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Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2018
KMD viser til tildelingsbrev for 2018.
Dette tillegget til tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende:
1. Justeringer av styringsparametere for 2018
2. Informasjonssikkerhet - veiledning om offentlige anskaffelser av IKT og utredning av
konsekvenser av et eventuelt pålegg om bruk av enkelte standarder for sikker
informasjonsutveksling på internett
3. Data og statistikk om utviklingen i antall ansatte i staten
4. Norsk lysningsblad – gjennomføring av kartlegginger
5. EIPA - rollen som vararepresentant (substitute member) til EIPAs styre
1. Justeringer av styringsparametere for 2018
Vi viser til Difis innspill av 22. mars 2018 med innspill til justerte styringsparametere, hvor Difi
foreslår enkelte endringer samt to nye styringsparametere, og senere dialog om innspillet.
Forslagene som berører grønne anskaffelser er forelagt KLD.
Tilbakemeldinger på de enkelte forslag til justeringer fremgår av vedlagte oversikt.
KMD og NFD er videre enige med Difi i at det er hensiktsmessig å synliggjøre skille mellom
styringsparametere som gir indikasjon på effekter og de som måler produksjon og/eller bruk
av Difis virkemidler.
Vi legger til grunn at Difi i rapporten pr. 31. august og i årsrapporten for 2018 rapporterer i
henhold til justert struktur, slik den fremgår av vedlegg til Difis innspill av 22. mars 2018.
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2. Informasjonssikkerhet
Difi skal i 2018 prioritere innsatsen mot felles veiledning om offentlige anskaffelser av IKT,
herunder skybaserte løsninger, med vekt på hvordan informasjonssikkerhet skal ivaretas.
Difi bes også om å bidra til utredning av konsekvenser av et eventuelt pålegg om bruk av
enkelte standarder for sikker informasjonsutveksling på internett, i samarbeid med relevante
myndigheter som Nkom og NSM. Utredningen skal foreligge innen 15. oktober 2018. KMD i
samarbeid med SD vil bistå med nærmere presisering av oppdraget.
3. Data og statistikk om utviklingen i antall ansatte i staten
Det er behov for data og statistikk om utviklingen i antallet ansatte i statsforvaltningen og i
sentralforvaltningen, herunder utviklingen i geografisk fordeling mellom etater/virksomheter
på kommunenivå. Difi skal i nær kontakt med SSB levere en plan for hvordan dette behovet
best kan bli møtt under nåværende lover og regelverk. Planen skal beskrive tilgang til
datakilder, metode for tilgang, frekvens for analyser, Difis og SSBs roller samt utfordringer. .
Difi skal legge fram planen innen utgangen av september 2018.
4. Norsk lysningsblad
KMD viser til brev fra Difi av 10. desember 2016 om Norsk lysningsblad – behov for
endringer i publiseringsløsning og fremtidig utvikling, hvor Difi skisserer flere mulige
alternative publiseringsløsninger. Før vi kan gå videre med saken ber vi Difi gjennomføre
kartlegginger blant de mest aktuelle departementer og instanser som forvalter aktuelt
regelverk, samt brukerundersøkelse med en vurdering av om dagens ordning bør
videreføres, endres eller avsluttes. Vi ber Difi fremlegge to alternative forslag innen 1.
desember 2018.
5. EIPA
European Institute of Public Administration (EIPA) utvikler og tilbyr en rekke kompetansetiltak
om EU-systemet som er relevante for norsk forvaltning. Norge ble medlem av EIPA i 2015 og
deltar i styret på linje med andre medlemsland. Gjennom vår plass i styret arbeider vi for at
EIPA skal møte forvaltningens kompetansebehov om EU og supplere nasjonale
kompetansetiltak, bl.a. opplæring i regi av Difi. For å bidra til dette, ønsker vi at Difi ivaretar
rollen som vararepresentant (substitute member) til EIPAs styre. Vi ber om at direktoratet
peker ut en person som vararepresentant og sender oss en kortfattet CV på engelsk innen
25. mai 2018.
6. Oppdrag om å vurdere veileder for departementets styring av IKT
ASD har, i samarbeid med en tverrgående arbeidsgruppe, utarbeidet et utkast til en veileder
for departementets (ASDs) styring av IKT. Veilederen er primært innrettet mot rolle, ansvar
og kompetansebehov, særlig i forbindelse med styring av store digitaliseringsprosjekter i
underliggende virksomheter. Sammen med flere virksomheter og departementer har både
Difi, DFØ, KMD og FIN vært representert i arbeidsgruppen. Teksten i utkastet slik det
foreligger står imidlertid for ASDs regning, og er ikke behandlet i linjen i KMD eller FIN.
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Den foreliggende teksten tar opp mange ulike tema, på flere ulike nivåer. Innholdet i utkastet
til veileder kan danne et nyttig grunnlag for videre arbeid på flere områder.
KMD og FIN ønsker innen 1. juli 2018 et forslag fra Difi og DFØ i fellesskap til hvordan
innholdet i utkastet til veilederen skal tas videre inn i det videre arbeidet. Forslaget bør blant
annet vise hvordan innholdet kan tilpasses eller tas inn i prosjekter og kompetansetiltak som
Difi og DFØ er i gang med.
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Side 3

