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Statsbudsjettet 2016 - Supplerende tildelingsbrev til Direktoratet for forvaltning og IKT
Vi viser til tildelingsbrev til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for 2016.
Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende:
1.
2.
3.
4.

Tildeling av midler på andre budsjettkapitler
Digitalt førstevalg
Nasjonal strategi for bruk av skytjenester – oppfølging hos Difi
Mandat – Dokumentasjon av konsekvensene ved å avvikle annonsereglementet
1. TILDELING AV MIDLER PÅ ANDRE BUDSJETTKAPITLER

Kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter
Tidstyver i staten
Difi ble i tildelingsbrevet for 2016 tildelt 1,65 mill. kroner til arbeid med å fjerne tidstyver.
Departementet viser til vårt brev av 18.03.2016, hvor departementet ba Difi, i samråd med
KS, om å utarbeide en nettbasert verktøykasse med arbeidstittelen "Kommunalt
forbedringsarbeid – jakten på tidstyvene".
Departementet tildeler med dette ytterligere 400 000 kroner. Samlet tildeling til Difis
tidstyvarbeid er dermed 2,05 mill. kroner i 2016.
Klart språk og klart regelverksspråk
KMD-statsråden har besluttet å intensivere arbeidet med klarspråk og klart regelverksspråk.
Difi har en sentral rolle i arbeidet.
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Departementet tildeler med dette 1 mill. kroner for å styrke og utvikle fagområdet. Samlet
tildeling i 2016 er 2,4 mill. kroner.
Deler av den økonomiske rammen skal brukes til en støtteordning for å revidere statlige
tekster og måle effekter i statlige virksomheter. Difi skal også bistå departementet i å utvikle
og gjennomføre tiltak for klart regelverksspråk. Med forbehold om budsjettprosessen for
2017, har departementet til hensikt å videreføre satsingen i 2017.
Medarbeiderundersøkelsen 2016
Difi tildeles 400 000 kroner i 2016. Beløpet er inklusiv ubrukte midler fra 2015. Midlene skal
brukes til fullføring av Medarbeiderundersøkelsen 2016 i henhold til godkjent prosjektplan.
Traineeprogram
Difi tildeles 520 000 kroner i 2016. Beløpet er inklusiv ubrukte midler fra 2015. Midlene skal
brukes til fullføring av løpende program og oppstart av nytt program.
Felles satsning på digital opplæring i staten
Difi tildeles 8,2 mill. kroner i 2016. Beløpet er inklusive overføring av ubrukte midler fra
2015. Utviklingen av en felles digital læringsplattform (2014 – 2017) skal fortsette i henhold
til etablert prosjektplan.
Kap. 502 Tilskudd til kompetanseutvikling, post 70 Tilskudd
Det vises til tildelingsbrevet for 2016, hvor det fremgår at ubrukte midler i 2015 vil bli
overført i supplerende tildelingsbrev.
Difi tildeles med dette 9,7 mill. kroner i 2016. Midlene skal brukes til å dekke partenes
tilskudd til virksomhetsprosjekter, regionale konferanser og sentrale prosjekter, herunder
utgifter til prosjektet Samarbeid og kompetanse.
Kap. 541 IKT-politikk, post 22 Samordning av IKT-politikken
Informasjonsforvaltning i offentlig sektor
Det vises til tildelingsbrevet for 2016, hvor det fremgår at ubrukte midler i 2015 vil bli
overført i supplerende tildelingsbrev. Departementet tildeler med dette 1,48 mill. kroner.
Føringer for tildelingen, herunder etablering av piloter, fremgår av tildelingsbrevet for 2015.
Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 21 Spesielle driftsutgifter
Difi ble i tildelingsbrevet for 2016 tildelt inntil 2 mill. kroner over kap. 571, post 21. Det heter
i tildelingen at midlene skal benyttes til utvikling og oppdatering av kunnskapsgrunnlag som
skal bidra til et mer koordinert og effektivt statlig tilsyn med kommunene i tråd med nærmere
avtale med departementet.
Departementet viser til den endelige prosjektplanen det er enighet om, datert 29. februar 2016
og prosjektnummer 16-41. Fordi Difi bare vil benytte 750 000 kroner av de tildelte midlene,
trekker departementet tilbake 1,25 mill. kroner.
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Departementet imøteser Difis bidrag til vårt arbeid med å følge opp regjeringens ønske om et
mer koordinert og effektivt statlig tilsyn med kommunene, med utvikling og oppdatering av
kunnskapsgrunnlaget om statlig tilsyn med kommunene.
2. DIGITALT FØRSTEVALG

