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Brukerbetaling og abonnementsordning i Nødnett
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tidligere Direktoratet for nødkommunikasjons
(DNK) gjennomgang av abonnementsordningen av 15.02.16 og innspill til gjennomgangen fra
berørte aktører. Departementet viser videre til oppgave 30 i revidert tildelingsbrev til
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) per 1.3.2017.
1. Bakgrunn
Stortinget har ved behandling av St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005), jf. Budsjett-innst. S. nr. 4
(2004-2005), St.prp. nr. 30 (2006-2007), jf. Innst. S. nr. 104 (2006-2007) og i Prop. 100 S (20102011), jf. Innst. 371 S (2010-2011) besluttet at staten dekker investeringen i infrastruktur og
førstegangsinvesteringen i brukerutstyr (radioterminaler og kommunikasjonssentraler) i
Nødnett. Når Nødnett ble tatt i bruk, skulle nødetatene (og andre brukere) dekke driftsutgifter
til infrastruktur, brukerutstyr og reanskaffelse av brukerutstyr.
2. Drift og forvaltning av infrastrukturen i Nødnett
Staten ved DSB eier kritisk infrastruktur og er leverandør av samfunnskritiske tjenester.
Utvikling i kostnader tilknyttet Nødnett, samt behov for noe midler til reinvesteringer i og
forvaltning av nettet, gjør at finansieringsløsningen knyttet til Nødnett må vurderes. Vi ber DSB
om et konkret forslag til en finansieringsløsning for infrastrukturen i Nødnett.
Del 1 av forslaget skal omfatte inndekning av de årlige kostnadene knyttet til drift og
vedlikehold av infrastrukturen i Nødnett, altså inndekning av statens kontraktsforpliktelser med
Motorola. I foreløpig gjennomgang av abonnementsordningen av 15.02.16 foreslo daværende
DNK at abonnementsavgiften ikke skulle økes og at uheldige skjevheter for utvalgte
kundegrupper med svak betalingsevne burde korrigeres gjennom å innføre en statlig del/grunnfinansiering av driften av Nødnett.
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Basert på foreløpig rapport, innspill til rapporten og oppgave 30 i tildelingsbrevet for 2017 ber
departementet DSB vurdere ev. endringer i dagens ordning, herunder ev. omfordelinger
mellom sektorene og konsekvenser av forslaget, innenfor dagens gjeldende rammer og komme
med en tydelig anbefaling til departementet.
Videre ber vi om et konkret forslag til en statlig del-/grunnfinansiering av driften av Nødnett og
ev. justering av abonnementsordningen der dagens modell er uhensiktsmessig, hvor
kundegrupper med svak betalingsevne får dekket deler av sine utgifter. Forslag om friske
midler til en slik statlig del-/grunnfinansiering må eventuelt spilles inn i ordinær
budsjettprosess. DSB har mottatt egen bestilling med nærmere frister for budsjettprosess 2019.
Del 2 av forslaget skal omfatte direktoratets vurdering av det årlige behovet for å kunne
håndtere nødvendige forvaltningskostnader og tilhørende driftskostnader knyttet til
infrastrukturen i Nødnett som f.eks. nødvendige dekningstiltak og andre justeringer som faller
utenfor Motorolas kontraktsforpliktelser. Opprettholdelse av dagens tjenestenivå skal legges til
grunn. Det skal videre legges til grunn at tiltakene kan måtte brukerfinansieres. Behovet og
størrelsen på en slik forvaltningspott må vurderes opp mot ulempene ved en høy samlet
brukerbetaling. DSB kan i tillegg til å utarbeide forslag til en brukerfinansiert modell, eventuelt
spille inn satsingsforslag i saken i den ordinære budsjettprosessen.
Vi ber DSB vurdere behovet for å involvere Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Helses
driftsorganisasjon og KS i arbeidet på egnet måte.
3. Frist
JD ber om svar innen 31.01.2018.
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