide utkast til prosjektforslag. Utkastet vil trolig bli sendt ut på høring til 
involverte organisasjoner i uke 44 og når det er oppnådd enighet om utkastet vil det bli bedt om ressurser 
for å bidra inn i arbeidet.  
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- Tiltak for å forbedre nødmeldetjenesten (redusere svartid og bedre statistikk) 
NRDB har meldt til sekretariatet at asynkrone oppslag er klar for testing. Dette vil bli gjort i løpet av den 
neste måneden. Statistikk grunndata er stort sett på plass for AML posisjonering og delvis for 
mobilnettsbasert posisjonering. Når dette er på plass gjenstår å sette opp rapporteringslogikken. Ca 6 
uker fra nå er en realistisk tidsplan. 
 
Sak 1: Status arbeidet fremtidens nødnett i Norge (og i andre land) 
DSB v/Knut Baltzersen orienterte om status for arbeidet med fremtidens nødnett i andre sammenlignbare 
land. Oppsummert er det stor variasjon i valg av løsning og i hvor stor grad staten skal drifte tjenestene 
selv. Dette ble så  sammenlignet med de ulike alternativene som vurderes i Norge. 
 
Sak 2: Presentasjon av ny SMS-løsning for 113 og 116117 
HDO v/Morten Singstad presenterte hvordan de så for seg å etablere en varig løsning for 
kommunikasjon til 113 og 116117 via SMS. 
 
Sak 3: Etablering av satsingsområder 
Prosjektleder Anna Oline Tronstad orienterte om status på arbeidet med felles satsingsområder. I løpet av 
2021 er det gjennomført seks workshops med arbeidsgruppen, og én workshop med 
Prioriteringsutvalget. Et felles kunnskapsgrunnlag er etablert, og felles utfordringer og mulighet 
identifisert. Nasjonalt styre sluttet seg til fire felles satsingsområder før sommeren, og dette var 
utgangspunktet for høstens arbeid med detaljering og endelig strategidokument.  
 
Hensikten med saken var å få innspill fra Prioriteringsutvalgets på tilstandene som er utarbeidet, 
strategiens innretning og tidshorisont.  
 
Prioriteringsutvalget ga sin tilslutning til foreløpig leveranse, og godkjente at endelig leveranse løftes 
direkte inn i Nasjonalt styre 12. november,   
 

Sak 4:Vurdering felles anskaffelse kommunikasjonsløsning politi og brann 

Dette punktet ble ikke behandlet på møtet da sak 1 og sak 2 tok lenger tid enn forutsatt.  
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