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Oppsummering

NG112
Reserveløsning nød- og beredskapskommunikasjon
Fremtidens nødnett
Orientering om Critical Communication World (CCW)

Innledning:
Sekretariatet innledet med en kort oppsummering av spørreundersøkelsen som ble sendt ut i februar:
• Rundt 2/3-del av mottakerne svarte. De aller fleste som svarte hadde deltatt på 3 eller flere
møter.
• Det var mange gode tilbakemeldinger, blant annet om deltakelse og om det bør inviteres inn nye
medlemmer. Sekretariatet vil gjøre en nærmere vurdering av dette, men eksisterende medlemmer
fra samme fagfelt vil bli involvert før eventuelt nye inviteres inn i styringsmodellen.
• Alle er enige i at det er store gevinster knyttet til samhandling innenfor nød- og
beredskapskommunikasjon. 97 % mener at det er viktig med en møtearena for brukere av nødog beredskapskommunikasjon og like mange mener at styringsmodellen bidrar til å bedre
samvirket.
Strategiarbeidet med å etablere satsingsområder er ferdigstilt og trykket opp og deltakerne ble oppfordret
til å bruke det aktivt. Samfunnsbedriftene opplyste at de har dialog med Totalberedskapskommisjonen og
at de vurdere å spille inn dette arbeidet.
Sak 1: NG112
DSB v/Rita Sætre introduserte emnet ved å gi en kort gjennomgang av hva NG112 er og hvilke
implikasjoner det kan få for brukere av nød- og beredskapskommunikasjon. Det var enighet om at
NG112 kan treffe mange ulike deler av nødmeldetjenesten og at det er viktig at det nå begynnes et arbeid
for å se nærmere på dette.
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POD løftet at det må tas stilling til hvem som har ansvaret for å holde i saken, hvem som skal delta i
arbeidet med å realisere det, hvilke frister som gjelder og hvordan dette treffer andre tiltak og initiativ i
sektor og hos aktørene.
Det var enighet om det er nødvendig med en koordinert gjennomgang av temaet da det er mange initiativ
som grenser mot tiltak som kan inngå i NG112-arbeidet. DSB tar på seg å koordinere et arbeid som skal
ta sikte på å rydde i problemstillingene knyttet til temaet og forsøke å besvare mange av spørsmålene
som har blitt løftet. Rent praktisk gjøres dette ved at DSB ved sekretariatet tar initiativ til å invitere
relevante aktører i Fagutvalget til en workshop.
Sak 2: Reserveløsning nød- og beredskapskommunikasjon
Marianne Masdal (DSB) innledet med å orientere om arbeidet med å kartlegge aktørenes behov for
reserveløsning og å gi en anbefaling om videre prosess.
POD påpekte at det er viktig at arbeidet ikke blir for stort og tidkrevende, men at man må vurdere å se på
minimumsløsninger og videreutvikling av det som allerede eksisterer. Det ble videre bedt om at arbeidet
fikk økt prioritet.
I den påfølgende diskusjonen ble det blant annet påpekt:
- Vi må ta utgangspunkt i scenarioer.
- Det må tenkes bredt rundt redundans.
- Det er også viktig å etablere beredskapsplaner med oversikt over hva som kan brukes når.
- Nkoms rapport om sårbarheter er relevant for dette arbeidet.
- Det er også viktig å se på hva som prioriteres for gjenoppretting når noe er nede.
- Diskusjonen rundt minimumskrav til løsning er viktig.
Sak 3: Fremtidens nødnett
DSB v/Sigurd Heier ga en orientering om status for fremtidens nødnett.
Sak 4: Orientering om Critical Communication World (CCW)
DSB orienterte kort om CCW og erfaringer fra siste års konferanse før det ble oppfordret til deltakelse
for medlemmene i Prioriteringsutvalget.
Oppfølgingspunkter:
•
•
•

AP1: Sekretariatet tar initiativet til en workshop om NG112 for relevante deltakere i Fagutvalget.
AP2: Arbeidet med reserveløsning for nød- og beredskapskommunikasjon prioriteres. Arbeidet
haster og gruppen må fokusere på å finne en løsning som dekker det grunnleggende behovet.
AP3: DSB sender ut en invitasjon til deltakelse på CCW til medlemmene i Prioriteringsutvalget
med informasjon om arrangementet og en oppfordring om å delta.

