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Sammendrag
I henhold til oppdragsbrevet av 3. juni 2015 fra Justis- og beredskapsdepartementet har
Direktoratet for nødkommunikasjon gjennomgått abonnementsordningen for Nødnett.
Hensikten med gjennomgangen er å gi bakgrunn for å videreutvikle ordningen slik at den
ivaretar viktige samfunnsmål om beredskap best mulig og skaper et levedyktig Nødnett over
tid, samtidig som den oppfattes som kundevennlig, rettferdig og effektiv.
Rapporten inneholder en kartlegging av erfaringene med abonnementsordningen for
Nødnett så langt, og brukerorganisasjonenes samlede kostnader ved bruk av Nødnett.
Erfaringsinnhentingen er hovedsakelig gjennomført ved intervjuer med brukervirksomheter,
økonomiske analyser av kostnader og inntekter, samt analyser av trafikkdata i nettet. Behov
for endringer i abonnementsordningen og mulige endringsalternativer er kun berørt på en
svært overordnet måte. Drøftingen av endringsalternativene er avgrenset til å vurdere
endringer basert på at abonnementsordningen fortsatt omfatter basistjenestene for talekommunikasjon som tilbys i dag. Til slutt gis en foreløpig anbefaling fra DNK basert på egen
kjennskap til Nødnett og erfaringer fra gjennomgangen. DNK ser det som riktig og nødvendig
å gjøre en ny vurdering når sentrale interessenter har hatt anledning til å gi innspill og
kommentarer, for å se disse og gjennomgangens funn i sammenheng. Eventuelle endringer
av modellen bør utredes i lys av innspill og eventuelle tilleggsmomenter fra interessentene,
før det kan gis en endelig anbefaling. Det vil også være riktig å drøfte eventuelle endringer
med fagdepartementene, nødetatenes fagdirektorater og KS.
Tidspunktet for gjennomgangen er tidlig sett i lys av at brukere i store deler av landet har
kortvarig erfaring med Nødnett og kostnadene som følger med bruken. Samtidig har
Nødnett vært i bruk i inntil fem år i Østfold og i Oslo-området.
Gjennomgangen viser følgende:








Det overordnede inntrykket er at kundene er svært tilfreds med Nødnett som nødog beredskapsteknologi. Høy kvalitet på Nødnett gir betydelig bedre nød- og
beredskapstjenester sammenlignet med en situasjon uten Nødnett.
Samtaletrafikken i nettet er sterkt økende. Politiet har flest samtaler og samtaleminutter både samlet sett og målt per operatørplass og radioterminal per dag,
etterfulgt av brukere i brann og innenfor statlige helsetjenester. Brukere utenfor
nødetatene har også høy bruk. Analysene av trafikkdata viser at det faktiske bruksmønsteret i ulik grad samsvarer med terminalenes innplassering i abonnementsmodellens brukerkategorier, og det er avdekket forhold ved innplasseringen som bør
ettergås i det videre arbeidet.
Som betalingsmodell er en abonnementsmodell generelt sett akseptert. Det er forståelse for at brukerbetaling sikrer riktig dimensjonering, ivaretakelse av brukerutstyr
og reell bruk. Innretningen av modellen har imidlertid noen svakheter, både sett fra
brukernes og fra DNKs side.
Abonnementsinntektene fra brukerbetalingen dekker i dag ikke fullt de årlige driftskostnadene for Nødnett, slik det var hensikten at de skulle gjøre.
Samtidig oppfatter mange av brukerne at det samlede kostnadsnivået knyttet til bruk
av Nødnett er høyt, sett i forhold til egne driftsbudsjetter. Det er hovedsakelig
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brukervirksomhetene i kommunal sektor (kommunale helsetjenester og brannvesen),
særlig de mindre kommunene, som gir denne tilbakemeldingen.
Underliggende drivere som geografi, bosettingsmønster, krav om responstid og
andre krav som stilles til beredskapstjenestene og deres bemanning gjennom
forskrifter gjør det forholdsvis kostnadskrevende å være en liten kommune. Slike
smådriftsulemper er ikke unike for Nødnett. Imidlertid gir slike forhold en skjevhet i
kostnadsfordelingen mellom brukervirksomhetene i modellen.
På et nasjonalt nivå kan et høyt kostnadsnivå medføre en risiko for at ønskede
beredskapseffekter ikke realiseres, det vil si at Nødnett tas i bruk i mindre grad enn
beredskapsbehovet tilsier. Dette gjelder særlig for brukergrupper med svak
betalingsevne, men potensiell høy verdi i beredskapssammenheng.

Rapporten inneholder også en beskrivelse av brukerfinansiering knyttet til utbygging og drift
av beredskapsnett i Sverige, Finland og Danmark, som bakgrunn for å vurdere eventuelle
justeringer i den norske modellen. Det er både likheter og ulikheter mellom landene med
hensyn til hvordan utbyggings- og driftskostnader i nettet finansieres, samt i hvilken grad det
er brukerbetaling og hvordan denne er innrettet.
Gjennomgangen har bekreftet at abonnementsordningen i stort fungerer, men at det er
noen utfordringer ved den nåværende modellen som kan motivere justeringer eller
endringer i ordningen. Enkelte mindre justeringer i innplassering av funksjoner kan foretas
for å korrigere uheldige forhold ved innplasseringen som er avdekket i gjennomgangen.
Større endringer kan innebære å øke eller senke andelen av driftskostnadene som dekkes av
brukerne, å omfordele kostnadene blant brukerne innenfor rammene av dagens modell, og
eventuelt også endre modellen, avhengig av hvilke utfordringer som søkes adressert.
Bred utnyttelse av Nødnett både hos eksisterende og nye kunder er vesentlig for å styrke
beredskapen ytterligere (nettverkseffekter) og optimalisere samfunnets nytte av den
betydelige infrastrukturinvesteringen Nødnett er. Det er også behov for økt utbredelse og
flere kunder for å skape balanse mellom inntekter og kostnader. For å beholde dagens
brukere samt sikre økt utbredelse, flere brukere og tilsiktede beredskapseffekter, er DNKs
foreløpige anbefalinger at det er vesentlig at brukerfinansieringen gjennom abonnementsavgiften ikke økes. DNK anbefaler videre at uheldige skjevheter for utvalgte kundegrupper
med svak betalingsevne (særlig i kommunal og frivillig sektor) korrigeres gjennom å innføre
en statlig del-/grunnfinansiering av driften av Nødnett.
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1. Oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) fikk i brev av 3. juni 2015 fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i oppdrag å foreta en gjennomgang av abonnementsordningen for
Nødnett. Formålet med gjennomgangen er å videreutvikle ordningen slik at den ivaretar
viktige samfunnsmål om beredskap best mulig. Andre viktige hensyn er å skape et levedyktig
Nødnett over tid, samtidig som ordningen oppfattes som kundevennlig, rettferdig og
effektiv.
Bakgrunnen for oppdraget er forutsetningen som lå til grunn i St. prp. nr. 30 (2006-2007) og
som er gjengitt i Prop. 100 S (2010-2011), om at en ny vurdering av innplasseringen av ulike
funksjoner i brukerkategorier skal gjøres etter at nettet har vært i bruk over en viss tid, og
erfaringsdata fra faktisk bruk foreligger. Abonnementsordningen er utformet på grunnlag av
en forståelse av brukssituasjoner og kostnads- og aktørbildet før innføringen av Nødnett. I
desember 2015 var nettet landsdekkende utbygd, og tatt i bruk i hele Norge. Det er nå mulig
å tegne et mer presist bilde av antall brukere i Nødnett og deres bruksmønster og -behov.
Dette er også utgangspunktet for at denne gjennomgangen foretas nå.
Gjennomgangen av abonnementsordningen er i oppdragsbrevet inndelt i tre deloppdrag;




I deloppdrag A) skal en innhente erfaringer med dagens abonnementsordning
I deloppdrag B) skal en kartlegge brukerbetalingen generelt
I deloppdrag C) skal en vurdere alternative abonnementsmodeller.

Deloppdrag A) og B) skulle i henhold til oppdraget gjennomføres i 2015. Deloppdrag C) skulle
igangsettes etter at de to første deloppdragene er gjennomført, og ferdigstilles i første
kvartal 2016.
Erfaringsinnhentingen i deloppdrag A) inkluderer både analyse av trafikkdata som viser bruk
av nettet, og en intervjubasert innhenting av erfaringer fra ulike brukergrupper. Den nye
kunnskap og forståelse dette gir, vil danne grunnlag for å vurdere ordningens premisser og
prinsipper i lys av at ordningen skal være robust over tid. Det er også innhentet erfaringer
med tilsvarende betalingsmodeller fra andre sammenlignbare land, i tråd med oppdragsbrevet.
Hensikten med deloppdrag B) er å kartlegge og beskrive brukerorganisasjonenes samlede
kostnader ved bruk av Nødnett. I tillegg til brukernes kostnader knyttet til drift av Nødnettinfrastrukturen gjennom abonnementsordningen, har brukerne per i dag kostnader knyttet
til drift av deres eget brukerutstyr (radioterminaler og utstyr på kommunikasjonssentralene)
som kobles til Nødnett. I tilknytning til denne kartleggingen har også eventuelle nye
kostnadselementer hvor brukerbetaling kan være aktuelt, blitt vurdert. Slik har målsetningen
med dette deloppdraget vært å gi et overordnet, samlet kostnadsbilde for brukernes
tilknytning til Nødnett og bruken av tilhørende brukerutstyr og tjenester.
Hensikten med deloppdrag C) er å vurdere hvilke endringer som eventuelt bør gjøres i
abonnementsordningen, basert på funnene og analysene i deloppdrag A) og B).
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2. Prosjektinnretning og metode
Dette kapittelet dokumenterer gjennomgangen av abonnementsordningen, herunder
hvordan informasjonsinnhentingen og analysene er innrettet.

2.1.

Prosjektplan

Prosjektet er strukturert i henhold til de tre deloppdragene i oppdragsbrevet fra JD.
Sammenhengen mellom de tre deloppdragene, hovedproblemstillinger i deloppdragene
samt hvilken metode som har lagt til grunn er vist i Figur 2-1.

Figur 2-1: Prosjektplan

I gjennomføringen ble deloppdrag A strukturert i to deler:



A1) tar for seg erfaringer med abonnementsordningen i Norge. Erfaringer er både
sett fra kundenes ståsted og fra DNKs ståsted
A2) tar for seg betalingsmodeller i utvalgte andre land og de involverte aktørenes
erfaringer med disse. De aktuelle landene er Sverige, Danmark og Finland.

I denne rapporten dokumenteres arbeidet med og funnene fra deloppdrag A) og B).
Alternative justeringer/endringer i abonnementsordningen (deloppdrag C)) er etter avtale
med JD kun skissert på et overordnet nivå, men er ikke fullstendig utredet. Anbefalingene
som gis i rapporten er derfor foreløpige.
I vurderingene i forbindelse med deloppdrag C) legges det til grunn at abonnementsordningen fortsatt omfatter basistjenestene for talekommunikasjon som tilbys i dag. Det vil i
framtiden utvikles ny funksjonalitet i Nødnett både for tale og data, dels som følge av ønsker
fra brukerne og dels som følge av teknologiutviklingen. DNK er i ferd med å utarbeide en
egen pris-, produkt- og tjenestestrategi for slike tjenester.
Gjennomgangen av abonnementsordningen er foretatt i perioden fra august 2015 til februar
2016.
8

Direktoratet for nødkommunikasjon
Nedenfor beskrives vurderingskriterier som har ligget til grunn for gjennomgangen, og
hvordan disse er operasjonalisert. Deretter beskrives metoden som er fulgt i informasjonsinnhentingen og analysene.

2.2.

Vurderingskriterier

Formålet med å gjennomgå abonnementsordningen er å vurdere hvordan ordningen
fungerer målt opp mot sentrale mål og kriterier. Denne vurderingen danner igjen grunnlag
for vurdering av eventuelle behov for endringer i neste omgang. Basert på gjennomgang av
sentrale dokumenter som ligger til grunn for ordningen og oppdragsbrevet fra JD, er tre
hovedkriterier eller -hensyn utgangspunkt for gjennomgangen av ordningen:




Økonomiske hensyn
Administrative hensyn
Beredskapshensyn

De ulike kriteriene har ulikt innhold eller betydning for henholdsvis brukervirksomhetene og
DNK. Tabell 2-1 redegjør for kriteriene og betydningen for disse to aktørene.
Kriterier
Økonomiske
hensyn

Administrative
hensyn

Kriteriets betydning for
brukervirksomhetene
Omfang: Kostnadsnivå

Kriteriets betydning for DNK
Omfang:

Rettferdighet: Om de oppfatter at
betalingen står i forhold til
tjenesten de mottar, og at det ikke
er uheldig skjevhet i kostnadsfordelingen mellom brukere

 Kostnadsdekning
 Driftsgrunnlag for Nødnett på sikt
Økonomisk forutsigbarhet:
 Sikkerhet for inntekter
 Tåler endringer i omgivelsene

Kostnadseffektiv administrasjon

Kostnadseffektiv administrasjon

Kundevennlig

Kundevennlig

Transparens: Forståelig
Beredskapshensyn*

Best mulig beredskap i kundens
oppgaver («lokalt»)

Best mulig beredskap nasjonalt

* Vurderes med utgangspunkt i abonnementsordningen, ikke i tekniske og funksjonelle forhold i Nødnett
Tabell 2-1: Kriterier som ligger til grunn for gjennomgangen

Økonomiske hensyn handler om kostnadssiden i abonnementsordningen. For den enkelte
kunde i Nødnett er dette både et spørsmål om hvordan de vurderer nivået på abonnementsavgiften (prisen) i seg selv, om de oppfatter at betalingen står i forhold til tjenesten de
mottar, og at de oppfatter kostnadsfordelingen mellom brukerne som rimelig. Vurderingen
av omfanget av abonnementsavgiften blir av kundene også sett i sammenheng med de
øvrige kostnader kundene har ved bruk av Nødnett. For staten ved DNK er abonnementsavgiften en inntekt som skal dekke driftskostnadene ved Nødnett i dag og fremover. Som
inntektsmodell må derfor abonnementsmodellen være økonomisk forutsigbar, også med
hensyn til endringer i kunde- og tjenesteportefølje.
Administrative hensyn handler om at abonnementsordningen er enkel å forstå og håndtere,
samt kostnadseffektiv å administrere både sett fra kundenes side og fra DNK sin side.
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Beredskapshensyn handler om hvordan abonnementsmodellen påvirker beredskapen. En
vurdering av modellens implikasjoner for beredskapsevnen vil i analysen være tett knyttet til
vurderingene av abonnementskostnadene (økonomiske hensyn). Dette drøftes likevel
separat ettersom et hovedformål med Nødnett er beredskap. For kunden vil fokus være på
hvordan abonnementsordningen virker inn på deres mulighet for å løse sine spesifikke
beredskapsoppgaver best mulig. For DNK vil fokus være på ordningens virkning på
samfunnets samlede beredskap.
Kriteriene og deres betydning har vært førende for informasjonsinnhentingen og analysene
som er gjennomført i oppdraget. Det er benyttet både kvantitative og kvalitative metoder i
informasjonsinnhentingen og analysene av ordningen. Dette kommenteres nærmere under.

2.3.

Informasjonsinnhenting

Prosjektet har omfattet en bred informasjonsinnhenting for å kartlegge erfaringer med
abonnementsordningen hittil, samt å få synspunkter på behov for justeringer og endringer
av ordningen. Tidspunktet for gjennomgangen er tidlig sett i lys av at store geografiske
områder har kortvarig erfaring med Nødnett og kostnadene som følger med bruken. De
færreste har så langt sett alle de kostnadene som vil påløpe. Helsesektoren er forsinket i sin
innføring, og det «endelige» bruksmønsteret med rutiner for samhandling og samvirke innad
i sektoren og med øvrige brukere er ikke fullt etablert. Samtidig har Nødnett vært i bruk i
inntil fem år i Østfold og i Oslo-området. Her er det Nødnett-kunder som har ventet lenge på
en gjennomgang av abonnementsordningen, slik det ble forespeilet den gang ordningen ble
utformet.
2.3.1. Dialog med brukervirksomhetene
I den første delen av prosjektets informasjonsinnhenting ble det gjennomført intervjuer med
sektormyndigheter og aktører på et overordnet nivå; Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB), Helsedirektoratet og Politidirektoratet, KS, driftsorganisasjonene og de
regionale helseforetakene, til sammen 10 intervjuer. I forkant av intervjuene ble det sendt ut
et informasjonsskriv om bakgrunnen for gjennomgangen av abonnementsordningen og
prosess for involvering. Intervjuene har gitt nyttige overordnede betraktninger og innspill om
sektorenes opplevelse av abonnementsordningen, i tillegg til råd om hvordan brukervirksomhetene på abonnementsnivå kunne involveres på best måte.
I løpet av høsten 2015 er det gjennomført ytterligere 26 intervjuer (hovedsakelig ansikt-tilansikt, men også noen telefonintervjuer) med et utvalg abonnenter i de tre nødetatene og i
brukervirksomheter utenfor nødetatene. I de siste utbyggingsfasene er Nødnett fortsatt ikke
tatt i bruk av alle etatene. Siden et viktig kriterium for utvelgelsen av informanter har vært at
de har benyttet Nødnett over noe tid, og dermed har en erfaringsbasert oppfatning om
kostnader og nytte, har hovedvekten av intervjuene vært med abonnenter i fase 0- og fase
1-området. Blant informantene er både statlige og kommunale aktører, små og store
kommuner, og kunder med ulik geografisk tilhørighet representert. Intervjuene har gitt
mange og relevante synspunkter både om abonnementsmodellen, prisnivået, inndelingen i
brukerkategorier, fordelingen av kostnader mellom aktører og om modellens implikasjoner
for beredskapsnivået. Tabell 2-2 viser en oversikt over virksomhetene som er intervjuet, og
hvilken «sektor» de representerer i Nødnett-sammenheng. Tilbakemeldinger fra brukervirksomhetene vedrørende deres erfaringer med abonnementsmodellen er dokumentert i
kapittel 7.
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Virksomhet

Sektor

Overordnet nivå
Direktoratet for sikkerhet- og beredskap

Brann

KS

Brann og helse (kommunalt nivå),
andre kommunale brukere

Brukertjenestesenter/BDO (Branns driftsorganisasjon)

Brann

Helsedirektoratet

Helse

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)

Helse

Helse Sør-Øst RHF

Helse (statlig nivå)

Helse Vest RHF

Helse (statlig nivå)

Helse Midt RHF

Helse (statlig nivå)

Politidirektoratet

Politi

Politiets fellestjenester (PFT)

Politi

Abonnementsnivå
ABØ 110-sentral

Brann

Alarmsentralen 110 Førde

Brann

110 Møre og Romsdal

Brann

Jevnaker brann og redning (deltid)

Brann

Midt-Hedmark brann- og redning (og 110-sentral)

Brann

Oslo brann og redning (og 110-sentral)

Brann

Alarmsentralen 110 Telemark

Brann

Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS (deltid)

Brann

Skien kommunale brannvesen (kasernert), MidtTelemark brannvesen (deltid), Notodden brannvesen
(deltid), Telemark 110

Brann

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF)

Brann

Prehospitalt senter, OUS HF (AMK og akuttmottak)

Helse (statlig nivå)

AMK-sentralen Buskerud / Drammen

Helse (statlig nivå)

AMK Telemark-Vestfold

Helse (statlig nivå)

Akuttmottaket Bærum sykehus

Helse (statlig nivå)

AMK-sentral og akuttmottaket Sykehuset Innlandet

Helse (statlig nivå)

Sarpsborg og Rakkestad legevakt

Helse (kommunalt nivå)

Rakkestad kommune, kommunelege

Helse (kommunalt nivå)

Rakkestad kommune, hjemmehjelpstjeneste

Helse (kommunalt nivå)
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Gjøvik interkommunale legevakt

Helse (kommunalt nivå)

Legevakten i Nes

Helse (kommunalt nivå)

Østfold politidistrikt

Politi

Follo politidistrikt

Politi

Sør-Trøndelag politidistrikt

Politi

Tolldirektoratet

Statlig forvaltning

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)

Frivillig sektor

NSB

Samferdsel

Tabell 2-2: Oversikt over virksomheter som er intervjuet i gjennomgangen

2.3.2. Skriftlige innspill fra brukervirksomhetene
Alle som er intervjuet har fått mulighet til å sende skriftlige innspill i etterkant av intervjuet.
Kun et begrenset antall aktører har benyttet denne muligheten. Innholdet i de skriftlige
innspillene inngår som en del av drøftingene av kundenes erfaringer i kapittel 7.
I tillegg inngår skriftlige innspill om kostnadene i Nødnett fra NBLF og Fagforbundet, som er
sendt Justis- og beredskapsdepartementet.
2.3.3. Dialog med myndigheter i andre land
Som grunnlag for å vurdere den norske abonnementsordningen er det innhentet erfaringer
fra Sverige, Danmark og Finland. Dette er land som har valgt ulike, men relevante modeller
for inndekning av investerings- og driftskostnadene for deres respektive nødkommunikasjonsnett. Erfaringer om deres finansierings- og betalingsmodeller er innhentet gjennom
dialog med:




Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige
Center for Beredskabskommunikation (CFB) i Danmark
Erillisverkot (Finland Networks) i Finland

Det er innhentet skriftlige innspill fra representanter fra de respektive forvaltningsmyndighetene, i form av et spørreskjema som de har fylt ut. I tillegg er det innhentet
ytterligere erfaringer gjennom telefonmøter. Hovedfokus har vært å forstå deres erfaringer
med brukerbetaling og finansiering av driftskostnader. Informasjonen vil bli benyttet som
underlag i deloppdrag C). De ulike modellene og erfaringer er dokumentert i kapittel 8.

2.4.

Analyse av data

To hovedsett av kvantitative data er analysert som en del av gjennomgangen av
abonnementsordningen:



Samtaletrafikkdata
Økonomidata

2.4.1. Samtaletrafikkdata
Samtaletrafikk i Nødnett registreres løpende i systemet Motorola integrated Billing and
Administration System (MiBAS). MiBAS er et fakturerings- og administrasjonssystem levert
av Motorola. DNK bruker dette systemet for administrere terminaler i Nødnett samt danne
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faktureringsgrunnlag. I tillegg samler det inn samtaletrafikk som er en del av datagrunnlaget
i denne rapporten.
Analysene av trafikkdata har som mål å kartlegge eventuelle forskjeller i bruk mellom etater
og mellom ulike abonnementstyper som abonnementsordningen definerer. Datagrunnlaget
som er benyttet gir blant annet opplysninger om antall samtaler og samtaleminutter for hver
terminal i perioden fra og med fjerde kvartal 2014 til og med fjerde kvartal 2015. I tillegg
finnes opplysninger for samtaletype for all registrert trafikk, samt opplysninger om eier og
abonnementstype for alle terminaler.
I utgangspunktet er det gjort analyser og sammenligninger basert på trafikk per terminal.
Som et mål for dette kan gjennomsnittlig trafikk per terminal beregnes ved å ta utgangspunkt i samlet trafikk for hver kategori og fordele denne på antallet terminaler i den samme
kategorien. Imidlertid har ikke terminalene vært i funksjon i like lang tid i den aktuelle
perioden. Når det gjøres sammenligninger av bruk mellom ulike terminaler, bør dette tas
hensyn til. Det gjøres ved å beregne gjennomsnittlig trafikk per terminal per dag fra tidspunktet terminalen har vært innfaset til operativ bruk i nettet. Metoden for å beregne dette
er å oppsummere all trafikk innenfor hver kategori og fordele denne på antallet
terminaldager i den samme perioden. Terminaldager beregnes som summen av alle dager
terminalene har vært i bruk.
Antallet dager en terminal har vært i bruk beregnes som tiden som har gått etter at det var
registrert trafikk på den første gang. Når det gjelder tidspunktet for første registrerte trafikk,
gir våre data kun informasjon kvartalsvis for radioterminaler og operatørplasser uten linjetilknytning, mens det gir informasjon per måned for operatørplasser med linjetilknytning.
Det gjør beregningen av trafikk per terminal per dag noe upresis, men det er ingenting som
tilsier at avvikene fra faktisk bruk er systematisk fordelt etter etater eller abonnementstyper.
Dermed påvirkes sammenligningene mellom kategorier av terminaler i liten grad av
måleusikkerhet.
Utover sammenligningen av gjennomsnittlig trafikk for terminaler i ulike kategorier (etater
og abonnementstyper) er det sett nærmere på trafikkmønstret innenfor hver abonnementskategori. Analysene er dokumentert i kapittel 6.
2.4.2. Økonomidata
I rapporten er det benyttet ulike økonomiske data.
Det er benyttet data som viser driftskostnadene for Nødnett og abonnementsinntektene
som kundene betaler. Dataene er hentet dels fra ulike beslutningsdokumenter ved innføringen av abonnementsordningen og dels fra DNKs egne økonomisystemer. Det er videre
benyttet data som viser andre kostnader brukerne av Nødnett står overfor. Dataene er dels
hentet fra DNKs egne økonomisystemer og dels fra brukernes driftsorganisasjoner.
Dataene benyttes til å analysere inntekter og kostnader innenfor abonnementsmodellen, og
benyttes som grunnlag for å vurdere kriteriet økonomiske hensyn, både sett fra brukernes
og DNKs side. Analysene er dokumentert i kapittel 4. Dataene benyttes videre til å analysere
samlede driftskostnader brukerne står overfor i dag, og forventet utvikling fremover basert
på kjent informasjon. Analysene er dokumentert i kapittel 5.
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2.5.

Dokumentgjennomgang

Sentrale politiske dokumenter som ligger til grunn for gjennomgangen av abonnementsordningen er Budsjettinnst. S. nr. 4 (2004-2005), St. prp. nr. 30 (2006-2007), Innst. S. nr. 104
(2006-2007), Prop. 100 S (2010-2011) og Innst. 371 S (2010-2011). Alle disse dokumentene
omhandler prinsipper og premisser for utforming av abonnementsordningen.
I 2006-2007 ble det i flere arbeidsgrupperapporter lagt frem forslag til prinsipper for en
betalingsmodell og en innplasseringsmodell for de ulike etatenes brukere. Arbeidsgruppen
bestod av representanter fra Politidirektoratet, Sosial- og helsedirektoratet, Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannbefals forbund (NBLF), Kommunesektorens
interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS og Justis- og politidepartementets nødnettprosjekt. Arbeidsgrupperapportene har vært sentrale bakgrunnsdokumenter i denne
gjennomgangen, for å forstå bakgrunnen med innretningen av modellen.
Andre eksterne rapporter har også vært sentrale underlag for arbeidet. Eksempelvis KS sin
rapport «Nødnett i norske kommuner» (2014) som har kartlagt erfaringer fra implementeringen av Nødnett i kommunal sektor i fase 1 Innlandet, og HDOs rapport «Brukerfinansiering
for Nødnett» (2015) som omhandler finansiering av HDOs drift av Nødnett-utstyr for
brukerne i helse. I tillegg er det benyttet interne DNK-rapporter og -evalueringer, eksempelvis rapporten fra brukerundersøkelsen som ble gjennomført i første kvartal i 2015 blant
brukerne av Nødnett i de to første utbyggingsfasene (Oslo, Østfold, Akershus, Søndre
Buskerud, Hedmark og Oppland).
Figur 2-2 viser en tidslinje som gjengir de mest sentrale premissgivende dokumentene.
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Budsjett-innst. S.
nr. 4 (2004-2005)
Utbygging av
Nødnett og
etableringen av
DNK

St prp. nr. 30 (20062007) Om
igangsetting av
første
utbyggingstrinn for
nytt digitalt nødnett

Innst. S. nr. 104
(2006-2007)

Prop. 100 S
Fullføring av
utbygging og drift
av Nødnett i hele
Fastlands-Norge
(2010-2011)

Innst. 371 S
(2010-2011)

Fra
Justiskomiteen.

Fra regjeringen

Fra Transport- og
kommunikasjonskomiteen

Fra regjeringen

Fra Transport- og
kommunikasjonskomiteen

25. november
2004

1. desember 2006

Innst: 14.
desember 2006

15. april 2011

Innst: 31. mai
2011

2004

2005

Beslutning i S:
18. desember
2006

2006

2007

2011

Beslutning i S:
9. juni 2011

2014

9. mars 2006

5, juni 2007

3. juni 2011

29. april 2014

Forslag til betalingsprinsipper og
betalingsmodeller
for brukerbetaling i
nødnettet

Nytt digitalt
nødnett.
Betalingsordning
og priser for
2007-2009

Landsdekkende
utbygging av
Nødnett (KS2)

«Nye
brukergrupper i
Nødnett»

Rapport fra
arbeidsgruppe

Rapport fra
arbeidsgruppe

Figur 2-2: Sentrale beslutningsdokumenter for innretningen av abonnementsordningen
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2.6.

