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Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2020
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev til
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) for 2020. Dette tillegget til tildelingsbrev omhandler
følgende saker:
1. Bevilgningsendringer
2. Tildeling av midler på andre budsjettkapitler
3. Presiseringer til enkelte oppdrag.

1. Bevilgningsendringer
Stortinget har ved behandlingen av Prop. 117 (2019-2020 og Prop. 127 (2019-2020), jf.
Innst. 360 S (2019-2020) vedtatt følgende bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2020:
Digitaliseringsdirektoratet
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(kroner)
Prop. 117 (2019-2020) Prop. 127 (2019-2020) Ny bevilgning
-26 071 000
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123 385 000
25 800 000
247 348 000

Post 01 Driftsutgifter
Som følge av at fagområdet offentlige anskaffelser, inkludert Statens innkjøpssenter, skal
overføres til DFØ 1. september 2020, er bevilgningen redusert med 25,1 mill. kroner. KMD
ber Digitaliseringsdirektoratet innen 12. oktober melde inn i behov for korrigeringer i

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

Saksbehandler
Thomas Vatne
22 24 48 63

nysaldert budsjett for 2020, hvor budsjettet for 2020 vurderes opp mot regnskap per 31.
august 2020.
Bevilgningen er redusert med 1,6 mill. kroner som følge av justeringer etter overføringen av
ansvarsområdene under avdelingene for ledelse og for utredning og analyse.
Bevilgningen er videre økt med 0,6 mill. kroner som følge av merkostnader direktoratet har i
forbindelse med Covid-19, knyttet til arbeidet med en midlertidig løsning med digital tilgang
for utenlandske arbeidstakere til systemene i NAV.
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Bevilgningen er redusert med 8 mill. kroner som følge av overføring av fagområdet offentlige
anskaffelser. Midlene er knyttet til program for digitale anskaffelser og til etablering og drift av
markedsplass for skytjenester.
Post 23 Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres
Bevilgningen er økt med 2 mill. kroner som følge av merkostnader i forbindelse med Covid19 og 3,8 mill. kroner til arbeidet med en midlertidig løsning med digital tilgang for
utenlandske arbeidstakere til systemene i NAV.
Bevilgningen er videre økt med 6 mill. kroner til å etablere en permanent køløsning for IDporten.
Post 28 Altinn
Bevilgningen er økt med 16 mill. kroner for å sørge for en sikker, stabil og robust drift og
forvaltning av dagens Altinn-løsning. Det blir samtidig mulig å fortsette arbeidet med å ta i
bruk Altinn Tjenester 3.0. Departementet ønsker å bli orientert om nye tjenester som tar
denne løsningen i bruk og eventuelle utfordringer med det. Vi vil særskilt bli orientert om
Skatteetatens planer om å legge skattemeldingen for næringsdrivende inn i Tjenester 3.0 og
framdriften i dette.
Bevilgningen er videre økt med 3 mill. kroner til merkostnader som følge av Covid-19 og 6,8
mill. kroner til diverse tiltak som følge av iverksatte tiltak i møte med virusutbruddet, herunder
kompensasjonsordningen for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av
virusutbruddet.

2. Tildeling av midler på andre budsjettkapitler
Kap. 500, post 21
Kartlegge bruk av samisk språk på offentlige nettsider
Digitaliseringsdirektoratet skal gjennomføre et prosjekt for å kartlegge bruk av samisk språk
på offentlige nettsider. Oppgaven vil omfatte tallmateriale og sammenligningsgrunnlag for
senere analyser. Dette skal inkludere en presentasjon av de aktuelle funn. Det er også et
mål at metodikk fra dette prosjektet skal kunne gjenbrukes ved senere tilsvarende målinger".
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Direktoratet tildeles 0,5 mill. kroner i 2020.
Kap. 541, post 22
Oppdrag 13. Oppfølging av WAD-direktiv
Direktoratet bes ta ansvar for arbeidet med å oversette standarden EN 301 549 som ligger til
grunn for WAD, samt nye krav som framgår av WCAG 2.1, ettersom direktoratet har den
nødvendige tekniske kjennskapen til kravene, i tillegg til at direktoratet er kjent med
begrepsbruk fra tidligere runde med oversetting av WCAG 2.0 på nivå A og AA.
Departementet legger til grunn at Standard Norge er aktøren som er best egnet til å
gjennomføre arbeidet med oversetting av EN-standarden. Direktoratet bør samtidig kunne
være kvalitetssikrer for oversettelsen, ut fra sin kompetanse.
Direktoratet tildeles 400 000 kroner til å dekke kostnader som følger av utsetting av
oppdraget til Standard Norge.

