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Referat fra Nasjonalt styre i Nasjonal styringsmodell for nød- og 
beredskapskommunikasjon – 28.10.2020  

Tilstede 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) 
Politidirektoratet (POD) 
Helsedirektoratet (Hdir) 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) 
Hovedredningssentralen 
Politiets sikkerhetstjeneste 
Norges vassdrags- og energidirektorat  
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
(Nkom) 
Kommunesektorenes organisasjon (KS) 
Forsvaret 
DSB Prosjektledelse for etablering av 
nasjonal styringsmodell 

Elisabeth S. Aarsæther (møteleder) 
 
Tone Vangen  
Steinar Olsen                     
Roy Hunstok 
Jon Halvorsen 
Roger Berg 
Ingunn Åsgard Bendiksen               
John-Eivind Velure 
 
Helge Eide 

 Wilfred Østgulen 
Ane M. Stray-Pedersen og  
Hilde Tanggaard 

Presentasjon av saker 
Sak 1  
Sak 2 
Sak 3 
Sak 4 

Nina Myren, DSB 
Sigurd Heier, DSB 
Elisabeth Rise, POD 
Harald Loktu, DSB 

Observatør Rita Sætre, DSB 
Kjetil Storeide, DSB (nyansatt sekretariatsleder) 

 

Agenda 

Sak Agenda Sakstype 
 Velkommen til nasjonalt styremøte, og innledende om nasjonal 

styringsmodell 
 

1 Satsningsområder  Tilslutning 
 Faglig erfaringsdeling v/sjef Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig  
2 Fremtidens nødnett Orientering 
3 Reserveløsning for nød- og beredskapskommunikasjon Tilslutning 
4 Bytte av kommunikasjonsløsninger i kontrollrom for politi og brannvesen Tilslutning 
 Faglig erfaringsdeling v/ assisterende direktør, Hdir, Espen R. Nakstad   
5 Ingen sak til eventuelt Tilslutning 
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Sak 18.juni 

 Velkommen til nasjonalt styremøte, og innledende om nasjonal styringsmodell  
 

 
 
 
 

Direktør i DSB, Elisabeth Aarsæther, ønsket velkommen til første møte i Nasjonalt styre. 
Prosjektleder Ane-Stray Pedersen orienterte så om styringsmodellen.  
 
Nasjonalt styre er en felles arena for strategiske diskusjoner hvor det også kan tas 
beslutninger om tiltak på tvers av sektorer innenfor utvalgte saker som gjelder nød- og 
beredskapskommunikasjon. Deltakerne i styringsmodellen må selv forankre saker i egen 
virksomhet og ta med innspill i arbeidsgrupper og de ulike fora. 
 
Modellen er inspirert av Direktoratet for e-helse sin styringsmodell og vil bli evaluert slik at 
det ev. kan foretas hensiktsmessige justeringer. Virksomhetene som er representert i nasjonalt 
styre er underlagt ulike departementer og formålet med styringsmodellen er å bidra til 
samordning og koordinering på tvers av styringslinjene.  
 

1 Satsningsområder  
 Nina Myren, fagdirektør i DSBs avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon (NBK), 

presenterte sak om satsningsområder i styringsmodellen for nød- og 
beredskapskommunikasjon.  
 

For å sikre gode tjenester på tvers av relevante aktører innenfor nød- og 
beredskapskommunikasjon, er det viktig at aktørene er samordnet og utnytter mulighetene 
som ligger i teknologiutviklingen. Det er derfor hensiktsmessig å etablere felles 
satsningsområder innenfor styringsmodellen for å se nærmere på mulighetsrommet som kan 
realiseres innenfor fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon. Strategien skal 
tydeliggjøre hvor vi står i dag, hvor vi vil være i fremtiden og hvordan vi skal få til det. Det vil 
være opp til deltakerne å definere strategiens tidsperiode. Det er et mål å ha 
satsningsområdene klar innen utgangen av 2021. 
 
Vedtak: 

 Prosessen for å komme frem til felles satsingsområder for nød- og 
beredskapskommunikasjon gjennomføres i tråd med forslaget 

 Arbeidet vil i stor grad foregå på strategisk nivå, og deltakerne i prioriteringsutvalget 
må være forberedt på å delta med skriftlige innspill 

 DSB stiller med prosjektleder 
 Hver organisasjon utpeker en kontaktperson som også inngår i skrivegruppen 

 
 Faglig erfaringsdeling v/sjef Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig 
 Viseadmiral Natvig holdt en presentasjon om forholdet mellom Forsvaret og det sivile 

samfunn, og hvordan Forsvarets utvikling og det sikkerhetspolitiske bildet knyttes tettere mot 
samfunnskritiske hensyn. Forholdet mellom totalforsvaret og nød- og 
beredskapskommunikasjon ble også omtalt.  
 

2 Fremtidens nødnett 
 Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB og fungerende sjef for Sivilforsvaret, orienterte om 

arbeidet med fremtidens nødnett.  
 
I dag brukes Nødnett av over 1000 organisasjoner. Dagens driftsavtale med leverandøren går 
ut år 2026. I fremtiden vil det være flere og andre kommunikasjonsbehov som følge av 
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teknologiutviklingen. Fremtidens nødnett må fortsatt oppleves som sikkert og robust av 
brukerne, det må ha god funksjonalitet og det må fungere sømløst på tvers av brukerne.  
 
