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Statsbudsjettet 2015 - Supplerende tildelingsbrev til Difi
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev til Direktoratet
for forvaltning og IKT (Difi) for 2015.
I dette supplerende tildelingsbrevet omtales Difis arbeid med etablering av et IKT-prosjektråd
(Digitaliseringsråd) og tidstyver i kommunesektoren. I tillegg tildeles Difi midler til digital
læringsplattform.
1.1 Etablering av et IKT-prosjektråd (Digitaliseringsråd)

Regjeringen har besluttet at det skal etableres et IKT-prosjektråd (Digitaliseringsrådet) for
små og mellomstore IKT-prosjekter i staten fra 1.1.2016. Digitaliseringsrådet skal bidra til
bedre styring og gjennomføring av små og mellomstore IKT-prosjekter. Rådet skal være en
anbefalt, men frivillig ordning for statlige virksomheter. Det skal legges til rette for en læring
fra privat til offentlig sektor og på tvers av vellykkete prosjekter i offentlig sektor.
Digitaliseringsrådets sekretariat skal driftes av Difi.
Difi skal i 2015 forberede etableringen av Digitaliseringsrådet. Følgende forutsetninger legges
til grunn for etableringen:
Digitaliseringsrådet skal tilby kvalitetssikring i tidligere og senere faser av IKT-prosjekter
med anslått samlet investeringskostnad i intervallet 10-750 mill. kroner. Rådet skal bestå av
erfarne prosjektledere fra privat og offentlig sektor samt statlige IKT-direktører og
virksomhetsledere. Rådet bør bestå av 8-10 medlemmer.
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Digitaliseringsrådet oppnevnes av KMD-ministeren etter foreleggelse av forslag til
sammensetning for samtlige departementer. Difi skal bistå KMD i prosessen med
oppnevnelse av rådsmedlemmer. Rådet skal gjennomgå beslutningsgrunnlag og
styringsdokumenter i tidlige og senere faser av prosjektene.
Sakene skal forberedes av Difi som sekretariat for rådet. Rådet og sekretariatet vil vurdere
forretningsplan, styringsdokumenter mv. Rådsbehandlingen skal avdekke særlige risiko i
prosjektet og vurdere prosess, plan, strategi og kapasitet for gjennom-føring, kontraktsstrategi
og risikostyring. Videre skal plan, prosess og kapasitet for gevinstrealisering i prosjektet
vurderes. Sakene skal behandles innen tre uker.
Digitaliseringsrådet skal bidra til at det etableres en felles læringsplattform for digitaliseringsprosjekter i staten. Virksomheten som eier prosjektet kan få rådgivning fra Difi i sitt
forberedende arbeid og i etterkant knyttet til gjennomgangen i rådet. Den systematiske
læringen og kompetanseoppbyggingen en slik ordning vil medføre, skal også komme
forvaltningen til gode gjennom kurstilbud og andre veiledningstiltak i regi av Difi.
Difi skal legge opp til å evaluere effektene av Digitaliseringsrådet i løpet av en fireårsperiode.
KMD tildeler Difi 0,7 mill. kroner i 2015 over kap. 541 IKT-politikk, post 22 Samordning av
IKT-politikken til arbeidet med å forberede etableringen av Digitaliseringsrådet.
1.2 Arbeid med tidstyver i kommunesektoren

Det vises til kommuneproposisjonen 2016", Prop. 121 S (2014–2015), jf. Innst. 375 S (20142015). I kommuneproposisjonen side 27, står det blant annet under avsnittet "Tidstyver"
følgende:
"Det har kommet henvendelser fra kommunesektoren som ønsker å lære av statens
erfaringermed jakten på tidstyver. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og
Direktoratet for IKT og fornying (Difi) vil i samarbeid med KS vurdere
hvordan statens erfaringer kan anvendes i tilsvarende arbeid i kommunesektoren.
Det vil blant annet bli utarbeidet en egen veiledning som kommunene kan bruke i sitt arbeid
med å fjerne tidstyver. Veiledningen vil ta utgangspunkt i statens erfaringer, men være
tilpasset kommunenes egenart. Den vil bli ferdigstilt våren 2016."
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ber med dette Difi delta aktivt i
samarbeidet med KS og i arbeidet med veiledningen, jf. teksten i de to avsnittene i
Kommuneproposisjonen 2016.
KMD skal konsulteres underveis.
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Det er ikke tatt stilling til hvilken form veiledningen skal ha, men vi antar at det mest
naturlige er at den kun blir tilgjengelig i en elektronisk utgave. Veiledningen skal være
ferdigstilt våren 2016.
1.3 Digital læringsplattform

Det vises til tildelingsbrevet for 2015, pkt. 7.2.1 hvor Difi ble tildelt 8,2 mill. kroner over kap.
500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter til satsingen
på digital opplæring i staten.
KMD tildeler med dette ytterligere 3,8 mill. kroner, jf. ubrukte midler i 2014, som skal dekke
kostnader til: nye e-læringskurs og infrastruktur for deling og gjenbruk av digitalt
læringsinnhold.
Samlet tildeling i 2015 vil da 12 mill. kroner.
1.4 Vurdering av bruk av internrevisjon

Vedlagt følger rundskriv R-117 fra Finansdepartementet om internrevisjon i statlige
virksomheter. Rundskrivet gjelder fra 1. juni 2015. I rundskrivet stilles det krav om at alle
virksomheter med samlede utgifter eller samlede inntekter over 300 mill. kroner i henhold til
siste publiserte årsrapport, skal vurdere om de bør bruke internrevisjon.
Det bes om at Difis vurdering av bruk av internrevisjon oversendes til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, med kopi til Riksrevisjonen og til Direktoratet for
økonomistyring. Første vurdering skal være gjort innen 1. mai 2016.
Med hilsen

Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef
Thomas Vatne
seniorrådgiver
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