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Statsbudsjettet 2019 - Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev til Direktoratet for
forvaltning og IKT (Difi) for 2019.
Dette tillegget til tildelingsbrev omhandler følgende:
1. Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2018 til 2019
2. Tildeling av midler på andre budsjettkapitler
3. Oppdrag innovative anskaffelser
4. Oppdrag "Sikker sky"
5. Oppdrag Markedsplass/innkjøpsordning for skytjenester
6. Oppdrag videreutvikling av Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter
7. Norsk lysingsblad – fremtidig utvikling
8. Regjeringens inkluderingsdugnad
9. Identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF)
1. Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2018 til 2019
Finansdepartementet har i brev av 06. mars 2019 til KMD godkjent overføring av følgende
ubrukte bevilgninger fra 2018 til 2019:
Kap 540 Direktoratet for forvaltning og IKT
Post
Post 01 Driftsutgifter
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Post 23 Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter
Post 25 Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Avdeling for IT- og
forvaltningspolitikk

Beløp (kroner)
9 924 000
6 383 000
17 025 000
27 647 000

Saksbehandler
Thomas Vatne
22 24 48 63

2. Tildeling av midler på andre budsjettkapitler
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 12,5 mill. kroner for å følge opp de sentrale parters tildeling
av kompetansemidler, hovedsakelig til virksomhetsprosjekter, men også til dekning av
kostnader til regionale konferanser for ledere og tillitsvalgte.
Beløpet på 12,5 mill. kroner inkluderer overførte midler fra 2018.
3. Oppdrag innovative anskaffelser
I forbindelse med arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor har det
kommet tydelig frem at offentlig sektor ikke alene kan løse utfordringene vi står ovenfor. Skal
vi klare å løse de store samfunnsflokene og sette brukeren i sentrum, må vi samarbeide på
tvers av sektorer og nivåer i offentlig sektor. I tillegg må offentlig sektor samarbeide med
andre aktører som frivillige, innbyggere, forskningsinstitusjoner og næringslivet.
Et viktig virkemiddel i offentlig sektors samarbeid med næringslivet er innovative
anskaffelser. Vi har flere enkelteksempler på at innovative anskaffelser er et kraftfullt
virkemiddel for å finne gode løsninger som gir høye besparelser på sikt. Samtidig har vi flere
indikasjoner på at dette er et virkemiddel som fremdeles har et stort uutnyttet potensial.
Vi ønsker derfor en vurdering og anbefaling av Difi knyttet til hvordan vi bør jobbe videre med
dette temaet for å utløse potensialet i innovative anskaffelser, med vekt på hvordan dette kan
gi merverdier for offentlig sektor, innbyggere og næringsliv. Som en del av vurderingen
ønsker vi at Difi ser hen til hva som gjøres i andre land (som for eksempel Skottland). Difi
bes vurdere om det er barrierer mot innovative anskaffelser i regelverket og foreslå
eventuelle endringer som ligger innenfor det EØS-rettslige handlingsrommet. Difi bør også gi
råd om hvordan innovative anskaffelser kan ses i sammenheng med andre eksiterende eller
nye tiltak for innovasjon i offentlig sektor. Vurderingen må også ses i sammenheng med
NFDs stortingsmelding om anskaffelser.
KMD ber om at Difi leverer en plan/skisse til arbeidet (tematikk og metode) innen 15. mai og
at selve vurderingen, som omfatter et faglig innspill og forslag til ny politikk og tiltak, leveres
departementet innen 1. oktober. KMD foreslår at vi avholder et fagmøte ganske umiddelbart
for en faglig avklaring av bestillingen.
4. Oppdrag sikker sky
Vi viser til vedlagte oppdragsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til NSM om
oppgaver tilknyttet "sikker sky" og et nytt konsept for en skybasert felles, sikret, ugradert IKThovedplattform for Forsvaret.
I brevet fra JD til NSM framgår det at NSM og Difi i fellesskap skal vurdere dette konseptet.
JD vil kalle inn til et oppstartsmøte i april. I dette møtet vil det være naturlig å se på

Side 2

arbeidsdeling og samarbeidsform mellom NSM og Difi. KMD anser at det er naturlig at Difi
primært blir involvert i å vurdere i hvilken grad den foreslåtte løsningen kan tilbys som en
fullverdig skytjeneste til statsforvaltningen, særlig de virksomheter som har et spesielt behov
for sikre løsninger, og hvordan en slik løsning eventuelt kan tilbys uten at det kommer i
konflikt med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
5. Markedsplass/innkjøpsordning for skytjenester
KMD har foreslått å etablere en markedsplass for skytjenester i regi av Difi/Statens
innkjøpssenter. Difi har i 2019 fått i oppdrag å starte arbeidet med en slik etablering, men en
fullskala satsing vil evt. starte fra 2020.
Som en del av arbeidet med å forberede dette, er det behov for noe mer dokumentasjon.
KMD ber derfor Difi forberede følgende innen 1. juni 2019:
−

−
−

En oppdatert overordnet gevinstrealiseringsplan som detaljerer hvor store gevinster
henholdsvis statlige virksomheter og kommunene vil få. Forslag til tidspunkt, kapittel
og post og størrelse på innsparingspotensial skal fremgå.
Levetidsbetraktninger for tiltaket sett opp mot antatt utvikling i behovet for
markedsplassen over tid, inkludert forslag til når og hvordan tiltaket skal evalueres.
Forslag til finansieringsmodell for tiltakets varige kostnader. Det skal også vurderes
om tiltaket kan finansieres ved rammeoverføring fra statlige virksomheter og
kommunene.

