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Statsbudsjettet 2016 - Supplerende tildelingsbrev nr. 2 til Difi  

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. Bevilgningsendringer RNB 2016, med delegering av tilsagnsfullmakt 

2. Overføring av ansvar for Opplæringskontoret, OK Stat 

3. Utredning av tiltak for bedre gevinstrealisering 

4. Utredning av løsning for benchmarking av administrative kostnader i statlige 

virksomheter  

 

1. BEVILGNINGSENDRINGER RNB 2016 

Stortinget har ved behandlingen av Prop. 122 S (2015-2016) Tilleggsbevilgninger og 

omprioriteringer i statsbudsjettet 2016, jf. Innst. 400 S (2015-2016) vedtatt følgende 

bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2016:  

 

Direktoratet for forvaltning og IKT:  

 

Kap Post Bevilgningsendring (kroner) Ny bevilgning (kroner) 

540 25 Reduseres med 40 000 000 35 000 000 

3540 86 (ny) Forhøyes med 100 000 100 000 

 

Stortinget har videre samtykket i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 kan 

gi tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og tidligere 

pådratt ansvar ikke overstiger følgende beløp: 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Postboks 8115 Dep 

0032 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

16/00388-6 15/3638-51 30.06.2016 
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Kap.  Post Betegnelse Samlet ramme 

540 25 Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter 70 000 000 

 

Tilsagnsfullmakten delegeres med dette til Difi. 

1.1 Kap. 540 post 25 Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter 

Det vises til Stortingets behandling av Prop. 122 S (2015-2016) Tilleggsbevilgninger og 

omprioriteringer i statsbudsjettet for 2016, jf. Innst. 400 S (2015-2016) angående omlegging 

av budsjetteringen av kap. 540, post 25 til et system med tilsagnsramme, bevilgning og 

tilsagnsfullmakt. Stortinget vedtok samtidig en økning av tilsagnsrammen for 

medfinansieringsordningen i 2016 fra 75 mill. kroner til 105 mill. kroner.  

 

Difi må føre et detaljert budsjett/regnskap for post 25 i form av et regneark. Regnearket må 

inneholde budsjett og regnskap både i forhold til bevilgning og i forhold til gitt 

tilsagnsfullmakt, samt inneholde oversikt over forpliktelser og prognoser for kommende 

budsjettår.  

 

Regnearket skal være utgangspunkt og referanse for alle rapporteringer fra direktoratet til 

KMD. Oppdaterte regneark skal oversendes departementet i forbindelse med:  

1. økonomirapportering pr. 31.8  

2. innspill til RNB og nysaldert budsjett 

3. rapportering og forklaringer til statsregnskapet 

4. innspill til statsbudsjettet for kommende år 

 

Departementet understreker at tilsagnsrammen må benyttes i det aktuelle budsjettåret. 

Ubenyttet andel av tilsagnsramme kan ikke overføres til neste budsjettår. 

 

1.2 Kap. 3540 post 86 (ny) Tvangsmulkt 

Difi kan treffe vedtak om tvangsmulkt etter lov 21. juni 2013 nr. 61 om forbud mot 

diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne § 29. For å kunne inntektsføre tvangsmulkt 

er det opprettet en egen post. 

 

2. OVERFØRING AV ANSVAR FOR OPPLÆRINGSKONTORET, OK STAT 

På bakgrunn av en helhetlig vurdering av ulike alternativ har departementet konkludert med at 

det er mest hensiktsmessig å knytte opplæringskontoret, OK stat til Difi med virkning fra 

1.1.2017. Det er viktig å videreføre opplæringskontoret som et sentralt arbeidsgiverpolitisk 

virkemiddel for å virkeliggjøre regjeringens satsing på fagopplæring og øke antallet lærlinger 

i staten. Med tanke på Difis fremtidige rolle i gjennomføringen av arbeidsgiverstrategien er 

det naturlig å knytte OK stat til direktoratet og se OK stat i sammenheng med øvrige ressurser 

på dette området. 
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Opplæringskontorets primæroppgaver er å rekruttere lærebedrifter, opprette og administrere 

lærekontrakter og markedsføre staten som attraktiv arbeidsgiver. Det forventes at Difi følger 

opp regjeringens mål om å øke antallet lærlinger i staten. 

 

Vi er opptatt av å tilrettelegge for en god dialog med Difi i prosessen med overføring av 

opplæringskontoret. Vi vil komme tilbake til dette, herunder avklaring av budsjettmessige 

forhold knyttet til drift av opplæringskontoret. 

 

3. UTREDNING AV TILTAK FOR BEDRE GEVINSTREALISERING 

Regjeringen har i Meld. St. 27 (2015–2016) varslet at den vil vurdere tiltak for å bedre 

gevinstrealiseringen av statlige digitaliseringstiltak. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet informerer med dette om at departementet vil komme tilbake i 

august med et oppdrag til Difi om utredning av mulige tiltak for bedre gevinstrealisering av 

digitalisering i statlige virksomheter. Difi har det overordnete fagansvaret for digitalisering, 

og DFØ har det overordnete ansvaret for gevinstrealisering. Oppdraget vil derfor bli gitt til 

begge direktoratene. Oppdraget vil bli utformet i et felles arbeidsmøte med KMD, FIN, Difi 

og DFØ rett etter sommerferien.    

 

4. UTREDNING AV LØSNING FOR BENCHMARKING AV ADMINISTRATIVE 

KOSTNADER I STATLIGE VIRKSOMHETER  

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal utrede en løsning 

for benchmarking av administrative kostnader i statlige virksomheter. Vi viser til at den 

danske Moderniseringsstyrelsen har laget en Statens Benchmarkdatabase. Vi viser også til 

Produktivitetskommisjonens andre rapport, der kommisjonen anbefaler at det utvikles et slikt 

system. Arbeidet med løsningen bør starte med å utrede ulike konsepter som fører frem til et 

konseptvalg. KMD informerer med dette om at det etter sommeren vil bli nedsatt en 

arbeidsgruppe med deltakere fra FIN, KMD, Difi og DFØ som skal gjennomføre 

konseptutredningen.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Jan Hjelle (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Thomas Vatne 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 



Side 4 

 

 

Kopi: 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Riksrevisjonen 
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