Rapportens oppbygging og struktur

Rapporten er strukturert på følgende måte:











Kapittel 3 omfatter fakta om Nødnett og abonnementsordningen. Kapittelet omtaler
ulike aktører og roller, kundene og prinsipper for og innretning av
abonnementsordningen. Kapittelet danner en bakgrunn for etterfølgende
vurderinger.
Kapittel 4 omfatter analyse av inntekter og kostnader i abonnementsmodellen.
Kapittelet viser de samlede kostnadene og inntektene i modellen, samt fordelingen
av kostnadene mellom nødetatene og andre brukere, og mellom stat og kommune.
Det viser dessuten eksempler på fordeling mellom ulike kunder.
Kapittel 5 omfatter analyser av samlet brukerbetaling i Nødnett (oppdragets
deloppdrag B). I dette kapittelet fremstilles komponentene som i dag utgjør
brukerbetalingen i Nødnett. Kapittelet kommenterer også hvordan brukerbetalingen
kan utvikle seg i nær framtid.
Kapittel 6 omfatter analyser av samtaletrafikkdata for Nødnett. Kapittelet fremstiller
samlet trafikk i Nødnett, trafikk fordelt på de ulike sektorene og trafikk fra terminaler
og operatørplasser.
Kapittel 7 omfatter kundenes erfaringer med abonnementsordningen. Kapittelet er
basert på intervjuer med ulike kundegrupper samt skriftlige innspill, og gjengir
synspunkter og inntrykk som er fremkommet i dialogen gjennom prosjektet.
Kapittel 8 omfatter beskrivelse av Nødnett og betalingsmodeller i Sverige, Danmark
og Finland. Kapittelet danner et bakteppe for å vurdere den norske abonnementsmodellen i neste omgang (oppdragets deloppdrag C).
Kapittel 9 omfatter en samlet vurdering av funnene i gjennomgangen av
abonnementsordningen, overordnede vurderinger av alternative justerings-/
endringsmuligheter som på ulike måter adresserer funnene i gjennomgangen samt
foreløpige anbefalinger.
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3. Nødnett og abonnementsordningen
3.1.

Nødnett

Nødnett er et nytt digitalt felles samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre
viktige samfunnsfunksjoner. Nødnett er avlyttingssikkert og gir god funksjonalitet, talekvalitet, dekning og kapasitet. Å bruke Nødnett innebærer at nødetatene og andre aktører
med beredskapsansvar kan kommunisere sammen i daglig virke, under øvelser og ved
kritiske hendelser.
Nødnettprosjektet, det vil si etableringen av Nødnett, omfatter utbygging av selve radionettet, leveranse av brukerutstyr (radioterminaler og utstyr til kommunikasjonssentraler) til
politiet, kommunale brannvesen og helsetjenesten, samt etablering av drift og vedlikehold.
Nødnett var ferdigstilt og tatt i bruk i hele landet ved utgangen av 2015. Den tekniske oppbygningen av Nødnett er illustrert i Figur 3-1.

Figur 3-1: Komponentene i Nødnett

Et landsdekkende Nødnett består av i overkant av 2000 basestasjoner, overføringslinjer og
sentrale nettverkskomponenter.
En basestasjon består av radiosender/mottaker tilkoblet en antenne. Radiosender og
mottager plasseres normalt i et skap eller en liten bod, mens antenne monteres på hustak,
vegger og i noen tilfeller på frittstående master. Det er via basestasjoner at en radioterminal
kommer i kontakt med andre radioterminaler i Nødnett. Radioterminaler er betegnelsen på
håndholdte og kjøretøymonterte radioer som benyttes til å kommunisere over Nødnett. Alle
basestasjoner er koblet sammen ved hjelp av datalinjer og sentraler. Basestasjonene er satt
opp i ringstrukturer som reduserer sårbarhet og sikrer svært høy oppetid. Hver ring består av
opptil ni basestasjoner. Slik sikres to ulike overføringsveier fra den enkelte basestasjonen til
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kjernesystemet (redundans). Linjene mellom basestasjonene er realisert dels gjennom DNKs
egne radiolinjer (gjelder ca. 70 prosent av strekkene), dels gjennom radio- og telelinjer leid
fra kommersielle leverandører. Endestasjonene i hver ring er knyttet til kjernesystemet i
Nødnett via telelinjer fra kommersielle leverandører (transmisjonsnettet). Kommunikasjonssentraler er betegnelsen på nødetatenes sentraler, og omfatter politiets operasjonssentraler, branns fagsentraler (110-sentraler), AMK-sentraler, akuttmottak på sykehus og de
kommunale legevaktene. Utstyret levert til kommunikasjonssentralene kalles i det videre i
denne rapporten kontrollrom. Et kontrollrom har tilknyttet en eller flere operatørplasser,
avhengig av kundenes behov. Kommunikasjonssentralene er hovedsakelig knyttet til
Nødnett via telelinjer direkte til kjernesystemet.

3.2.

Aktører og roller i Nødnett

DNK er tilbyder av elektronisk kommunikasjon, og leverer tjenester og kommunikasjonsløsninger til nød- og beredskapsbrukere. DNK eier Nødnett og har det overordnede ansvaret
for utbygging, utvikling og drift på vegne av staten, som har finansiert investeringen av
utbyggingen samt førstegangsinvesteringen i brukerutstyr i nødetatene. Det er Motorola
Solutions som har bygget nettet, Frequentis har levert kontrollromsløsningene, og flere ulike
leverandører har levert radioterminalene.
Stortinget forutsatte i 2004 at brukerne skal dekke kostnadene til driften av Nødnett etterhvert som nettet bygges ut og tas i bruk, og at kostnadene skal dekkes innenfor etatenes til
enhver tid gjeldende budsjettrammer, jf. Budsjettinnst. S. nr. 4 (2004-2005). DNK har inngått
en driftsavtale med Motorola Solutions, som dekker drift og vedlikehold av nettet. Avtalen
gjelder frem til 2026. I tillegg har DNK avtaler med andre leverandører som leverer ulike
tjenester knyttet til infrastrukturen, se kapittel 3.3. Det er disse samlede driftskostnadene
som skal dekkes av brukerne. Det er abonnementsordningen knyttet til denne brukerbetalingen som er gjenstand for gjennomgang i denne rapporten.
Nødetatenes driftsorganisasjoner drifter brukerutstyret (radioterminaler og kontrollrom)
tilknyttet Nødnett. Helsetjenestens driftsorganisasjon HF (HDO), Politiets fellestjenester
(PFT) og Brukertjenestesenter/Brann Driftsorganisasjon (BTS/BDO) ivaretar drifts- og vedlikeholdsoppgavene for det leverte brukerutstyret for sine brukere, mottar feilmeldinger,
yter brukerstøtte og håndterer oppfølging mot leverandørene. Nye brukere utover nødetatene driftes dels av BTS/BDO, dels av PFT. Når brukere opplever problemer med
radioterminalen eller operatørplassene på kommunikasjonssentralene, for eksempel med
lydkvalitet, manglende dekning eller liknende, og dette ikke kan løses av superbrukeren i
egen virksomhet (1. linje), meldes dette til driftsorganisasjonen (2. linje). Driftsorganisasjonen melder igjen uløste feil videre til den aktuelle leverandørens operasjonssenter (3. linje). Brukerne betaler for også for disse supporttjenestene, men dette er ikke en
del av abonnementsordningen.

3.3.

Investerings- og driftskostnader i Nødnett

Figur 3-2 illustrerer på en overordnet måte hovedkomponentene i investeringen og driften
av Nødnett, og abonnementsordningens funksjon i dette. De ulike komponentene
redegjøres nærmere for i kapittel 4 og 5. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at
størrelsesforholdet mellom komponentene i figuren ikke reflekterer de faktiske forholdene.
18

Direktoratet for nødkommunikasjon

Figur 3-2: Hovedkomponenter i investeringen og driften av Nødnett.

Samlet sett er det i Nødnett-prosjektet foretatt investeringer i infrastruktur og utstyr til
nødetatenes kommunikasjonssentraler og radioterminaler på om lag 6 mrd. kroner
(investeringen i infrastrukturen utgjør om lag 70 prosent). Årlige driftskostnader for denne
infrastrukturen er i 2016 om lag 325 mill. kroner. Norge er et langstrakt og krevende land for
infrastrukturutbygging. Dette gjør at investeringene er blitt relativt høyere enn i de andre
nordiske landene. Høye investeringer gir igjen også tilsvarende høyere løpende
driftskostnader i forhold til innbyggertallet, enn i de øvrige landene.
Det kan være nyttig å sammenligne Nødnett-tallene med kostnadene knyttet til annen
kommunikasjonsinfrastruktur. Telenor har gjennom årene investert flere titalls mrd. kroner i
landets tele- og datainfrastruktur, men det er fortsatt behov for videre utbygging og nye
investeringer – blant annet for å øke robusthet og dekning. De årlige driftskostnadene for
telenettet i Norge er også i milliard-klassen, selv om de eksakte tallene for dette ikke er
tilgjengelig. I 2014 investerte de norske ekom-leverandørene 1,7 mrd. kroner i ny fiber og
annen infrastruktur, ifølge Nkom.1 Det digitale bakkenettet koster Norges televisjon AS om
lag 350 mill. kroner per år å drifte, ifølge deres regnskap. Norsk helsenett, helsetjenestens
felles datanett, hadde i 2014 i sum 307 mill. kroner i driftskostnader, som de dekker inn
gjennom medlemsavgifter og tjenestesalg til sine brukere.
Driftskostnadene som skal dekkes gjennom abonnementsordningen består i hovedsak av
følgende elementer:




1

Drift og vedlikehold av nettet
Leie av linjekapasitet (transmisjon)
Leie av basestasjonsplasser (siteleie)

http://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/fortsatt-store-investeringer-i-ekombransjen-og-omsetningen-%C3%B8ker
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Dette er kostnader som skal dekke tjenester som blant annet overvåking av Nødnett,
feilretting og periodisk vedlikehold. Ved inngåelse av utbyggingskontrakten med Motorola
ble det forhandlet en pris på både investeringen i og drift av Nødnett. De samlede driftskostnadene er det som i hovedsak ligger til grunn for beregning av abonnementskostnadene.
Enhver tilleggsinvestering utover den opprinnelige avtalen medfører økte driftskostnader.
For eksempel vil det, dersom det besluttes å bygges en ny basestasjon, påløpe økte
driftskostnader knyttet til drift og vedlikehold av basestasjonen og enten økte kostnader til
drift av egen radiolinje eller til leie av linjekapasitet. Og på samme måte vil det, dersom det
besluttes å øke reservestrømsberedskapen på en basestasjon ved å sette inn et ekstra
aggregat, påløpe driftskostnader for dette aggregatet. Dersom man skal videreføre
prinsippet om at driftskostnadene i nettet skal dekkes gjennom brukerbetaling, betyr dette
at også økte driftskostnader som følge av tiltak for økt robusthet skal dekkes gjennom
abonnementsordningen.

3.4.

Prinsipper for brukerbetaling i abonnementsordningen

Utformingen av abonnementsordningen er basert på betalingsprinsippene som ble
utarbeidet i 2006-2007 av en arbeidsgruppe, jf. omtale i kapittel 2. Med utgangspunkt i
gruppens forslag er ordningen basert på faktureringsprinsippet, hvor brukerne betaler en
årlig abonnementsavgift per radioterminal/operatørplass. Abonnementsavgiften er inndelt i
seks ulike kategorier som reflekterer ulike bruksmønster. De skal samsvare med brukernes
antatte belastning i Nødnett ved normal bruk. Abonnementsavgiften er lik for hele landet til
tross for ulike utbyggings- og driftskostnader på grunn av geografi og befolkningstetthet.
Etatsspesifikke kostnader fordeles ikke gjennom ordningen, bare de sentrale driftskostnadene. Kostnader til transmisjon (datalinjer) mellom nødetatenes kommunikasjonssentraler og Nødnett belastes den enkelte kommunikasjonssentral direkte.
Det konkrete avgiftsnivået for ulike brukerkategorier ble fastsatt av Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i 2008, og redegjort for i Prop. 100 S (2010–
2011). Avgiften faktureres kunden forskuddsvis hvert kvartal, basert på antall terminaler og
operatørplasser, og med en fordeling mellom brukerkategorier som samsvarer med kundens
situasjon på faktureringstidspunktet.

3.5.

Kundene i abonnementsordningen

Kundene i abonnementsordningen er de tre nødetatene (politi, helse og brann) samt andre
beredskapsaktører og redningsressurser. Tabell 3-1 viser hovedgruppene av kunder samt
antallet abonnement (med registrert betaling) fordelt på operatørplasser og radioterminaler
ved utgangen av 2015 (kilde: MiBAS).
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Kunder

Antall operatørplasser

Antall radioterminaler

173

14 432

Helse, statlig nivå (spesialisthelsetjenesten)

99

2571

Helse kommunalt nivå (primærhelsetjenesten)

81

821

Brann

62

16 217

Politi

Frivillige organisasjoner og andre
beredskapsorganisasjoner

0
7 461

Samlet

415

41 502

Tabell 3-1: Abonnement (med registrert betaling) ved utgangen av 2015

3.5.1. Politi
Nødnett benyttes av politiets operasjonssentraler og av polititjenestemenn i operativ
tjeneste. Politiet er en statlig organisert etat og det er Politidirektoratet (POD) som er kunde
i abonnementsordningen. Frem til og med 2015 ble fakturaen for abonnementsavgiften
sendt fra DNK til POD. POD fordelte abonnementsavgiften på de ulike distriktene og
særorganene under POD og trakk tilsvarende beløp fra de respektives budsjettrammer ved
inngangen av året. Fra og med 2016 vil fakturaene for abonnementsavgiften sendes til
politidistriktene og de underliggende særorganene direkte. Politienheter som ikke er
underlagt POD faktureres abonnementsavgiften direkte. Figur 3-3 illustrerer kundeforholdet
mellom DNK, politietaten og øvrige enheter i abonnementsordningen.

Figur 3-3: Kundeforhold mellom DNK og politietaten

Politiet er ved utgangen av 2015 organisert med 27 politidistrikter med hver sin operasjonssentral. Den vedtatte nærpolitireformen innebærer imidlertid at antallet distrikter fra og
med 2016 reduseres til tolv. Dette vil etter hvert også få konsekvenser for antallet
operasjonssentraler. Samlet sett har politiet ved utgangen av 2015 i overkant av 170
abonnement på operatørplasser og i overkant av 14 000 abonnement på radioterminaler.
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3.5.2. Helsetjenesten
Helsetjenestene består av spesialisthelsetjenesten (statlig tjenestenivå) og primærhelsetjenesten (kommunalt tjenestenivå). Relativt sett til de andre nødetatene har helse en større
andel abonnement på operatørplasser, og en mindre andel abonnement på radioterminaler.
Spesialisthelsetjenesten (statlig)
I spesialisthelsetjenesten benyttes Nødnett i AMK-sentralene (akuttmedisinske kommunikasjonssentraler), sykehusenes akuttmottak og i ambulansene. Det er de respektive helseforetakene som er kundene i abonnementsordningen. Figur 3-4 illustrerer kundeforholdet
mellom DNK og helseforetakene innenfor spesialisthelsetjenesten.

Figur 3-4: Kundeforhold mellom DNK og helseforetakene i spesialisthelsetjenesten

Helseforetakene er kunder i abonnementsordningen på følgende måte:





Per 2015 er det 19 AMK-sentraler i Norge. Størrelsen på AMK-sentralene varierer.
Det er om lag 50 akuttmottak ved landets sykehus. På samme måte som AMKsentralene har disse kontrollromsløsninger, men disse er enklere konfigurert. De har
dessuten kun en eller to operatørplasser.
Samlet sett har helsetjenestene abonnement på om lag 100 operatørplasser på AMKsentralene og akuttmottakene ved utgangen av 2015.
Antallet radioer i statlige helsetjenester er om lag 2570 ved utgangen av 2015.
Antallet forventes å øke når spesialisthelsetjenesten gradvis implementeres i
Nødnett. Nødnettradioer benyttes i hovedsak i ambulansetjenesten. Radioterminalene er enten montert i kjøretøyene eller er håndholdte terminaler som
opereres av helsepersonell i ambulansene. I tillegg har noen ressurser ved
sykehusene også terminaler.

Helsetjenestens driftsorganisasjon disponerer også terminaler som driftsleverandør til
helsetjenesten og i forbindelse med opplæring i sektoren.
Primærhelsetjenesten (kommune)
I den kommunale helsetjenesten benyttes Nødnett i legevaktssentralene (LVS) og av leger i
vakt. Legevaktssentraler er enten drevet i regi av én kommune eller i samarbeid mellom flere
kommuner, eksempelvis organisert som interkommunale selskaper (IKS), eid av de involverte
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kommunene. Leger i vakt er organisert gjennom kommunen/legevakten. Avhengig av
organiseringen er det enten en kommune eller et IKS som er DNKs kunde i abonnementsordningen.
I Figur 3-5 illustreres kundeforholdet mellom DNK og aktørene i primærhelsetjenesten.

Figur 3-5: Kundeforhold mellom DNK og kommunene innenfor primærhelsetjenesten

I 2015 var det 110 legevaktsentraler i Norge (165 i 2007). Av de 110 sentralene er 83
interkommunale. Disse dekker 412 kommuner, i snitt ca. 5 kommuner per sentral, og i snitt 5
sentraler per fylke. 27 sentraler dekker kun én kommune. 11 av disse er i del-døgndrift og
rutes til annen sentral deler av døgnet. Rene kommunale legevaktssentraler i døgndrift er 16
(kilde: Helsedirektoratet).
Legevaktssentralene har i hovedsak abonnement på operatørplasser i Nødnett, til sammen
om lag 80 abonnement. Antallet operatørplasser på legevaktssentralene varierer fra en til
seks. Sentralene har også noen abonnement på radioterminaler.
Leger i vakt benytter radioterminaler når de kalles ut til oppdrag. Det er kommunene eller
legevaktene som er kunde i abonnementsordningen for disse terminalene. Samlet sett
representerer dette om lag 820 abonnement ved utgangen av 2015. Antallet forventes å øke
betydelig når primærhelsetjenesten gradvis implementeres i Nødnett.

3.5.3. Brann- og redningstjenesten
Brann- og redningstjenester leveres av kommunene. Brann- og redningstjenesten består av
110- eller alarmsentraler og de lokale brann- og redningsstyrkene.
Ved utgangen av 2015 var det atten 110-sentraler fordelt på ulike deler av landet. I
forbindelse med nærpolitireformen (se kapittel 3.3.1 over) er det besluttet at antallet 110sentraler skal samordnes med politiets operasjonssentraler. Dette innebærer at antallet
alarmsentraler reduseres til tolv i løpet av de nærmeste årene. Organiseringen av sentralene
varierer. I hovedsak er de enten organisert som interkommunale selskaper eller som
avdelinger i store brannvesen (som igjen ofte er interkommunale). En sentral er organisert
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som aksjeselskap, og noen etter vertskommunemodellen. 110-sentralen i Oslo er en del av
den kommunale brann- og redningsetaten. Der 110-sentralene er organisert som egne
juridiske enheter (enten som aksjeselskap, IKS eller del av IKS) er disse enhetene DNKs
kunder i abonnementsordningen. I andre tilfeller er den aktuelle kommunen kunde.
På samme måte som sentralene er også brannvesenene organisert ulikt, enten kommunalt
eller som interkommunalt samarbeid gjennom et IKS. Ved utgangen av 2015 er det 279
brannvesen i Norge (kilde: DSB). Organisasjonsformen bestemmer hvem som er DNKs kunde
i abonnementsordningen.
Figur 3-6 illustrerer kundeforholdet mellom DNK og virksomhetene innenfor brann.

Figur 3-6: Kundeforhold mellom DNK og virksomhetene innenfor brann

Samlet sett for landet har brann ved utgangen av 2015 om lag 60 abonnement på
operatørplasser og over 16 000 abonnement på radioterminaler.
3.5.4. Frivillige organisasjoner og andre beredskapsorganisasjoner
Stortinget har åpnet for at andre aktører med beredskaps- og redningsoppgaver kan benytte
Nødnett. I brev av 29. april 2014 «Nye brukergrupper i Nødnett» fra JD til DNK har
departementet overfor direktoratet presisert at tre ulike kundegrupper skal gis mulighet til å
søke om å bruke Nødnett. Dette er:




Samvirkeaktører som bistår politi, helsetjeneste og brann/redning
Virksomheter som er eier eller operatør av kritisk infrastruktur, har ansvar for kritiske
samfunnsfunksjoner eller som er utøver av samfunnstjenester av stor betydning for
samfunnet
Statlige og kommunale virksomheter som har et definert ansvar innen beredskap

Det er ved utgangen av 2015 allerede flere slike kunder i abonnementsordningen. I hovedsak
er disse kundene:



Frivillige og andre beredskaps- og redningsressurser som for eksempel Norges Røde
Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder
Hovedredningssentralen
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El-forsyning, både nettaktører og energileverandører
Samferdselssektoren, for eksempel Statens vegvesen og NSB
Forsvaret og sivilforsvaret
Offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon, som for eksempel Tolletaten,
Kriminalomsorgen, Stortingets administrasjon og Departementenes sikkerhets- og
servicesenter.

Blant disse aktørene er hver enkelt virksomhet kunde i abonnementsordningen. Samlet sett
representerer disse kundene ved utgangen av 2015 abonnement på i underkant av 7 500
radioterminaler.

3.6.

Avtaler og abonnementsvilkår

Abonnementsordningen omfatter i dag tilgang til basistjenestene som er tilgjengelig i
Nødnett, først og fremst robust og sikker talekommunikasjon. DNK har et sett av avtaler for
bruken av Nødnett. Kundeavtalene regulerer forholdet mellom DNK og kunden som kjøper
av et produkt eller en tjeneste. Per nå gjelder i hovedsak følgende avtaler mellom DNK og
kundene:






Bestilling av Nødnettabonnement (skjema), med abonnementsvilkår
Avtale om tilgang til Nødnett (Tilgangsavtale), med abonnementsvilkår
Kommunikasjonssentralavtale
Intensjonsavtale om utvidet dekning
Avtale om utvidet dekning

I tillegg er det hittil inngått avtaler som er spesifikke for enkelte kunder, som for eksempel
avtale om utlån av radioterminaler mellom DNK og frivillige beredskapsorganisasjoner
(FORF) for deres tilgang til radioterminaler og bruk av Nødnett. Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at disse kundene får sine utgifter dekket av departementet,
men de er for øvrig forpliktet til å følge DNKs abonnementsvilkår på linje med andre kunder.
Som kunde må man i tillegg tegne tjenesteavtaler med driftsorganisasjoner som sikrer
support og vedlikehold av utstyret som brukes i Nødnett (kontrollrom og radioterminaler).2
Et kundeforhold for bruk av Nødnett opprettes gjennom signering av Tilgangsavtalen. Ved
signering av denne avtalen får kundene tilgang til Nødnett med definerte leveranser og
ytelser. Samtidig forplikter de seg til å følge abonnementsvilkårene som er vedlagt avtalen.
Tilgangsavtalen er forbeholdt nye brukere. For nødetatene er det bestillingsskjemaet som
danner grunnlaget for kundeforholdet.3 De er bundet av de samme abonnementsvilkårene,
som i disse tilfellene er lagt ved bestillingsskjemaet. Alle brukere med tilgang til Nødnett,
radioterminal eller annet utstyr og programvare til kommunikasjonssentral, er med andre
ord bundet av, og plikter å følge de til enhver tid gjeldende abonnementsvilkår. Abonnenten
er ansvarlig for brukernes bruk av Nødnett og tilknyttet utstyr, og skal sørge for at alle
brukere er gjort kjent med abonnementsvilkårene.
Hovedelementene i abonnementsvilkårene er oppsummert i Tabell 3-2.

2

For kunder i brann og flere andre kunder vil dette i praksis være avtaler med DNK ved BTS/BDO

3

Dette har bakgrunn i historiske årsaker. Tilgangsavtalen var ikke etablert da nødetatene foretok sine første bestillinger,
men er kommet i stand i etterkant.
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Abonnementsvilkår

Innhold

Abonnementsavgift

Kunden betaler en fast, løpende abonnementsavgift for sin bruk av
Nødnett. Faktureringen skjer forskuddsvis hvert kvartal, og
fakturaen spesifiseres i henhold til abonnement og tjenester.

Endringer i priser og vilkår

DNK har i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet rett til
å foreta endringer i priser og vilkår. Abonnenten skal varsles på en
hensiktsmessig måte om endringer i priser.

Krav om opplæring

Abonnenten plikter å sørge for at alle brukere har gjennomført
nødvendig opplæring i bruk av Nødnett og tilknyttet utstyr før det
tas i bruk. Abonnenten skal videre sørge for at denne kunnskapen
vedlikeholdes.

Tjenesteavtale

Avtalen forutsetter et avtale- eller instruksforhold mellom kunden
og en driftsorganisasjon om forvaltning og drift knyttet til Nødnett,
radioterminaler og eventuelt annet utstyr og programvare til
kommunikasjonssentral. Dette gjøres gjennom å tegne en
Tjenesteavtale med en av driftsorganisasjonene BTS/BDO, HDO
eller PFT.

Tabell 3-2: Abonnementsvilkår 2015

DNK foretok i mai 2015 en gjennomgang av kundeavtalene. Følgende hovedfunn er
relevante i denne sammenhengen:



Det er mange avtaler å forholde seg til
Avtalestrukturen med flere avtaler for ulike tjenester og produkter er tidvis lite
effektivt og hensiktsmessig både for DNK og for kundene. Flere avtalevilkår er
eksempelvis delvis gjentakende, samt at oppfølging og inngåelse krever involvering
fra flere ulike parter, noe som kan oppleves lite effektivt og medføre dårligere
kvalitetsmessig oppfølging fra begge parter.

Som en oppfølging av gjennomgangen ble det gjort enkelte forbedringer i kundeavtalene og
endring av rutiner og prosesser internt i DNK.

3.7.

Abonnementsavgift

Kundene faktureres forskuddsvis per kvartal for abonnementsavgiften basert på antallet
operatørplasser og radioterminaler som kundene har ved inngangen til kvartalet. DNK
viderefakturerer også kostnader for transmisjon mellom kommunikasjonssentralene og
Nødnett til de aktuelle kundene. Fra 2015 har faktureringen av abonnementsavgift og
transmisjon vært samlet i en faktura for kundene hvor begge disse kostnadene er relevante.
Abonnementene er inndelt i brukerkategorier, og abonnementsavgiftens størrelse avhenger
av type funksjon. Tabell 3-3 viser de ulike brukerkategoriene, de generelle kriteriene for
innplassering i disse kategoriene, og årsavgift for 2015. Til enhver tid gjeldende
abonnementsvilkår og priser er for øvrig å finne på www.dinkom.no.
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Brukerkategori Kriterier

Årsavgift ekskl.
mva.

Meget høy

Alle operatørplasser i nødetatenes kommunikasjonssentraler. Disse operatørplassene har særskilte rettigheter
som brukere i nettet, krever en mer omfattende installasjon
enn radioterminaler, og må følges opp aktivt fra teknisk
operatørs side.

43 679 kr

Høy

Radioterminaler i gruppe/grupper som aktiviseres hyppig og
hvor bruker er aktivt lyttende så å si hele arbeidsskiftet, og
en del en-til-en samtaler i nettet mellom tjenesteressurser.
Brukerne er normalt spredd over et større geografisk
område.
Radioterminaler for døgnkontinuerlig brukt av flere
forskjellige personer, eksempelvis radioer i utrykningskjøretøy.

10 373 kr

Middels

I forhold til kategori høy, vil denne brukeren kjennetegnes
med ikke så intensiv bruk, men i flere dager i uken vil
radioen være svært aktiv. Terminalen vil normalt være slått
på, men gruppen kan være inaktiv i lengre perioder.
Radioterminal som benyttes av flere forskjellige brukere, for
eksempel fastmonterte radioterminaler i mindre intensiv
bruk, utrykningskjøretøy med noe lavere oppdragsintensitet
enn kjøretøyene i kategori høy.

7 643 kr

Lav

Er ikke pålogget hver dag, men radioterminalen kan i
perioder være aktiv i forhold til en utrykning, en aksjon eller
opplæring (kurs), eller terminalen er slått på, men det er lite
trafikk i gruppen.

6 004 kr

Meget lav

Denne kategorien representerer radioterminaler med veldig
liten bruk av tale. Er ikke aktiv i kommunikasjon mer enn i
korte tidsrom i løpet av en utrykning eller forløpet til en
utrykning. Har kun behov for å ta imot kortmeldinger og
kvittere dem ut i forkant av en utrykning eller aksjon.

3 275 kr

Beredskap

Radioterminalen er normalt ikke pålogget, kun klargjort for
bruk og ligger på lager. Det tas bare frem når det skjer større
hendelser.

1 638 kr

Tabell 3-3: Brukerkategorier og årsavgift i abonnementsordningen 2015
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4. Inntekter og driftskostnader i abonnementsordningen
Dette kapittelet ser på de økonomiske sidene av abonnementsordningen. To perspektiver
fremstilles og drøftes:



Driftskostnader og inntekter relatert til abonnementsordningen på et overordnet
nivå. Dette perspektivet representerer statens (DNKs) kontraktsforpliktelser for
driften av Nødnett samt inntektene som skal dekke disse kostnadene.
Driftskostnadene for de ulike sektorene og kundene. Dette perspektivet sier noe om
omfanget og fordelingen av abonnementskostnadene mellom ulike brukergrupper.

Formålet med drøftingen er å vise hvordan brukerbetalingen gjennom abonnementsordningen svarer til driftskostnadene ved Nødnett samlet sett og hvordan den slår ut for de
ulike kundene.

4.1.

Inntekter og driftskostnader

Kundene har betalt abonnementsavgift etter hvert som nettet er bygget ut og tatt i bruk.
Figur 4-1 viser utviklingen i driftskostnader for Nødnett og inntekter i abonnementsordningen fra 2011 til 2016 (løpende priser, budsjett/prognose 2016 er i 2015-priser).