3. Presiseringer til enkelte oppdrag
Oppdrag 3 - Oppfølging av handlingsplanen for digitaliseringsstrategien, herunder arbeidet
med sammenhengende tjenester.
Regjeringen har lagt til grunn er at utviklingen av sammenhengende tjenester skal i størst
mulig grad ta utgangspunkt i pågående tiltak.
Digitaliseringsdirektoratet skal derfor vedlikeholde en statusoversikt over de tjenester /
aktiviteter som hører under de ulike livshendelsene. Departementet ønsker å motta en første
utgave av slik fullstendig oversikt innen utgangen av september 2020. En slik oversikt bør
kunne si noe om status på de ulike tjenestene/aktivitetene – er disse ferdig digitalisert, og om
ikke – hva er planer for det. Status på annet arbeid, for eks. gjennomført tjenestedesign
/brukerreise, knyttet til realiseringen av livshendelsen bør også inngå.
Oversiktene skal brukes til å til enhver tid kunne informere regjeringen om status i arbeidet
med livshendelser. Hvilke tjenester som planlegges, når de skal lages, og når de er ferdig
digitalisert.
Oversiktene skal også danne grunnlag for å starte arbeidet med å se sammenhenger på
tvers av den enkelte livshendelse, slik at man sikrer gjenbruk av felles elementer, og at ikke
samme tjeneste blir etablert flere ganger.
Det er viktig å identifisere koblinger mellom de ulike tjenestene som inngår i livshendelser.
En viktig fellesnevner er konsept for realisering av en "digital assistent". Utredning av denne
bør derfor prioriteres, for å sikre at de ulike tjenestene etablerer en enklere tilgang til egne
data, målrettet og riktig informasjon til brukeren og sikre at tjenester er persontilpasset.
Ansvaret for den enkelte livshendelse er allerede plassert i seks departementer. Det enkelte
departement har ansvar for framdrift for sin livshendelse. Digitaliseringsdirektoratets viktige
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oppgave er derfor arbeidet med samordningen på tvers av livshendelsene. Erfaringer fra
livshendelsen dødsfall og arv kan brukes som innsikt til dette arbeidet.
Digitaliseringsdirektoratet skal utvikle en fagtematisk plan for metodearbeidet med
sammenhengende tjenester, i dialog med den interdepartementale gruppen og KMD.
Direktoratet skal følge opp arbeidet med brukskvalitet i sammenhengende tjenester, som
departementet har satt i gang en utredning på.
Oppdrag 8 – Dødsfall og arv
Digitaliseringsdirektoratet skal innen utgangen av året lage en plan for det videre arbeidet
med livshendelsen Dødsfall og arv. Planen skal inneholde konkretisering av arbeidet i 2021,
samt en skisse av planene for arbeidet med livshendelsen frem mot 2025.
I parallell med arbeidet med Oppgjør etter dødsfall, jf. tildelingsbrev for 2020, skal
Digitaliseringsdirektoratet, i samarbeid med relevante aktører, gjennomføre en bruker/behovskartlegging for sammenhengende tjenester innenfor livshendelsen Dødsfall og arv.
Det kan tas hensyn til tidligere gjennomførte brukerkartlegginger innenfor tema/området.
Direktoratet avgjør selv om bruker-/behovskartleggingene skal gjennomføres høsten 2020
eller våren 2021.
Oppdraget omfatter også kartlegging av gjennomførte og pågående IKT-tiltak/prosjekter som
bidrar til å oppfylle brukerbehovene som blir identifisert, samt beskrivelse av eventuelle
behov som ikke dekkes av pågående tiltak (gap-analyse).
På bakgrunn av kartleggingene, skal direktoratet anbefale et scope for gjennomføring av
livshendelsen Dødsfall og arv - tentativt innen sommeren 2021.
Program for innovasjonskjøp fra Gov Tek og andre oppstartselskaper i Norge
Det vises til tillegg til tildelingsbrev nr. 1 for 2020 hvor direktoratet ble bedt om å oversende
anbefalinger om videre innretning av programmet. Direktoratet ble samtidig tildelt 0,5 mill.
kroner til arbeidet. Departementet mottok anbefalingene 2. juli. Vi vil i eget brev komme
nærmere tilbake til føringer for det videre arbeidet inkl. en ytterligere tildeling av midler.
Forberedelser Digital Europe Programme (DEP)
Med henvisning til oppdrag om å utrede organisering av oppfølgingen av mulig norsk
deltakelse i Digital Europa programmet (DEP) gitt i tillegg til tildelingsbrev nr. 1 for 2020 vil
departementet presisere at dersom Norge slutter seg til DEP, må Digitaliseringsdirektoratet
være forberedt på å bidra til å forberede den nasjonale oppfølgingen av DEP også i perioden
fra utredningen om DEP er levert (i september i år) til programmet starter opp i januar 2021.
Arbeidet med DEP i 2021 vil departementet, dersom Norge slutter seg til programmet,
komme tilbake til i tildelingsbrevet for 2021.
Med hilsen
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