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Tildelingsbrev 2021 – Datatilsynet
1. Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop.
1 S (2020-2021) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Prop. 1 S Tillegg 1
(2020-2021), jf. Innst. 16 S (2020-2021) vedtatt 15. desember 2020.
Departementet gir i tildelingsbrevet Datatilsynet fullmakt til å disponere utgifts- og
inntektsbevilgningene for 2021, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7. Brevet fastsetter
også kravene som departementet har til Datatilsynet. I tillegg delegerer departementet
fullmakter til Datatilsynet.
Sammen med tildelingsbrevet legger økonomi- og virksomhetsinstruksen rammene for
Datatilsynet sin virksomhet i 2021.
Vi ber Datatilsynet ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.
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2. Overordnede prioriteringer og utfordringer
Innbyggernes bruk av nettjenester og nettilkoblet utstyr genererer enorme
informasjonsmengder. Informasjonen er verdifull i produksjon og utvikling av en rekke
tjenester. Enkel og rimelig tilgang til enorme mengder data kan utfordre personvernet og
innbyggernes tillit til at personvernet ivaretas. Samtidig åpner teknologi muligheter for å
ivareta personvernet, og derigjennom håndtere mange av de utfordringene registrering og
behandling av personopplysninger kan by på. Personvernregelverket forutsetter bruk av
innebygd personvern og personvern som standardinnstilling. Løsninger skal designes slik at
personvernhensyn ivaretas og personvernvennlige alternativer er forhåndsprogrammerte
førstevalg.
Digitale tjenester er effektivt både for innbyggerne, næringslivet og forvaltningen. Stabile,
pålitelige og personvernvennlige systemer er grunnleggende for innbyggernes vilje til
elektronisk samhandling med både forvaltningen og næringslivet. Det er derfor nødvendig å
fortsette arbeidet for at de som behandler personopplysninger skal kjenne regelverket og
forstå viktigheten av å iverksette tiltak for å etterleve reglene. I dette arbeidet er det viktig for
regjeringen å sikre godt personvern for utsatte og sårbare grupper.
Et stort antall utenlandske aktører er involvert i behandling av personopplysninger som ledd i
norske borgeres bruk av digitale tjenester. Internasjonalt personvernregelverk har stor
betydning også for norske borgere og virksomheter. Personopplysningsloven gjennomfører
EUs forordning 2016/679 om vern av personopplysninger i norsk rett. Forordningen
forutsetter et betydelig samarbeid mellom europeiske personvernmyndigheter. Slikt
samarbeid er avgjørende for at vi skal lykkes med å ivareta norske borgeres personvern.

3. Mål for 2021
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.
Regjeringen vil sikre at den enkelte har størst mulig råderett over egne personopplysninger.
Gjennom den kompetanse og myndighet og de oppgaver som følger av lov om behandling
av personopplysninger 15. juni 2018 nr. 38 (personopplysningsloven) §§ 20 og 21 og
generell personvernforordning 2016/679 artikkel 55 til 59, har Datatilsynet som fagmyndighet
og tilsynsorgan et særlig ansvar for å bidra til at dette målet nås.

3.1 Regulatorisk sandkasse for personvern og kunstig intelligens
Personvernregelverket er komplisert, og mange finner det utfordrende å etterleve.
Regelbrudd kan sanksjoneres strengt. Mange er tilbakeholdne med å utnytte det potensielle
handlingsrommet i personvernforordningen og personopplysningsloven i frykt for å overtre
reglene og bli møtt med strenge sanksjoner. Dette kan hemme utvikling av ny teknologi som
bruker personopplysninger. For å legge til rette for utvikling av innovative løsninger som
bruker personopplysninger på en trygg og lovlig måte, stilles midler til rådighet for
Datatilsynet for drift av en regulatorisk sandkasse for personvern og kunstig intelligens. I

Side 2 av 7

sandkassen kan offentlige og private virksomheter få veiledning i utvikling av innovative,
personvernvennlige teknologiske løsninger.