Figur 4-1: Inntekter og kostnader i abonnementsordningen

De årlige abonnementsinntektene fra brukerne har i en periode vært høyere enn de årlige
kostnadene. Dette skyldes at prisene i abonnementsordningen ikke varierer med geografi (lik
pris for like brukere uavhengig av hvor i landet de befinner seg), mens de reelle utbyggingsog driftskostnadene har variert med geografi og befolkningstetthet i de aktuelle utbyggingsområdene. For eksempel dekket utbyggingsfase 0 en fjerdedel av brukere men kun 4 prosent
av utbyggingsarealet. Dette er blant annet påpekt i St.prp. nr. 30 (2006-2007).
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Per i dag er det en underdekning i ordningen selv når alle nødetatene er på. 4 Det betyr at
driftskostnadene i Nødnett er større enn de samlede inntektene fra brukerne.
For DNK som ansvarlig for driftskontrakten for Nødnett er det viktig at inntekter over tid
samsvarer med kostnadene. Ideelt sett bør prisene gjenspeile en langsiktig «likevekt»,
hensyntatt både utviklingen i kostnadene og i samlet kunde- og abonnementsportefølje. Ved
vurdering av eventuelle endringer i abonnementsmodellen er det nødvendig å ta inn over
seg forventet utvikling i driftskostnader og abonnementsinntekter fremover. Både kostnadsutvikling og inntektsutvikling er usikre størrelser.
Skal Nødnett bevare nytteverdi over tid må Nødnett ikke bare driftes godt, men også forvaltes på en god måte. DNK har i rapporten «Et fremtidsrettet Nødnett»5 beskrevet behov
for videre investeringer i Nødnett. Her beskrives både behov knyttet til å holde Nødnett
tidsmessig, og behov for å øke robustheten i Nødnett. Det er vanskelig å si noe konkret om
utviklingen i driftskostnadene, da dette avhenger av at det bevilges investeringsmidler til
forvaltning av nettet. Enhver investering vil medføre økte driftskostnader.
Utviklingen i inntektene i abonnementsordningen er avhengig av antall abonnement som
inngås. Dette er igjen avhengig av utviklingen i kundeporteføljen og volumet av terminaler
(håndholdte, kjøretøymonterte og bordmonterte radioer/operatørplasser) som
implementeres i Nødnett. Dersom antallet abonnement reduseres, reduseres inntektene
tilsvarende. Samlet sett har nødetatene tatt ut færre terminaler enn det opprinnelige
grunnlaget6 for beregning av abonnementsprisene.
De potensielle inntektene fra brukere utenom nødetatene er avhengig av hvordan Nødnett
«selges inn» og tas i bruk. Dette avhenger av flere forhold, blant annet:






Behov (hos aktørene)
Kapasitet i kundehåndteringsapparatet til DNK
Pris (sammenlignet med teknologier og løsninger som for aktørene framstår som
alternativer)
Økonomisk handlingsrom for aktørene
Implementeringstakten etter at avtale om å ta i bruk Nødnett faktisk er inngått

DNK ser i dag en stor interesse fra beredskapsbrukere som ønsker å bruke Nødnett, og det
jobbes med flere segment innen beredskapsbrukere. DNK har som målsetting å nå 60 000
betalende brukere innen utgangen av år 2020. Dette gir en økning på om lag 15 000 brukere
i forhold til prognosene på om lag 45 000 betalende abonnement ved full implementering.
Med full implementering menes innmeldte radioterminaler og operatørplasser i nødetatene
samt det antallet radioterminaler og operatørplasser som er i utrulling eller i bruk hos andre
kunder. I tillegg ble det tatt høyde for 1000 ekstra radioterminaler hos andre kunder.

4

Sektorenes egne prognoser for terminaler ved full implementering (per 2015/2016) er lagt til grunn.

5

DNK rapport «Et fremtidsrettet Nødnett», 05.12.14, publisert på www.dinkom.no

6

Dette antallet var basert på innmeldt behov for radioterminaler som del av leveransene til nødetatene i
Nødnettprosjektet.
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4.2.

Fordeling av abonnementsavgift mellom sektorer

Kapittel 4.1 viste den samlede betalingen fra kundene frem til i dag når Nødnett er forventet
fullt implementert. For å vurdere fordelingen av drifts-/abonnementskostnadene mellom
sektorene er det interessant å se på fordelingen nå ved full implementering sammenlignet
med hva som ble lagt til grunn ved etableringen av ordningen.
I det følgende redegjøres det først for fordelingen mellom sektorene og mellom staten og
kommunene, som ble lagt til grunn ved etableringen av abonnementsordningen, deretter
hvordan fordelingen ser ut ved full implementering.
4.2.1. Antatt fordeling ved innføring av abonnementsordningen
I forbindelse med etableringen av abonnementsmodellen ble det beregnet en initial
fordeling av driftskostnadene for Nødnett. Fordelingen ble basert på de kontraktsfestede
driftskostnadene for Nødnett (operatøravtalen mellom staten og Motorola) og anslag for
antall brukere fra nødetatene med utgangspunkt i deres antatte behov for radioterminaler
og operatørplasser. Ut fra dette ble det definert et avgiftsnivå per brukerkategori som
summerte seg opp til å dekke kostnadene. De kontraktsfestede årlige driftskostnadene ved
full implementering som ble lagt til grunn for fordeling mellom sektorene, var om lag 274
mill. 2007-kroner (ekskl. mva.), gjeldende fra 2012. Det ble lagt til grunn at nødetatene skulle
dekke om lag 267 mill. 2007-kroner (97,5 prosent) av disse kostnadene og andre brukere om
lag 7 mill. 2007-kroner (2,5 prosent). Figur 4-2 viser den antatte fordelingen av driftskostnadene mellom de ulike sektorene samlet sett og mellom nødetatene.

Figur 4-2: Antatt fordeling av driftskostnadene i Nødnett i 2007
Kilde: Nytt digitalt nødnett. Betalingsordning og priser for 2007-2009. Rapport fra arbeidsgruppe for brukerbetaling,
05.06.2007

Politiets andel ble anslått til om lag 37 prosent av kostnadene, branns andel ble anslått å
være noe lavere (om lag 33 prosent). Statlige helsetjenester skulle dekke om lag 15 prosent,
og kommunale helsetjenester i overkant av 12 prosent av driftskostnadene.
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4.2.2. Dagens fordeling
Den initiale fordelingen av driftskostnadene ble basert på et anslag for antall brukere fra
nødetatene med utgangspunkt i deres antatte behov for radioterminaler og operatørplasser.
Erfaringene fra trinn 1 (fase 0) viste at politiet lå nær det opprinnelig innmeldte antallet
brukere. Helsetjenesten og brannvesenet hadde imidlertid tatt ut mindre utstyr enn først
innmeldt. I trinn 2 (fase 1-5) er dette bildet noe justert.
Ved utgangen av 2015 er Nødnett utbygd i hele landet, men ikke alle brukerne har tatt
nettet i bruk. Det er forventet at tilnærmet full implementering i nødetatene vil skje i løpet
av 2016. Figur 4-3 viser forventet fordeling av driftskostnadene basert på sektorenes siste,
reviderte anslag for utstyr ved utgangen av 2015. For andre brukere utenom nødetatene er
terminaler hos kunder som allerede er abonnenter per i utgangen av 2015, lagt til grunn.
Samlet abonnementsavgift fra nødetatene basert på de oppdaterte tallene for forventet
uttak av terminaler er beregnet til 265 mill. 2015-kroner. Nominelt er dette om lag det som
ble lagt til grunn ved etableringen av ordningen (267 mill. 2007-kroner). Dersom det tas
hensyn til normal kostnads-/prisjustering mellom 2007 og 2015, betaler imidlertid nødetatene i dag et lavere beløp enn det som opprinnelig ble lagt til grunn for modellen (291
mill. 2015-kroner). Abonnementsinntektene fra andre brukere er imidlertid betydelig høyere
enn ved den initiale fordelingen, og bidrar til å redusere det negative gapet mellom utgiftene
til driften av nettet og abonnementsinntektene fra nødetatene. Som nevnt er det samlet sett
likevel større driftskostnader i Nødnett enn inntekter gjennom brukerbetalingen.
Samlet sett betaler nødetatene i overkant av 81 prosent av driftskostnadene ved Nødnett
gitt full implementering i 2016 (før eventuelt ytterligere nye kunder), se Figur 4-3.

Figur 4-3: Forventet fordeling av abonnementskostnadene ved full implementering i 2016
Kilde: DNK
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Politiet dekker om lag den samme andelen av driftskostnadene i Nødnett som anslått ved
oppstart av ordningen. Dette til tross for at politiet har tatt ut noe flere terminaler enn det
som ble lagt til grunn initialt. Brann og helse (både kommunal og statlig) har tatt ut færre
terminaler, og betaler en lavere andel av de samlede driftskostnadene enn opprinnelig
beregnet

4.3.

Eksempler på fordeling av abonnementsavgift mellom kunder

Det er særlig to forhold som påvirker fordelingen av abonnementsavgift mellom kundene.
Brukerkategoriene i abonnementsmodellen er basert på en forutsetning om at det kan
defineres funksjoner med en «standardisert» bruk av Nødnett, og hvor samme funksjon bør
prises likt for ulike kunder, uavhengig av andre karakteristika ved kundene – for eksempel
størrelse, befolkningsunderlag, bosetningsmønster, operasjonelle arbeidsmåter etc.
Ulike kundegrupper har ulike krav til og behov for antall operatørplasser og radioterminaler.
Eksempler på slike krav og behov er:



Krav til beredskapstjenestene og deres bemanning (ref. dimensjoneringsforskriften7
for brann- og redningstjenesten)
Krav som settes til samband (ref. Helsedirektoratets krav om at det skal være
minimum en operatørplass på akuttmottak)

Nedenfor illustreres noen utvalgte eksempler på hvordan abonnementsmodellen, brukerkategoriene og abonnementsavgiften kan gi utslag for ulike kunder innenfor og mellom
sektorene. Eksemplene er basert på tilbakemeldinger mottatt i intervjuene med kundene (se
kapittel 7).
Abonnementsavgift på radioterminaler i brann
Dimensjoneringsforskriften for den kommunale brannberedskapen danner grunnlaget for
organisering og dimensjonering av kommunens brannvesen. Som utgangspunkt skal alle
kommuner ha en samlet innsatsstyrke på minst 16 personer. Avhengig av antall og spredning
av innbyggerne i slokkeområdet, organiseres brannvesenet ulik med hensyn til heltid/deltid,
organisering i lag og vaktordninger. Dette gjenspeiler igjen at størrelse og utforming av
slokkeområdet er bestemmende for antallet hendelser.
Ulik organisering har implikasjoner for hvor mange radioterminaler mannskapet i det enkelte
brannvesen har behov for. Generelt har store brannvesen med døgnkasernering og/eller
mannskap i kontinuerlig vaktordning, radioterminaler til vaktlagene. Små brannvesen med
mannskap i deltid, i såkalt dreiende hjemmevakt eller uten krav til fast vaktordning (små
brannvesen), har personlige radioer. At bruken av terminalene forventes å være lavere i
mindre brannvesen er forsøkt hensyntatt ved at deres terminaler (etter funksjon) er plassert
inn i kategorier med lavere abonnementsavgift enn tilsvarende større brannvesen. Spørsmålet er om denne avgiftsdifferensieringen tar hensyn til forskjellene i tilstrekkelig grad.
DNK har gjort en analyse av hvordan organisering og dimensjonering påvirker behovet for
radioterminaler og dermed samlet abonnementsavgift for tre brannvesen (kommuner) av
ulik størrelse. Tallene er vist i Tabell 4-1. Tabellen viser antallet radioterminaler,
abonnementsavgiften knyttet til disse, samt antallet hendelser og innbyggere i de respektive
7

Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen
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slokkeområdene. Basert på dette er det beregnet abonnementsavgift (for radioterminaler, i
tabellen kalt RT) per innbygger og per hendelse. Det er store variasjoner mellom
kommunene.
Brannvesen

Antall innb. i
slokkeområdet
(2015)

Antall
hendelser
(årlig gj.s.
20122014)

Antall
RT (per
31.12.
2015)

Abonnementsavgift (kroner,
2015-priser)

Abonnementsavgift per
innbygger
(kroner)

Abonnementsavgift per
hendelse
(kroner)

Oslo

647 676

1 511

213

1 423 747

2,2

942

Larvik

43 506

84

34

243 484

5,6

2 898

Halsa

1 563

10

33

130 460

83,5

13 046

Tabell 4-1: Eksempler på abonnementsavgift på radioterminaler i ulike brannvesen
Kilde: DSB, SSB og DNK

Selv om forskjeller i bruk altså er forsøkt ivaretatt gjennom ulik innplassering av ulike
brannvesen, vil de faktiske forholdene være mye mer variable enn det modellen tar høyde
for gjennom ulik innplassering. Radioterminaler i kjøretøy (brannbiler) er i motsetning til de
øvrige terminalene innplassert likt uavhengig av andre karakteristika, til tross for at bruken i
praksis er ulik.
Abonnementsavgift på operatørplasser
Det er knyttet en abonnementsavgift til hver operatørplass på AMK-sentralene, akuttmottakene og legevaktssentralene i helsetjenesten, samt politiets operasjonssentraler og
branns 110-sentraler. Sentralene har antall operatørplasser da de dekker ulike geografiske
områder og har ulike oppdragsmengder. Alle operatørplassene er plassert inn i samme
brukerkategori (meget høy) i abonnementsmodellen.8
For å illustrere hvordan abonnementskostnaden for operatørplassene slår ut for ulike
aktører, er det her vist et eksempler med AMK-sentraler og legevaktsentraler, se Tabell 4-2.
For AMK-sentralene er det beregnet kostnader både per hendelser og innbyggere, for legevaktsentralene kostnader per innbygger (på grunn av mangel på gode data for hendelser).
Tabellen viser at det er variasjoner mellom sentralene.

8

Målt samtaletrafikk på de ulike sentralene er vist i kapittel 6. Tallene viser at bruksmønstrene varierer mellom sentralene.
AMK-sentralene, politiets operasjonssentraler og de største 110-sentralene har langt høyere bruk enn akuttmottakene og
legevaktene.
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Antall
operatørplasser

Estimert
årlig antall
hendelser

Abonnementsavgift (kroner,
2015-priser)

Antall
innb. i
området

Abonnementsavgift per
hendelse
(kroner)

Abonnementsavgift per
innbygger
(kroner)

AMKsentral
Oslo og
Akershus

21

202 185

917 259

1 519 773

4,5

0,6

AMK
Sørlandet

6

40 869

262 074

303 031

6,4

0,9

AMK
Finnmark

4

23 046

174 716

75 605

7,6

2,3

LVS Oslo

6

-

262 074

647 676

-

0,4

LVS
Sarpsborg

3

131 037

62 212

-

2,1

LVS Nes
kommune
(Akershus)

1

43 679

20 410

-

2,1

Sentral

-

Tabell 4-2: Eksempler på abonnementsavgift på ulike kommunikasjonssentraler 2015
Kilde: Helsedirektoratet, SSB og DNK

Det kan argumenteres for at de viste eksemplene kun synliggjør underliggende stordriftsfordeler, og at det ikke er særegent for Nødnett eller beredskap at drift og tjenesteproduksjon relativt sett er dyrere i små enn i store enheter.
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5. Samlet brukerbetaling i Nødnett
Abonnementsavgiften som brukerorganisasjonene betaler til DNK er én av flere
kostnadselementer for brukerne. I dette kapittelet dokumenteres brukernes samlede
kostnader knyttet til Nødnett (heretter kalt brukerbetaling).
I kartleggingen av brukerbetaling er det fokusert på de løpende driftskostnadene, det vil si
kostnader brukerne står overfor ved deres bruk av Nødnett. Kostnader ved investeringer i
utbygging og innføring av Nødnett holdes utenfor.
Først gjennomgås brukerbetaling for bruk av Nødnett i dag. Deretter drøftes kort faktorer
som vil kunne påvirke dette kostnadsbildet i framtiden.

5.1.

Brukerbetaling i dag

Brukerbetalingen er i hovedsak knyttet til to underliggende forhold: 1) tilgang til og trafikk i
Nødnett og 2) brukerutstyret som benyttes. Figur 5-1 illustrerer på en overordnet måte
brukerbetalingen per i dag (RT = radioterminal, CR = kontrollrom). Omfanget av de ulike
betalingselementene og hvem som betaler varierer mellom de ulike sektorene og brukerne.
Dette drøftes i det følgende.

Figur 5-1: Brukerbetaling i dag

Før de enkelte betalingselementene drøftes nærmere illustreres omfanget av elementene i
sammenheng med hverandre. Dette er interessant som bakgrunn for å vurdere
abonnementsordningen.
Ettersom Nødnett p.t. ikke er tatt i bruk i samme grad i alle sektorer vil omfanget av dagens
kostnader ikke nødvendigvis reflektere størrelsesforholdene mellom kostnadene på en
hensiktsmessig måte. Det er for illustrasjonens skyld etablert et kostnadsbilde som
reflekterer en situasjon med full implementering av kontrollrom og radioterminaler i nødetatene, basert på kjente forhold og antagelser om forventet volum og priser gitt dagens
strukturer. Sammensetningen av kostnadene er vist i Figur 5-2. Fremstillingen er basert på
en rekke forutsetninger, se kommentarer i figuren. Figuren må leses som en illustrasjon av
størrelsesforholdene mellom de ulike driftskostnadselementene, ikke som et absolutt utrykk
for størrelse.
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Fordeling:

Forutsetninger













Fremstillingen er avgrenset til nødetatene
Abonnementsavgiften er basert på dagens priser
Transmisjon mellom kommunikasjonssentralene og
Nødnett er estimert på bakgrunn av antallet og
fordelingen av kontrollrom ved full
implementering, antagelser om linjetyper samt
etablerte priser for transmisjon i de ulike fasene
Supportkostnader for helse er basert på
informasjon fra HDO. Supportkostnader i brann er
basert på informasjon fra BTS/BDO.
Politiet internfakturerer ikke support mellom PFT
og brukerne. Supportkostnaden knyttet til Nødnett
i politiet er ikke en kjent størrelse. I figuren er det
lagt til grunn at support per kontrollrom i politi
tilsvarer brann. For support på radioterminaler i
politiet er det lagt til grunn et gjennomsnitt av
denne kostnaden i henholdsvis brann og helse
3.-linje support etter garantitid er ikke inkludert,
ettersom dette i liten grad er kjente størrelser i dag
Kostnader ved trafikk ut av Nødnett til
kommersielle nett er ikke inkludert
Lokale kostnader som opplæring, bygningsmessige
tilpasninger og overhead er ikke inkludert
RT = radioterminal, CR = kontrollrom

Figur 5-2: Forholdet mellom elementene i brukerbetalingen

Som illustrasjonen viser er abonnementsavgiften det største enkeltelementet i driftskostnadene på et totalnivå, hvorav abonnementsavgiften for radioterminaler utgjør den
klart største andelen. For de enkelte kundene/brukerne vil imidlertid sammensetningen av
de ulike kostnadselementene kunne være annerledes, fordi de har ulik utstyrsportefølje. For
eksempel har helsesektorene en større andel av sine kostnader knyttet til kontrollrommene,
mens brann og politiet har en større andel av sine kostnader knyttet til radioterminalene enn
det figuren over viser.
5.1.1. Abonnementsavgift
Abonnementsavgiften er som nevnt prisen kundene betaler for tilgang til Nødnett som
kommunikasjonsinfrastruktur. Inntektene den gir skal dekke drifts- og vedlikeholdskostnader
for Nødnett. Abonnementsavgiften er beregnet som en fast pris per radioterminal og
operatørplass ved kommunikasjonssentralene. Avgiften faktureres kundene forskuddsvis
hvert kvartal. Samlet sett vil abonnementsavgiften ved full implementering (2015/2016)
utgjøre i overkant av 300 mill. 2015-kroner.
5.1.2. Transmisjon til kommunikasjonssentraler
Transmisjonskostnader dekker leie av linjer mellom kommunikasjonssentralene og Nødnett,
og er kostnader som DNK fakturerer kundene for. I kommunikasjonssentralavtalen
fremkommer informasjon om betalingsforpliktelser og oppstart for betaling:
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Pkt. 3.8. i kommunikasjonssentralavtalen:
«Kostnadene knyttet til transmisjon, jf. pkt. 3.3 vil faktureres av DNK forskuddsvis hvert
kvartal (1. jan., 1. april, 1. aug., 1. okt.) med betalingsforfall per 30. dager fra installasjonsdato. Betaling knyttet til andre tjenester eller særskilte bestillinger avtales særskilt.»
Transmisjonskostnaden bestemmes av antall linjer og type linjer kundene har inn til sine
kommunikasjonssentraler. Dette er igjen avhengig av størrelsen (antall operatørplasser)
tilknyttet kontrollrommet samt den geografiske beliggenheten (blant annet betinget av hva
som finnes tilgjengelig av bredbåndstilbud i markedet). I tillegg betaler alle kommunikasjonssentraler en fast avgift til DNK for kryptering av IP-forbindelser over disse linjene.
Transmisjonskostnadene er i figuren estimert for å vise en situasjon med alle de planlagte
kontrollrommene implementert. Basert på kunnskapen om antallet kontrollrom og en
gjennomsnittsbetraktning om pris utgjør transmisjonskostnadene i overkant av 20 mill.
kroner per år. I det samlede bildet er dette noe mindre enn abonnementsavgiften for
kontrollrommene.
5.1.3. Support/drift av radioterminaler og kontrollrom
Supportkostnader benyttes som betegnelse på kostnader til løpende drift og vedlikehold av
radioterminaler og kontrollrom som kundene benytter i Nødnett. Disse tjenestene leveres av
en av de tre driftsorganisasjonene BTS/BDO, PFT og HDO.
Hvor store supportkostnadene er, hvem som betaler for tjenestene og hvordan de prises
varierer.
Helse
Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO) er eid av de fire regionale helseforetakene (RHF). HDO leverer løpende drifts- og vedlikeholdstjenester knyttet til både
kontrollrommene og terminalene, til brukere både i statlige (AMK-sentraler, akuttmottak og
ambulanse) og kommunale helsetjenester (legevaktsentraler og leger i vakt).
Kundene inngår tjenesteavtaler med HDO om drift, vedlikehold og support av det aktuelle
brukerutstyret. HDOs kostnader for drifts- og vedlikeholdstjenestene de yter for kontrollrom
og radioterminaler i helsetjenesten er så langt finansiert av de fire RHFene. HDO har lagt til
grunn at det skal innføres brukerfinansiering for driften innen utgangen av 2015 (kilde:
Rapport fra HDO om Brukerfinansiering av Nødnett, august 2015).
Driftskostnad for tjenester knyttet til operatørplassene i kontrollrommene er i overkant av
64 mill. kroner i 2015. Dette er fordelt med 39 mill. kroner på spesialisthelsetjenesten og 25
mill. kroner på kommunehelsetjenesten (legevaktsentralene).
Kostnadene til legevaktssentralene er planlagt fordelt mellom kommunene etter delkostnadsnøklene for helse i inntektssystemet for kommunene. I tillegg vil den enkelte
kommune fra 2016 bli fakturert 400 kroner i årlige driftskostnader per radioterminal som
benyttes av leger i vakt. Dette representerer totalt 3,8 mill. kroner i sum for alle
kommunene.
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Brann og andre kunder
Brann Driftsorganisasjon (BTS/BDO) er en avdeling i DNK. På samme måte som HDO leverer
BTS/BDO løpende drifts- og vedlikeholdstjenester knyttet til både kontrollrommene og
terminalene som er i bruk i brann (110-sentraler og brannvesen). BTS/BDO drifter også flere
andre kunder i Nødnett. Disse står overfor de samme kostnadene til support som det
brukerne i brann gjør.
Kundene inngår tjenesteavtaler med BTS/BDO om drift, vedlikehold og support av
brukerutstyret.
Kundene faktureres for kostnader til drifts- og vedlikeholdstjenester for kontrollrom og
radioterminaler. Ved utgangen av 2015 er årlig kostnad for support per kontrollrom 750 000
kroner for 1.- og 2.-linjesupport, i tillegg til 3. linjesupport innenfor garantitiden. Etter hvert
som 110-sentralene går ut av garantiperioden vil de også måtte betale 3.-linje til
leverandørene. For brukerne i utbyggingsfase 0 påløper denne kostnaden allerede (om lag
100 000 kroner per 110-sentral). For utbyggingsfase 1 og 2 gjelder det samme fra 2017.
Fra 2016 innføres en årlig supportavgift til BTS/BDO på 300 kroner per terminal og 500
kroner for førstegangs programmering.
Politi
Politiets brukerutstyr driftes sammen med annen sambandsinfrastruktur i politiet, av
Politiets fellestjenester (PFT). PFT er en del av Politidirektoratet (POD).
Politiet internfakturerer ikke kostnadene til drifts- og vedlikeholdstjenester for kontrollrom
og radioterminaler, men dekker dette over de sentrale budsjettene. I figuren over er det
gjort en antagelse om at disse kostnadene i politiet er om lag de samme som for de øvrige
nødetatene, for å illustrere det samlede kostnadsbildet.
PFT drifter også flere andre kunder i Nødnett. Disse faktureres for drift- og vedlikeholdstjenester.
5.1.4. Andre kostnader
I tillegg til at brukerne benytter radioterminalene til samtaler i Nødnett brukes de i ulike
sammenhenger også til å ringe ut av nettet, til telefonikunder i kommersielle nett. Denne
bruken av de kommersielle nettene utløser kostnader som i utgangspunktet skal betales av
brukerne.
I tillegg til abonnementsavgiften, kostnadene ved transmisjon til kommunikasjonssentralene
og supportkostnadene har brukerne interne kostnader som brukere av Nødnett. Disse er
ikke inkludert i oversikten over, men er like fullt kostnader for brukerne. En type sektorspesifikk kostnad som ikke bør undervurderes er kostnaden knyttet til ulike egne systemer
som skal integreres med kontrollromsløsningen. Aktører innen helsetjenesten peker
eksempelvis på at det genereres betydelig arbeid både hos dem og deres øvrige programvareleverandører hver gang Motorola og Frequentis oppdaterer versjoner av sin programvare. Andre eksempler på slike «interne» kostnader er opplæring, administrasjon av
terminaler, administrativ oppfølging av avtaler og fakturaer. I tillegg kommer også bygningsmessige tilpasninger, møblement, ekstrautstyr (for eksempel hodetelefoner) og overhead.
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5.2.