Digitalt førstevalg innebærer at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at
nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne.
Innbyggerne må aktivt velge manuelle løsninger hvis de foretrekker det.
Digitalt førstevalg har vært et mål fra Digitaliseringsprogrammet På nett med innbyggerne ble
lagt fram i april 2012. I 2017 skal arbeidet med digitalt førstevalg tas et skritt videre ved at
hver sektor kartlegger og legger planer for hvordan digitalt førstevalg best kan fullføres
innenfor hver sektor, og på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Hver sektor bør blant
annet kartlegge hvilke tjenester det gjenstår å digitalisere, hvilke tjenester som egner seg for
digital selvbetjening, straks-avgjørelser, automatisert saksbehandling og «push-tjenester». Det
må også kartlegges hvilke tjenester som bør ses i sammenheng med hverandre, i
«tjenestekjeder», både innenfor én sektor og på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.
Tiltaket er nærmere omtalt i Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge – IKT for en
enklere hverdag og økt produktivitet.
Difi skal utvikle samarbeidsarenaer, veiledningsmateriell eller andre nødvendige støttetiltak
for å sikre en godt samordnet gjennomføring av digitalt førstevalg i hele forvaltningen.
3. NASJONAL STRATEGI FOR BRUK AV SKYTJENESTER –
OPPFØLGING HOS DIFI

Regjeringen la i april 2016 fram en nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Strategien
stadfester blant annet prinsippet nedfelt i digitaliseringsrundskrivet for 2016 om at offentlige
virksomheter skal vurdere skytjenester på linje med andre løsninger i forbindelse med
anskaffelse av nye IKT-løsninger.
Som en oppfølging til strategien er det behov for informasjon og veiledning, både knyttet til
skytjenester generelt, til anskaffelse av skytjenester, og til gjennomføring av sikkerhets- og
risikovurderinger. Difi skal følge opp dette. Departementet legger til grunn at mye av arbeidet
må videreføres inn i 2017, jf. også Difis vurderinger i brev til KMD av 19.05.16.
For å etablere god veiledning av høy kvalitet, er det naturlig å se anskaffelser, IKT-arkitektur
og informasjonssikkerhet i sammenheng. Departementet ønsker at Difi skal være den sentrale
autoriteten for informasjon og veiledning knyttet til skytjenester. Vi forutsetter at Difi
koordinerer sitt arbeid på dette området med relevante fagmiljøer i sektorene, Datatilsynet og
NSM.
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4. MANDAT – DOKUMENTASJON AV KONSEKVENSENE VED Å
AVVIKLE ANNONSEREGLEMENTET

Difi bes om å utrede konsekvenser ved å avvikle Annonsereglementet. Utredningen bør
ferdigstilles innen 31.12.2016.
Mål:
Beskrive mulige økonomiske og administrative konsekvenser av å oppheve
Annonsereglementet for:
a)
Staten (reglementet gjelder kun statsforvaltningen)
b)
Dagspressen
c)
Innbyggerne
Punkt a) Staten
Budsjettvirkninger må beregnes, men også beskrives verbalt. Totalvirkningen skal være
fordelt på departementsområdene (dvs. inkludert underliggende virksomheter).
Konsekvenser for statens bruk av dagspressen som annonsemedium skal beskrives, f.eks. i
hvilken grad Annonsereglementet fører til et ”overforbruk” eller et ”underforbruk” av
dagspressen. Med ”overforbruk” menes dobbeltdekning, dvs. at flere aviser dekker samme
område eller de samme brukergruppene. Med ”underforbruk” menes konsekvensene av at
dagspressen blir valgt bort som annonsemedium p.g.a. kostnadene Annonsereglementet
påfører staten. Underforbruket må altså sees i forhold til at regelverket ikke finnes, og hvor
man eventuelt kunne velge de avisene som best gjorde at man kunne nå alle innbyggerne, jf.
Statens kommunikasjonspolitikk
(”Nå alle-prinsippet”).
Punkt b) Dagspressen
Må beregnes, både totalvirkningen og hvilke aviser/avistyper og distrikter som blir mest
berørt.
Punkt c) Innbyggerne
Kommunikasjonsmessige konsekvenser for innbyggerne må beskrives.
Merknader:
 Kun 2015-tall skal legges til grunn.
 Reglementet gjelder kun dagspressen, og avisene som går inn under regelverket er
listeført. Listen følger vedlagt.
 Poenget med konsekvensvurderingen sett fra statens synspunkt er å finne ut hvor store
utgiftene til annonsering i dagspressen trolig vil være dersom reglementet blir
opphevet.
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Med hilsen
Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef
Thomas Vatne
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi:
- Nærings- og fiskeridepartementet
- Riksrevisjonen
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