4. Andre forutsetninger og krav
4.1 Fellesføring for 2021
Oppfølging av regjeringens inkluderingsdugnad
Datatilsynet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for
regjeringens inkluderingsdugnad. Datatilsynet skal i årsrapporten redegjøre for hvordan
rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst., vurdere eget arbeid opp mot
målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har Datatilsynet hatt nyansettelser i faste
eller midlertidige stillinger i 2021, skal antallet med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en,
samt nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten.
Datatilsynet skal rapportere i tråd med veiledningen.
På bakgrunn av innsendte handlingsplaner fra virksomhetene, har KMD utarbeidet en felles
overordnet plan for sektorens arbeid med inkluderingsdugnaden. Planen vil gjelde ut
stortingsperioden og følger vedlagt. Departementet ber Datatilsynet følge opp tiltakene i
handlingsplanen sammen med virksomhetens egen handlingsplan for inkluderingsdugnaden.
Oppfølging av handlingsplanen vil inngå i etatsstyringsdialogen med Datatilsynet i 2021.

4.2 Oppfølging av bærekraftsmålene
Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Departementene følger opp
bærekraftsmålene som ledd i sin løpende virksomhet. For å lykkes med å nå målene, er det
viktig at også underliggende virksomheter utnytter sitt handlingsrom til å nå
bærekraftsmålene på best mulig måte. Bærekraftsmålene er flersektorielle, og det kan derfor
være nødvendig å samarbeide med andre virksomheter for å lykkes best mulig. I
årsrapporten for 2021 bes Datatilsynet om å redegjøre for hvordan aktivitetene i
virksomheten, herunder det som inngår i å følge opp årets mål og oppdrag, jf. punkt 3 i dette
brevet, også har bidratt til at Norge skal nå bærekraftsmålene. Omtalen skal beskrive hvilke
bærekraftsmål virksomhetens arbeid har bidratt til, og eventuelle utfordringer som
virksomheten har i det videre arbeidet med bærekraftsmålene.

4.3 Redusere antall ansatte
I tråd med økonomi- og virksomhetsinstruks for Datatilsynet skal årsrapporten inneholde en
oversikt over antall ansatte, samt avtalte og utførte årsverk for de siste tre år. Datatilsynet
skal tilstrebe å redusere antall ansatte målt etter SSBs statistikk. Realisering av
effektiviseringsgevinster fra eksempelvis økt digitalisering, og automatisering av oppgaver og
saksbehandling vil kunne bidra til dette. Et behov for å øke antall ansatte bør være
begrunnet i særskilte forhold, og skal rapporteres til departementet i den løpende
etatsstyringsdialogen i 2021.
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5. Budsjettildelinger
5.1 Budsjettrammer 2021
I tråd med Stortingets vedtak tildeles Datatilsynet følgende utgifter og inntekter i 2021:
Utgifter
Kap. 0545 Datatilsynet
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter
Sum kap. 0545

[tall i tusen kr]
Budsjett 2021
66 660
66 660

Budsjettet skal dekke drift av Datatilsynet og tilsynets løpende oppgaver. Budsjettet
viderefører økningen fra 2020 for å dekke Datatilsynets økte oppgaver etter ikrafttredelse av
personopplysningsloven 2018. Midlene skal dekke bemanningsbehov, ressurser til
videreutvikling og drift av IKT-systemer, utvikling av digitale kommunikasjonsløsninger,
informasjons- og kommunikasjonstiltak, kompetanseutvikling, kostnader knyttet til økt
deltagelse i internasjonalt personvernarbeid og lovpålagt samhandling med andre
personvernmyndigheter.
Inntekter
På kap. 3545 Datatilsynet, post 01 Inntekter ved oppdrag inntektsføres innbetalte
overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt i forbindelse med overtredelser og unnlatelse av å
etterleve personvernregelverket. Dette er ikke midler som Datatilsynet disponerer.

5.2 Tildeling på andre budsjettkapitler
Kap. 541 IT- og ekompolitikk, post 22 Utvikling, gjennomføring og samordning av IT- og
Ekompolitikken
Datatilsynet tildeles 4 mill. kroner til drift av den regulatoriske sandkassen for personvern og
kunstig intelligens.

5.3 Tildeling fra andre departement
Til drift av den regulatoriske sandkassen for personvern og kunstig intelligens gis
Datatilsynet fullmakt til å belaste:
Kap/post
605/01
701/21
226/21

Departement
Arbeids- og
sosialdepartementet
Helse- og
omsorgsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
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tall i tusen kr
1 000
1 000
1 000

0920/50
2421/50
1301/21

Nærings- og
fiskeridepartementet
Nærings- og
fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet

500
500
1 000

Kostnadene som belastes Nærings- og fiskeridepartementets budsjett skal belastes likt på
de angitte kap./poster.