Brukerbetaling fremover

I forrige kapittel ble de løpende driftskostnader for brukerne av Nødnett har i dag gjennomgått. Omfanget av disse driftskostnadene vil naturligvis kunne endre seg over tid. I tillegg til
de kostnadselementer som allerede er nevnt foran er det flere kostnadselementer knyttet til
bruk av Nødnett hvor finansiering og eventuell brukerbetaling ennå ikke er avklart. Nedenfor
kommenteres disse elementene kort.
5.2.1. Kostnadsutvikling i dagens driftskostnader
Dagens driftskostnader for brukerne er knyttet til de underliggende kostnadene for
Motorolas drift av Nødnett og driften av brukerutstyret, samt til markedsprisen for
transmisjon. Fremtidige endringer i disse underliggende forholdene i kan også føre til
endringer i de kostnader som viderefaktureres til brukerne.
Abonnementsavgift
Den fremtidige innretning av abonnementsmodellen vil naturligvis påvirke avgiften. I den
utstrekning de samlede kostnadene i hovedsak skal distribueres videre til brukerne, vil
avgiften avhenge både av antall kunder og videreutviklingen av Nødnett. Ettersom det er
disse forholdene som utredes gjennom dette prosjektet, kommenteres ikke dette nærmere
her.
Transmisjon til kommunikasjonssentralene
Det er etablert avtaler med leverandører av transmisjon, som innebærer faste priser på
transmisjon. Dersom antall kontrollrom reduseres som følge av organisatoriske eller andre
strukturelle endringer i kommunikasjonssentralene kan dette påvirke behovet for transmisjon og dermed brukernes kostnader til dette, både gjennom at det blir færre geografiske
lokasjoner som skal dekkes og ved at det blir noen flere operatørplasser per kontrollrom.
Dette kan gi noe lavere transmisjonskostnader for kommunikasjonssentralene som berøres
av slike endringer.
Support (eksklusive 3.-linjesupport etter garantitiden)
I analysene av de løpende driftskostnader brukerne har i dag er det gjort noen forutsetninger om omfanget av supportkostnader i de ulike sektorene. Supportkostnadene
bestemmes i dag ensidig av driftsorganisasjonene. DNK har ikke grunnlag for å vurdere om
og eventuelt hvordan disse kostnadene vil kunne utvikle seg over tid. På samme måte som
for kostnader ved transmisjon til kommunikasjonssentralene vil imidlertid disse kostnadene
kunne påvirkes av strukturelle endringer hos driftsleverandøren, for eksempel stordriftsfordeler ved større driftsmiljøer og synergier med andre driftsoppgaver. Det er også tenkbart
at noen enklere driftsoppgaver vil kunne utføres av lokale kompetanseressurser hos noen av
kundene (for eksempel ved større operasjonssentraler/alarmsentraler og hos kunder med
store egne IT-driftsenheter).
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5.2.2. Behovsendringer og strukturelle endringer
Endringer i strukturer, ansvar, oppgaver og oppgaveutførelse kan endre brukernes behov for
kontrollrom, radioterminaler og tjenester i Nødnett. Eksempler på slike endringer er:






Omlegging til færre 110- og 112-sentraler (nærpolitireformen)
Større enheter, kommunesammenslåinger, kommunesamarbeid og sentralisering av
Legevakter, legevaktsentraler og brannvesen.
Mannskapsvekst og flere brukere hos nåværende kunder (for eksempel stillingsvekst
i politiet, flere leger og helsepersonell på sykehus som Nødnett-brukere etc.)
Behov for datatrafikk ut til kjøretøyene, som resultat av nye måter å organisere
tjenestene på (for eksempel fremskutte prehospitale tjenester)
Behov (hos etablerte brukere) for samspill og samvirke med nye brukergrupper

På bakgrunn av gjennomgangen er det ikke grunnlag for å si at noen av disse strukturelle
endringene eller driverne anses å påvirke behovet for operatørplasser, terminaler og trafikk
nevneverdig – i hvert fall ikke på kort sikt. Det vil imidlertid over tid kunne bli noen færre
operatørplasser med større enheter, men sannsynligvis ikke et dramatisk lavere antall.
Antallet radioterminaler vil isolert sett kunne øke som følge av mannskapsvekst i ulike
sektorer samt økt behov for samvirke mellom etablerte brukere og nye brukergrupper. Utstyrsbasisen i abonnementsmodellen påvirker igjen abonnementsavgiften.
Eksempelvis vil det at brannmannskapene i distriktskommunene trenger to radioterminaler
hver seg – som et HMS-tiltak, påvirke det samlede utstyrsvolum, fordelingen av utstyr og
dermed hele abonnementsmodellen.
5.2.3. Eierskap til brukerutstyr og utstyrskostnader
I dag er det staten ved DNK som i hovedsak eier og har finansiert brukerutstyret som
benyttes i Nødnett. Unntaket er radioterminaler som kunder utenom nødetatene har
anskaffet og finansiert selv.
Etter hvert som radioterminaler må skiftes ut må brukerne selv betale for nye terminaler.
Det er ikke avklart hvordan eierskap, forvaltning og finansiering av kommunikasjonssentralene skal organiseres fremover, og det pågår en egen prosess for å avklare dette.
Dette berøres derfor ikke nærmere her. Utfallet av denne prosessen kan påvirke hvilke
kostnader brukerne av Nødnett står overfor.
5.2.4. 3.-linjesupport (etter garantitiden)
Etter hvert som garantitiden for brukerutstyret går ut dekker ikke lenger driftsorganisasjonene kostnader til 3.-linjesupport (videresending av feil på utstyr som ikke kan
løses av driftsorganisasjonen). Det er ingen krav til å inngå en ny 3.-linjesupportavtale for
radioterminaler, og slike feil håndteres (og betales av kunden) ved hvert enkelt tilfelle.
Det er imidlertid krav til å inngå en ny 3.-linjesupportavtale for kontrollrom etter at garantitiden er utløpt. Dette skyldes utstyrets kompleksitet. Kostnaden knyttet til 3.- linjesupport
etter garantitid har begynt å påløpe for kundene innenfor brann i første utbyggingsfase 0.
Fra og med 2017 vil den også påløpe for kunder i utbyggingsfase 1. Kostnaden for 3.-linjesupport for brann i fase 0 er årlig 500 000 kroner fordelt på fem 110-sentraler. For øvrige
brukere i helse og politi er omfanget av 3.-linjesupport foreløpig uavklart. Dette er imidlertid
driftskostnader som det forventes at brukerne skal betale.
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6. Samtaletrafikk i Nødnett
All samtale- og datatrafikk i Nødnett registres, lagres og kan tilgjengeliggjøres for analyser i
etterkant. I dette kapittelet analyseres trafikken i nettet frem til nå. Analysene omfatter
både analyser av trafikken på overordnet nivå, etatsnivå og terminalnivå. Formålet med
analysene er å belyse hvordan Nødnett brukes.

6.1.

Samlet bruk av Nødnett

Det er sterk vekst i trafikken i Nødnett. Figur 6-1 viser utvikling i trafikk målt i antall samtaler
fra 2013 til og med 2015 for de tre nødetatene samt andre brukere. I 2013 var det registrert
om lag 6 millioner samtaler i nettet, i 2015 nærmere 15 millioner. Det innebærer en vekst på
over 140 prosent.

Figur 6-1: Utvikling i antall samtaler i Nødnett 2013 til 2015

Analysene av dataene viser at politiet sto for om lag halvparten av alle samtalene og
samtaleminuttene i Nødnett i 2015. Den andre halvparten av trafikken, er fordelt med om
lag en tredjedel på hver av de tre andre gruppene. Alle nødetatene har høy bruk av samtalegrupper. Samlet sett utgjør gruppesamtaler 96 prosent av nødetatenes samtaler og 91
prosent av samtaleminuttene. Helse har flest en-til-en-samtaler sammenlignet med brann og
politi, selv om også helse har langt flere gruppesamtaler enn en-til-en-samtaler.

6.2.

Måling av samtaletrafikk

De registrerte dataene viser blant annet taletrafikk fra alle typer radioterminaler (håndholdte og kjøretøymonterte) og operatørplasser. Data som er gjort tilgjengelig for denne
analysen er hvilken terminal som initierer samtalen, antall samtaler, type samtaler (gruppe
eller en-til-en) og antall samtaleminutter.
Det er tre forhold ved trafikkdataene som må tas i betraktning i analysene og vurderingene.
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Det er skjevheter mellom etatene når det gjelder hvor langt implementeringen har
kommet. For etater hvor alle er på og flere har vært på lenge, vil trafikkdataene
gjenspeile etatens trafikkvolum og bruksmønster på en relativt god måte. For etater
hvor dette ikke er tilfelle vil dataene gi et foreløpig inntrykk av samlet trafikkvolum
og bruksmønster.
Dataene gjenspeiler ikke lytting i talegrupper. Talen kringkastes til alle aktive
terminaler i en talegruppe. Lytting opptar også kapasitet i nettet.
Det er ikke mulig på aggregert nivå å skille mellom trafikk mellom terminaler
tilknyttet samme basestasjon (som ikke belaster transmisjonsnettet mellom
basestasjonene) og trafikk mellom terminaler lokalisert ved ulike basestasjoner (som
belaster nettet i større grad).

Trafikkdataene brukes til å gi en oversikt over bruksmønster for sektorene og terminalene.

6.3.

Bruk av radioterminalene

Nedenfor analyseres trafikkdata for radioterminalene nærmere. I disse analysene er det
også skilt på trafikk på terminalene som brukes i henholdsvis statlige og kommunale
helsetjenester. Analysene er gjennomført på terminaler som har vært i vært innfaset fra
fjerde kvartal 2014. Det er benyttet en standard måleenhet (gjennomsnittlig antall samtaler
per enhet per dag/gjennomsnittlig antall samtaleminutter per enhet per dag), som tar
hensyn til at terminalene har vært i bruk i ulik tid frem til i dag.
6.3.1. Trafikk per radioterminal i sektorene
Gjennomsnittlig trafikk per radioterminal i de ulike sektorene er vist i Figur 6-2. Terminalene
i politiet har både flest samtaler og flest samtaleminutter per radioterminal per dag.
Deretter følger terminalene som brukes i statlige helsetjenester. Terminalene i brann og
kommunale helsetjenester har færrest samtaler og samtaleminutter per radioterminal per
dag. Dette bildet stemmer med situasjonen som er vist i Figur 6-1, men viser også at det for
terminalene i helse er forskjeller mellom statlig og kommunale tjenester.

Figur 6-2: Antall samtaler og samtaleminutter per radioterminal per dag ulike sektorer

I abonnementsmodellen plasseres hver radioterminal i en brukerkategori i henhold til
forventet brukshyppighet (se kapittel 3). Det er definert fem brukerkategorier for
radioterminalene; fra kategorien høy bruk til kategorien beredskap med tilhørende pris.
Trafikkdataene er analysert for å vise gjennomsnittlig trafikk per radioterminal per dag i de
ulike brukerkategoriene.
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Brann
Resultatene av analysene av branns radioterminaler er vist i Figur 6-3. Radioterminalene til
brann plasseres inn i alle brukerkategoriene med unntak av kategorien meget høy. Det er i
gjennomsnitt flest samtaler og samtaleminutter per dag for radioterminalene i kategorien
middels, antallet samtaler og samtaleminutter synker med avtagende forventet bruk
representert ved brukerkategoriene. Analysene viser dermed samsvar mellom brukerkategoriene og gjennomsnittlig antall samtaler og samtaleminutter per dag (forventet bruk),
i henhold til oppbyggingen i abonnementsmodellen. Radioterminalene i brukerkategorien
beredskap synes imidlertid å ha høy bruk relativt til radioterminalene i brukerkategorien
meget lav.

Figur 6-3: Antall samtaler og samtaleminutter per radioterminal per dag i brann

Helse (primærhelsetjenesten)
Radioterminalene som benyttes i kommunale helsetjenester innplasseres i de tre
kategoriene med lavest forventet bruk; lav, meget lav og beredskap. Figur 6-4 viser på
samme måte som for terminalene i brann, at målt trafikk per terminal per dag i kommunale
helsetjenesten er avtagende i takt med forventet lavere bruk. Det er i gjennomsnitt flest
samtaler og samtaleminutter per dag for radioterminaler i kategorien Lav, og færrest enn i
kategorien meget lav. Dette reflekterer at innplasseringen av terminaler er rimelig i forhold
til intensjonene med modellen også i denne sektoren.

Figur 6-4: Antall initierte samtaler og samtaleminutter per radioterminal per dag i helsetjeneste (k)
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Helse (spesialisthelsetjenesten)
Radioterminalene som benyttes i spesialisthelsetjenesten innplasseres i alle kategoriene
med unntak av middels. Kjøretøymonterte terminaler i ambulansetjenesten (bil-, båt- og
luftambulanse) er innplassert i kategorien høy. Figur 6-5 viser et noe annet samtalemønster
for radioterminalene i de statlige helsetjenestene sammenlignet med terminalene i brann og
kommunale helsetjenester. Antall samtaler og samtaleminutter per radioterminal per dag,
viser ikke en entydig sammenheng mellom trafikk og forventet bruk. Mønsteret forklares av
at spesialisthelsetjenesten i varierende grad har operert med dedikerte radioer, hvor den
enkelte radio over tid kan knyttes til en bestemt brukskategori i modellen. En annen
observasjon er også at bruken av radioterminalene i kategorien beredskap relativt sett ligger
over eller på linje med kategorien meget lav og høy – selv om dette i utgangspunktet er
terminaler som ikke skal være i fast bruk. Dette kan muligens forklares med at det ikke er en
sammenheng mellom abonnementet på den konkrete radioterminalen og den funksjonen
den i praksis benyttes i, som nevnt over.

Figur 6-5: Antall initierte samtaler og samtaleminutter per radioterminal per dag i helsetjeneste (s)

Politi
Politiet har radioterminaler i alle brukerkategoriene. Figur 6-6 viser analysene av trafikk på
politiets radioterminaler. På samme måte som for radioterminalene i den statlige
helsetjenestene viser ikke analysene en entydig sammenheng mellom trafikk og forventet
bruk. Antall samtaler og samtaleminutter er høyest på terminalene i brukerkategorien meget
lav. Trafikken på radioterminalene i kategorien beredskap er også relativt sett høy.
Mønsteret forklares med at det ikke er en sammenheng mellom abonnementet på den
konkrete radioterminalen og den funksjonen den i praksis benyttes i. Dette skyldes at
politiet har en egen fordelingsmodell. Dette betyr igjen at det ikke er sammenheng mellom
innplasseringsmodellen og den faktiske trafikken på de enkelte terminalene, noe som
gjenspeiles i trafikkmønsteret i Figur 6-6.
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Figur 6-6: Antall initierte samtaler og samtaleminutter per radioterminal per dag i politiet

Andre
Andre brukere enn nødetatene har også radioterminaler. Disse er individuelt innplassert
etter forventninger om bruk som er drøftet med DNK. De håndholdte radioterminalene til
frivillige organisasjoner er eksempelvis innplassert i kategorien meget lav, mens deres
kjøretøymonterte radioer er plassert i kategorien lav. Resultatene av analysen av trafikken
på radioterminalene til andre brukere enn nødetatene er vist i Figur 6-7. På et overordnet
nivå er det vanskelig å lese noe systematisk ut av trafikken på radioterminaler hos andre
brukere, men generelt er det liten grad av samsvar mellom forventet bruk (gjennom
innplasseringen i kategorier) og målt, registrert bruk av de aktuelle radioterminalene.

Figur 6-7: Antall initierte samtaler og samtaleminutter per radioterminal per dag hos andre

6.3.2. Spredning i trafikk
Analysene over viser gjennomsnittlig trafikk på radioterminalene i de ulike brukerkategoriene i de ulike sektorene. Det er videre foretatt analyser som viser spredningen i
trafikk på alle radioterminalene i én og samme kategori.
Analysene viser at det er stor spredning i trafikken på radioterminalene i hver kategori
uavhengig av sektor. Det betyr at radioterminaler i samme brukerkategori har ulik trafikk.
Analysene viser videre at det også er stor grad av overlapp i trafikk på terminalene mellom
de ulike brukerkategoriene innad i sektorene (og også mellom sektorene). Dette reflekterer
at radioterminaler som har lik funksjon ikke nødvendigvis har lik bruk.
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I Figur 6-8 gjengis et enkelt eksempel som viser hvordan trafikk på radioterminalene varierer
selv om terminalene er plassert i samme kategori. Eksemplet er hentet fra brann. Figuren
viser antall samtaleminutter per radioterminal for de enkelte brukerkategoriene for tre ulike
brannvesen; et brannvesen i en stor kommune (målt etter innbyggertall), et i en middels
kommune og et i en liten kommune. Trafikken på terminalene er (naturlig nok) i gjennomsnitt større i den store kommunen sammenlignet med de mindre kommunene, selv om
terminalene er plassert i samme brukerkategori. Som nevnt reflekterer dette at radioterminaler som har lik funksjon ikke nødvendigvis har lik bruk.

Figur 6-8: Antall samtaleminutter per radioterminal per dag i tre ulike brannvesen. Eksempel

6.4.

Bruk av operatørplassene

I tillegg til analyser av samtaletrafikk på radioterminalene er det gjort analyser av samtaletrafikk på operatørplassene. På samme måte er analysene gjennomført på operatørplasser
som har vært i vært innfaset fra fjerde kvartal 2014, med en standard måleenhet.
Analysene av trafikken på operatørplassene er vist i Figur 6-9. 112-sentralene i politiet, 110sentralene i brann og AMK-sentralene har flest samtaler og flest samtaleminutter per
operatørplass per dag. Volumet er betydelig høyere enn for akuttmottakene og legevaktssentralene, som har færrest initierte samtaler og samtaleminutter per operatørplass per dag.
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Figur 6-9: Antall initierte samtaler og samtaleminutter per operatørplass per dag ulike sektorer

Analysene viser på samme måte som for radioterminalene at trafikken er ulik selv om
funksjonen er den samme. For operatørplassene er det ikke gjort en differensiering på pris
etter forventet bruk slik det er gjort for radioterminalene. Alle operatørplassene er
innplassert i brukerkategorien meget høy. Variasjonen i trafikk på operatørplassene er
imidlertid relativt store sammenlignet med tilsvarende variasjoner i trafikk på radioterminalene.
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7. Kundenes erfaringer med abonnementsordningen
Det er gjennomført om lag 35 intervjuer med enkeltvirksomheter i og utenfor nødetatene,
og med KS, DSB, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og regionale helseforetak. Tema for
intervjuene har vært brukernes erfaringer med abonnementsmodellen, kostnader,
beredskap og nytte av Nødnett. I dette kapittelet gjennomgås disse kvalitative dataene.
Et overordnet inntrykk er at kundene er svært tilfreds med Nødnett som sambandsteknologi
for nød- og beredskapsoppgaver. Dekning, lydkvalitet og brukerutstyrets beskaffenhet
oppleves generelt som bra, selv om enkelte påpeker ulemper (for eksempel at radioene er
store sammenlignet med smarttelefoner), funksjonelle mangler i forhold til hva som var
forventningene (for eksempel opprinnelsesmarkering) og forbedringsbehov i infrastrukturen
(for eksempel bedre dekning i jernbanetunneler). Nødetatenes brukere gir gjennomgående
uttrykk for at Nødnett er noe helt annet og mye bedre enn det de tidligere har hatt av
sambandsløsninger. I tillegg til å være en robust sambandsteknologi, peker de på at Nødnett
også gir økt trygghet for brukerne. Kontrollromsløsningene som er levert i Nødnett er
avansert telefoni- og radiobetjeningsutstyr, som tillater mer effektive koordinerings- og
operatørfunksjoner enn tidligere.
Gevinstene av at de ulike sektorene og virksomhetene er brukere av samme teknologi, med
muligheter for samvirke over felles talegrupper, blir trukket fram av de fleste. Dette gjelder
både mellom nødetatene og for andre brukere som nå er i stand til å samvirke med
nødetatene ved større hendelser som involverer flere aktører.

7.1.

Kundenes erfaringsgrunnlag og ståsted

Kundene i Nødnett er ikke en homogen gruppe når det gjelder erfaringer. Innføringen av
Nødnett hos de største brukerne (nødetatene) har hatt ulik fremdrift. Mens brann og politi
har vært brukere i flere år, har helsesektoren generelt kommet kortere. Mens noen av
virksomhetene på det sentrale Østlandet (fase 0 og 1) har vært brukere i flere år, har virksomheter i resten av landet i liten grad rukket å få noen erfaringer med hverken kostnader
eller nytte av Nødnett.
Den største brukergruppen som er intervjuet i gjennomgangen er nødetatene (politi, brann,
helse). Dette er kjernegruppen av kunder i Nødnett. Nødetatene har byttet ut tidligere
sambands- og kommunikasjonssystemer med Nødnett. Det er også de som har vært med på
å kravstille og påvirke Nødnett-leveransen.
Den andre kundegruppen er brukerne utenfor nødetatene. Også denne kundegruppen er
sammensatt. Noen – som aktører i frivillig sektor – har tradisjonelt små driftsbudsjetter. I
tråd med dette har også Justis- og beredskapsdepartementet valgt å refundere kostnadene
for deres bruk av Nødnett. Andre – som Tolletaten, NSB og elforsyningen – har i Nødnett sett
en sikker og robust sambandsløsning for å dekke sine behov. Dette er aktører med forholdsvis store driftsbudsjetter og store alternativkostnader dersom de skulle gått til anskaffelse av
en annen kommunikasjonsinfrastruktur.

7.2.

Abonnementsmodellen

Brukernes oppfatning av dagens abonnementsordning er at den fungerer greit som modell.
Den er ikke spesielt krevende å forstå, og de aller fleste som er intervjuet skjønner greit hva
den er ment å dekke (driften av Nødnett-infrastrukturen).
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Gjennom intervjuene er det pekt på enkelte forhold som er krevende for brukerne men som
egentlig ikke har med modellen som sådan å gjøre. Blant annet har det framkommet at det
er noe usikkerhet knyttet til hvordan momskostnadene som utløses gjennom brukerbetalingen skal håndteres. De frivillige organisasjonene problematiserer også rutinene rundt
forsikring av utstyret som er i bruk, spesielt når dette er utlånt fra staten (men de må betale
erstatningsradioer selv dersom radioene går i stykker).
Modellens relevans
Selv om få har noe å utsette på modellen, mener noen (blant annet KS) at staten i utgangspunktet burde dekket hele driftskostnaden sentralt, og at abonnementsmodellen dermed i
stor grad er unødvendig og irrelevant.
Et mer grunnleggende argument som trekkes fram er at abonnementsordningen i stor grad
er en omfattende omfordeling av penger mellom ulike statlige aktører. Dette innebærer
betydelige transaksjonskostnader, noe som burde være unødvendig, mener de.
Et annet synspunkt er at en modell som bruker radioterminaler og operatørplasser som
kostnadsbærere slår spesielt uheldig ut for små kommuner og enheter, siden disse må ha et
minimum av utstyr og mannskaper for å dekke sine funksjonelle behov. En abonnementsmodell som ikke har en eller annen innbygger- eller hendelsesrelatert komponent, blir derfor
en modell som favoriserer de største aktørene.
Akuttmottakene som er intervjuet opplever modellen som lite treffende for deres (fortsatt
begrensede) bruk av Nødnett. Dette handler først og fremst om at mottakene ikke har en
organisering som gjør det enkelt for dem å ha en dedikert operatør av deres kontrollromsløsning. Det henger antagelig sammen med at Nødnett foreløpig sees lite i sammenheng
med dagens løsninger og kommunikasjonsbehov i akuttmottakene, og at nye rutiner og
samhandlingsmønstre ikke er på plass. Dette bidrar til at modellen oppleves som irrelevant.
Flere av våre intervjuobjekter retter oppmerksomheten mot at abonnementsmodellen
egentlig er en utgiftsfordelingsmodell, selv om den utgir seg for å være noe i nærheten av
«abonnement» slik man finner for kommersielle telekomtjenester. Disse brukerne er klar
over at finansieringsbehovet er gitt, og at kostnadene for driften av Nødnett må betales
uansett. I teorien innebærer modellen at dersom for eksempel antallet operatørplasser
reduseres (gjennom effektivisering), skal kostnadene for gjenværende operatørplasser økes.
De fleste kundene synes å ha forholdt seg til modellen slik det var forutsatt. I samråd med
DNK har de estimert behovet for brukerutstyr, innplassert det i riktig brukerkategori og
kommet fram til avgiften de skal betale. Når antallet radioterminaler eller innplasseringen av
terminalene i brukerkategoriene har endret seg, har det vært en dialog mellom partene om
dette – og så er prisen justert tilsvarende opp eller ned.
Politidirektoratet har på sin side forholdt seg til at politiet skal dekke «sin» del av den
samlede kostnaden for driften av Nødnett, slik denne ble fordelt mellom etatene i 2007.
Deretter har de modellert seg fram til en fordeling på brukerkategorier som summerer seg
riktig opp i forhold til totalbeløpet. Direktoratet sentralt har betalt DNK før det er foretatt et
tilsvarende budsjettrekk på distriktene og enhetene – som en etatsintern budsjettfordeling.
Den konkrete inndelingen i brukerkategorier og antall utstyrsenheter i bruk til enhver tid
oppleves derfor delvis som irrelevante størrelser for politiet. Samtidig er tilbakemeldingene
fra politidistriktene at de gjerne skulle hatt en påvirkning på innplasseringen av terminaler i
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ulike kategorier for sitt distrikt, for bedre å gjenspeile variasjoner i den operative bruken av
Nødnett mellom politidistriktene.
En eller flere modeller?
Arbeidsgruppene som utformet dagens modell hadde som ambisjon å legge til rette for en
ensartet modell, hvor brukerkategorier og priser var gjennomgående og uavhengige av
sektor. For å unngå å måtte måle reell bruk og trafikk, som er krevende i et radionett,
definerte man brukerkategorier med hver sin pris.
En observasjon fra kartleggingen er at brukerne ikke synes å være veldig opptatt av at
kategorier og betalingsmodeller er helt like på tvers av ulike sektorene. Det blir blant annet
påpekt at det ikke lar seg gjøre uten videre å beskrive «lik bruk» mellom sektorene. Det
pekes eksempelvis på at det som er normal bruk (målt i frekvens, trafikk e.l.) av for eksempel
en kjøretøymontert radio i en politibil er noe helt annet enn tilsvarende bruk for eksempel i
en brannbil i en distriktskommune. Under hendelser benytter mannskapene i de ulike
etatene radioene helt forskjellig målt i faktisk tid, frekvens og modus (aktivt/passivt), selv om
de er likt innplassert i de nåværende brukerkategoriene.
Alternative modeller
Noen av intervjuobjektene har vist til alternative modeller eller har kommet med forslag til
endringer av dagens modell.
Selv om de fleste synes abonnementsmodellen med priser per utstyrsenhet i ulike brukskategorier (som uttrykk for bruk) er en grei modell, er det også de som mener at også andre
komponenter burde innbakes i modellen. Det er særlig kommunesektorens representanter
som peker på at dagens modell slår uheldig ut for små kommuner, og at innbyggertall eller
betalingsevne burde inngå som en sentral komponent – eventuelt med en liten serviceavgift
per radio, avhengig av antatt bruk. På den annen side ser kunder med nasjonalt nedslagsfelt
naturlig nok ikke relevansen av å ha innbyggertall som kostnadskomponent.
De fleste er enige om at det vil være uheldig å ha en ren taksering av bruk, da dette vil kunne
svekke beredskapen gjennom å skyve brukerne over på mobiltelefoni og andre løsninger
som kan spare kostnader.
En modell noen har trukket fram er en «kommunal pakkeløsning» med et gitt antall
terminaler og en ensartet pris – bestemt av DNK. Slik hadde man sluppet at det ble tatt ut
for få terminaler, og «kreativitet» i valg av innplassering.
Noen foreslår en modell som deler inn kundene i typer, for eksempel kommunale, statlige og
«andre». Siden dette lett kunne skapt skjevheter knyttet til kostnader versus virksomhetenes størrelse, måtte inndelingen i så fall deles opp ytterligere (for eksempel store og
små kommuner). En slik modell kan eventuelt være innrettet slik at prisen blir uavhengig av
hvor mye brukerutstyr kunden benytter. All den tid brukerutstyret i framtiden må anskaffes
av kundene selv, vil risikoen for overforbruk og uforsvarlig håndtering av utstyret være
begrenset.
Noen av de kommunale intervjuobjekter påpeker at eventuelle justeringer i modellene
uansett endringer bør skje stegvis, siden det er krevende å få innfaset omleggingen i de
kommunale budsjettene. Flere peker også på viktigheten av at en eventuell ny modell er
robust, slik at en unngår hyppige revideringer.
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7.3.

