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Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev for 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev til Direktoratet for
forvaltning og IKT (Difi) for 2018.
Dette tillegget til tildelingsbrevet inneholder følgende:
1. Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i 2018
2. Tildeling av midler på andre budsjettkapitler
3. Kartlegging statlig ansatte
4. eInnsyn
1. Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i 2018
Finansdepartementet har samtykket til fordelingen av samlet kompensasjon for
lønnsoppgjøret i 2018 for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Kap.

Post

Benevnelse

540

01.1

Direktoratet for forvaltning og IKT

Beløp (1 000
kroner)
5 148

Midlene stilles herved til disposisjon for Difi.
2. Tildeling av midler på andre budsjettkapitler
Kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Post 01 Driftsutgifter
Det vises til tildelingsbrevet for 2018 hvor Difi fikk tildelt 0,5 mill. kroner på kap. 500, post 21
til Medarbeiderundersøkelsen i staten. Departementet tildeler med dette ytterligere 100 000
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kroner til å finansiere kostnader ved trekk av utvalg mm, slik at samlet tildeling til prosjektet
utgjør 0.6 mill. kroner i 2018.
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Det vises til tildelingsbrevet for 2018 hvor Difi fikk tildelt 6,5 mill. kroner til ferdigstilling av "På
nett med læring". Departementet tildeler med dette ytterligere 780 000 kroner, slik at samlet
tildeling til prosjektet utgjør 7,28 mill. kroner i 2018.
3. Kartlegging statlig ansatte
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har behov for oversikt over utviklingen i antall
ansatte og årsverk i staten. Oversikten må kunne følge utviklingen over tid. Formålet er å
sikre et godt faktagrunnlag for vår videre planlegging av statlig organisering og fordeling av
HR-ressurser.
Vi har nå behov for en kartlegging av status for:




utviklingen i antall ansatte i statsforvaltningen i forhold til den generelle
sysselsettingsveksten.
utviklingen og nivået på antall ansatte i sentralforvaltningen samt forklaringsfaktorer
til utviklingen.
utviklingen og nivået på antall ansatte i sentral- og statsforvaltningen geografisk
fordelt på kommune/fylkesnivå.

Frist for levering til KMD er 10. januar 2019. Vi viser også til tillegg til tildelingsbrev av 28 mai
2018 der Difi i samarbeid med SSB ble gitt i oppdrag å utarbeide en plan for å dekke behovet
for data og statistikk om utviklingen i antall ansatte i staten. I den grad direktoratet finner det
hensiktsmessig kan disse to oppdragene gjennomføres samlet og med felles frist for levering
10. januar 2019.
Departementet må underrettes umiddelbart dersom det skulle oppstå problemer med å
overholde departementets tidsfrist.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil betale for utgiftene knyttet til
databestillingen.
4. eInnsyn
Departementet ber Difi om å foreta en kartlegging innen 31. desember 2018 av potensialet
for å utbre eInnsyn-løsningen i kommunal sektor.
Mange kommuner benytter allerede nettbaserte løsninger for publisering av elektronisk
journal. Kartleggingen bør kunne gi oversikt over hvilken praksis norske kommuner har for
publisering av og innsyn i postjournaler, i hvor stor grad kommunene publiserer postjournaler
og dokumenter, hvor mange som benytter elektroniske publiseringsløsninger og hvor mange
kommuner som ikke har noen tilgjengelig publiseringsløsning. Kartleggingen bør kunne
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omtale kommunenes forutsetninger for å ta i bruk fellesløsningen og de administrative og
økonomiske konsekvenser av slik ibruktaking, både for eierne av løsningen og for den
enkelte kommune.
Med hilsen

Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef
Thomas Vatne
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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