6. Fullmakter
Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til Datatilsynet for budsjettåret
2021.
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Datatilsynet har fått delegert i økonomi- og
virksomhetsinstruksen av 18. desember 2019.

6.1 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.

6.2 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr
Fullmakten gis for kap. 0545, post 01 på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.2.

7. Rapportering og resultatoppfølging
7.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året
Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2021 framgår av styringskalenderen i
vedlegg 1.

7.2 Årsrapport og årsregnskap
Datatilsynet skal sende årsrapporten for 2021 til departementet innen 15. mars 2022, med
kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i økonomi- og
virksomhetsinstruks for Datatilsynet. Rapporten skal inneholde rapportering om målet omtalt i
dette tildelingsbrevet pkt. 3 Mål for 2021 og pkt. 4 Andre forutsetninger og krav, herunder om
den regulatoriske sandkassen for personvern og kunstig, så kan vi snakkes o intelligens, i
tillegg til rapporteringskravene som følger av økonomi- og virksomhetsinstruksen.
Datatilsynet skal sende en korrekt, dekkende og komplett årsrapport til departementet.
Årsrapporten skal ikke endres etter den er sendt til departementet, med mindre det er
særskilte forhold som gjør det nødvendig.
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7.3 Regulatorisk sandkasse for personvern og kunstig intelligens
Datatilsynet skal innen 1. juli 2021 gi en halvårsrapport om status i arbeidet i den
regulatoriske sandkassen for personvern og kunstig intelligens omtalt i punkt 3.1 i dette
tildelingsbrevet. Rapporten skal minst redegjøre for følgende
• Antall prosjekter og type prosjekter som er tatt inn
• Begrunnelse for utvalgte prosjekter, ev. for prosjekter som ikke er tatt inn
• Forventet nytte for virksomhet, samfunn og Datatilsynet
• Anslått ressursbruk på de ulike prosjektene
Tilsvarende informasjon skal fremgå av Datatilsynets årsrapport for 2021.

8. Budsjettmessige forutsetninger
Datatilsynet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2021 slik at virksomheten 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.
Datatilsynet kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre formål enn
forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5.
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

Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef
Åste Marie Skullerud
avdelingsdirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Vedlegg:
Styringskalender for Datatilsynet 2021
Handlingsplan for inkluderingsdugnaden

Kopi til:
Riksrevisjonen

Postboks 6835 St. Olavs
plass
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Styringskalender for Datatilsynet for 2021
Måned Rapportering/møte
Januar Statsregnskapet 2019 – foreløpig regnskap,
bekreftelse/omposteringer
Statsregnskapet 2019 – forklaringer til statsregnskapet
Februar Statsregnskapet 2019 – søknad om overføring av ubrukte
midler
Statsregnskapet 2019 – rapport om anvendt kontoplan og
regnskapsprinsipper
Innspill til RNB 2021

Tidspunkt (frist
AVD til ADMA)
20.01.2021
20.01.2021

03.02.2021
03.02.2021
19.02.2021

Mars Årsrapport for 2020
Risikovurderinger av mål og oppgaver for 2021, jf.
Økonomi- og virksomhetsinstruksen pkt. 4.2.1
RoS-vurdering 2021, jf. Økonomi- og
virksomhetsinstruksen pkt. 4.4.1

10.03.2021
10.03.2021

April Etatsstyringsmøte

13.04.2021

Mai Innspill til rammefordeling 2022
Innspill til Prop. 1 S (2021-2022)

10.03.2021

02.05.2021
20.05.2021

Juni
Juli Rapportering om arbeidet i den regulatoriske sandkassen
for personvern og kunstig intelligens

01.07.2021

August
September Budsjett- og regnskapsstatus per. 31.8 med prognose ut
året

17.09.2021

Oktober Innspill til nysalderingen 2021

01.10.2021

November Innspill til nye satsinger 2023
Innspill til innsparingstiltak 2023

10.11.2021
10.11.2021

Desember Innspill til konsekvensjustering (for 2023)

10.12.2021
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