Samlet kostnadsnivå og abonnementspriser

Samlet kostnadsnivå
Flesteparten av de intervjuede mener i større eller mindre grad at kostnadsnivået i Nødnett
er høyt, sett i forhold til deres egne driftsbudsjetter. Et eksempel som er trukket frem i et
intervju er et brannvesen med et samlet driftsbudsjett på ca. 1,4 mill. kroner per år.
Abonnementsavgiften på 233.000 kroner per år for deres radioterminaler utgjør 17 prosent
av budsjettet. I tillegg kommer supportavgifter, løpende reparasjoner og innkjøp av nye
terminaler, ekstrautstyr, opplæring og andre interne kostnader. For kommunen kommer
utgifter til 110-sentralen i tillegg. Mange sammenligner også kostnadene med hva de betalte
for tidligere radiosamband, mobiltelefoni, personsøkere etc., og peker på store kostnadsøkninger. Samtidig erkjenner de at det er snakk om helt ulike teknologier og funksjonalitet.
I kapittel 5 er det vist at avgiften for radioterminalene utgjør den klart største delen av
brukerbetalingen i abonnementsordningen. Selv om operatørplassene som brukerkategorier
er høyt priset, er det installert et begrenset antall kontrollrom sett i forhold til det store
antallet terminalbrukere. Det er følgelig også på terminalsiden de største reaksjonene på
kostnadsnivået er kommet.
Det synes gjennomgående å være utfordrende for virksomhetenes Nødnett-ansvarlige å
argumentere for ressursbruken knyttet til Nødnett overfor ledelse og økonomifunksjoner i
egen virksomhet. Intervjuene avdekker at virksomhetene i varierende grad har vært
forberedt på driftskostnadene knyttet til Nødnett. For eksempel peker intervjuobjektene fra
AMK-sentralene på at kostnadsøkningen knyttet til Nødnett har vært kjent og forberedt, slik
at budsjettene i helseforetakene er tilpasset. Noen av respondentene fra kommunesektoren
mener derimot at kostnadsøkningene ikke har vært kjent, og at det derfor ikke er tatt høyde
for dem i de kommunale budsjettene. Samtidig er det også kommuner (for eksempel i
Rakkestad-prosjektet) hvor man har planlagt godt i forkant (blant annet gjennom
organisering av et pilotprosjekt) og har satt av nødvendige midler i budsjettene.
Alle brukere som er intervjuet er opptatt av at kostnadene i hvert fall ikke må stige. Dette
gjelder brukere fra både kommunale og statlige virksomheter, også de som i utgangspunktet
må antas å ha romslige budsjetter. Det snakkes i flere sammenhenger om «smertegrenser»
som er nådd, men som nå ikke må overstiges. Samtidig møter ikke kostnadsnivået bare
entydig negative reaksjoner. Noen viser til at virksomhetene må tenke bedre igjennom hva
de faktisk kan utnytte radioterminalene til, med andre ord en tenking i retning av bedre
beredskap og økt nytteverdi.
Kartleggingen gir grunnlag for å si at brukerne forholder seg til det samlede kostnadsnivået
for deres bruk av Nødnett, mer enn bare til abonnementsavgiften alene. Samtidig påpeker
de at det er krevende å se det totale kostnadsbildet. Flere tilbakemeldinger går i retning av
at de har vært lite forberedt ikke bare på abonnementsavgiften, men også på størrelsen på
deres samlede brukerkostnader.
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Kostnader utover abonnementskostnadene
Supportkostnader for drift av radioer og kontrollrom
I tillegg til abonnementsavgiften betaler kundene for support på radioterminaler og kontrollrom til sine respektive etatsspesifikke driftsorganisasjoner. Helseforetakene har inntil nå
dekket kostnadene for support på brukerutstyret til kommunale nødnettbrukere innenfor
helse. Fra 1.1.2016 faktureres imidlertid kommunene for dette. For politiets vedkommende
leveres supporten internt av Politiets fellestjeneste, uten internfakturering eller synliggjøring
i politidistriktenes og enhetenes regnskaper. De enkelte politidistriktene ser derfor ikke hele
kostnaden for deres bruk av Nødnett. DNK (BTS/BDO) fakturerer brann og flere av de nye
brukerne utenom nødetatene en avgift for radioterminalsupport, og en tilsvarende avgift per
kontrollrom. Andre brukere utenfor nødetatene betaler tilsvarende til Politiets fellestjenester for support. De tre driftsorganisasjonene praktiserer om lag den samme supportprisen for radioterminaler.
Flere av våre intervjuobjekter mener supportkostnadene til dels har kommet overraskende
på dem, og noen etterspør hva supportavgiften faktisk dekker. Det hører med til bildet at
mange synes det er uklare grenseflater og en uklar ansvarsfordeling mellom aktørene. For
eksempel ser noen brannvesen at den lokale 110-sentralen noen ganger tar ansvar for å
følge opp et problem, mens det andre ganger er BTS/BDO som følger opp det samme saksområdet. Noen av 110-sentralene på sin side mener at de burde kunne løse oppgaver som
BTS/BDO i dag løser, som en opsjon i de avtalene som inngås. Dette ville da kunne redusere
deres utgifter for support fra BTS/BDO, mener de. Tilsvarende synes noen av respondentene
fra helsetjenesten at driftsorganiseringen virker kompleks. Sett fra et sykehus kan det
eksempelvis framstå som uklart om det er foretaket selv, RHFet, DNK, HDO eller Helsedirektoratet som har ansvar for å utarbeide nye prosedyrer i Nødnett.
Transmisjonskostnader
Kunder med kontrollromsløsninger betaler også bredbåndleverandørene (via DNK) for
transmisjon mellom kontrollrommene på kommunikasjonssentralene og Nødnett. Selv om
dette samlet sett er et langt mindre kostnadselement enn de samlede abonnementskostnadene, vil transmisjonskostnadene være betydelige for kunder med store sentraler, slik
som politiets operasjonssentraler, de største AMK-sentralene og alarmsentralene i de
største byene. Utgiftene til transmisjon avhenger blant annet av antall linjer til sentralen.
Indirekte og andre kostnader
For helse (og kanskje også politiet) tilkommer en mer indirekte kostnad, gjennom nye
programvaregrensesnitt og -avhengigheter som etableres mellom Nødnett og fagsystemer
som benyttes i de respektive virksomhetene. Fra helsetjenesten meldes det om at Nødnett
har bidratt til vesentlig større kompleksitet i programvareløsningene for AMK-sentralene.
Den samlede programvareporteføljen har blitt større og dermed mer kompleks å håndtere.
Hver gang Motorola og underleverandører kommer med nye versjoner av programvaren sin,
må et antall andre leverandører i gang med oppgraderinger og tilpasninger av sine
produkter, pekes det på.
Virksomhetene viser også til andre interne, Nødnett-relaterte kostnader som opplæring av
personell, bruk av arbeidstid til å sette seg inn i sambandsreglement, holde oversikt over
utstyr, og skaffe til veie og forvalte ekstrautstyr. Selv om de samlede kostnadene altså består
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av mange komponenter, representerer abonnementsavgiften fortsatt den klart største
enkeltdelen av brukernes samlede Nødnett-kostnader.
Brukerne er også i hovedsak klar over at de snart må betale for nytt brukerutstyr, når det
nåværende utstyret utgår eller må erstattes. På dette området er det imidlertid noe usikkerhet blant brukerne. For nødetatene er det usikkerhet knyttet til framtidig eierskap til
kontrollromsløsningene. De frivillige organisasjonene er på sin side usikre på hvordan de skal
ha råd til framtidige utstyrsanskaffelser i det hele tatt.
Forventninger
Det er særlig brukere i nødetatene som understreker at de opplever kostnadsnivået som
høyt. Flere respondenter peker på at det er blitt signalisert i stortingsdokumenter at
kostnadsnivået ikke skulle bli vesentlig høyere enn etatenes tidligere kostnader til samband.
Noen tilbakemeldinger indikerer dessuten at innføringsprosjektene i ulik grad har lagt vekt
på å styre forventningene på dette området. De kommende kostnadsøkningene er dermed
kommunisert med varierende tydelighet for virksomhetene. Det at virksomhetene har fått
brukerutstyret «gratis» har antagelig også bidratt til at bevisstheten om kostnader er blitt
svekket. Noen av våre intervjuobjekter hevder at de egentlig ikke vurderte økonomien når
de i første omgang tok ut radioterminaler. I forlengelsen av dette har virksomhetene også i
varierende grad vært nøye med budsjetteringen av de nye driftskostnadene, på tross av at
DNK har informert om abonnementsordningen i flere sammenhenger, og på tross av at
driftsorganisasjonene har gitt varsel om supportavgiftene.
Selv de som er mest kritiske til hvordan brukervirksomhetenes driftskostnader har økt, er
positive til Nødnett som produkt. Flere av intervjuobjektene understreker at de aksepterer
en viss kostnadsøkning ettersom de har fått et mye bedre arbeidsverktøy enn hva de hadde
tidligere, men at kostnadsforskjellene nå er blitt for store til at de kan bære det. Det vises i
noen kommuner til kostnadsøkninger på flere hundre prosent eller mer.
For noen av de kundene som har gått «live» i 2015 har kostnadene knyttet til abonnementsavgiften kommet for dagen omtrent samtidig som driftsorganisasjonene har begynt å
fakturere kundene for sin support. Til tross for at det gikk ut et informasjonsskriv fra DNK til
alle landets kommuner om supportavgiften om lag et halvt år i forkant av fakturautsendingen, mener noen av våre intervjuobjekter til at denne kostnaden kom overraskende
på dem. Det samme gjelder HDOs fakturering av supportkostnader til kommunale legevakter. Det synes også å være usikkerhet blant intervjuobjektene fra den statlige helsetjenesten knyttet til om de kommer til å motta fakturaer for support fra HDO.
Noen av representantene for nødetatene signaliserer en forventning om at abonnementsprisene i Nødnett skal synke etter hvert som utbyggingsprosjektet nå er avsluttet og Nødnett
kommer i ordinær drift. Begrunnelsen for dette varierer noe. De fleste kjenner til stortingsdokumentenes omtale av synkende priser etter hvert som antallet nye brukere blir flere og
kostnadene kan slås ut på flere. Andre har også forestillinger om at DNK nå (etter at
prosjektet er over) kan nedlegges og at de tre driftsorganisasjonene (etter at innføringsprosjektene er avsluttet) kan slås sammen, og at de samlede kostnadene dermed reduseres.
Ifølge noen av intervjuobjektene ble det i de opprinnelige diskusjonene uttrykt at bortfallet
av helsetjenestens kostnader for det gamle helseradionettet (ca. 40 mill. kroner per år)
skulle komme alle sektorene til gode når det ble stengt. Dette kan ha bidratt til å utløse
forventninger hos de øvrige nødetatene om fallende abonnementspriser fra DNK. Nå hører
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det til saken at helseradionettet fortsatt ikke er stengt, men stadig betales av helseforetakene – som med andre ord har «doble» sambandskostnader (ut 2016).
Det er ikke bare nødetatene som forventer lavere abonnementspriser framover. De samme
forventningene finnes også hos øvrige kunder. Det synes generelt ikke å være noen
bevissthet om at de reelle kostnadene for driften av Nødnett faktisk har økt i tiden etter
Stortingets behandling av saken, blant annet på grunn av påkrevde utbedringer og tiltak for
økt robusthet og dekning i nettet. Det synes heller ikke som om mange har tatt ordentlig inn
over seg de usikkerhetsbetraktningene som har ligget i de opprinnelige kostnadsestimatene.
Betydningen av virksomhetens størrelse og økonomi
Når dette er sagt, er det en klar forskjell mellom store og små virksomheter i tilbakemeldingene fra intervjuene. I en liten enkeltkommune – kanskje med svak økonomi –
oppfattes kostnadene for bruken av Nødnett som svært høye. Særlig tydelig er dette for
brann. For en landkommune med lange avstander og dermed behov for flere brannstasjoner, og med brannvesen organisert med deltidsmannskaper (som alle som minimum
må ha hver sin radio), blir antallet radioer – gitt dimensjoneringsforskriftens9 krav –
betydelige sett i forhold til folketallet. Hvis kommunen legger til sin andel av kostnadene for
110-sentralene, og legger til Nødnett-kostnadene for kommunal legevaktsentral og leger i
vakt, kan de samlede kostnadene for kommunens bruk av Nødnett bli svært høye sett i
forhold til befolkningsgrunnlaget og skatteinngangen. En stor statlig virksomhet som for
eksempel Oslo universitetssykehus (som i Nødnett-sammenheng organiserer en AMK-sentral
og flere akuttmottak), har med sine samlede driftsutgifter i milliard-klassen naturligvis et
helt annet syn på de tross alt begrensede kostnadene ved bruken av Nødnett.

7.4.

Fordeling av kostnader

Brukernes forventninger til den foreliggende gjennomgangen er tydelige. Flere påpeker at
det nå må foreligge faktiske erfaringstall som kan si noe om det de mener er «rettferdig»
kostnadsfordeling. Noen viser til at de i det videre vil trenge mer informasjon om faktisk bruk
og belastning av nettet, dersom den nåværende modellen skal videreføres. Et eksempel på
dette er politidistriktene, som nå skal faktureres direkte for abonnementsavgiften og
dermed vil bli mer opptatt av en «riktig» kostnadsfordeling seg imellom. Flere av helseinstitusjonene skulle også «gjerne sett tallene» og sikter da til trafikkdata eller annet som
kan tjene til å underbygge den faktureringen som gjøres. Dette må også sees i sammenheng
med den økende kvalitetsstyringen i helsesektoren, hvor aktørene må kunne imøtekomme
strenge svarfrister og dokumentere responstid per type hendelse etc.
Ved siden av at mange opplever kostnadsnivået som høyt er de oppfattede skjevhetene i
fordelingen av kostnadene det som framstår som den mest markante tilbakemeldingen fra
brukerne som er intervjuet.
Fordeling mellom nødetatene
Selv om få av dem som er intervjuet har vært spesielt opptatt av å sammenligne kostnader
på tvers av sektorene, mener representanter for alle tre nødetatene at deres etat betaler for

9

Se: http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2003/Veiledning/veilorgdimensavbrannv2003.pdf
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mye sammenlignet med de andre. Dette synes først og fremst å være basert på antakelser,
siden etatene generelt har lite kunnskap om det faktiske kostnadsnivået hos hverandre.
Politiet mener at de så langt lojalt har betalt «sin andel» (i motsetning til brann og helse),
uavhengig av bruk, og at de slik sett har subsidiert de andre to. Flere innen helsetjenesten
legger for dagen et synspunkt om at de primært bruker Nødnett som et kommunikasjonssentralnett og dermed ikke belaster radiogrensesnittet like mye som de to andre etatene –
og altså burde betale mindre. Representantene for brann mener de i det hele tatt bruker
Nødnett mindre og mer sporadisk enn de to andre etatene, og at krav til responstid,
dimensjonering og nærhet til bebyggelse gjør at de må ha mye utstyr i forhold til den
faktiske bruken. Det vises blant annet til at radioer montert i brannbilene i gjeldende modell
prises i kategori middels (7.643 kroner per år), selv om de brukes kanskje så sjelden som en
gang per måned (eksempel med en tankbil). Tilsvarende radioer montert i politibilene er
priset marginalt høyere (i kategori høy, 10.373 kroner per år), selv om politibilen brukes
døgnkontinuerlig.
Fordeling mellom stat og kommune
Forventningene om en gjennomgang av abonnementsmodellen er særlig uttalte i kommunesektoren. Dette er blant annet knyttet til formuleringer i Prop. 100 S (2010-2011) om at
kommunens totalkostnader knyttet til Nødnett skal gjennomgås. Selv om det proposisjonen
sikter til ikke er den foreliggende gjennomgangen, har formuleringen gitt kommunesektoren
grunnlag for nå å se fram til en snarlig justering av prisene som gjør at modellen for deres
vedkommende «blir til å leve med», slik noen av dem uttrykker det i intervjuene.
KS og branns faglige organisasjoner påpeker at kommunene ikke er blitt tilført midler til drift
og vedlikehold i forbindelse med innføringen av Nødnett, samtidig som mange kommuner
har fått betydelige kostnadsøkninger knyttet til samband. Selv om Stortinget har vedtatt
brukerbetaling som prinsipp i vedtaket om utbyggingen av Nødnett, mener de at staten bør
ta hele eller en større del av regningen for driften, siden det er staten som har bestemt å
innføre Nødnett. Da vil man også unngå mye unødig fakturering mellom virksomhetene. De
mener at data for bruk kan synliggjøres for kommunene på andre måter. De viser i denne
sammenheng også til hvordan dette løses i noen andre land i Europa, hvor kundene kjøper
eget brukerutstyr, men hvor bruken av nettet er «gratis».
En del av argumentasjonen fra kommunesektorens representanter i gjennomgangen er for
øvrig at statlige virksomheter gjennomgående også har en budsjettmessig kapasitet til å
håndtere kostnader av denne typen, mens de minste kommunene ikke har det.
Fordeling mellom store og små kommuner/enheter
I intervjuene med brukere har mange understreket at det er spesielt kostnadskrevende å
være en liten enhet i Nødnett. Særlig tydelig har denne tilbakemeldingen vært fra brannvesen i små kommuner.
Ifølge DSBs tall har landets 10 største brannvesen ca. 11 prosent av de radioterminalene som
er i bruk. Med disse dekker de brannberedskapen for nesten 45 prosent av befolkningen. Av
dette er det lett å se at bruken av en terminal er nokså ulik mellom små og store kommuner.
Ifølge DSBs utregninger har de minste kommunene (hvor radioterminalene brukes sjelden)
en abonnementsavgift til DNK på et par hundre kroner per innbygger, mens Oslo kommune
(hvor terminalene brukes hver dag) bare må betale rundt 2 kroner per innbygger.
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Tilsvarende beregninger kan gjøres for de kommunale legevakttjenestene, selv om skjevheten der ikke vil være så markant.
Representanter for store kommuner gir signaler om at de skjønner behovet for en
omfordeling av kostnader mellom små og store kommuner, selv om de naturlig nok ikke
ønsker større kostnader for egen del.
Særlig uheldig slår modellen ut for kommuner med små innbyggertall, spredt bosetning og
store geografiske avstander. Brannstasjonene ligger da gjerne også spredt, og antallet biler
og mannskaper må være stort i forhold til innbyggertallet for å dekke kommunen, gitt
kravene til responstid. I de fleste mindre kommunene er brannvesenene organisert som et
tilkallingsbrannvesen med deltidsmannskaper, hvor alle mannskapene må ha hver sin radio
for å opprettholde beredskapen. I de større kommunene, med kasernerte mannskaper og
kanskje flere brigader, er antallet radioer per mannskap naturligvis mindre. I bykommuner
med konsentrert bebyggelse vil også de geografiske avstandene og behovet for brannstasjoner og mannskaper være relativt sett mindre for å opprettholde den samme
beredskapen og operasjonelle responsevnen.
Signalene fra intervjuene går i retning av at de små enhetene også i de andre nødetatene er
opptatt av at de ikke skal betale mer enn sin rettmessige «andel» av totalen. For eksempel
vil politidistriktene Finnmark og Oslo operasjonelt være ulike, og vil når de selv får
fakturaene antagelig forvente at innplasseringen av utstyret reflekterer denne ulikheten på
rettmessig måte. Dette vil igjen kreve mer oppdaterte og nøyaktige oversikter og
opptellinger enn det som foreligger i politiet i dag.
Skjevfordelingen av kostnader mellom store og små enheter oppfattes som uheldig særlig
når det ikke finnes insentiver for større enheter (slik som brann, hvor brannstasjonene må
ligge nær bebyggelsessentra). Skjevfordelingen er for branns vedkommende påpekt av
mange og i ulike sammenhenger også tidligere (jf. KS-rapporten om brukererfaringer).

7.5.

Brukerkategorier og innplassering

Inndelingen i brukerkategorier i abonnementsordningen, som ble lagt av arbeidsgruppene i
2006-2007, har i det store og hele vært fornuftig sett med brukernes øyne. Kategoriene og
prisingen har i utgangspunktet gitt brukerne oversikt over kostnadene og en budsjettmessig
forutsigbarhet – selv om altså noen ikke har vært veldig godt forberedt på det de opplever
som kraftig økte kostnader. Det er ikke kommet mange innspill på at brukerkategoriene er
feilaktige eller vanskelige å forstå. Noen få har ment at det er for mange kategorier, og at
hele modellen dermed blir unødig komplisert.
Det har også vært enkelt å se innplasseringen i fakturaunderlagene fra DNK. Ifølge DSB og
HDO har det imidlertid vært nødvendig med noe veiledning til virksomhetene om
kategoriene og den initiale innplasseringen i forbindelse med innføringsprosjektene.
Brukerkategorienes relevans
Politiet har implementert ordningen gjennom en overordnet budsjettmessig fordeling (dels
andelsmessig på de enkelte distriktene og enhetene). Det betyr at den konkrete bruken av
utstyret ved de enkelte enhetene slik sett ikke stemmer med DNKs oversikter over innplasseringen. Dette indikeres også i trafikkdataene (kapittel 6) for politiets vedkommende.
Polititjenestemennene – som de fleste brannmannskaper – har sine personlige terminaler.
Når de over tid skifter roller og funksjoner i etaten, gjør de dette uten å bytte radio. Dette
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fører til at den reelle bruken ofte ikke vil samstemme med den brukerkategori utstyret er
innrapportert under.
Selv om helsetjenestenes radioterminaler gjerne er knyttet til faste funksjoner, opererer
heller ikke helsepersonellet med personlige radioer – hvilket gjør det krevende å knytte
enkeltradioer til en bestemt bruk. Unntaket er kjøretøymonterte radioer. Av nødetatene er
det bare brann og delvis kommunal helse som konsekvent følger ordningen med brukerkategorier og innplassering slik ordningen faktisk er ment å fungere.
I flere av intervjuene gis inntrykket at helsesektoren har kommet kort med hensyn til å
innarbeide enhetlige rutiner for bruken av Nødnett i kommunene. Det er så langt ikke
etablert gode nok regler og rutiner for bruk av samband i helsetjenesten, hevdes det. Dertil
kommer at kommunene organiserer seg svært forskjellig, noe som også gjør det krevende
for AMK-sentralene å etablere faste ordninger for eksempel for utalarmering til legevakter
og leger i vakt. Dette bidrar til at modellen også innenfor kommunal helse «treffer» ulikt
med tanke på om brukerkategoriene og innplasseringen oppleves som riktig av brukerne.
Endrede eller nye kategorier
Det er få av intervjuobjektene som ønsker seg en mer detaljert eller prisdifferensiert modell
(flere kategorier). Dersom modellen med kategorier skal endres bør den gjøres enda enklere.
Et par innspill går på at modellen strengt tatt kunne hatt kun to kategorier: bruk og
beredskap.
Det er samtidig flere som mener at modellen ville blitt riktigere ved å endre eller innføre nye
brukerkategorier. Følgende forslag til endringer i kategoriene/-inndelingen er fremkommet:







Større differensiering i prisene for kjøretøymontert Nødnett-utstyr:
o Enkelte kjøretøy brukes svært sjelden. Dette gjelder særlig for brann, i
kommuner med spredt bosetning og store avstander. I dag prises alle
kjøretøymonterte radioer likt, uavhengig av hvordan kjøretøyene benyttes.
o Enkelte kjøretøymonterte radioer benyttes mindre enn forventet da modellen
ble utformet, selv om kjøretøyene for så vidt brukes ofte. Politiet gir
tilbakemelding om at politiets tjenestemenn i stor grad bruker sine egne
radioer foran de kjøretøymonterte. I lys av dette oppfattes abonnementsprisen for den sistnevnte kategorien radioer som for høy.
o Ambulansetjenesten har 3 radioer i hver bil, og det differensieres ikke på
disse selv om de har helt ulike funksjoner. Den fastmonterte radioen brukes
primært som gateway for å få bedre dekning, men er i seg selv nesten ikke i
bruk. Flere mener at disse bør innplasseres lavere enn i dag.
Røykdykkerterminaler er plassert i kategoriene middels og lav, selv om de ikke brukes
i nettet (brukes kun i DMO).
Flere mener at legevaktlegenes radioer burde innplasseres i kategorien meget lav,
ikke lav.
Det burde finnes et tilbud om lettere, enklere (enn dagens terminaler), rimelig utstyr
for utalarmering (av deltidsbrannmannskaper).
For legevaktsentralene som kun har en operatørplass mener mange at det burde
finnes insentiver for å utvide til enda en operatørplass, slik at beredskapen bedres.
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Dette innebærer i så fall at det må være en egen kategori for «nummer 2»-operatørplass, eller mer generelt en synkende pris per operatørplass. Operatørplassene ved
legevaktsentralene burde dessuten prises lavere enn for AMK-sentralene.
Akuttmottakenes operatørplasser brukes lite, sammenlignet med AMK-sentralene og
legevaktsentralene. Nødnett framstår ikke nødvendigvis som dyrt for akuttmottakene, men kostnadene forbundet med den gjeldende innplasseringen i kategori
meget høy står ifølge brukerne i kontrast til den forholdsvis beskjedne nytten.
Aktørene i helsesektoren mener at operatørplassene i akuttmottakene må prises
lavere enn både AMK-sentraler og legevaktsentraler.
Reserve-operatørplasser ved AMK-sentralene brukes nesten ikke, og noen sentraler
mener at disse burde prises lavere enn andre plasser.
Fallback-radioer ved 110-sentralene brukes kun 5-6 ganger i året, og bør ifølge noen
flyttes ned til kategorien beredskap. Det samme gjelder radioer til ulike støtte- og
depotstyrker i brann.
Noen peker på at opplæringsaktørene (for eksempel Politihøgskolen) bør ha redusert
sats for sine terminaler, slik at det ikke kuttes ned på antall radioer for opplæringsaktiviteter.

Respondentene gir på ulike måter uttrykk for at justeringer i kategoriinndelingen eller i
innplasseringer (se nedenfor) vil være et steg i riktig retning, men neppe tilstrekkelig. Det er
som nevnt det samlede kostnadsnivået som oppfattes som hovedutfordringen, ikke den
innbyrdes fordelingen mellom ulike brukerkategorier.
Innplasseringspraksis
Flere respondenter gir uttrykk for at de savner en gjennomgang av innplasseringen av deres
radioer for å undersøke hvorvidt den stemmer med virkeligheten. Andre viser til at det
allerede er foretatt nedjusteringer av terminalene etter hvert som det reelle bruksmønsteret
har avtegnet seg. Enkelte radioterminaler som er plassert i kategori lav viser seg å bli brukt
så sjelden at de heller bør plasseres i meget lav-kategorien eller endatil beredskapskategorien. NSB hadde i utgangspunktet 80 terminaler i kategori middels, men fikk etter noe
tids erfaringer omplassert halvparten av dem til kategori lav.
Representanter for politiet har gitt uttrykk for at de ønsker samme innplasseringspraksis
som helse og brann har, for å sikre bedre overensstemmelse mellom innplassering og faktisk
bruk. De understreker samtidig at modellen ikke må kreve mye administrasjon, eller hindre
at tjenestemenn fortløpende endrer funksjon og dermed sin radiobruk. Kostnadene må også
kunne dokumenteres på en slik måte at de i politidistriktene kan følge med på (og påvirke)
sine kostnader, blir det påpekt.
Vårt inntrykk fra gjennomgangen er at en del radioterminaler som har ligget på lager ubrukt,
nå kan bli returnert. Dette skyldes at det i innføringen ble tatt ut flere terminaler enn det
reelt var behov for i virksomhetene, både fordi de var «gratis» og fordi det var vanskelig å
forutsi de faktiske behovene. Noen gir samtidig signaler om at bruken av terminaler etter
hvert kan komme til å øke igjen.
Det er gitt enkelte tilbakemeldinger på at det oppfattes som tungvint å rapportere inn
endringer i innplasseringen av radioterminaler i ulike kategorier. De ønsker at DNK kunne
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tilby en elektronisk løsning som muliggjør at kundene selv fortløpende kunne innrapportere
eventuelle behov for endringer i innplasseringen.

7.6.

Strukturelle endringer og utvikling i behov hos kundene

Helsetjenesten har ennå ikke fullt ut har implementert Nødnett, hverken i kommunene eller
i sykehusene (akuttmottakene og eventuelt også in-hospitalt). Mange av intervjuobjektene
fra andre sektorer er også opptatt av at de ennå ikke har tatt ut hele potensialet med
Nødnett, og at dette vil ta tid. Flere peker også på grupperinger og aktører som burde vært
Nødnett-brukere fordi et samvirke med dem ville styrket den samlede beredskapen. Det er
særlig brann og helsetjenesten som ser muligheter for å utvide Nødnett-bruken i kommunal
sektor (kommunal kriseberedskap, teknisk etat, brøytebiler, hjemmehjelptjenesten, barnevern, psykiatri, velferdsteknologiske løsninger, etc.). Det er samtidig flere som understreker
at denne gruppen brukere vil være lite betalingsdyktige og prissensitive.
I noen deler av landet (blant annet i Møre og Romsdal fylke) er det lokalt blitt anbefalt å ta
ut to radioer per brannmann, begrunnet i HMS-tiltak. Radioterminaler som benyttes i felten
kan ikke også benyttes som beredskapsradio hjemme hos brannmannen, siden de er skitne
og lukter røyk. Blir et slikt behov for en «inne»- og en «ute»-radio en «standard» over hele
landet, vil det innebære en betydelig økning i antall radioer. Samtidig reagerer mange
brannsjefer på kostnadene dette vil føre med seg, og vurderer derfor alternative løsninger –
slik som bruk av ordinære personsøkere til utalarmering. På utstyrsfronten er det her også
forventninger til at framtiden vil tilby et større utvalg av lettere Nødnett-terminaler, for bruk
til beredskap og utalarmering.
Med nærpolitireformen blir det færre operasjonssentraler og alarmsentraler i landet. Det er
mange som viser til at det gradvis også vil bli færre AMK-sentraler og legevaktsentraler i
kommunene. Dette kan påvirke både kostnads- og inntektssiden i modellen noe, men
antagelig ikke vesentlig.
I nødetatene foregår det allerede en omfattende overføring av data både til ambulanser og
politibiler, men denne kommunikasjonen går over de kommersielle mobilnettene. Det er
ikke mange av intervjuobjektene som ser for seg omfattende datatrafikk over Nødnett, selv
om det foregår forsøk og utprøvinger. Ett eksempel på behov er overføring av kart over
søkeområder etter rasulykker og skred i fjellet, når det er dårlig dekning over kommersielle
mobilnett. Den gjengse oppfatningen synes imidlertid å være at Nødnett representerer en
mulig fallback-løsning for mobilkommunikasjonen, men at datakapasiteten i TETRA-nettet er
så vidt begrenset at dette ikke kan være en primærbærer. En del strukturelle endringer som
påvirker behovene og bruken av Nødnett blir også drøftet i et kapittel 5.

7.7.

Administrative hensyn

Selv om de fleste mener abonnementsmodellen fungerer greit, er det noen som mener at
det er lite transparent hva abonnementsavgiften egentlig går til – og hva kostnadselementene konkret består i.
Det er lite som tyder på at selve faktureringen av abonnementsavgiften representerer noen
administrativ belastning for kundene. En kommune kan få inntil fem fakturaer knyttet til
Nødnett hvert kvartal (for henholdsvis brann, (andel av) 110-sentral, support fra BTS/BDO,
legevakt, support fra HDO), selv om kostnader som transmisjon er integrert i
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abonnementsfakturaene. De fleste kundene er imidlertid godt vant til mange fakturaer, og
opplever ikke det at de får mange fakturaer som problematisk.
Like fullt peker noen på enkelte forbedringsmuligheter knyttet til faktureringen, eksempelvis
en tydeligere sammenheng mellom fakturaer og tilknyttede kundeavtaler, muligheter for å
splitte fakturaer slik at de treffer riktig mottaker av tjenesten (for eksempel mottar kunder
som deler datalinje i dag samlefaktura for transmisjon), og felles faktureringsrutiner for DNK
og statlige etater og kommuner.
For politiet har Politidirektoratet så langt håndtert alle DNKs fakturaer for abonnement
sentralt, mens transmisjon fra operasjonssentralene er blitt fakturert distriktene direkte.
Direktoratet har så trukket tilsvarende beløp i politidistriktenes budsjettrammer. Dette
mellomleddet har bidratt til enklere administrasjon (for både DNK og politiet), men har
samtidig ført til at distriktene mister noe av oversikten over kostnadene. Politidirektoratet
har bestemt at DNKs fakturaer for abonnementsavgiften i framtiden bør gå direkte til politidistriktene, slik at ansvaret for både kostnader og gevinstrealisering av Nødnett knyttes
tettere til den enkelte enhet. En direkte fakturering av hvert enkelt politidistrikt vil antagelig
kreve en annen avregning og mer detaljert dokumentasjon av bruken enn til nå.
I flere sammenhenger advarer respondentene mot at det etableres for kompliserte
ordninger. Flere har for eksempel påpekt at betalingen burde vært oppgjort gjennom overføringer mellom departementer og budsjettkapitler. Slik kunne man også unngått
fakturering og merverdiavgift. Disse innspillene er viktige å ha med seg i de videre analysene
og vurderingene.