Det har vært bred involvering i arbeidet med konseptvalgutredning, som Nkom og DSB 
leverte til oppdragsgiverne Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og 
beredskapsdepartementet i juni. Dokumentet er også presentert for Digitaliseringsrådet som 
har kommet med innspill. Dokumentet er enn så lenge unntatt offentlighet.  

 
Vedtak: Saken tas til etterretning. 
 

3 Reserveløsning for nød- og beredskapskommunikasjon 
 Elisabeth Rise, seksjonssjef i POD, presenterte saken. Den har tidligere har vært behandlet i 

både fagutvalget og prioriteringsutvalget.  
 
Ved alvorlige hendelser er en avhengig av velfungerende kommunikasjonsmuligheter 
mellom de involverte til enhver tid. Selv om Nødnett har vist seg å være svært robust og har 
meget høy oppetid, kan det oppstå behov for en alternativ kommunikasjonsløsning. POD 
foreslår derfor å utrede en reserveløsning til kommunikasjon hvis Nødnett ikke er 
tilgjengelig. 
 
Utredningen bør inneholde: 
- minimumsbehov og krav til funksjonalitet i en reserveløsning 
- kartlegging og beskrivelse av ulike løsninger som benyttes av samvirkeaktører i dag, eller 

som finnes i markedet og som helt eller delvis oppfyller minimumsbehovet 
- vurdering av de ulike reserveløsningene sett opp mot formålet   
- vurdering av tidsramme for å etablere og/eller anskaffe reserveløsningen 
- anbefaling om hvilke alternativ som bør tas opp til beslutning (ett til to alternativ)  
- vurdering av hvem og hvor mange av nødnettbrukerne som har behov for å kunne ta del i 

bruken av en reserveløsning.  
 

Arbeidsgruppen skal basere sine anbefalinger på kriteriene kvalitet, kompleksitet og kostnad.  
 
Vedtak: 
Det settes ned en gruppe/utvalg ledet av DSB som skal kartlegge aktørenes behov og gi en 
eventuell anbefaling om videre prosess. Det er viktig at prosjektet ikke er for omfattende. 
Gruppen bør bestå av representanter fra DSB, herunder Brann/redning, POD, Hdir, 
Forsvaret og Nkom. Dersom andre deltakere fra den nasjonale styringsmodellen finner det 
hensiktsmessig å delta i arbeidet står gruppen fritt til å involvere dem. Gruppen må ha 
kompetanse fra både teknisk og operativ side, og må kunne involvere øvrige aktører i 
fagutvalget i arbeidsprosessen. For å være en reell reserveløsning bør det vurderes om 
løsningen skal være basert på en annen og uavhengig infrastruktur som ikke er benyttet enten 
i Nødnett, fremtidig nødkommunikasjon eller kommersielle mobilnett. Av 
samfunnsøkonomiske grunner bør det tilstrebes å benytte infrastruktur/løsninger som 
allerede eksisterer, og som eventuelt kan videreutvikles eller tilpasses til formålet. 
 

4 Bytte av kommunikasjonsløsninger i kontrollrom for politi og brannvesen  
 Harald Loktu, seksjonssjef Teknisk forvaltning og utvikling, DSB, presenterte saken. Saken 

har tidligere blitt behandlet både i fagutvalget og i prioriteringsutvalget, og det har vært 
avholdt et samarbeidsmøte med POD, Politiets IKT-tjenester, Samfunnsbedriftene og DSB. 
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Supportavtalen med driftsleverandør for kommunikasjonsløsning i Nødnett går ut i 2023. 
Helses driftsorganisasjon er i gang med anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning. Det 
anbefales å sette ned en arbeidsgruppe som utreder om det er hensiktsmessig med en felles 
anskaffelse for brann og politi av ny kommunikasjonsløsning i kontrollrom.  

 
Styret drøftet saken, og la blant annet vekt på at 

 ambisjonen er god, samtidig er det kjent gjennom tidligere arbeid med dette at det er 
et komplekst felt hvor det finnes mange utfordringer. Tidsplanen er knapp. Det er 
viktig å avklare økonomiske aspekter og hvordan en eventuell felles anskaffelse kan 
besluttes. 

 det bør kjøres to parallelle løp i prosessen, henholdsvis teknologi og styring, for å 
sørge for god fremdrift.  

 detaljeringsgraden av arbeidsgruppens mandat bør presiseres. Omfanget på mandatet 
bør ikke være for vidt. 
 

Vedtak:  
Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra politiet og DSB/brannvesenet som skal 
utrede om det er hensiktsmessig med en felles anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning i 
kontrollrom. Arbeidet skal gjennomføres i henhold til arbeidsgruppens mandat som er 
beskrevet i saksgrunnlaget. Arbeidsgruppen skal rapportere tilbake til styringsmodellen innen 
juni 2021. 
 

 Faglig erfaringsdeling v/ assisterende direktør, Hdir, Espen R. Nakstad 
 Nakstad delte sine erfaringer rundt kommunikasjon og beredskap i forbindelse med 

koronasituasjonen. 
 
 
 
 

 


