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Sak 1: Marianne Masdal, DSB

Møte i Fagutvalget i Nasjonal styringsmodell - 20.05.2022 kl. 11:30
Agenda
Sak
1
2
3
4

Oppsummering

Reserveløsning nød- og beredskapskommunikasjon
Deling av digitalt strukturert primærinformasjon
Målbilde fremtidens nødnett
NG112

Innledning:
Sekretariatet innledet med….
Sak 1: Reserveløsning nød- og beredskapskommunikasjon
DSB v/prosjektleder Marianne Masdal orienterte om status for arbeidet med etablering av en
reserveløsning for nød- og beredskapskommunikasjon.
Prosjektet har utarbeidet et foreløpig utkast til arbeidsdokument hvor det anbefales tre tiltak:
1. Etablere en backupløsning for eksisterende samband. Hvis det skal legges til grunn at satellittelefon
og nødnettsterminaler i DMO-modus er den foretrukne løsningen så må dette kvalitetssikres av
fagfolk.
2. Se på tiltak for raskere reetablering av Nødnett ved utfall
3. Vurdere hvordan backupløsning skal ivaretas i fremtidens nødnett.
I den påfølgende diskusjonen ble det blant annet påpekt følgende:
- Det er uklart hvilke rammer som skal legges grunn for arbeidet. Dette gjelder spesielt hvor mye
det haster å få på plass og om mobilnettet kan benyttes som reserveløsning.
- Temaet bør utredes ytterligere. Det bør kartlegges hva som finnes og brukes av reserveløsning i
dag. Spesielt gjelder dette utbredelsen av satellittelefon i nødmeldetjenesten.
- Personer med spesialkompetanse innenfor radio og kommunikasjon må involveres i arbeidet og
anbefalingene.
- Nkom bør involveres i arbeidet.
Det ble konkludert med at saken løftes til Prioriteringsutvalget for informasjon og avklaring av bl.a.
rammer, herunder tidshorisont og hvilke scenarioer som skal legges til grunn (spesielt om mobilnettene
kan benyttes som backup).
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Sak 2: P Deling av digitalt strukturert primærinformasjon
DSB v/møteleder og prosjekteier for arbeidet med deling av digitalt strukturert primærinformasjon,
Harald Loktu, informerte om status for det pågående arbeidet.
Prosjektet har god fremgang, men det er nødvendig å få inn ressurser til å lede flere arbeidspakker. Hvis
det ikke tilkommer ressurser, er alternativene å nedskalere prosjektet, sette elementer av det på vent eller
dele noen roller i to ved at noen det faglige skilles fra det administrative. Arbeidsstrømmene er godt nok
bemannet.
Sak 3: Målbilde fremtidens nødnett
DSB v/Anna Oline Tronstad innledet med å informere om bakgrunnen for arbeidet med å etablere et
målbilde for fremtidens nødnett før Halogen v/… ga en presentasjon om ….
I den påfølgende diskusjonen ble det påpekt at:
- POD har gjort et tilsvarende arbeid i forbindelse med deres deltakelse i Broadway/Broadnet/….
Arbeidet vil bli oversendt sekretariatet.
Sak 4: NG112
DSB v/sekretariatsleder Kjetil Storeide informerte om beslutningen i Prioriteringsutvalget om å be
Fagutvalget om en koordinert gjennomgang av temaet. Det ble foreslått at oppfølging av saken tas i et
eget spor utenfor møtene i Fagutvalget, noe det var enighet om.

Eventuelt
Nkom v/Johannes Vallesverd orienterte om tre aktuelle saker:
- Roamingforordning er ute på høring – må bl.a. ha SMS til nødmeldetjenesten
- Real Time Text
Oppfølgingspunkter:
•
•

AP1: Medlemmene i Fagutvalget melder inn aktuelle kandidater til å delta på en workshop om
målbilde for fremtidens nødnett.
AP2: Sekretariatet kaller inn POD, DSB og Nkom til et møte for å diskutere hvordan NG112 skal
følges opp.