7.8.

Beredskapshensyn

Et hovedformål med å gjennomgå abonnementsordningen er å se nærmere på hvordan
ordningen påvirker beredskapen. Beredskapshensyn er også drøftet med intervjuobjektene.
Selv om de fleste av de som er intervjuet mener at en form for brukerbetaling er fornuftig,
oppfattes det samlede betalingsnivået som høyt. Intervjuene har gitt eksempler på at det på
grunn av kostnadene tas ut mindre utstyr enn det reelt sett er behov for. Det er også vist til
eksempler på at høye brukerkostnader knyttet til Nødnett betyr mindre ressurser til andre
nødvendige beredskapsaktiviteter hos brukerne, for eksempel øvelser.
Fagforbundet legger i sine skriftlige innspill til grunn en frykt blant annet for at mange
brannvesen vil si opp så mange abonnement som mulig og beholde et minimum av samband, som reaksjon på kommunenes kostnader. Beredskapshensyn blir trukket fram som
argument for redusert kostnadsbyrde for kommunene av både NBLF, Fagforbundet og KS.
Noen respondenter hevder at mange brannvesen har fått beskjed om å skjære ned, grunnet
svak økonomisk utvikling i kommunene de betjener. Flere hevder også at en i framtidige
modeller må passe seg for å prise bruk, siden det kan ha uheldige beredskapsmessige
konsekvenser, særlig i kommunene.
Flere påpeker for øvrig at både brannvesenene og primærhelsetjenesten kunne bruke en del
flere radioer enn det de gjør i dag. Som nevnt er enkelte brannvesen opptatt av «HMShensynene». Noen brannsjefer viser også til at de burde hatt flere reserveradioer på
stasjonene, for å dekke opp for terminaler som må på reparasjon/service. Videre kunne
kommunene ta i bruk Nødnett på enda flere områder, som hjemmehjelp og rusomsorg.
Dette er brukergrupper med stor grad av samvirke med legevakt og som har tjenstlige behov
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for større trygghet. Rakkestad kommunes bruk av Nødnett i hjemmehjelptjenesten er et
godt eksempel på slik utvidet bruk i kommunen, hvor kommunen legger til rette for gode
samvirkeløsninger og effektive verktøy for de ansatte.
Det er også flere tilbakemeldinger på at det foregår tilpasninger til kostnadsnivået, og at
man finner løsninger for å unngå flere radioterminaler og operatørplasser der dette er mulig.
Eksempelvis kan det være ønskelig med ytterligere en operatørplass på 110-sentraler, AMKsentraler og legevaktsentraler, men som er uaktuelt på grunn av kostnadene. Noen AMKdistrikter skulle gjerne hatt enda en radioterminal i ambulansene (for eksempel for å holde
kontakt med enda en talegruppe), men synes det blir for dyrt med en fjerde eller femte
terminal per ambulanse. Slike tilpasninger kan være suboptimale i en nasjonal beredskapssammenheng, og kan også gå ut over omfanget av øvelser, opplæring og annen beredskapsaktivitet. Noen understreker viktigheten av at beredskapsradioer også i det videre prises
meget lavt, spesielt i deler av lander hvor det forekommer sjeldne men meget alvorlige
hendelser som rasulykker, flom, ekstremvær o.l.
Samtidig er det ikke grunnlag for å overdramatisere dette. Flere av respondentene gir klar
tilbakemelding om at det er grenser for valgfriheten til den enkelte brannsjef eller virksomhetsleder i helsetjenesten. Lover og forskrifter setter krav til operatørplasser og terminalbruk, og det er grenser for hvor mye som kan «spares inn» gjennom smarte løsninger og
tilpasninger. Et spørsmål som for øvrig noen av respondentene reiser er om ikke retningslinjer og forskrifter burde vært enda mer ambisiøse og konkrete på bruken av Nødnett, for å
understøtte beredskapen ytterligere. For eksempel påpeker et par legevakter at det for tiden
er et arbeid med å få inn alle rutiner i en ny «Systembok for legevakten», og at
bestemmelser om bruk av Nødnett bør implementeres her. I tillegg til eventuelle nasjonale
retningslinjer og instrukser på området, måtte det i så fall også etableres tilsyn med at disse
faktisk blir fulgt.
Det er flere som peker på at det fra et nasjonalt synspunkt må være viktig å unngå uheldige
og kostnadsmotiverte tilpasninger i bruken av Nødnett i nødetatene. I tillegg er det et uttalt
ønske at flere aktører kommer med som brukere i Nødnett. Dette vil også øke gevinsten for
de som i dag bruker Nødnett, og slik være med på å motivere til større uttak av radioer og
økt bruk (nettverkseffekter). Så godt som alle respondentene – både i statlig og kommunal
sektor – ser for seg konkrete brukergrupper de ønsker å ha med som Nødnett-brukere – og
som ville bidratt til samlet sett bedre beredskap i landet. Blant eksemplene som nevnes er
barnevern, psykiatri, NAV, institusjoner av ulike slag, sykehus (som reserveløsning når
mobilnettene er nede), enheter i Forsvaret (for eksempel Saniteten), og for sporing av
redningsskøytene, Røde kors’ snøscootere og andre FORF-ressurser.
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8. Betalingsmodeller i andre land
I dette kapittelet beskrives beredskapsnettene og tilhørende betalingsmodeller i Sverige,
Danmark og Finland. Først beskrives beredskapsnettet i hvert av landene. Så følger en
oppstilling av aktørbildet som viser aktørenes roller og de mest sentrale betalingsstrømmene
knyttet til deres bruk av nettet. Deretter beskrives hvordan og av hvem de ulike kostnadene
dekkes inn. Dette gir et bilde av hvilke kostnader som brukerne av beredskapsnettet stilles
overfor, og hvilke kostnader som finansieres av staten sentralt. Til slutt beskrives også de
viktigste fordelene og ulempene de ulike landene har erfart med deres måte å fordele
kostnader på. Hovedinformasjon fra de tre landene og Norge er sammenstilt i Tabell 8-1.
Formålet med kapittelet er å gi en oversikt over andre relevante modeller, som bakgrunnsinformasjon i vurderingen av eventuelle endringer i den norske abonnementsmodellen.

62

Direktoratet for nødkommunikasjon
Land

TETRAnett

Eierskap
nett

Drift av
nett

Norge

Nødnett

Statlig
(DNK)

Privat
(Motorola)

Sverige

Danmark

Finland

Rakel

SINE

VIRVE

Statlig
(MSB)

Privat
(DBK)

Statlig
(Erillisverkot)

Statseid
selskap
(Teracom)

Privat
(DBK)

Statlig
(Erillisverkot)

Antall
radioterminaler
i bruk
40 000

62 000

21 000

36 000

Type brukere

Brukerfinansiering av
investerings- og
driftskostnader i nettet

Statlige investeringer

Politi
Helse
Brann

Kvartalsvis abonnementsavgift som dekker driftskostnadene i nettet

Staten har finansiert utbyggingen av nettet og
førstegangsleveransen av radioterminaler og
utstyr til kontrollrom for nødetatene

Kvartalsvis abonnementsavgift som dekker driftskostnadene i nettet og
kostnader til deler av
utbyggingen av nettet

Staten har delvis finansiert utbyggingen av
nettet

Ingen abonnementsordning

Staten har finansiert utbyggingen av nettet

(Statlige myndigheter trekkes
sin andel av driftskostnadene
direkte fra sine budsjettrammer)

Staten finansierer i tillegg driftskostnadene for
kommunene og regionene

Månedlig abonnementsavgift som dekker driftskostnadene i nettet

Staten har finansiert utbyggingen av nettet

FORF
Tollvesenet
Andre beredskapsaktører
Politi
Helse
Brann
Kriminalomsorgen
Tollvesenet
Andre beredskapsaktører
Politi
Helse
Brann
Beredskapsstyrelsen
Forsvaret
Andre beredskapsaktører
Politi
Helse
Brann
Forsvaret
Andre beredskapsaktører

Tabell 8-1: Beredskapsnett i utvalgte land
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8.1.

Sverige

Beredskapsnettet Rakel har vært i drift i Sverige siden 2010, og Rakel brukes i dag av de tre
nødetatene politi, helse og brann, i tillegg til andre offentlige og private aktører med et
beredskapsansvar. Til sammen er det rundt 62 000 radioterminaler i bruk fordelt på om lag
500 organisasjoner. De største brukerne er politiet, kriminalomsorgen og tollvesenet.
8.1.1. Aktører, roller og betalingsstrømmer
Beredskapsnettet Rakel eies av den svenske staten og forvaltes av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), som tilsvarer Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) i Norge. Virksomheten er organisert som en egen enhet i MSB, og deres
rolle ligner i stor grad på DNK sin rolle.
MSB er i dag en rendyrket netteier. Anskaffelse, forvaltning og drift av brukerutstyr besørges
og følges opp av egne tjenesteleverandører. MSB har her kun en rolle som typegodkjenner,
det vil si at alt utstyr som skal benyttes i Rakel må på forhånd godkjennes av MSB. MSBs
hovedansvar knytter seg til utbygging, drift, forvaltning og videreutvikling av systemet.
Videre skal MSB markedsføre og selge abonnement til nye brukere. Det statseide selskapet
Teracom er i dag ansvarlig for driften av det svenske beredskapsnettet.
Figur 8-1 illustrerer aktørene og hovedelementene i betalingen i Rakel.

Figur 8-1: Aktører, roller og betalingsstrømmer i det svenske beredskapsnettet Rakel

8.1.2. Kostnader og betalingsmodeller
Utbyggingskostnader
Utbyggingen av det svenske beredskapsnettet Rakel er delvis finansiert av den svenske stat.
Staten betalte 900 mill. SEK av investeringskostnadene ved utbyggingen av Rakel, noe som
tilsvarer i underkant av halvparten av den totale utbyggingskostnaden. Resterende
utbyggingskostnad er lånefinansiert og betales av Rakel-brukerne. Denne betalingen er ett
av kostnadselementene som ligger inne i den kvartalsvise abonnementskostnaden som
brukerne betaler.
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Anskaffelser, brukerstøtte og transmisjonskostnader
Kundene anskaffer selv radioterminaler og operatørplasser direkte fra leverandørene. MSB
er ikke ansvarlig for andre leveranser enn abonnement, men typegodkjenner alt utstyr som
skal benyttes i nettet. Kundene inngår selv avtaler med leverandørene om brukerstøtte og
supporttjenester for drift, vedlikehold og oppfølging av utstyret som benyttes i nettet.
Kundene betaler selv de faste løpende kostnadene for transmisjon, det vil si linjer som
knytter kommunikasjonssentralene til Rakel.
Driftskostnader
Brukerne av Rakel betaler for bruk av nettet gjennom en abonnementsordning tilsvarende
den norske betalingsmodellen. Inntektene fra abonnementsordningen dekker som nevnt
deler av utbyggingskostnadene, i tillegg til driftskostnadene og administrasjon av MSB. Dette
skiller seg noe fra den norske abonnementsordningen, som ikke omfatter finansiering av
infrastrukturutbyggingen eller driften av DNK.
De årlige kostnadene som dekkes av brukerne gjennom abonnementsordningen er om lag
500 mill. SEK, der 280 mill. SEK av disse utgjør driftskostnadene i Rakel. Hensikten var
opprinnelig at MSB sin drift av Rakel skulle være brukerfinansiert, det vil si at inntektene skal
motsvare de årlige kostnadene. På grunn av et lavere antall innmeldte abonnement enn
først forutsatt, oppstod det en årlig underdekning som staten har dekket frem til nå. Dette
underskuddet var opprinnelig på rundt 100 mill. SEK i 2011, og har gradvis sunket frem mot
2016 som følge av nye brukere i nettet. Fra og med 2016 dekkes driftskostnadene i Rakel
utelukkende gjennom abonnementsinntektene fra brukerne. I tillegg til deler av utbyggingskostnadene og de løpende driftskostnadene i nettet dekker i dag abonnementsinntektene
også nye investeringer i nettet. Dersom det skulle bli behov for store investeringer som ikke
kan dekkes gjennom overskuddet i dagens abonnementsinntekter, vil MSB bli nødt til å øke
sitt inntektsgrunnlag enten gjennom flere kunder eller høyere abonnementspriser.
Ved utregning av abonnementsavgiften skilles det hovedsakelig mellom statlige myndigheter
og øvrige kunder.
Statlige myndigheter med særskilt ansvar for beredskap er pålagt å bruke Rakel.
Abonnementsavgiften for disse fastsettes årlig gjennom budsjettforhandlinger i regjeringen,
blant annet basert på informasjon fra MSB om antallet aktive abonnement hos hver enkelt
myndighet.10 MSB fakturerer deretter de statlige myndighetene en fjerdedel av deres
årsavgift hvert kvartal. Dette gjelder eksempelvis politiet, kriminalomsorgen og tollvesenet.
De øvrige kundene er innplassert i en betalingsmodell med priser fastsatt av MSB.
Betalingsmodellen består av de fire kategoriene «andre statlige kunder», «kommuner»,
«landsting» (tilsvarende norske fylkeskommuner) og «kommersielle kunder». I den svenske
abonnementsmodellen har man tatt utgangspunkt i hvem kunden er, snarere enn type
bruk/funksjon som i den norske modellen. Mens kommuner har den laveste prisen, har
kommersielle kunder og andre statlige kunder den høyeste abonnementsprisen. Eksempelvis
er den kommunale brann og redningstjenesten innplassert i kategorien «kommuner», mens
den fylkeskommunale ambulanse- og helsetjenesten er innplassert i kategorien «landsting».

10

Regulert i Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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Av de totale abonnementsinntektene i 2015 er fordelingen mellom kundenivåene slik at
statlige myndigheter betaler 70 prosent, mens kommunene betaler 13 prosent, landsting
(fylkeskommuner) 7 prosent og kommersielle kunder 10 prosent.
Prisene på radioterminalabonnement i den svenske abonnementsmodellen er generelt
høyere og har mindre prisdifferensiering enn i den norske modellen. Prisene på abonnement
for operatørplasser er betydelig lavere, og har på samme måte som radioterminaler ulik pris
avhengig av hvem brukeren er.
Betalingsmodellen er basert på et grunnabonnement med tilhørende tilleggstjenester som
kan bestilles ved behov. I grunnabonnementet inngår grunnleggende tjenester og funksjoner
som en-til-en samtaler, gruppesamtaler, SDS-meldinger, statusmeldinger, nødknapp og
muligheten til å bruke terminalen i DMO-modus (walkie-talkie funksjon). Dette grunnabonnementet er sammenlignbart med et norsk Nødnett-abonnement. Hvert abonnement
og hver tilleggstjeneste har sin pris. Prisen på grunnabonnement og operatørplasser
avhenger av hvor kunden er innplassert i prislisten. Resten av abonnementene og tjenestene
har lik pris for alle kunder.11 Prisene for grunnabonnement og operatørplasser per utgangen
av 2015 er vist i Tabell 8-2.
Kundenivå

Radioterminal - grunnabonnement

Operatørplass på en
kommunikasjonssentral

Statlige myndigheter

Prisen fremgår av tildelingsbrev

Prisen fremgår av tildelingsbrev

Andre statlige kunder

9.500 SEK i året

12.500 SEK i året

Kommuner

6.000 SEK i året

9.500 SEK i året

Landsting

8.000 SEK i året

9.500 SEK i året

Kommersielle kunder

9.500 SEK i året

12.500 SEK i året

Tabell 8-2: Abonnementspriser for bruk av Rakel i Sverige ved utgangen av 2015

8.1.3. Erfaringer
MSB mener at det er en fordel å benytte en prismodell med fastpris per abonnement. Det
gjør at kunden kan benytte radioterminalene og snakke ubegrenset uten å tenke på
kostnadene.
En slik modell bidrar også til at administrasjonen rundt fakturering blir enklere sammenlignet
med en modell der man skulle ha fakturert kundene basert på deres faktiske bruk.
MSB opplever at de fleste kundene er relativt fornøyd med abonnementsordningen og
prisene i innplasseringsmodellen. I dag er rundt 65 000 radioterminaler i bruk i Rakel, og
MSB mener at det er et potensial for å øke antallet abonnement med ytterligere 15 000
terminaler. Kostnadene oppleves ikke som et hinder for å ta i bruk Rakel, og MSB mener at
det nødvendige antallet radioterminaler tas ut når det er behov. De opplever med andre ord
ikke at abonnementsmodellen og dens priser påvirker beredskapen i en negativ forstand, og

11

Komplett prisliste er tilgjengelig på www.msb.se
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understreker samtidig at dagens høye antall aktive radioterminaler i bruk er med på å styrke
beredskapen.
MSB understreker at det har vært viktig med tydelig kundeinformasjon og forventningsavklaringer mot kundene. Det fremheves at det har vært viktig å sikre kundene riktig og god
informasjon om langsiktig betaling. Ved å sørge for gjennomsiktighet og forutsigbarhet med
tydeliggjøring av priskalkyler vil kundene ha muligheten til å planlegge egen økonomisk
situasjon på best mulig måte.
Det at abonnementsavgiften for statlige myndigheter som er pålagt å bruke Rakel, fastsettes
i de årlige budsjettforhandlingene, kan være en ulempe. Dette fordi kostnadene varierer noe
fra år til år som følge av for eksempel en økning i antall stillinger eller omstruktureringer.
Dette gir mindre forutsigbarhet og kan gjøre det mer utfordrende å planlegge egen
økonomisk situasjon.

8.2.

Danmark

Det danske beredskapsnettet SINE har vært i drift i Danmark siden 2010, og har i dag rundt
21 000 radioterminaler i bruk. Sammenlignet med Nødnett er det svært få kontrollrom
tilknyttet det danske nettet. I Danmark er det felles nødnummer og det er totalt tre
alarmsentraler i hele landet, der to av disse drives av politiet og den tredje av brann- og
redningstjenesten (København Brandvæsen). Brukerne av radionettet er fordelt på politi,
helse og brann, i tillegg til deler av forsvaret, direktoratet Beredskabsstyrelsen, og andre
myndigheter og virksomheter som løser samfunnskritiske oppgaver. De største brukerne er
politiet og brann- og redningstjenesten.
8.2.1. Aktører, roller og betalingsstrømmer
Danmark skiller seg fra de andre nordiske landene ved at det er det private foretaket Dansk
Beredskabskommunikation (DBK) som har eierskap og ansvar for driften av beredskapsnettet. DBK leverer nettverket, radioterminaler og kontrollrommenes tilslutning til nettet, og
er ansvarlig for vedlikehold, dekning, sikkerhet, oppetid, service og opplæring.
Det statlige forvaltningsorganet Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB), en
enhet i Rigspolitiet, håndterer kontrakten med DBK og er ansvarlig for at tjenestene i
kontrakten leveres som avtalt, i tillegg til å vurdere brukerønsker og behov for ny
funksjonalitet, for så å videreformidle eventuelle ønsker til DBK som er ansvarlig for selve
systemutviklingen.
Figur 8-2 illustrerer aktørene og hovedelementene i betalingen i SINE.
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Figur 8-2: Aktører, roller og betalingsstrømmer i det danske beredskapsnettet SINE

8.2.2. Kostnader og betalingsmodeller
Danmark er inndelt i fem regioner og 98 kommuner. For å sikre at de har tilstrekkelig med
midler til å gjennomføre en stor statlig endring som innføring av et nytt digitalt samband for
nød- og beredskapsbrukere, fikk kommunene og regionene tildelt såkalte DUT-midler fra
staten i 2008. Disse midlene skulle dekke kostnadene ved bruk av SINE de neste 10 årene.
Det vil si at de både dekker driftskostnader, i tillegg til andre brukerrelaterte kostnader som
anskaffelser, brukerstøtte og opplæring.
Utbyggingskostnader
Utbyggingen av det danske beredskapsnettet SINE er finansiert av den danske stat.
Anskaffelser, brukerstøtte og transmisjonskostnader
Ved tildeling av en standard ICCS betaler staten gjennom CFB etablerings- og driftskostnadene. Dette gjelder også de faste transmisjonskostnadene. Andre kostnader knyttet til
kontrollrom dekkes av kunden selv. For ICCSer som ligger utenfor standardversjonen betaler
kundene selv kostnadene til både etablering og drift. Dette kan eksempelvis være ekstra
operatørplasser, redundante overføringslinjer eller ende-til-ende-kryptering.
Brukerne finansierer i tillegg selv kjøp av radioterminaler og support-tjenester for utstyr som
benyttes i nettet.
Driftskostnader
Driftskostnadene for beredskapsnettet SINE er på rundt 100 mill. DKK i året. Denne driftskostnaden betales av staten gjennom CFB. Driftskostnadene er fordelt på de statlige
beredskapsaktørene som bruker SINE (for eksempel politi, Beredskabsstyrelsen og deler av
forsvaret). Andelen som de statlige beredskapsaktørene betaler bestemmes over statsbudsjettet etter en fordelingsnøkkel som er basert på forventet belastning av nettet. Etter
denne fordelingsnøkkelen belastes i dag politiet med 37 prosent, Redningsberedskabet med
7 prosent og forsvaret med 1 prosent. De statlige beredskapsaktørene trekkes direkte fra
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sine respektive budsjettrammer. De resterende 55 prosent av driftskostnadene tilsvarer de
kommunale og regionale rednings- og beredskapsaktørenes bruk av nettet, og betales av
staten gjennom de tildelte DUT-midlene. På slutten av hvert år gjøres det en avregning. Det
foregår med andre ord ingen direkte fakturering for driftskostnadene for noen av SINEbrukerne.
Øvrige brukere av SINE som har tilgang til nettet fordi de har en tilknytning til
oppgaveløsningen for beredskapsaktørene, belastes ikke noe for sin bruk av nettet.
8.2.3. Erfaringer
En av de største fordelene er ifølge CFB at kostnadene ved bruk av SINE ikke er et tema i
Danmark. Ettersom driftskostnadene dekkes av staten, og kundene ikke belastes noe for
deres bruk av nettet, tenker ikke danske brukere i like stor grad på kostnadene knyttet til
SINE. Nød- og beredskapsaktørene i Danmark betaler kun investeringskostnaden ved kjøp av
radioterminaler, og har ingen løpende driftskostnader knyttet til terminalene. Dette gjør at
SINE-brukerne kan anskaffe nøyaktig det antallet radioterminaler de selv ønsker og har
behov for, uten å bekymre seg for store totalkostnader. Tilstrekkelig antall radioterminaler
er med på å styrke beredskapen.
En annen fordel er at modellen er enkel å administrere og lett å forstå. Fordi det ikke finnes
en abonnementsordning eller tilsvarende, foregår det ingen fakturering mellom kundene og
eieren eller forvalteren av nettet. Dette er kostnadsbesparende og effektivt.
En utfordring med den danske modellen er at den krever en stor statlig investering. I tillegg
til de store investeringskostnadene som ble gjort i forbindelse med byggingen av nettet,
påløper det staten løpende kostnader på rundt 100 mill. DKK i året.
Et argument som støtter en brukerfinansiering av driftskostnadene, er at kundene tar bedre
vare på utstyret dersom de betaler for det. En ulempe med den danske modellen kan derfor
være at utstyres behandles dårlig dersom kundene opplever at det ikke koster dem noe
særlig. Dette argumentet gjelder imidlertid først og fremst i Norge hvor førstegangsleveransen av brukerutstyr til nødetatene har vært finansiert av staten. Ettersom de danske
kundene kjøper radioterminalene sine selv, og dermed eksponeres for investeringskostnadene, vil de ha tilstrekkelig insentiver til å ta vare på utstyret. En eventuell
ødeleggelse eller tap av terminaler vil uansett koste kunden i form av nye investeringsbehov.

8.3.

Finland

Det finske beredskapsnettet VIRVE har vært i drift i Finland siden 2003. I tillegg til de tre
nødetatene politi, helse og brann, er forsvaret, grensevakten og private aktører med et
beredskapsansvar blant de største brukerne av VIRVE. Til sammen er det rundt 36 000
radioterminaler i bruk i Finland, fordelt på om lag 600-700 ulike organisasjoner.
8.3.1. Aktører, roller og betalingsstrømmer
Beredskapsnettet VIRVE eies av den finske stat og forvaltes av det statlig eide selskapet
Erillisverkot som er organisert som en egen enhet i det finske innenriksministeriet. Selskapet
fungerer som en nettoperatør og er ansvarlig for nett- og infrastrukturtjenestene, i tillegg til
salg av og support på utstyr som benyttes i nettet.
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Erillisverkot skiller seg fra de andre landene som er kartlagt, ved at både eierskapet,
forvaltningsansvaret og ansvaret for driften av nettet er lagt til det samme statlig eide
selskapet.
Figur 8-3 illustrerer aktørene og hovedelementene i betalingen i VIRVE.

Figur 8-3: Aktører, roller og betalingsstrømmer i det finske beredskapsnettet VIRVE

8.3.2. Kostnader og betalingsmodeller
Utbyggingskostnader
Utbyggingen av det finske beredskapsnettet VIRVE er finansiert av den finske stat.
Anskaffelser, brukerstøtte og transmisjonskostnader
Kundene anskaffer radioterminaler og annet utstyr som benyttes i nettet gjennom
netteieren Erillisverkot. Kundene finansierer innkjøp av radioterminaler og operatørplasser,
support på brukerutstyret og transmisjon til operatørplassene selv.
Driftskostnader
Brukerne av VIRVE faktureres månedlig for sin bruk av nettet gjennom en abonnementsordning tilsvarende den norske betalingsmodellen. Inntektene fra abonnementsordningen
dekker driftskostnadene i nettet, som per i dag påløper seg til 21 mill. euro i året tilsvarende
om lag 203 mill. norske kroner.12 Driftskostnadene har siden 2003 økt gradvis fra 17 til 21
mill. euro, men har nå stabilisert seg i større grad på grunn av oppdaterte kontrakter med
bedre betingelser.

12

Valutakurs per 7.1.2016: 1 euro = 9,7 norske kroner
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Av driftskostnadene betales 70 prosent av brukerne gjennom abonnementsordningen. De
resterende 30 prosent dekkes av staten. Hensikten var opprinnelig brukerne skulle dekke
hele driftskostnaden gjennom abonnementsordningen. Ettersom det opprinnelige anslaget
om antall radioterminaler i VIRVE viste seg å være for høyt sammenlignet med det antallet
terminaler som ble tatt i bruk etter ferdig utbygging, oppstod det en underdekning som
staten har dekket. Denne underdekningen har holdt seg stabil på rundt 30 prosent de siste
fem årene. Per i dag er det ikke snakk om at staten ikke skal videreføre finansieringen av
underdekningen i driftskostnadene.
Abonnementsinntektene fra brukerne er ikke ment å dekke fremtidige investeringer i nettet.
Dette har så langt vært dekket av statlige bidrag. Det pågår prosesser som skal avklare videre
statlig finansiering, og mye tyder på at staten vil fortsette å dekke slike investeringer i nettet.
Av de totale abonnementsinntektene i 2015 betaler statlige myndigheter 45 prosent, mens
kommunale brukere betaler 47 prosent. De resterende 8 prosent av inntektene kommer fra
andre virksomheter.
Den finske abonnementsordningen er bygget opp av ulike abonnementstyper som består av
forskjellige tjenester, fra rene dataabonnement til abonnement som gir tilgang til alle
tjenestene i VIRVE. Prisen på abonnementene varierer ut i fra innholdet, det vil si hvilke
tjenester abonnementet gir tilgang til. Et abonnement er i likhet med Norge og Sverige
knyttet til hver enkelt radioterminal. Abonnementsavgiften er imidlertid ikke basert på type
bruk eller hvem kunden er. Prisen er derimot lik for alle for samme abonnement.
Prisene på radioterminalabonnement i den finske abonnementsmodellen er mindre
differensiert enn prisene i den norske modellen. Ser man bort fra dataabonnementet som
kun gir tilgang til meldinger og varslinger, koster et radioterminalabonnement mellom om
lag 3 500 og 6 300 norske kroner. Inkludert i enkelte av disse abonnementene er også
support-tjeneste på radioterminalen.
For en operatørplass er abonnementsprisen i dag 66,40 euro per måned, tilsvarende om lag
7 700 norske kroner med dagens valutakurs. Abonnementsprisen for operatørplasser i VIRVE
er dermed betydelig lavere enn i den norske modellen.
Prisene i VIRVE per 1.1.2016 er vist i Tabell 8-3. Prisene er oversatt fra euro til norske kroner
med dagens valutakurs.
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Abonnementstype

Tjenester inkludert

Pris per år i NOK
eks. mva.