6. Videreutvikling av Medfinansieringsprdningen for digitaliseringsprosjekter
KMD ber Difi komme tilbake til departementet innen 1. juni med følgende:
 Vurdering av konkrete resultater av allerede tildelte midler gjennom
medfinansieringsordningen. Detaljering av typer gevinster og fordeling av disse på
aktører, herunder også bidrag til budsjettmessig handlingsrom.
 Vurdering av mulige justeringer i tildelingskriterier for midlene, herunder om hele
ordningen skal vris mot tverrgående tiltak, samt om det skal stilles krav til at tiltak
bidrar til handlingsrom i budsjettet. Det skal vurderes om kravet til gevinstrealisering
bør utvides til å gjelde netto gevinst for alle berørte statlige virksomheter og
kommunene.
KMD ber Difi ta kontakt med departementet for å avklare hvordan oppdraget skal løses.
7. Norsk lysingsblad – fremtidig utvikling
KMD og Difi har vært i dialog om den fremtidige utviklingen av Norsk lysningsblad, siste epost av 13. mars 2019. Brønnøysundregistrene (BR) har i et brev til Difi av 27. februar 2019
vurdert forespørselen om overtakelse av ansvar for Norsk Lysningsblad (NL).
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) støtter forslaget fra BR om at
gjeldsordningsloven § 3-2 endres fra kunngjøring i NL til kunngjøring i BRs elektroniske
kunngjøringspublikasjon. I den forbindelse ber vi Difi kontakte Justisdepartementets
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sivilavdeling for å orientere om overføringen. KMD støtter videre Difis forslag om utvikling av
midlertidig kunngjøringsløsning ved bruk av Drupal.
Når det gjelder midler til utvikling bes Difi ta kostnadene til dette innenfor direktoratets
rammer.
KMD vil gi uttrykk for at BRs forslag om å overta resten av NLs publiseringsportefølje er
interessant. Det er vår vurdering at denne porteføljen mer naturlig hører hjemme hos BR og
en overføring av porteføljen til BR på sikt kan derfor være formålstjenlig. Vi ber derfor Difi
komme tilbake til KMD med en anbefaling når det gjelder nærmere tidspunkt for overføring
av resten av NLs publiseringsportefølje og at anbefalingen er basert på en felles vurdering av
Difi og BR.
8. Regjeringens inkluderingsdugnad
Departementet viser til brev av 27. mars 2019 vedrørende Difis arbeid med
inkluderingsdugnaden i staten. Føringer for bruk av tidligere tildelte midler gis i dette brevet.
9. Identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF)
Ny sikkerhetslov trådte ikraft 01.01.2019 med utvidet virkeområde. Med ny sikkerhetslov kan
også privat sektor underlegges loven, samt virksomheter i offentlig sektor som ikke tidligere
har hatt ansvar etter sikkerhetsloven.
I hht. § 2-1 i den nye loven er departementene ansvarlige for forebyggende sikkerhetsarbeid
innenfor sine ansvarsområder og skal a) identifisere og holde oversikt over grunnleggende
nasjonale funksjoner b) identifisere og holde oversikt over virksomheter som har vesentlig
betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner c) fatte vedtak om at loven helt eller delvis
skal gjelde for andre virksomheter d) melde inn oversikter til sikkerhetsmyndigheten etter
bokstav a og b og vedtak etter bokstav c.
KMD bestiller nå en første innmelding fra Difi på pkt. a og b, som et grunnlag for videre
arbeid med å melde inn oversikter til sikkerhetsmyndigheten. KMD vil ev. kunne komme
tilbake med ytterligere bestillinger når departementet har fått en første oversikt over mulige
GNFer i KMDs sektorer.
Ny sikkerhetslov oppstiller tre overordnete nasjonale sikkerhetsinteresser (NSI) som premiss
for sikkerhets- og beredskapsarbeidet. De tre NSI'ene er:
1. Landets suverenitet
2. Landets territorielle integritet
3. Landets demokratiske styreform
Disse er definert ved ivaretakelsen av:
a) de øverste statsorganers virksomhet, sikkerhet og handlefrihet
b) forsvar, sikkerhet og beredskap
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c) forholdet til andre stater og internasjonale organisasjoner
d) økonomisk stabilitet og handlefrihet
e) samfunnets grunnleggende funksjonalitet, og befolkningens grunnleggende sikkerhet
En Grunnleggende nasjonal funksjon (GNF) er definert som «tjenester, produksjon og andre
former for virksomhet som er av en slik betydning at et helt eller delvis bortfall av funksjonen
vil få konsekvenser for statens evne til å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser".
Videre er en GNF understøttet av ulike virksomheter, som enten:
- behandler sikkerhetsgradert informasjon
- råder over informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur som har
avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner
- driver aktivitet som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner
Med bakgrunn i ovennevnte ber departementet om at Difi, med utgangspunkt i vedlagte
veileder fra NSM, innen 02.05.2019 foreta en vurdering av hvorvidt direktoratet eier eller
forvalter noen funksjoner, objekter eller infrastruktur i sin virksomhet, som enten i seg selv
kan/bør anses som en GNF, eller som understøtter en eller flere GNF'er.
Med hilsen

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

Vedlegg:
- Oppdragsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet til NSM om "Sikker sky"
- Veileder for identifisering av grunnleggende nasjonale funksjoner
Kopi
Nærings- og fiskeridepartementet
Riksrevisjonen
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