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TILDELINGSBREV 2017 – DATATILSYNET 

1. INNLEDNING 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet 
Datatilsynet fullmakt til å disponere de bevilgninger som følger av Stortingets vedtak 
datert 15.desember 2016, jf. Prop. 1 S (2016–2017), jf. Innst. 16 S (2016-2017). I dette 
tildelingsbrevet redegjør departementet for de forutsetninger og krav som følger 
bevilgningen i 2017, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7.  
 
Økonomi- og virksomhetsinstruksen av 20. desember 2016 gjelder sammen med dette 
tildelingsbrevet for Datatilsynets virksomhet i 2017. Vi ber om at Datatilsynet tar opp 
eventuelle uklarheter i tildelingsbrevet så snart som mulig. 
 

2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG MÅL FOR 2017  

Innbyggernes aktiviteter generer enorme mengder data (stordata) som kan 
sammenstilles og analyseres slik at de gir verdifull kunnskap. Enkel og rimelig tilgang 
til store datamengder kan utfordre personvernet. Ny teknologi kan samtidig gi 
muligheter til å ivareta personvernhensyn på nye måter, blant annet gjennom innebygd 
personvern.  
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Økende internasjonalt samarbeid og handel innebærer utfordringer blant annet som 
følge av ulikt regelverk for behandling av personopplysninger i ulike land. Disse 
utfordringene må løses av landene i fellesskap, og internasjonale regler står sentralt i 
slikt samarbeid. Gjennomføring av nytt EØS-relevant personvernregelverk er derfor en 
prioritert oppgave for regjeringen.  
 
Datatilsynet skal arbeide for et godt personvern for alle, og at personvernhensyn blir 
ivaretatt på en god måte i avveiningen mot andre samfunnsinteresser. Tilsynets 
oppgaver følger av personopplysningsloven § 42 tredje ledd.  
 
Hovedmålet på personvernområdet er et godt personvern for alle. I dette ligger at både 
innbyggere, virksomheter, organisasjoner og offentlig forvaltning skal kjenne og 
etterleve personvernregelverket. Borgerne skal settes i stand til å ivareta eget 
personvern. Gjennom de oppgaver som følger av personopplysningsloven § 42 tredje 
ledd, har Datatilsynet som fagmyndighet og tilsynsorgan et særlig ansvar for å bidra til 
at dette målet nås.  
 

3. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV  

3.1 Fellesføring for 2017  

Digitalt førstevalg 
Datatilsynet skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke 
produktiviteten.  
 
Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt 
virkemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og 
annen bruk av teknologi. I årsrapporten skal Datatilsynet gjøre rede for iverksatte og 
planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder 
digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert. Det skal også gjøres 
rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan 
omdisponeres til prioriterte områder. 
 
Det vil komme et rundskriv med utdypende forklaring på hvordan fellesføringen skal 
forstås og hvordan virksomhetenes resultater skal gjengis i årsrapportene. 
 
Lærlinger 
Regjeringen har satt ambisiøse mål for inntak av lærlinger i offentlige virksomheter. 
Alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling. Datatilsynet skal i 2017 
fortsette det gode arbeidet som er igangsatt på dette området og tilby tilpasset 
veiledning og oppfølging til lærlingen virksomheten tok inn i 2016.  
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Arbeidet med samfunnssikkerhet  
Datatilsynet skal kartlegge behovet for kompetanseheving innenfor sikkerhet og 
beredskapsstyring, og legge en plan for å dekke eventuelt behov for økt kompetanse. 
Rapportering om dette arbeidet inkluderes i rapporten om samfunnssikkerhet og 
beredskap etter Økonomi- og virksomhetsinstruksen pkt. 4.4.6. 

4. BUDSJETTILDELINGER  

4.1 Budsjettrammer 2017  

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
område for 2017, jf. Innst. 16 S (2016-2017), vedtatt 15. desember 2016.  
 
Datatilsynet tildeles 50,6 mill. kroner på følgende kapittel og post i 2017: 
 
 
Kap. 545 Datatilsynet            [i tusen kroner] 
Post  Betegnelse Budsjett 2017 
01  Driftsutgifter 50 639 
  Sum kap. 545 50 639 

 
Budsjettet skal dekke drift av Datatilsynet og tilsynets løpende oppgaver. Budsjettet 
viderefører økningen på 7,5 mill. kroner fra 2016 for å dekke kostnader til Datatilsynets 
arbeid med å forberede gjennomføring av nytt personvernregelverk.  
 
Pensjonspremie – ny ordning  
Fra 1. januar 2017 endres budsjetterings- og regnskapspraksis for håndtering av 
pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK). Formålet med endringen er å bidra til 
at virksomhetene i større grad ansvarliggjøres for sine pensjonsutgifter, og at utgiftene 
synliggjøres på en bedre måte i budsjett og regnskap. Kravene til budsjettering og 
regnskapsføringen framgår av Finansdepartementets rundskriv R-118. I korte trekk 
innebærer endringen at virksomheten skal innbetale en pensjonspremie til SPK, som 
består av en arbeidsgiverandel på tolv prosent og medlemsandelen på to prosent. Det 
skal også beregnes arbeidsgiveravgift av arbeidsgiverandelen. 
 