VIRVE
styrningsabonnemang

Meldinger og varslinger

1.338 NOK

VIRVE
gruppabonnemang

Gruppesamtaler, individuelle samtaler og meldinger

3.550 NOK

VIRVE
gruppabonnemang plus

Gruppesamtaler, individuelle samtaler og meldinger
Brukerstøtte, planlegging og implementering
Minimum 3 år

4.930 NOK

VIRVE
nätdelsabonnemang

Gruppesamtaler, individuelle samtaler, meldinger og
individuelle samtaler i kommersielle finske nett

3.550 NOK

VIRVE abonnemang

Gruppesamtaler, individuelle samtaler, meldinger,
GSM-tekstmeldinger og individuelle samtaler i
kommersielle finske nett

4.930 NOK

VIRVE abonnemang
plus

Gruppesamtaler, individuelle samtaler, meldinger,
GSM-tekstmeldinger og individuelle samtaler i
kommersielle finske nett
Brukerstøtte, planlegging og implementering
Minimum 3 år

6.327 NOK

VIRVE fast abonnemang

Gruppesamtaler, individuelle samtaler, meldinger,
GSM-tekstmeldinger og individuelle samtaler i
kommersielle finske nett
Abonnement for operatørplasser

7.728 NOK

Tabell 8-3: Abonnementspriser for bruk av VIRVE i Finland ved utgangen av 2015

8.3.3. Erfaringer
Erillisverkot opplever at de fleste kundene er relativt fornøyd med abonnementsordningen
og har forståelse for at tjenesten som leveres har en pris. Produktet og tjenestene som
leveres er respektert og vel ansett av brukerne, noe som også er med på å øke
betalingsviljen.
Fordelene med den finske modellen er at den er tydelig, lik for alle og har stabile priser som
ikke endrer seg fra år til år. Dette bidrar til at kundene i offentlig sektor kan planlegge egen
bruk og kommende kostnader i forkant. Til tross for store investeringer i nettet og noe økte
driftskostnader har Erillisverkot ikke økt abonnementsprisene siden 2006.
En av ulempene som Erillisverkot opplever er at noen av brukerorganisasjonene fortsatt
investerer i analoge VHF-systemer, fordi de ikke har noen krav på seg som sier at de må
benytte VIRVE som samband. Dette fører til at utnyttelsen av beredskapsnettet ikke er
optimal, og at potensialet for samhandling ikke utnyttes fullt ut.
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9. Vurderinger og foreløpige anbefalinger
Gjennomgangen av abonnementsordningen har tatt utgangspunkt i de økonomiske,
administrative og beredskapsmessige hensyn som er lagt til grunn for ordningen, se kapittel
2. I dette kapittelet oppsummeres funn, vurderinger og konklusjoner.

9.1.

Erfaringer med abonnementsmodellen

Nødnett er et landsdekkende digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og
andre viktige samfunnsfunksjoner. Norge er et langstrakt og til dels ubebodd land med
vanskelig topografi og klima, noe som gjør det utfordrende å bygge robust teledekning i hele
landet. Dette medfører at Nødnett-utbyggingen har krevd store investeringer, med
tilhørende høye driftskostnader målt per innbygger, sammenlignet med andre land.
I innføringen av Nødnett har staten valgt å betale for utbyggingen av nettet og førstegangsinvesteringen i radioterminaler og kontrollrom for nødetatene. Dette har vært en innføringsstrategi som har sikret rask utbredelse og nytte av infrastrukturinvesteringene. Her skiller
Norge seg fra andre land hvor alle brukervirksomhetene har måttet investere i nytt utstyr for
å bruke nødnettet. Stortinget har vedtatt at kostnadene ved driften av Nødnett skal
finansieres av brukerne. De sentrale kostnadskomponentene er som nevnt operatørens
tjenester knyttet til overvåking, drift og vedlikehold av den tekniske infrastrukturen, leie av
datalinjer for transmisjon i nettet, samt leie av lokaliteter for de drøyt 2000 basestasjonene.
DNKs abonnementsordning er betalingsmodellen som skal gi inntekter for å dekke disse
kostnadene. Driften av DNK dekkes over eget budsjett.
9.1.1. Bruk av Nødnett
Inntrykket fra de samtaler med mange representanter er at kundene er svært tilfreds med
Nødnett som nød- og beredskapsteknologi. Dekning, lydkvalitet og utstyrets beskaffenhet er
ifølge tilbakemeldingene generelt bra. Høy kvalitet på Nødnett gir derfor betydelig bedre
nød- og beredskapstjenester sammenlignet med en situasjon uten Nødnett. Den siste tidens
krevende værsituasjoner har vist at Nødnett leverer.
Det er fortsatt mange brukere som har forholdvis kortvarig erfaring med Nødnett. Det betyr
at mange av virksomhetene foreløpig ikke fullt ut har implementert bruken av Nødnett i
egen virksomhet og fått på plass nye operasjonelle rutiner og samhandlingsmåter. Generelt
har politi og brann kommet lenger i sin implementering enn det helsetjenesten har. Mange
av Nødnett-brukerne utenom nødetatene har kommet sent med og har også forholdsvis
kortvarig erfaring. Samlet sett er det derfor litt tidlig å trekke bastante konklusjoner om
bruksmønster og -volumer i Nødnett. Likevel gir dagens bilde av bruken av Nødnett nyttig
informasjon.
Samtaletrafikken i nettet er sterkt økende. Analysene av trafikkdata viser at det er
systematiske forskjeller mellom ulike brukergrupper. Politiet har fleste samtaler og samtaleminutter både samlet sett og målt per operatørplass og radioterminal per dag. Politiet er
fulgt av brann og brukere innenfor statlige helsetjenester. Brukere utenfor nødetatene har
også høy bruk. Man kunne av dette trekke den slutningen at noen brukergrupper «belaster»
nettet mer eller har høyere nytte enn andre og dermed bør betale mer for sin bruk.
Trafikkdataene gjenspeiler imidlertid kundenes ulikeartede operative mønstre, noe som gjør
det vanskelig å fastslå med absolutt sikkerhet hvorvidt en gitt kostnadsfordeling mellom dem
er rimelig eller ikke. Dette drøftes nærmere under.
73

Direktoratet for nødkommunikasjon
Analysene viser videre at det faktiske bruksmønsteret i ulik grad samsvarer med
terminalenes innplassering i abonnementsmodellens brukerkategorier. Dette skyldes blant
annet at modellen ikke er fullt ut implementert på terminalnivå i alle sektorer, noe som igjen
gjør at dataene ikke viser noen tydelig sammenheng mellom bruk og kategori for alle
brukerne. Det kan imidlertid også skyldes at praksis for bruk av radioterminalene avviker noe
fra intensjonene, for eksempel når det gjelder beredskapsradioer. Analysen av trafikkdata
mot innplassering i kategorier har avdekket forhold som bør ettergås i det videre arbeidet.
Analysene viser også at det er store variasjoner i antall samtaler og samtaleminutter for
radioterminaler som er innplassert i samme funksjon innad i samme sektor. Disse
variasjonene kan først og fremst forklares med ulikheter i størrelsen på brukerorganisasjonen, og ulikheter mellom by- og landkommuner. Det er eksempelvis stordriftsfordeler i utnyttelsen av det utstyret. Det er disse forholdene som i stor grad er opphavet til
at brukerne oppfatter abonnementskostnadene som skjevt fordelt (se også kapittel 9.1.3.).
9.1.2. Inntekter og kostnader i abonnementsordningen
Inntektene i abonnementsordningen er i dag lavere enn kostnadene for driften av Nødnett.
Dette skyldes at nødetatene har tatt ut færre radioterminaler enn anslått når prisene i
ordningen ble bestemt. Opptaket av flere nye brukere i Nødnett har bidratt positivt til inntektene, men det er en økonomisk underdekning på om lag 20 mill. kroner i 2016. Det er
forventet at både driftskostnadene og abonnementsinntektene vil øke over tid. Driftskostnadene øker fordi nettet stadig forbedres og videreutvikles for å sikre større robusthet
og kvalitet i nettet. Abonnementsinntektene øker fordi nye brukere tas inn i Nødnett. Det er
et mål at inntektene skal balansere kostnadene.
Brukerne opplever kostnadsnivået i abonnementsordningen som høyt, til tross for at den
samlede abonnementsavgiften i dag ikke helt dekker kostnadene ved driften av Nødnett.
Gjennomgangen viser at brukerne imidlertid i liten grad kjenner til denne underdekningen.
Det er flere grunner til at brukerne opplever kostnadsnivået som høyt. Den viktigste grunnen
synes å være at de relaterer abonnementsavgiften til sitt driftsbudsjett, og mener at
kostnadene utgjør en for høy andel av de midlene de har til rådighet. Denne oppfatningen er
vanskelig å etterprøve, og det vil være variasjoner mellom virksomhetene. Brukerne har også
andre Nødnett-relaterte kostnader utover abonnementsavgiften, herunder kostnader til
supporttjenester, opplæring etc. Kunder med kontrollrom har også utgifter til transmisjon.
Virksomhetene er naturlig nok opptatt av den samlede kostnadsbelastningen knyttet til
deres bruk av Nødnett. Gjennomgangen viser at mange av virksomhetene ikke har vært
tilstrekkelig forberedt på driftskostnadene eller har budsjettert for dem.
En annen medvirkende årsak til at kostnadsnivået oppleves som høyt, er at det i ulike
beslutningsdokumenter er sagt at driftsutgiftene for Nødnett ikke skal fravike vesentlig fra
de samlede utgiftene etatene og kommunene hadde til samband tidligere.13 Brukerne er
godt kjent med dette, og mange viser til at de tidligere sambandskostnadene var beskjedne.
Dersom ikke Nødnett hadde blitt innført, ville etatene sannsynligvis ha stått overfor store
investerings- og driftsutgifter ved utskiftning av enkeltvise og lokale sambandsløsninger. Det
synes imidlertid å være liten bevissthet om dette blant brukervirksomhetene. I tillegg
13

Budsjettinnst. S nr. 4 (2004-2005), St.prp. nr 30 (2006-2007)/Innst. S. nr. 104 (2006-2007), Prop. 100 S (2010-2011)/Innst.
371 S (2010-2011). Beregning av tidligere utgifter til samband i nødetatene er dokumentert i rapport SINTEF helse fra 2009.
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kommer det at noen av dagens brukere ikke hadde samband tidligere, og av den grunn
opplever at kostnadene ved Nødnett isolert sett er høye. I Stortingets behandling av Prop
100 S (2010-2011) (det vil si Innst. 371 S (2010-2011)) heter det også at; «Tatt i betraktning
den kvalitetsheving, nye tjenester og effektiviseringsmuligheter Nødnett gir, samt usikkerhet
knyttet til beregningsgrunnlaget (red. anm.: beregning av tidligere kostnader til samband),
synes det etter komiteens vurdering å være naturlig at det blir en viss økning i etatenes
driftskostnader.»
Det er hovedsakelig brukervirksomhetene i kommunal sektor (kommunale helsetjenester og
brannvesen som opplever at kostnadsnivået er høyt, og særlig de mindre kommunene. Flere
peker på at kommunesektoren generelt har vansker med å finansiere sin bruk av Nødnett,
og at dette er uheldig for utbredelsen og beredskapen i kommunesektoren som har økende
klimautfordringer og mottak av mennesker på flukt.
Det er viktig å se kostnadene ved bruk av Nødnett i sammenheng med de beredskapsgevinstene tjenesten gir. Nødnett er et verktøy som gir betydelig bedre muligheter for å
operere effektivt og sikkert i rednings- og beredskapssituasjoner, med dertil redusert fare for
skade på eller tap av liv og materielle verdier. Tilgang til et robust kommunikasjonsnett er en
forsikring vi som samfunn ønsker å prioritere ressurser til. Så lenge driftskostnadene ved
Nødnett ikke fullt ut er dekket av brukerinntekter slik Stortinget forutsatte, er det ikke på
nåværende tidspunkt et generelt grunnlag for å redusere brukerbetalingen. I det videre
arbeidet med abonnementsordningen bør det likevel vurderes tiltak som tar hensyn til at de
samlede kostnadene for enkelte brukergrupper kan hindre realisering av ønskede
beredskapseffekter. Dette gjelder særlig brukere som har svak betalingsevne, primært
innenfor kommunal og frivillig sektor.
9.1.3. Fordeling av kostnader
Abonnementsordningen innebærer en fordeling av driftskostnadene mellom brukerne,
basert på brukerutstyrets funksjoner uavhengig av sektor eller virksomhet. Analyser av
økonomidata viser at politiet betaler om lag den samme andelen som den som ble beregnet
ved etableringen av ordningen. De øvrige nødetatene betaler en lavere andel enn
opprinnelig beregnet, fordi de har tatt i bruk et færre terminaler enn det som lå i de
opprinnelige anslagene.
Det er en forventning om at fordelingen av kostnader gjennom modellen skal være
«rettferdig». Rettferdighet er imidlertid ikke et objektivt begrep, men kan reflektere mange
ulike forhold – for eksempel betalingens forhold til nytte, til investeringskostnader eller
faktiske driftskostnader, til bruk målt i kapasitet eller til antallet innbyggere som dekkes.
Abonnementsmodellen er basert på en form for forsikringstankegang, uten direkte kobling
mellom betaling og faktisk bruk. I en beredskapskontekst er dette en rimelig tankegang. Det
ligger også innebygd i modellen at funksjonen definerer prisen, ikke faktisk bruk. Gjennomgangen viser imidlertid at brukerne likevel relaterer sine kostnader til den bruk de har, og
sammenligner dette med andres betaling respektive bruk – primært innenfor egen sektor
men også ved å sammenligne med brukere i andre sektorer.
Gjennomgangen har gitt synspunkter om at kostnadsfordelingen mellom stat og kommune
oppleves som skjev. KS og flere av aktørene på kommunal side mener staten burde ta hele
kostnaden for driften av Nødnett. En del av argumentasjonen er at mange kommuner har
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fått betydelige kostnadsøkninger knyttet til samband, uten at de er blitt tilført midler til drift
og vedlikehold i forbindelse med innføringen av Nødnett.
Det synes å være en oppfatning hos enkelte brukere i alle de tre nødetatene at de betaler for
mye i forhold til de andre to. Samtidig viser tilbakemeldingene også at det er vanskelig å
sammenligne funksjoner og bruksmønstre på tvers av virksomheter med helt ulike oppgaver
og måter å jobbe på. Det at politiet er mer involvert i hendelser av alle typer gjør naturligvis
at de må bruke radiosambandet oftere og kanskje også på andre måter enn andre brukere.
At Nødnett-radioene også fungerer som verktøy for å trygge personell bidrar til det samme.
Behovet hos akuttmedisinsk personell til å føre en-til-en samtaler over Nødnett i sin
håndtering av medisinske hendelser vil også påvirke bruksmønsteret og slik skille helsetjenesten fra mange andre Nødnett-brukere. Derfor er det også vanskelig å vurdere om
fordelingen av kostnader mellom sektorer er rimelig.
Brukernes oppfatning av skjev fordeling av kostnader adresserer også fordelingen innen
sektorene (for eksempel mellom store og små enheter, store og små kommuner, og mellom
deltids- og heltidsbrannvesen etc.). Innen kommunesektoren peker særlig mindre kommuner på at deres betaling relativt sett er for høy i den gjeldende modellen. Beregninger fra
DSB viser at abonnementskostnadene målt per innbygger for brannvesen i små distriktskommuner kan være inntil hundre ganger høyere enn i de største byene. Denne skjevheten
mellom små og store kommuner skyldes hovedsakelig underliggende drivere som geografi,
bosettingsmønster, krav om responstid og andre krav som stilles til beredskapstjenestene og
deres bemanning gjennom forskrifter – og som gjør det forholdsvis kostnadskrevende å
være en liten kommune. De største virksomhetene og de største kommunene har stordriftsfordeler når de anskaffer brukerutstyr, ved at deres utstyr kan utnyttes bedre og «dekke»
flere innbyggere eller hendelser. I tillegg er driftskostnadene lettere å bære for dem fordi de
har større budsjetter. Slike stordriftsfordeler eller smådriftsulemper er ikke unike for
Nødnett. I det videre arbeidet med abonnementsordningen bør det likevel vurderes tiltak
som tar hensyn til at betalingsmodellen gir noen uheldige utslag i kostnadsfordelingen
mellom store og små virksomheter innen sektorene.
9.1.4. Beredskap
Når Nødnett nå er bygget ut for hele landet, er det gjort betydelige investeringer i en ny
kommunikasjonsinfrastruktur. Det er samfunnsøkonomisk avgjørende at de betydelige
investeringene utnyttes ikke bare til å gi nød- og beredskapsaktører effektive verktøy, men
også til å styrke den generelle beredskapen i Norge. Den enkelte brukervirksomhet må
utnytte mulighetene som ligger i teknologien, og flest mulig av de relevante nød- og
beredskapsbrukerne bør benytte nettet. Selv om det påløper andre kostnader (for eksempel
opplæring, support på utstyr etc.) vil marginalkostnadene for bruken av infrastrukturen –
som i andre tele- og datanett – være tilnærmet null. Når investeringene først er gjort er det
derfor om å gjøre å få flest mulig til å benytte seg av infrastrukturen. I tillegg er det slik at
hver ny bruker ikke bare innebærer gevinster for vedkommende selv, men også gir økt nytte
også for de som allerede er brukere (nettverkseffekter). Ved å forvalte infrastrukturen slik at
den er attraktiv og tilgjengelig for flest mulig, utløses gevinster og positive nettverkseffekter
av investeringene.
Det er flere faktorer som er viktig for å styrke utnyttelsen av infrastrukturen og opptaket av
flere brukere i Nødnett. Et godt utviklet tjenestetilbud er viktig for at Nødnett skal være
attraktiv for relevante beredskapsaktører. Det er også sentralt at abonnementsmodeller og
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abonnementspriser gir insentiver til god beredskap. For dagens modell betyr det at den må
stimulere til et riktig uttak av terminaler og realisering av ønskede beredskapseffekter.
Gjennomgangen viser at det er en risiko for at høyt kostnadsnivå påvirker mulighetene for å
hente ut ønskede beredskapseffekter hos enkelte brukergrupper. Det er avdekket eksempler
på at det skjer uheldige tilpasninger, enten ved at det tas ut for få terminaler hos den
enkelte kunde, og at brukerne ikke får daglig trening i bruk, eller ved at det skjæres ned på
opplæring, operativt utstyr eller på andre beredskapsoppgaver. Dessuten er det brukergrupper som er ønsket som brukere i Nødnett – og som vil bidra til styrket beredskap – men
som har lav betalingsevne. Eksempler er nye aktører innen kommunal og frivillig sektor.
For DNK som skal forvalte Nødnett for å gi best mulig beredskap er enkeltaktørers uheldige
tilpasninger et problem. At deltidsbrannmannskaper for eksempel utstyres med personsøkere i stedet for radioterminaler for utalarmering svekker beredskapen ikke bare i det
aktuelle brannvesenet, men vil kunne svekke beredskapsevnen også hos de som trenger å
samhandle med brannvesenet i den aktuelle situasjonen. Tilsvarende resonnement kan også
knyttes til de kommunale legevaktene.
DNK må ivareta beredskapsperspektivet på samfunnsnivå, og må legge til grunn at betalingsmodellen skal sikre optimal utbredelse og bruk, på tvers av sektorer og brukergrupper. DNK
har ingen konkrete eksempler på hendelser som tilsier at betalingsmodellen i seg selv har
virket negativt på beredskapen utover de tilbakemeldinger enkelte brukere har gitt i denne
kartleggingen. Når denne type eksempler eventuelt oppstår, kan det imidlertid være for
sent. Vurderingene som er gjort om det samlede kostnadsnivået og fordelingen av
abonnementsavgiften mellom ulike brukergrupper og effekten på beredskap, bør derfor
være sentral informasjon for det videre arbeidet med abonnementsmodellen.
9.1.5. Kundevennlighet og effektivitet
DNK og kundenes erfaringer så langt er at abonnementsmodellen og brukerbetalingen i
hovedsak er transparent og administrativ effektiv. Det er foretatt utbedringer i avtalestrukturer/avtaler og faktureringsrutiner basert på erfaringer så langt.
Driftsorganisasjonene og fagdirektoratene har i ulik grad måttet bidra med råd i innplasseringen av terminalene i innføringsprosjektene. Problemer med å forstå brukerkategoriene
kan antagelig sees som et «oppstartsproblem» for brukerne. Det er likevel slik at modellen i
seg selv krever noe administrative ressurser til å holde oversikt over abonnement og utstyr,
både hos DNK og hos kundene.
Flere har pekt på behovet for enkelt å kunne justere innplasseringen av radioterminaler selv,
for eksempel gjennom et nettbasert grensesnitt mot DNKs systemer. Det er også registrert
noen mindre utfordringer knyttet til faktureringen som det antagelig vil være enkelt å rydde
opp i gjennom bedre rutiner og samhandling.
9.1.6. Abonnementsmodellen som modell
Det er aksept for abonnement som betalingsmodell. De fleste forstår formålet med brukerbetaling, selv om en brukerbetaling mellom statlige etater av noen oppfattes som
unødvendig. Riktig brukerbetaling demper risikoen for overinvestering i beredskap ved at
det anskaffes mer brukerutstyr enn det er behov for, og for overforbruk av tjenester. Det er i
gjennomgangen avdekket enkelte behov for mindre justeringer i innplassering for å korrigere
uheldige forhold. Slike justeringer bør foretas forløpende.
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Likevel er det egenskaper ved modellen som utfordres av brukerne, og for så vidt også av
DNKs økonomiske ansvar for inntekter og kostnader ved drift av Nødnett. En modell med
statisk innplassering av utstyr per funksjon er vanskelig å applisere i praksis, og modellen kan
derfor bli lite treffsikker. Politiet praktiserer en ordning med personlige radioer, hvor det
ikke gjøres noe forsøk på å opprettholde en oppdatert oversikt over utstyrskategorier og
faktisk bruk. Spesialisthelsetjenesten har i varierende grad operert med dedikerte radioer,
hvor den enkelte radio over tid kan knyttes til en bestemt brukskategori i modellen. Dette
gjør at modellen heller ikke helt treffer helsesektoren. Det er en svakhet at modellen ikke
«etterleves» i sentrale sektorer.
For DNK er abonnementsmodellen en mekanisme for å finansiere driften av Nødnett. Drift
av nettet består imidlertid av faste kostnad som i liten grad er avhengig av antall brukere
eller samtaletrafikk. Det er slik at antallet betalende brukere, gitt de prisene som gjelder,
ikke fullt ut dekker driftskostnadene ved Nødnett. For å unngå å måtte sette opp prisene
synes det i lys av dette å være avgjørende for finansieringen at dagens kunder utvider sin
bruk av Nødnett (og dermed bidrar mer til å dekke driftskostnader), og at DNK viderefører
bestrebelsene med å få inn flere kunder som brukere av Nødnett og dermed sprer
kostnadene på flere.
I kapittel 4 argumenteres det for at den gjeldende abonnementsordningen har svakheter
som inntektsmodell (for å dekke kostnader), siden det er knyttet vesentlig usikkerhet både
til kostnadene og inntektene, og at kostnadene er faste mens inntektene er variable.
Risikoen for at modellen ikke gir tilstrekkelige inntekter vil måtte ligge hos DNK/staten.
Modellen har også svakheter som bærekraftig finansieringsmodell for både drift og
forvaltning/videreutvikling av Nødnett, i det behovet for løpende fornying og videreutvikling
av infrastrukturen ikke er priset inn.

9.2.

Sentrale perspektiver fra andre land

Det er både likheter og ulikheter mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland med hensyn til
hvordan landene har organisert utbygging og finansiering av beredskapsnettene sine, samt
hvordan eventuell brukerbetaling er innrettet. I alle landene er utbyggingskostnadene for
nettet helt eller delvis dekket av staten. I tillegg dekkes brukerrelaterte «tilleggskostnader»
som eksempelvis support på utstyret som benyttes i nettet av brukerne selv i alle landene.
Ulikhetene knytter seg hovedsakelig til finansieringen av driften av selve nettet. Med unntak
av i Danmark, har det i de andre landene vært lagt til grunn at de løpende driftskostnadene i
nettet skal dekkes av brukerne. I Sverige, Finland og Norge betaler alle kunder en månedlig
eller kvartalsvis abonnementsavgift som gir tilgang til nettet og som hovedsakelig skal dekke
driftskostnadene. Abonnementsordningene er noe ulikt innrettet. I Danmark er det ingen
abonnementsordning som har som hensikt å innhente inntekter fra brukerne.
Utbyggingskostnader
Beredskapsnettene i Sverige, Finland, Danmark og Norge er alle ferdigstilt i perioden 20032015. Utbyggingskostnadene har variert noe som følge av behovet for antall basestasjoner
og utfordringer knyttet til topografi. Finansieringen av nettets infrastruktur er helt eller
delvis finansiert av staten i alle de fire landene. I Sverige har staten dekket rundt halvparten
av utbyggingskostnadene, mens resten betales av brukerne. I Finland, Danmark og Norge har
staten dekket hele utbyggingskostnaden. Når det gjelder fremtidige investeringer i nettet
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dekkes dette av staten i Danmark og Finland, mens det er i Sverige dekkes gjennom overskuddet av abonnementsinntektene. I Norge er det foreløpig ikke avklart hvordan slike
investeringer skal finansieres i fremtiden.
Anskaffelse av utstyr som benyttes i nettet
Anskaffelse av radioterminaler og operatørplasser er i Sverige og Finland finansiert av
kundene. Det samme gjelder for Danmark med unntak av selve standardløsningen (ICCS)
som er finansiert av staten. Det er kun Norge som har gjennomført statlig finansiering av
førstegangskjøp av radioterminaler og utstyr til kommunikasjonssentralene for nødetatene.
Driftskostnader
I alle tilfeller – med unntak av Danmark – er det i lagt til grunn at brukerne alene skal dekke
løpende driftskostnader i nettet. I Finland og Sverige har det imidlertid vært slik at det ved
ferdig utbygging i henholdsvis 2003 og 2010, var færre radioterminaler i bruk i nettet enn
først forutsatt. Dette har ført til en økonomisk underdekning som staten har valgt å dekke. I
Sverige er underdekningen gradvis redusert som følge av et økt antall brukere. Fra og med
2016 er det balanse mellom kostnader og inntekter, og ikke lenger behov for et statlig
bidrag. I Finland er det fortsatt en underdekning som finansieres av staten. I Danmark
dekkes driftskostnadene i nettet av staten.
Abonnementsordning - modellinnretning
Både i Finland og i Sverige benyttes det en abonnementsordning tilsvarende den norske
modellen for å dekke driftskostnadene ved beredskapsnettet gjennom faste abonnementsinntekter fra brukerne. Sverige skiller seg imidlertid fra Norge og Finland ved at abonnementsinntektene fra brukerne også skal dekke deler av de opprinnelige utbyggingskostnadene og fremtidige investeringer i nettet.
Når det gjelder innretningen av abonnementsmodell, er Norge det eneste landet som
baserer abonnementsprisen på type bruk/funksjon. Et av hovedprinsippene i den norske
modellen er at det er lik pris for lik funksjon.
I Sverige er abonnementsavgiften knyttet til hvem kunden er. For statlige myndigheter som
er pålagt å benytte Rakel bestemmes kostnadene hvert år etter forhandlinger i regjeringen.
For andre brukere er det én abonnementspris for statlige aktører, én for fylkeskommuner,
én for kommuner og én for kommersielle aktører. Abonnementsprisen er lavest for
kommunale aktører.
I Finland er abonnementsprisene like (for samme abonnement) for alle uavhengig av hvem
man er eller hvor ofte radioterminalen skal benyttes. I stedet er abonnementsavgiften
knyttet til tjenestene som er inkludert i de ulike abonnementene. Det vil si at alle kunder
som trenger de samme tjenestene betaler like mye i abonnementsavgift. I likhet med Norge
og Sverige er hvert abonnement knyttet til en radioterminal. Behovet for antall radioterminaler vil derfor være utslagsgivende for hvor store de totale abonnementskostnadene
er for en kunde.
Transmisjonskostnadene til kommunikasjonssentraler betales i alle tilfeller, med unntak av i
Danmark, av kunden selv.
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Brukerstøtte og support på utstyret som benyttes i nettet
Brukerstøtte og support på utstyret som benyttes i nettet betales i alle tilfeller av kunden
selv. Finland er imidlertid det eneste landet som har inkludert denne tjenesten i enkelte av
sine abonnementer. Det vil si at den månedlige abonnementsprisen som kunden betaler,
også omfatter noe support på utstyret.

9.3.

Vurdering av mulige endringer

Gjennomgangen har bekreftet at abonnementsordningen i stort fungerer, men at det er
noen utfordringer ved den nåværende modellen som kan motivere endringer eller
justeringer av ordningen. Tabell 9-1 oppsummerer på et overordnet nivå utfordringene
knyttet til vurderingskriteriene fra gjennomgangen, og hvordan de eventuelt kan håndteres
gjennom ulike endringer i modellen.
Det er ikke gitt at det skal foretas vesentlige endringer i modellen. Hvorvidt og hvilke
endringer som eventuelt skal foretas avhenger av hvilke utfordringer som tillegges vekt.
Nedenfor skisseres mulige endringer i abonnementsordningen på et overordnet nivå. Med
mulige menes at de adresserer ulike utfordringer som er påpekt, uten at det tas stilling til
hvilke endringer - om noen - som eventuelt bør implementeres. Det antydes også hvilke
konsekvenser og implikasjoner endringene vil kunne ha for de opplevde utfordringene.
Gjennomgangen er strukturert på følgende måte:




Først skisseres mulige endringer i abonnementsordningens priser og økonomi uten
vesentlige endringer av andre karakteristika ved dagens ordning, og hvordan disse
endringene vil adressere utfordringene. Dette innebærer enten å øke eller senke
andelen brukerbetaling, eller å omfordele kostnadene blant brukerne.
Dernest indikeres tre modellalternativer til dagens abonnementsmodell som
representerer andre måter å adressere utfordringene på. Disse innebærer enten å
endre kostnadsbæreren (som i dag er knyttet til utstyrsenhet og funksjon), eller en
full statlig finansiering av driftskostnadene.