Vedlegg til tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2018 – Justeringer av styringsparametere for 2018
Hovedmål 3.1 Offentlig sektor omstiller seg og innoverer
Styrings-

Opprinnelig

Justert

Tilbakemelding

Opplevd endringskompetanse og

Modenhet i offentlige

KMD er enig i Difis forslag til justering, som da blir gjeldende parameter for 2018.

kapasitet

virksomheter til å gjennomføre

parameter*
1.

omstillingsprosesser
Ny

Status innovasjonsarbeid i

KMD vil fremheve viktigheten av at Difi har kunnskap om status i innovasjonsarbeidet

offentlige virksomheter

i offentlige virksomheter. Dift bør i rapporteringen pr. 31.8 klargjøre hva slags type
kartlegging som skal legges til grunn for måling, og hvilken frekvens det er planlagt at
kartleggingen skal ha.

Hovedmål 3.2 Offentlig sektor tar ut potensialet i digitalisering
Styrings-

Opprinnelig

Justert

Tilbakemelding

parameter*
9.
11

Deling og bruk av data (omfang

Difi viser til begrensede data for å måle styringsparameteren. Vi imøteser Difis

og effekt)

avklaring av måling og vurdering av aktuell datakilde.

Opplevd ressurseffektivisering i

Utgår

KMD er enig i Difis forslag og begrunnelse. Parameteren utgår.

virksomheter etter
digitaliseringsprosjekter

Hovedmål 3.3 Offentlige virksomheter gjennomfører effektive og bærekraftige anskaffelser
Styrings-

Opprinnelig

Justert

Tilbakemelding

Ressurseffektivisering ved

Inngåelse og bruk av

KMD er enig i forslag til ny styringsparameter og målingen som Difi vil legge til

fellesavtaler Statens

fellesavtaler inngått av statens

grunn. Vi vil imidlertid erstatte den med parameter nr. 16, som da utgår.

innkjøpssenter

innkjøpssenter

parameter*
16

19

Utvikling av klimafotavtrykk av

Redusert klimautslipp fra

Endringen begrunnes med at dette er mer i samsvar med hva som er mulig å måle i

offentlige anskaffelser

offentlige anskaffelser

forhold til Difis bidrag. NFD og KLD er enig i justeringen, som da blir gjeldende
parameter for 2018.

Ny

Offentlige virksomheter stiller

Difi har foreslått ny parameter. NFD og KLD støtter forslaget, som da inngår som ny

krav til miljø i anskaffelser

parameter for 2018.
KLD har i tillegg foreslått at det legges inn et styringsparameter som måler antall
virksomheter som har en plan for å innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar
til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette
er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til
livssykluskostnader. Jf. lov om offentlige anskaffelser § 5, 1. ledd.
Vi ber Difi vurdere KLDs innspill i forslaget i forbindelse med tildelingsbrevet for
2019, herunder om informasjon er lett tilgjengelig. Vi ser det da som naturlig at det
utarbeides en samlet parameter for virksomhetenes oppfølging av miljø i anskaffelser.

* Nummerering i henhold til tildelingsbrev for 2018