Det er gjort en engangsberegning per virksomhet basert på tall fra 2015 og 2016, justert 
for forventet lønnsvekst i 2017. Virksomhetens driftsbudsjetter økes i 2017 derfor med 
4,377 mill. for å dekke denne utgiften. Virksomheten må framover håndtere økninger i 
pensjonskostnader ved lønnsglidning innenfor gjeldende budsjettrammer.  
 
Virksomheten vil få tilsendt faktura fra SPK for innbetaling av pensjonspremien seks 
ganger i året.  
 



 

Side 4 
 

5. FULLMAKTER 

Departementet delegerer nedenstående budsjettmessige fullmakter til Datatilsynet for 
budsjettåret 2017. Virksomheten er selv ansvarlig for å sette seg inn i de kravene og 
hjemlene departementet henviser til.  
 
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Datatilsynet har fått delegert i 
brev/instruks datert 20. desember 2016.  

5.1 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 
budsjettåret 

Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3. 

5.2 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr 

Fullmakten gis for kap. 545 og post 01 på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.2. 
 

6. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

6.1 Rapportering gjennom året 

Datatilsynet skal gi departementet regnskapsstatus og prognose for resten av 
budsjettåret per 30. april og 31. august 2017. Regnskapsrapporteringen skal være 
departementet i hende innen henholdsvis 20. mai og 20. september 2017.  
 
Datatilsynet skal gjennomføre en overordnet risikovurdering av virksomheten. 
Risikovurderingen for 2017, med angivelse av eventuelle risikoreduserende tiltak, skal 
oversendes departementet sammen med årsrapporten for 2016, senest 24. februar 2017. 
 
Departementet viser for øvrig til frister for ulike rapporteringer i styringskalenderen og 
i økonomi- og virksomhetsinstruksen. 

6.2 Årsrapport og årsregnskap 

Datatilsynet skal oversende årsrapporten for 2017 til departementet, med kopi til 
Riksrevisjonen, innen 23. februar 2018. Årsrapporten skal svare på krav som fremgår av 
økonomi- og virksomhetsinstruks for Datatilsynet. Den skal også inneholde 
rapportering om aktiviteter og resultater basert på oppgavene som følger av 
personopplysningsloven § 42 tredje ledd omtalt i dette tildelingsbrevet pkt. 2 
Overordnede utfordringer og mål for 2017 og krav som følger av tildelingsbrevet pkt. 3 
Andre forutsetninger og krav.  
 
Departementet vil understreke at Datatilsynet står ansvarlig for at den avlagte 
årsrapporten er korrekt og komplett ved oversendelse til departementet. 
Departementet vil ikke godta at det gjøres korrigeringer i årsrapporten etter at den er 
avlagt, med mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig. 
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7. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER 

Datatilsynet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2017 slik at dere kan nå målene 
innenfor bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for 
økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2. 
 
Dere kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre formål enn 
forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er hvis det er gitt en 
slik fullmakt i pkt. 5 i dette brevet.  
 
Datatilsynet har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke oppstår behov for å øke 
bevilgningen. Departementet forutsetter at Datatilsynet rapporterer om vesentlige 
endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart. 
 
 
Med hilsen  
 
 
Cathrin Sætre   
ekspedisjonssjef         
 Åste Marie Skullerud 
 avdelingsdirektør 
 
 
 
 
  
Vedlegg: Styringskalender for Datatilsynet i 2017 
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Styringskalender for Datatilsynet for 2017 
 
Måned Rapportering/møte Tidspunkt 
Januar Statsregnskapet 2016 – foreløpig regnskap, 

bekreftelse/omposteringer 
 
15.01.2017 

 Statsregnskapet 2016 – forklaringer til 
statsregnskapet 

15.01.2017 

Februar 
 

Statsregnskapet 2016 – søknad om overføring av 
ubrukte midler 
Statsregnskapet 2016 – rapport om anvendt 
kontoplan og regnskapsprinsipper 
Innspill til RNB 

 
01.02.2017 
 
01.02.2017 
15.02.2017 

Mars Årsrapport 2016 leveres KMD 
Risikovurdering 2017 leveres KMD 
Etatsstyringsmøte (gjennomgang av årsrapport 
2016, risikovurdering 2017) 

01.03.2017 
01.03.2017 
20.03.2017 

Mai Innspill til rammefordeling  02.05.2017 
 Budsjett- og regnskapsstatus per 30.4 med 

prognose ut året  
 
20.05.2017 

Juni Innspill til Prop. 1 S (2017-2018) 01.06.2017 
September Innspill til nysalderingen 

Budsjett- og regnskapsstatus per 31.8 med 
prognose ut året  

15.09.2017 
 
20.09.2017 

Oktober Innspill til nye satsinger & kutt 2019 15.10.2017 
Desember Innspill til konsekvensjustering og spesifikasjon 

av post 01 på underpost 1 og 2 for 2019 
 
11.12.2017 
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