Som nevnt innledningsvis i rapporten, omfatter abonnementsordningen i dag basistjenestene for talekommunikasjon (inklusive tekst/statusmeldinger). Drøftingene er derfor
avgrenset til å vurdere endringer i abonnementsordningen for disse tjenestene. Dette er ikke
til hinder for at man senere kan vurdere abonnement som modell også for andre tjenester.
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Vurderingskriterier

Oppsummering av utfordringer

Implikasjoner for endring

Kostnadsnivå
(økonomisk
hensyn)

Inntektene i abonnementsmodellen er foreløpig ikke
tilstrekkelige til å dekke DNKs driftskostnader ved
Nødnett, og heller ikke kostnadene ved fremtidig
videreutvikling og styrking av nettet.

Prisrelatert. Hensynet til å finansiere driften
av Nødnett trekker i en annen retning enn
hensynet til brukerne. Kan bare delvis løses
innenfor gjeldende modell.

Likevel oppleves kostnadsnivået som høyt av brukerne
sett i forhold til driftsbudsjetter, og i lys av forventninger
om at det ikke skal koste mer enn før og at prisene skal
reduseres når nye brukere tas inn.
Fordeling av
kostnader
(økonomisk
hensyn)

Det er en opplevd (og faktisk) skjevhet mht. sammenheng mellom bruk og pris, knyttet til at bruk i modellen
defineres gjennom standardiserte funksjoner, som ikke
nødvendigvis er like på tvers av enheter (stor/små) og
sektorer.

Beredskapshensyn

Knyttet til samlet kostnadsnivå herunder størrelsen på
abonnementsavgiften. Høye kostnader gir risiko for at
ønskede beredskapseffekter ikke realiseres og er
utfordrende i møtet med nye kunder. Insentivene i
abonnementsmodellen kan isolert sett også virke
dempende på beredskap (pris påvirker adferd på
marginen).
I hovedsak er nåværende ordning kundevennlig og
effektiv, selv om den fordrer noe administrasjon (telle
opp utstyr, innrapportere endringer, sjekke fakturaer)
både hos DNK og kundene. Det er registrert noen mindre
utfordringer knyttet til forståelse (transparens),
fakturering o.l.
I hovedsak aksept for abonnement som betalingsmodell.
Det er påpekt behov for noen mindre justeringer som er
enkle å implementere.

Administrative
hensyn

Abonnements
modellen som
modell

Ikke alle følger modellen like systematisk.

Prisrelatert. Kan løses innenfor gjeldende
modell. Hvorvidt man klarer å redusere
opplevde/faktiske skjevheter vil avhenge av
omfordeling av avgift mellom sektorer,
brukergrupper og utstyrsgrupper, men også
mulighetene for endringer som innebærer
reduserte inntekter i ordningen.
Prisrelatert. Kan delvis løses innenfor
gjeldende modell. Hvorvidt man klarer å
bedre beredskapen vil avhenge av
omfordeling av avgift mellom sektorer,
brukergrupper og utstyrsgrupper, men også
mulighetene for endringer som innebærer
reduserte inntekter i ordningen.
Noe relatert til modellen, men først og
fremst til rutiner. Kan løses innenfor
gjeldende modell.

Ikke et særskilt press på det å endre
modellen som sådan (f.eks. er ikke modeller
med betaling direkte for bruk etterspurt).

Modellrelatert. Kan i mindre grad løses
innenfor gjeldende modell.

En modell hvor kostnadene er knyttet til utstyret har
svakheter mht. robusthet som inntekts-/
betalingsmodell:
• Risiko for underdekning ved endringer i
kunde/utstyrsportefølje.
• Økte driftskostnader vil slå direkte ut i priser, gir
dårlig forutsigbarhet for kundene.
Tabell 9-1: Oppsummering av funn etter vurderingskriteriene for gjennomgangen
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9.3.1. Endringsalternativer innenfor rammene av dagens modell
Gjennomgangen av abonnementsmodellen har gitt grunnlag for å vurdere ulike forbedringer
og endringer i dagens modell. Nedenfor redegjøres det på et overordnet nivå for mulige
endringer med utgangspunkt i de økonomiske sidene av ordningen, samt mulige konsekvenser av endringene sett i forhold til utfordringene de er ment å imøtekomme. Tabell 9-2
gir en samlet oversikt. Uavhengig av hvilken endring som diskuteres, bør det alltid være et
element av fastpris i modellen.
Utfordring

Endring

Mulige konsekvenser

 Abonnementsinntektene dekker
ikke DNKs driftskostnader ved
Nødnett

Øke priser for alle for å
sikre fullstendig
brukerfinansiering av
driftskostnadene

Forsterker de opplevde problemer, og kan føre til oppsigelser av abonnement. Vil gjøre det krevende å få inn nye
kunder. Kan ha negative konsekvenser for beredskap. Vil
ikke imøtekomme forventninger om prisreduksjoner blant
brukerne. Krever lite utredning og er enkel å implementere.
Øker inntektene i ordningen, i hvert fall kortsiktig.

Øke priser for noen,
f.eks. de med størst
betalingsevne, gjennom
endringer i priser
og/eller innplasseringspraksis

Kan hemme økt bruk hos de med størst betalingsevne.
Potensielt noen negative konsekvenser for beredskap. Vil
ikke imøtekomme forventningene om at prisene reduseres.
Forutsetter at endringene holdes innenfor det som er mulig
ift. statsstøttereglene. Krever noe mer utredning og er mer
krevende å implementere, og forutsetter dialog med
nødetatenes direktorater. Øker inntektene i ordningen.

Flytte kostnader mellom
kunder/ sektorer (f.eks.
fra kommunale til
statlige virksomheter),
gjennom endrede priser
og/eller innplasseringpraksis

Reduserte priser for noen, økte for andre. Redusert
kostnadsbelastning for aktører som har svak betalingsevne.
Vil gi ulike utslag på opplevde skjevheter i
kostnadsfordelingen, og dermed også på tilpasninger og
beredskap. Vil medføre noe støy fra statlige aktører som får
økt kostnad, f.eks. politidistrikt og helseforetak. Vil gjøre det
enklere å få inn nye brukere i kommunal sektor og blant
marginale grupper. Vil imøtekomme noen av kundenes forventninger, men det er antagelig lite handlingsrom. Vil
uansett kreve omfattende utredning, bl.a. av juridiske
problemstillinger (statsstøtteregler m.v.), samt involvering
av fagdirektoratene/KS. Ingen konsekvens for inntektene i
ordningen.

Flytte kostnader fra små
til store enheter (innen
sektorene), f.eks.
gjennom endrede priser
og/eller innplasseringspraksis

Vil løse flere av dagens opplevde problemer. Fortsatt noe
risiko for tilpasninger og negative konsekvenser for
beredskap, i de store enhetene. Vil oppfattes positivt av
kommunene, men ikke av storbyene – siden disse sannsynligvis vil få økte kostnader ift i dag. Vil gjøre det noe
enklere å få inn nye kunder/brukere i kommunal sektor.
Krever noe utredning, bl.a. av juridiske problemstillinger
(statsstøtteregler m.v.), samt involvering av fagdirektoratene/KS. Ingen konsekvens for inntektene i
ordningen.

Flytte kostnader mellom
ulike typer utstyr
(gjennom prisjusteringer) fra
radioterminaler til
kontrollrom
(operatørplasser)

Vil redusere kostnadene for brann og politi, men vil øke for
helsetjenesten, dvs. også for legevaktsentralene. Vil oppfattes negativt av helsesektoren (særlig av kommunene og
akuttmottak). Vil likevel gjøre det enklere å få inn nye
kunder/brukere i kommunal sektor. Det er isolert sett
begrenset handlingsrom (gitt at inntektene i sum ikke skal
bli endres vesentlig), siden antall radioterminaler er mange
og kontrollrom (operatørplasser) få (og relativt sett fortsatt
synkende i antall). Vil være forholdsvis enkelt å
implementere, gjennom prisjusteringer. Små eller ingen
endringer for inntektene i ordningen.

 Fordeling av
kostnader/ skjevheter
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 Beredskap

Redusere priser jevnt
over

Imøtekommer de generelle forventingene blant brukerne.
Vil kunne ha positivt utslag mht. styrket beredskap. Vil gjøre
det enklere å få inn nye kunder og nye brukere blant
eksisterende kunder. Krever ingen omfattende utredning.
Reduserer inntektene i ordningen.

 Fordeling av
kostnader/ skjevheter
 Beredskap

Redusere priser for
noen, fortrinnsvis de
sektorer og kundegrupper hvor opplevde
problemer er størst

Reduserer kostnader for kommunene, og kan gi bedre
beredskap i kommunesektoren. Vil kunne gjøre det enklere
å få inn nye brukere i kommunal sektor og frivilligsektoren
(antatt svakest betalingsevne). Vil imøtekomme
forventinger hos de som får reduserte priser, men ikke hos
de som ikke får reduksjoner. Krever noe utredning, bl.a. av
juridiske problemstillinger (statsstøtteregler m.v.), samt
involvering av fagdirektoratene/KS. Reduserer inntektene i
ordningen.

Tabell 9-2: Endringsalternativer i dagens brukerbetalingsmodell

Øke kravet til brukerbetaling
Ved å øke abonnementsprisene vil inntektene bedre balansere kostnadene ved drift av
Nødnett. En økning kan implementeres enten ved å øke prisene for alle (kunder, utstyrstyper, funksjoner) eller bare for noen, for eksempel de som har størst betalingsevne.
Det å sette opp prisene for alle kundene vil forsterke dagens opplevde problemer og vil øke
risikoen for oppsigelser av marginale abonnementer. Det vil dessuten kunne gjøre det
krevende for DNK å få inn nye kunder og brukere. Potensielt vil en økning av kostnadene for
brukerne få negative konsekvenser for beredskap – ved at det hindre realisering av ønskede
beredskapseffekter gjennom opptak av flere brukere, og ved at noen av de nåværende
brukerne velger alternativer (for eksempel personsøkere i stedet for radioterminaler) som i
en beredskapssammenheng er en dårligere løsning.
En økning av prisene jevnt over vil kreve lite utredning, og er teknisk sett enkelt å
implementere. Det vil imidlertid fordre en overbevisende argumentasjon overfor brukerne.
For det første utsetter det å imøtekomme forventninger (om kostnadsreduksjoner). For det
andre imøtekommer det ikke utfordringene gjennomgangen har avdekket knyttet til risikoen
for svekket beredskap, og som er eksplisitt uttalt og redegjort for eksempelvis gjennom
skriftlige innspill fra NBLF og Fagforbundet.
Alternativt kan man øke prisene kun for noen, for eksempel de med antatt størst betalingsevne. Dette kan gjøres gjennom passende endringer i priser og/eller innplasseringspraksis. I
dag er for eksempel kommersielle aktører innplassert etter samme modell og samme priser
som nødetatene og andre rene beredskapsaktører. Etter hvert som bruk av Nødnett breddes
ut, kan det vurderes hvorvidt denne prisingspraksis skal videreføres for denne brukergruppen. En annen mulighet er at prisen for kontrollromsløsninger (operatørplasser) settes
opp for alle statlige aktører, slik at ordningen gir større inntekter. En slik økning kan imidlertid også hemme økt bruk av Nødnett og beredskap hos disse brukerne, slik at de eksempelvis
lar være å etablere enda en operatørplass selv om det isolert er behov for det. Dertil
kommer at det ikke imøtekommer forventningene om reduserte kostnader, også fra disse
brukernes side. Alternativet vil kreve noe mer utredning for å vurdere ny prisstruktur, og vil
også forutsette en tett dialog med nødetatenes direktorater og andre aktører som eventuelt
får kostnadsøkninger. Forholdet til statsstøttereglene må også vurderes, særlig når det
gjelder eventuelle prisforskjeller i favør av mindre og i beredskapssammenheng «marginale»
brukere.
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Omfordele betaling mellom kundene
Gjennomgangen har vist at fordelingen av kostnadene mellom brukergrupper kan ha visse
skjevheter. Det er mulig å se for seg flere endringer som innebærer en omfordeling av
kostnader. Formålet med dette vil være å imøtekomme det som eventuelt oppfattes som
uheldige skjevheter i kostnadsfordelingen i gjeldende ordning. Handlingsrommet for slike
endringer er imidlertid begrenset gitt at inntektene i sum ikke skal endres vesentlig. Dette
fordi noen eventuelt må eksponeres for økte kostnader hvis andre skal få redusert sine.
For å imøtekomme særlige skjevheter, kan man se for seg følgende tre hovedalternativer
(alene eller i kombinasjon):


Flytte kostnader mellom sektorer



Flytte kostnader fra små til store brukervirksomheter (innen sektorene)



Flytte kostnader (gjennom pris-justeringer) fra radioterminaler til kontrollrom
(operatørplasser)

For alle alternativene flyttes kostnadene gjennom prisdifferensiering og/eller endrede
prinsipper for innplassering av utstyr/funksjoner.
Alle alternativene innebærer at man reduserer prisene for noen, men øker dem for andre. På
denne måten kan man redusere kostnadsbelastningen for eksempel for små kommuner, for
å sikre optimal bruk av Nødnett hos disse og sikre fortsatt opptak av nye brukere («utvidet
bruk») i kommunal sektor.
Det er også en mulighet å flytte kostnader fra brann til politi og helse, og kanskje også til nye
brukere utenom nødetatene, gjennom prisdifferensiering og innplasseringspraksis –
forutsatt at man holder seg innenfor statsstøttereglene. Trafikkdataene alene kan ikke angi
en rimelig fordeling av kostnader mellom nødetatene, siden den operasjonelle bruken av
Nødnett er nokså forskjellig mellom etatene. Dertil kommer at helsetjenesten først nylig har
tatt i bruk Nødnett, og at rutiner og operative samhandlingsmønster mellom AMK-sentraler,
ambulanser, akuttmottak, legevaktsentraler og leger i vakt ennå ikke er helt på plass. Dette
gjør at det på nåværende tidspunkt kun i begrenset grad er mulig beskrive helsesektorens
bruk av Nødnett og gjøre fornuftige sammenligninger med de andre to nødetatene.
Alternativene kan delvis imøtekomme opplevde og faktiske skjevheter. Endringene vil oppfattes å gi en mer bedre balanse i kostnadsfordelingen, og det vil oppleves som en kostnadsreduksjon for enkelte brukergrupper selv om den kan holdes provenynøytral samlet sett.
Slike omfordelinger vil imidlertid medføre at eventuelle tilpasninger som er uheldige for
beredskapen blant kundegrupper som får økte priser, videreføres eller til med forsterkes.
Det vil derfor også være grenser for hvor store kostnadsreduksjoner slike omfordelinger kan
gi, siden det også er begrenset hvor store kostnadsøkninger de resterende kundene kan
antas å kunne bære – uten at det går ut over deres disposisjoner og tvinger dem til uheldige
tilpasninger og redusert beredskap. I en omfordeling fra små til store kommuner vil det
eksempelvis være slik at de største kommunene vil måtte ta en betydelig kostnadsøkning for
at (de mange) små kommunene skal få en kostnadsreduksjon som gir utslag for deres
økonomiske situasjon. Tilsvarende må det store kostnadsøkninger til på kontrollrom
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(operatørplasser), dersom det skal balansere eventuelle kostnadsreduksjoner for radioterminalene – siden sistnevnte utgjør en så vidt stor del av det samlede volumet av
brukerutstyr.
Omfordelingsalternativene vil i alle tilfeller kreve nærmere utredning, og bør blant annet
involvere KS og fagdirektoratene. Sannsynligvis bør også representanter fra store og små
kommuner/kunder involveres i en slik prosess.
Redusere kravet til brukerbetaling
For å imøtekomme utfordringene knyttet til risikoen for svekket beredskap på en mer
gjennomgripende måte vil det være et alternativ å redusere prisene og dermed brukernes
kostnader. Dette kan gjøres enten ved å sette ned prisene for alle (kunder, utstyrstyper,
funksjoner) eller kun for noen. Uansett vil de samlede inntektene (provenyet) reduseres.
Dette betyr at deler av driftskostnadene må finansieres på andre måter, eksempelvis med et
større statlig bidrag til driften av Nødnett.
Dersom en reduserer prisene jevnt over reduseres risikoen for at kostnadsnivået hemmer
realiseringen av ønskede beredskapseffekter, både hos eksisterende brukere og med hensyn
til mulighetene for flere kunder (og nettverkseffekter). Samtidig vil det imøtekomme
forventingene om kostnadsreduksjoner fra de fleste kundene. En generell prisreduksjon
krever ikke omfattende utredning i modellen, og vil slik sett være enkel å gjennomføre. Den
vil imidlertid kreve økt budsjettramme til DNK for å dekke opp for et inntektstap.
En mer «målrettet» prisreduksjon for sektorer og kundegrupper hvor kostnadsnivået i
gjeldende ordning fremstår som særlig problematisk vil kunne gi mer målrettede positive
utslag på beredskap. En slik omlegging vil gjøre det enklere å få inn nye brukere med svak
betalingsevne og høy beredskapsverdi, for eksempel beredskapsaktører i frivillig og
kommunal sektor. Endringen vil imøtekomme forventninger om kostnadsreduksjoner hos de
som får reduksjoner, men vil kunne fremprovosere reaksjoner hos de som ikke får nyte godt
av prisreduksjonene. Alternativet vil kreve nærmere utredning, og bør blant annet involvere
KS og fagdirektoratene.
9.3.2. Andre alternativer for innretning av modell
Over er det skissert alternative endringer innenfor rammene av dagens abonnementsmodell.
Det er drøftet endringer som kan bidra til en forbedring av ordningen langs sentrale
vurderingskriterier for gjennomgangen. Tilsvarende kan alternative innretninger av brukerbetalingsmodellen bidra til ønskede effekter på samme eller bedre måte.
Det er krevende å utforme (enkle) modeller som ivaretar alle perspektiver eller hensyn på en
god måte både på tvers av kundegrupper og innad i kundegrupper. Det er ikke nødvendigvis
én modell som kan gi optimal uttelling på alle forhold. Innretningen på betalingsmodellene i
andre land viser at alternativer til vår modell også kan fungere. Det er også slik at ulike fordeler og ulemper ved gjeldende modell ble drøftet før den ble implementert. Flere av de
forholdene som belyses i den foreliggende gjennomgangen er kjent fra før.
I Tabell 9-3 skisseres tre prinsipielt ulike alternative innretninger til dagens abonnementsmodell, blant annet basert på kunnskapen om modeller i andre land. På et overordnet nivå
pekes det deretter på forskjeller sammenlignet med dagens modell, samt potensielle
hovedfordeler og -ulemper. Det er også mulig å tenke seg kombinasjoner av modeller eller
modellelementer, eventuelt også andre tiltak.
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En omlegging av modell vil innebære omstillingskostnader. En eventuell endring av modell
må derfor begrunnes med at den gir klare fordeler sammenlignet med dagens sitasjon.
Uansett bør en eventuell omlegging utredes nærmere, både for å vurdere konkret innretning
samt konsekvenser langs de sentrale vurderingskriteriene som er legges til grunn
(beredskap, «rettferdighet», kundevennlighet, økonomisk forutsigbarhet). En grunnleggende
forutsetning er også at innretningen av modeller ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverk, anskaffelsesreglementet eller andre offentlige regelverk.
Modell

Implementering

Brukerbetaling av driftskostnader gjennom
virksomhetsavhengige priser

Utstyrsenheter og virksomhetstype er kostnadsbærere.
(Kan innrettes slik at inntektene i ordningen enten øker, holdes uendret eller
reduseres ift. dagens situasjon).
Tilsvarer svensk modell.

Brukerbetaling av driftskostnader gjennom
medlemskapsmodell

Virksomheten (juridisk enhet) som benytter Nødnett er kostnadsbærer.
Kan innrettes slik at inntektene i ordningen enten øker, holdes uendret eller
reduseres ift. dagens situasjon.

Sentral finansiering av
driftskostnader

Tilgangs- og brukskostnader i Nødnett finansieres sentralt.
Reduserer inntektene i ordningen. Staten betaler driften gjennom sentrale
bevilgninger.
Tilsvarer dansk modell.

Tabell 9-3: Ulike modellalternativer til dagens abonnementsmodell

Brukerbetaling gjennom virksomhetsavhengige priser
I dag er abonnementsmodellen basert på en abonnementsavgift knyttet til utstyrsenheter og
funksjon / bruksmåte («brukerkategorier»). Alternativt kan et abonnement knyttet til
utstyrsenhetene være differensiert etter type virksomhet (for eksempel statlig, kommunal,
frivillig, privat). En slik modell innebærer at man endrer grunnlaget for prisdifferensiering fra
funksjon til virksomhet, og at type virksomhet vil avgjøre prisen per utstyrsenhet. Dette
ligner på den modellen som er implementert i Sverige. I prinsippet kan det å introdusere en
slik endring kombineres med ulike endringer i kostnadsnivået for brukerne, på samme måte
som diskutert for dagens modell over – for å oppnå ønskede effekter.
En slik modell vil gjøre det enklere å differensiere priser for utvalgte kundegrupper (for
eksempel kommuner, frivillige) dersom dette er for å utløse ønskelige beredskapseffekter,
forutsatt at denne differensieringen holdes innenfor reglene for statsstøtte. Modellen gir
mulighet for en enklere og tydeligere innplasseringsmodell, og vil redusere risikoen for
uheldige tilpasninger som kan påvirke beredskapen negativt. Modellen vil over tid gi lavere
administrative kostnader, siden alle utstyrsenhetene hos samme kunde håndteres likt. På
samme måte som i dag vil imidlertid de samlede driftskostnadene for kundene fortsatt være
knyttet til den til enhver tid gjeldende utstyrsporteføljen. For DNK vil det på samme måte
som i dag være en usikkerhet knyttet til inntektene fra brukerne.
Brukerbetaling gjennom medlemskapsmodell
Et abonnement kan i stedet for å være knyttet til utstyrsenheter knyttes til virksomhet (den
juridiske enheten) som benytter Nødnett. En slik «medlemskapsmodell» innebærer at
kundene blir medlemmer og for eksempel betaler en årlig medlemsavgift, uavhengig av hvor
mye brukerutstyr de benytter eller hvordan de bruker Nødnett. Igjen kan innføring av en slik
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innretning kombineres med ulike endringer i kostnadsnivået for brukerne, ved å sette ulike
priser for medlemskap.
Det å knytte abonnementet til kunden direkte i form av en fastpris i stedet for til brukerutstyret, vil gi insentiver til å anskaffe og ta i bruk tilstrekkelig med utstyr for å dekke reelle
behov. Dette fordi driftskostnadene for bruk ikke påvirkes av mengde brukerutstyr eller
bruksmønster. Prinsipielt sett kan dette gi riktigere insentiver for optimal beredskap. For at
modellen skal være enkel og oversiktlig bør imidlertid antallet medlemskapskategorier være
begrenset. Isolert sett kan det bety at man får en sterkere grad av utjevning av priser mellom
kundegrupper, og dermed opprettholde og kanskje forsterker kostnadsulempene ved det å
være liten virksomhet. En slik modell vil være enkel å administrere, og vil gi lavere
administrasjonskostnader over tid. For DNK vil en slik modell innebære en mer forutsigbar
inntektsmodell, siden inntektene ikke lenger er knyttet til antall brukere eller hvor mye
utstyr som til enhver tid er i bruk.
Sentralt finansierte tilgangs- og brukskostnader
Et alternativ til en abonnementsmodell med løpende brukerfinansiering av driftskostnader
(helt eller delvis) er en såkalt «gratis-modell», etter mønster av Danmark. Modellen
innebærer at brukerne ikke betaler for tilgang og bruk av nettet, men at dette finansieres
gjennom sentrale bevilgninger. Dette betyr at prinsippet om brukerbetaling for driften av
nettet fravikes.
Alternativet innebærer at kundene ikke eksponeres for løpende betaling, annet enn supportkostnadene, anskaffelser av brukerutstyr og ulike interne kostnader. Prinsipielt er dette en
annerledes modell, uten kobling mellom tilgang til og bruk av nettet på den ene siden, og
driftskostnader for nettet på den andre siden. Modellen besvarer (naturlig nok) flere av
utfordringene som ligger i en brukerfinansiert abonnementsordning. En forutsetning for en
slik modell er imidlertid at brukerne selv anskaffer sitt utstyr, for å unngå overinvesteringer
og -forbruk. Det vil være vanskelig å helt gå klar av risikoen for overinvestering i beredskap
ved at det anskaffes noe mer utstyr enn det er behov for. Med hensyn til bruken av nettet
kan modellen også vise seg å kreve innføring av strengere juridiske virkemidler, siden
avtaleforholdene mellom kunden og DNK risikerer å bli svekket. Det kan også hevdes at en
modell uten brukerfinansiering gir svakere insentiver til å utvikle tjenester som etterspørres,
fordi det i sin helhet må finansieres sentralt uten hel- eller delfinansiering fra brukere som
har betalingsvilje.
Andre tiltak
Det kan være nødvendig for noen av modellalternativene også å vurdere andre tiltak, som
supplement eller støtte. Det kan blant annet være nødvendig med strengere sambandsreglement (på ulike nivåer) eller annen lov- og forskriftsregulering av bruken av Nødnett, for
å sikre «riktig» tilpasning til en eventuell ny modell. For eksempel kan det være behov for
konkrete, dimensjonerende krav til utstyrsomfang, utstyrskonfigurasjoner eller samarbeidsstrukturer, for å sikre nødvendig beredskap også hos virksomheter med lav betalingsevne. En
slik regulering vil imidlertid potensielt kunne påføre økte kostnader og eventuelt utløse
behov for økte statlige midler.
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9.4.

DNKs foreløpige anbefalinger

Analysene av mulige endringer er foretatt på et overordnet nivå, og endringsalternativene er
ikke detaljert med konkret innretning eller fullstendig konsekvensvurdert. DNK har valgt å gi
overordnede, foreløpige anbefalinger basert på egen kjennskap til Nødnett og informasjonen som er fremkommet i gjennomgangen. Det synes riktig og nødvendig å gjøre en ny
vurdering når sentrale interessenter har hatt anledning til å gi innspill og kommentarer.
Eventuelle tiltak bør utredes i lys av synspunkter og eventuelle tilleggsmomenter som måtte
komme fra interessentene, før det gis en endelig anbefaling. Det vil også være riktig å drøfte
eventuelle endringer med fagdepartementene, nødetatenes fagdirektorater og KS.
Bred utnyttelse av Nødnett hos eksisterende og nye kunder er vesentlig for å styrke beredskapen ytterligere (nettverkseffekter) og optimalisere samfunnets nytte av den betydelige
infrastrukturinvestering Nødnett er. Det er også behov for økt utbredelse og flere kunder for
å skape balanse mellom inntekter og kostnader. DNK ser i dag en interesse blant nye beredskapsbrukere som ønsker å bruke Nødnett, og jobber med innføring av disse.
Basert på fakta som er framkommet i denne gjennomgangen mener DNK at det er vesentlig
at brukerfinansieringen gjennom abonnementsavgiften ikke økes. Dette for å beholde
dagens brukere samt sikre økt utbredelse, flere brukere og tilsiktede beredskapseffekter.
Samtidig bør en uheldig skjevfordeling av kostnadene for utvalgte kundegrupper med svak
betalingsevne korrigeres. Det er særlig i kommunal og frivillig sektor at kostnadene i dag
oppleves å være en belastning, samtidig som dette er et av de områder hvor vesentlige
beredskapseffekter kan realiseres. Det legges til grunn at en lavere pris vil bidra til å styrke
utbredelsen og bruken av Nødnett i kommunene.
DNK anbefaler følgende tiltak:
• Foreta enkelte justeringer i innplassering av funksjoner basert på erfaringer så langt.
Slike justeringer vil ha begrensede konsekvenser for inntektene i abonnementsordningen.
• Innføre en statlig del-/grunnfinansiering av driften av Nødnett slik at det blir mulig å
redusere det generelle nivået på brukerbetalingen knyttet til kundegrupper med
svakere betalingsevne. Kundegrupper som peker seg ut er kommunene, primært
mindre distriktskommuner, også sett i lys av andre pågående situasjoner (for
eksempel flyktningkrisen). Dette vil gi muligheter for å korrigere uheldige skjevheter i
kostnadsfordelingen uten å overføre kostnadene på øvrige kundegrupper. Dette vil
redusere inntektene i abonnementsordningen.
• Det vurderes tiltak for å styrke robusthet i Nødnett, for å redusere sårbarheten og
avhengigheten av annen infrastruktur, blant annet som sviktende strømforsyning i
forbindelse med ekstremvær. Investeringskostnader og økte driftskostnader som
følge av slike tiltak kommer hele samfunnet til gode, og bør ikke belastes brukerne av
Nødnett.
Abonnementsmodellen er i hovedsak akseptert og det er ikke avdekket behov for å endre
innretning på selve modellen. Dersom det gjøres endringer som medfører at selve
grunntanken i modellen (dvs. det å knytte kostnader til standardiserte funksjoner) i stor grad
blir uthulet, bør det imidlertid også vurderes hvorvidt andre modeller kan være mer egnet.
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