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Statsbudsjettet 2015 - Supplerende tildelingsbrev
Vi viser til tildelingsbrev til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for 2015, hvor det
blant annet står at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil komme
tilbake til tildeling av bevilgning vedrørende Tilskudd til kompetansemidler mv. når
Finansdepartementet (FIN) har sendt KMD oppgave over de beløp som er overført av
ubrukt bevilgning til 2015.
KMD har mottatt FINs godkjenning, jf. også brev fra KMD til Difi av 20.03.15.
TILDELING AV MIDLER
Difi tildeles i 2015 midler til nedenfor spesifiserte prosjekter:
Kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, post 21 Spesielle
driftsutgifter
Program for bedre styring og ledelse: Pilot for program for toppledergrupper
I tildelingsbrevet til Difi for 2015 ble Difi tildelt 925 000 kroner til Pilot for program for
toppledergrupper. KMD tildeler med dette ytterligere 140 000 kroner. Samlet tildeling
er dermed 1,065 mill. kroner i 2015.
Klarspråk i offentlig sektor
I tildelingsbrev til Difi for 2015 ble Difi tildelt 1,35 mill. kroner for å understøtte
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klarspråksarbeidet i offentlig sektor. KMD tildeler med dette ytterligere 0,65 mill.
kroner. Samlet tildeling er dermed 2 mill. kroner i 2015. Midlene skal spesielt rettes
mot:





klart lovspråk – videreføre etablert prosjekt og påvirke til at klart juridisk språk
blir obligatorisk fag på jusstudiene i Norge
kartlegge effekter av klarspråkstiltak for statlige og kommunale virksomheter
klarspråk – videreføre arbeidet og gjennomføre tiltak for å få flere virksomheter
til å arbeide systematisk med klarspråk
Foreslå hvordan politisk ledelse i KMD kan profilere temaet for offentlige
virksomheter og allmennheten.

Klarspråk i kommunal sektor
Difi skal være støttespiller for KS i klarspråksprosjektet for kommunal sektor. Det
innebærer blant annet å gjøre materiale og erfaringer fra det statlige arbeidet
tilgjengelig og gi råd ved behov.
Difi skal også utrede og vurdere ulike modeller for å bygge klarspråkkompetanse i
kommunesektoren. Departementet vil ha dialog med Difi i den videre oppfølgingen.
Kap. 502 Tilskudd til kompetanseutvikling, post 21 Spesielle driftsutgifter og
post 70 Tilskudd
Difi gis fullmakt til å belaste kap. 502 post 21 med 1,5 mill. kroner og kap. 502 post 70
med 11 mill. kroner. Beløpene kommer i tillegg til 17,5 mill. kroner stilt til disposisjon
over post 70 i tildelingsbrevet for 2015.
Beløpet skal i utgangspunktet dekke følgende utgiftskategorier, jf. HTA pkt. 5.7 og
partenes vedtak om fordeling av de tariffavsatte kompetansemidlene:




Felles opplæringstiltak i samarbeidskompetanse m.v., herunder regionale
konferanser: 6 mill. kroner
E-læringsprosjekt i det sentrale lov- og avtaleverket: 6 mill. kroner
Virksomhetsprosjekter: 0,5 mill. kroner

Kap. 541 IKT-politikk, post 22 Samordning av IKT-politikken
Offentlig elektronisk postjournal (OEP)
KMD tildeler 1,7 mill. kroner til tiltak som skal bidra til å bedre sikkerheten i
publiseringsløsningen OEP. Dette er midler som skal brukes til tekniske tiltak i dagens
løsning. Departementet forutsetter at Difi dekker øvrige utgifter samt kostnader til
organisatoriske tiltak over eget budsjett, jf brev til departementet av 20.02.2015.
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KMD forutsetter dialog med Difi om hvordan sikkerheten knyttet til OEP vil bli fulgt opp i
2015, herunder oppdaterte risikovurderinger og beskrivelse av nødvendige tiltak. Vi imøteser
derfor ROS-rapport for OEP og at denne oversendes departementet til orientering.

Med hilsen

Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef
Thomas Vatne
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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