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Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev for 2017  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev til 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for 2017. Dette tillegget til tildelingsbrev 
omhandler følgende saker:  
 

• Endret budsjetterings- og regnskapspraksis for håndtering av pensjonspremie til 
SPK 

• Tildeling av midler på andre budsjettkapitler 
• Digitalt førstevalg – Difis gjennomgang av egne arbeidsprosesser og tjenester 
• Om utvidelse av universell utforming av IKT til opplærings- og 

utdanningssektoren  
 

1. ENDRET BUDSJETTERINGS- OG REGNSKAPSPRAKSIS FOR 
HÅNDTERING AV PENSJONSPREMIE TIL SPK 

Departementet holdt i ordinært tildelingsbrev tilbake 290 000 kroner på kap. 540, post 
01 som følge av at det ved en inkurie ble satt for høy kompensasjonssats for Difi i 
forbindelse med innføring av endret budsjetterings- og regnskapspraksis for håndtering 
av pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK).  
 
Vi har nå fått tilgang til oppdaterte anslag for premieutgiftene på virksomhetsnivå under 
eget departement. I følge de oppdaterte anslagene er det ikke behov for å justere 
opprinnelig kompensasjon for Difi.  
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Side 2 
 

Med utgangspunkt i ovennevnte, stiller departementet de 290 000 kronene som ble 
tilbakeholdt, til disposisjon for Difi.   
 

2.   TILDELING AV MIDLER PÅ ANDRE BUDSJETTKAPITLER  

 
Kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter 
Det vises til ordinært tildelingsbrev hvor KMD varslet at vi ville komme tilbake til 
tildeling av midler på kap. 500, post 21 i supplerende tildelingsbrev. 
 
Tidstyver i staten  
Vi gir med dette Difi fullmakt til å belaste inntil 550 000 kroner til følgeevalueringen av 
tidstyvarbeidet (prosjekt nr. 60 113).  
 
Klart språk og klart regelverksspråk  
KMD-statsråden har de siste årene intensivert arbeidet med klarspråk generelt og klart 
lovspråk. Difi har en sentral rolle i arbeidet. Departementet ønsker å videreføre et høyt 
nivå på satsingen på klarspråk, og forventer at Difi følger opp dette med nødvendige 
ressurser. 
 
Departementet delfinansierer arbeidet i 2017 ved å gi Difi fullmakt til å belaste inntil 
1,55 mill. kroner til Difi for å utvikle de to fagområdene videre (prosjekt nr. 60 027). 
 
Difi skal i 2017 utvikle en strategi der klarspråk ses i sammenheng med andre satsinger 
i Difi, blant annet digitale tjenester og digital transformasjon. Difi skal iverksette tiltak 
for å fremme klart språk i digitale tjenester og digital transformasjon.  
 
Difi skal gjennomføre en befolkningsundersøkelse om klart språk i offentlig sektor. 
Dette kan gjøres ved å ta utgangspunkt i og oppdatere omnibusundersøkelsen fra 2009 
(TNS Gallup 2009 gjort på oppdrag fra Difi: "Befolkningsundersøkelse – holdninger til 
og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter"). Vi ber om at 
undersøkelsen ferdigstilles i løpet av mai 2017. 
 
Difi skal bistå KMD med å arrangere et møte med brukerorganisasjonene for å få 
innspill på erfaringer med uklart språk fra det offentlige.  
 
Difi skal søke om å arrangere den internasjonale klarspråkkonferansen (PLAIN) i 2019. 
For klart lovspråk er den viktigste oppgaven i 2017 å videreutvikle kompetansen i 
departementenes lovutviklingsarbeid, i nært samarbeid med KMD, Lovavdelingen i 
Justis- og beredskapsdepartementet og Språkrådet. 
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Traineeordning  
Difi gis fullmakt til å belaste inntil 280 000 kroner for finansiering av mentorordning og 
en samling med ca. 42 personer, jf. oppdrag nr. 4 i tildelingsbrevet for 2017 (prosjekt nr. 
05247). 
 
"På nett med læring" 
Difi gis fullmakt til å belaste inntil 7,8 mill. kroner for å videreutvikle prosjektet ihht. 
fastsatt prosjektplan (jf. utsettelser) med programportefølje og læringsplattform, jf. 
oppdrag nr. 9 i tildelingsbrevet for 2017 (prosjekt nr. 05241). 
 
Kap. 502 Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte avsetninger, post 70 Tilskudd til 
kompetanseutvikling mv., kan overføres, kan nyttes under kap. 502, post 21 Spesielle 
driftsutgifter 
Difi gis fullmakt til å belaste inntil 16 mill. kroner for å følge opp de sentrale parters 
tildeling av kompetansemidler, hovedsakelig til virksomhetsprosjekter. 
 
Samlet tildeling på post 70 utgjør dermed 32,5 mill. kroner.  
 

3. DIGITALT FØRSTEVALG – DIFIS GJENNOMGANG AV EGNE 
ARBEIDSPROSESSER OG TJENESTER 

Vi viser til Rundskriv Nr: H-09/16. Difi skal innen utgangen av 2017 gjennomføre 
kartleggingen som beskrevet under punkt 1.1. Digitalt førstevalg. 
 
Hvis det ikke allerede er gjort, innarbeides planene i Difis IKT-strategi og 
virksomhetsstrategi. Tjenestene som utvikles skal ha tilstrekkelig sikkerhetsnivå. 
Dersom det ikke allerede er gjort innarbeides denne forutsetningen i Difis IKT-strategi 
og virksomhetsstrategi. Som et ledd i rapporteringen på fellesføringen for 2017 vil en 
omtale av digitalt førstevalg måtte inntas i Difis årsrapport. Departementet vil i tillegg at 
Difi på egnet måte rapporterer til departementet sine funn fra kartleggingen av sine 
arbeidsprosesser og tjenester innen 31.12.17. 
 

4. OM UTVIDELSE AV UNIVERSELL UTFORMING AV IKT TIL 
OPPLÆRINGS- OG UTDANNINGSSEKTOREN 

I forbindelse med varslet utvidelse av virkeområdet til forskrift om universell utforming 
av IKT-løsninger til opplærings- og utdanningssektoren, er det ønskelig at tilsynet 
begynner oppbyggingen av relevant kompetanse allerede i 2017. Tilsynsoppgaven skal 
utføres av Difi med virkning fra 01.01.2018.  
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Kunnskapsdepartementet (KD) har i kommunikasjon med KMD gitt uttrykk for at de 
kan dekke kostnader til dette i 2017, oppad begrenset til 500.000 kroner. KD vil ventelig 
gi denne tildelingen til Difi i et eget brev, planlagt ekspedert etter behandlingen av RNB 
2017. 
 
For 2018 og fremover tas det sikte på en overføring til Difis budsjettramme i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2018. 
 

5. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

Vi viser til brev av 4. april 2017 om forespørsel om fristutsettelse til 29. september 2017 
på oppdrag 6 Difi skal kartlegge og vurdere rapporteringen på fellesføringen for 2016.  Ny 
frist innvilges. 
 
Videre oppfølging vil skje i den løpende styringsdialogen mellom KMD og Difi, jf. 
ordinært tildelingsbrev kap. 7.1.  
 
 
Med hilsen  
 
 
Jan Hjelle (e.f.)  
ekspedisjonssjef 
 Thomas Vatne 
 seniorrådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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