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Statsbudsjettet 2016 - Supplerende tildelingsbrev nr. 3 til Difi
Det vises til departementets tildelingsbrev for 2016.
Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i 2016
Finansdepartementet har samtykket til fordeling av samlet lønnskompensasjon for
lønnsoppgjøret i 2016 for Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for
2016:
Kap.
540

Post
01.1

Benevnelse
Direktoratet for forvaltning og IKT

Beløp
3 910 000 kroner

Midlene stilles herved til disposisjon for Difi.
Nysaldert budsjett 2016
Stortinget har ved behandlingen av Innst. 133 S (2016-2017), jf. Prop. 29 S (2016-2017)
vedtatt følgende bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2016:
Kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT
Post 22 Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste
Bevilgningen på kap. 540 post 22 er økt med 9,1 mill. kroner til 23,5 mill. kroner.
Kap. 3540 post 05 Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste
Bevilgningen på kap. 3540 post 05 er økt med 9,1 mill. kroner til 23,5 mill. kroner.
Det vises til Prop. 29 S (2016-2017) for nærmere omtale.
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Avdeling for IKT og
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Saksbehandler
Thomas Vatne
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Revisjon av virksomhets- og økonomiinstruks og gjennomgang av styrings- og
fagdialogen
Det vises til departementets tildelingsbrev for 2016, kap. 4.3 hvor det fremgår at virksomhetsog økonomiinstruksen for Difi skulle revideres i 2016. Videre at departementet ville ta
initiativ til å gjennomgå styrings- og fagdialogen mellom departement og direktorat, hvor
også kjøreregler for utarbeidelse og oppfølging av konkrete enkeltoppdrag vil inngå.
Departementet varsler med dette at arbeidet blir utsatt til 2017.
Ny eID-strategi og evt. oppdatering av kravspesifikasjon for PKI og rammeverket for
autentisering
Det er fastsatte frister i forbindelse med eIDAS-forordningen og det pågående arbeidet med
ny lov. Departementet har behov for at Difi fortsatt deltar i arbeidet med regelutformingen, jf.
tildelingsbrevet for 2016. Det er viktig at dette arbeidet sees i sammenheng med ny eID
strategi og at arbeidet med forordningen prioriteres i forhold til arbeidet med å vurdere ny
eID-strategi, herunder kravspesifikasjon for PKI og rammeverket for autentisering.

Med hilsen

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