Direktoratet for forvaltning og IKT
Postboks 1382 Vika
0114 OSLO
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18. desember 2019

Tillegg nr. 6 til tildelingsbrev for 2019
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev til Direktoratet for
forvaltning og IKT (Difi) for 2019. Dette tillegget til tildelingsbrevet inneholder følgende:
1. Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i 2019
2. Bevilgningsendringer
3. Tildeling av midler på andre budsjettkapitler
1. Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i 2019
Finansdepartementet har samtykket til fordelingen av samlet kompensasjon for
lønnsoppgjøret i 2019 for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Kap.

Post

Benevnelse

540

01.1

Direktoratet for forvaltning og IKT

Beløp (1 000
kroner)
4 140

Midlene stilles herved til disposisjon for Difi.
2. Bevilgningsendringer
Stortinget har ved behandlingen av Innst. 137 S (2019-2020), jf. Prop. 22 S (2019-2020),
vedtatt følgende bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2019 på kap. 540/3540:
Kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT
Post 01 Driftsutgifter
OK stat
Driften av Opplæringskontoret OK stat er basert på en delt finansiering der virksomhetene
som er medlem av OK stat skal bidra til finansiering av kontoret. Dette innebærer at deler av
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lærlingstilskuddet som fylkeskommunene innbetaler, holdes tilbake og dekker deler av
driftsutgiftene i Difi. Som følge av at utviklingen i antall nye lærlinger har flatet ut, er
bevilgningen på posten redusert med 2,1 mill. kroner.
Omstillingskostnader
Regjeringen besluttet i 2019 å endre ansvars- og oppgavefordelingen mellom Difi,
Brønnøysundregistrene og Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Den organisatoriske
endringen innebærer blant annet at Altinn skilles ut fra Brønnøysundregistrene og slås
sammen med Difi under navnet Digitaliseringsdirektoratet. Difi har i forbindelse med
omorganiseringen engangskostnader til nødvendige investeringer, ombygging, kjøp av IKTutstyr, arkiv og dokumentforvaltning, økonomi- og regnskap, kommunikasjon mv.
Bevilgningen på posten er økt med 4 mill. kroner til å dekke deler av omstillingskostnadene.

Gjeldende bevilgning på posten utgjør 298,1 mill. kroner.
Post 27 Opplæringskontoret OK stat
Som følge av at utviklingen i antall nye lærlinger har flatet ut, er bevilgningen på posten
redusert med 4,1 mill. kroner til 6,2 mill. kroner.
Kap. 3540 Direktoratet for forvaltning og IKT
Post 02 Opplæringskontoret OK Stat
Som følge av at utviklingen i antall nye lærlinger har flatet ut, er bevilgningen på posten
redusert med 6,2 mill. kroner til 9,4 mill. kroner.
3. Tildeling av midler på andre budsjettkapitler

Kap. 541 IT-politikk, post 22 Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken
NorSIS skal delta i fellesprosjekt med Difi om oppfølging av evalueringen av
informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Dekning av NorSISs kostnader for medgåtte
ressursbruk skal deles likt mellom KMD og Difi. Kostnadene utgjør 810 000 kroner ekskl.
mva, fordelt med 405 000 kroner i 2019 og 405 000 kroner i 2020. NorSIS fakturerer hele
beløpet Difi direkte.
Difi tildeles 202 500 kroner over kap. 541, post 22 til å dekke KMDs andel av kostnadene i
2019.
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