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Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev 2020 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev til 
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) for 2020. KMD viser videre til statusmøte med 
Digitaliseringsdirektoratet og videre dialog etter møtet, herunder Digitaliseringsdirektoratets 
brev av 3. april 2020. Dette tillegget til tildelingsbrev omhandler følgende saker:  
 

1. Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2019 til 2020 
2. Endringer i tildelingsbrevet for 2020 
3. Tildeling av midler på andre budsjettkapitler 
4. Presisering av merinntektsfullmakter 2020 

 
1. Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2019 til 2020 

Finansdepartementet har i brev av 4. mars 2020 til KMD godkjent overføring av følgende 
ubrukte bevilgninger fra 2019 til 2020: 
 
Kap. 540 Digitaliseringsdirektoratet 

Post Beløp (kroner 

01 Driftsutgifter 5.662.000 

21 Spesielle driftsutgifter 6.203.000 

23 Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter 13.552.000 

25 Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter 40.571.000 

26 StimuLab 13.887.000 

28 Altinn 16.320.000 
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2. Endringer i tildelingsbrevet for 2020 

I den pågående situasjonen med Covid-19 er det viktig at Digitaliseringsdirektoratet kan 
ivareta sine kritiske oppgaver. KMD viser her til at Digitaliseringsdirektoratets 
felleskomponenter som ID-porten, kontakt- og reservasjonsregisteret, digital postkasse og 
Altinn er definert som kritiske digitale samfunnsfunksjoner. KMD viser videre til at 
Digitaliseringsdirektoratet arbeider kontinuerlig for å bistå i realiseringen av regjeringens 
tiltakspakker og har økt beredskap på flere områder. Samtidig må direktoratet ha beredskap 
knyttet til mulig frafall av medarbeidere som blir syke eller må i karantene. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber derfor Digitaliseringsdirektoratet løpende 
vurdere hvilke aktiviteter, oppdrag og rapporteringskrav som det i dagens situasjon vil være 
krevende å gjennomføre/oppfylle.  
 
I statusmøtet 13. februar presenterte direktoratet, med utgangspunkt i tildelingsbrevet for 
2020, aktiviteter og oppdrag som etter direktoratets vurdering må gjennomføres med et 
redusert ambisjonsnivå eller hvor dere ikke har kapasitet til å levere. 
 
Nedenfor følger departementets tilbakemeldinger på de endringer Digitaliseringsdirektoratet 
har foreslått, jf. brev av 3. april 2020:  
 
2.1 Oppdrag 
Følgende oppdrag nedprioriteres:  
 

 Oppdrag 4 – Sikkerhet: Utrede behov for etablering av egen CERT-funksjon for felles 
økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling. Se omtale under 
punktet om sikkerhet nedenfor. 

 Oppdrag 5 – Status for tilstand og utvikling på direktoratets fagområder: Lage første 
versjon for årlig formidling av status for tilstand og utvikling på direktoratets 
fagområder. 

 Oppdrag 10 – Innovasjon i offentlig sektor: Vurdere et konsept for en felles digital 
inngang om innovasjon i offentlig sektor i samarbeid med de andre 
virkemiddelaktørene. 

 
Følgende oppdrag justeres: 
 
Oppdrag 1 – Modell for organisering, styring og finansiering 
Digitaliseringsdirektoratet skal legge fram forslag til samordnet modell for organisering, 
styring og finansiering av felleskomponenter og fellesløsninger. Direktoratet planlegger å 
legge frem første skisse til modell(er) for KMD innen 1. juni 2020. En første leveranse knyttet 
til tjenester under Altinn bør kunne foreligge innen utgangen av 3. kvartal, med sikte på 
konkrete forslag til budsjettprosessen for 2022. Det forutsettes tett faglig dialog mellom 
departementet og direktoratet om denne leveransen. 
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Oppdrag 3 – Handlingsplan for regjeringens digitaliseringsstrategi 
Digitaliseringsdirektoratet skal i samarbeid med KMD, KS og Skate følge opp 
handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Omfanget av oppfølging tilpasses 
tilgjengelig kapasitet. 
 
Oppdrag 4 – Sikkerhet 
Digitaliseringsdirektoratet skal innen 1. juli 2020 bygge opp sikkerhetsfunksjoner knyttet til 
forvaltning av egne løsninger.  Frist endres til 1. oktober 2020. Under Corona-krisen har 
Digitaliseringsdirektoratet etablert en krise- og beredskapsfunksjon som ivaretar 
beredskapsarbeidet. Dette opprettholdes inntil dette oppdraget er levert. 
 
Når det gjelder utredning av behov for en CERT-funksjon for det digitale økosystemet ønsker 
departementet at direktoratet leverer et kort notat med oppsummering av erfaringer fra 
Corona-håndteringen som bakgrunn for en slik framtidig utredning. I notatet bør det angis en 
framdriftsplan for når slik behovsutredning kan starte og leveres. 
 
Oppdrag 8 – Livshendelsen Dødsfall og arv 
Følge opp livshendelsen Dødsfall og arv med utgangspunkt i DSOP. Prosjektet er 1. april gitt 
foreløpig tilsagn om medfinansiering. Prosjektoppstart er planlagt i 2. kvartal, men kan bli 
endret som følge av Covid-19. Leveranse av en første nedskalert versjon planlegges i 2021. 
Inntil annet er besluttet er KMD tjenesteeier for denne tjenesten.. 
 
Oppdrag 12 – Innovasjonsbarometer 
Digitaliseringsdirektoratet skal innen 31. august 2020 gjennomføre innovasjonsbarometer og 
legge fram resultater. Digitaliseringsdirektoratet viser til dialog med departementet, og 
anbefaler at leveransen av innovasjonsbarometer utsettes til 1. april 2021. Bakgrunnen for 
utsettelsen er ressurssituasjonen i Digitaliseringsdirektoratet og at det antas at vi vil få lav 
svarprosent på undersøkelsen under Covid-19 pandemien. 
 
Oppdrag 13 – EUs webtilgjengelighetsdirektiv og oppdrag 15 – Digitalt tilsyn 
Det planlegges for at EUs webtilgjengelighetsdirektiv vedtas som en del av norsk regelverk i 
2020,  men det gjenstår enkelte usikkerhetsmomenter knyttet til EØS-prosessen. 
Digitaliseringsdirektoratet skal forberede håndheving og annen oppfølging, herunder utvikling 
av standardisert tilgjengelighetserklæring som virksomhetene kan ta i bruk. Utviklingen 
tilpasses tilgjengelige ressurser. Ny frist for oppdrag 13 er 31. desember 2020. 
 
Kompetansetilbud til ledere om innovasjon og digitalisering 
Digitaliseringsdirektoratet skal samarbeide med DFØ om et kompetansetilbud til ledere om 
innovasjon og digitalisering. Utviklingen av det nye kompetansetilbudet bør knyttes opp til 
andre viktige utviklingsarbeider i direktoratene, særlig utviklingen av sammenhengende 
tjenester. Direktoratene foreslår ny frist for KMD  for  når et slikt tilbud kan presenteres. 
 
Vi er kjent med direktoratene arbeider med oppdraget. Fellesoppdraget ble kun tatt inn i 
tildelingsbrevet for 2020 til DFØ. Siden det ved en inkurie falt ut av det ordinære 
tildelingsbrevet til Digitaliseringsdirektoratet, tas oppdraget inn i tillegg nr. 1 til tildelingsbrev. 
 
 
2.2 Øvrige endringer 
Innspill til Prop. 1 S for 2021 – Mål om omtale av Digitaliseringsdirektoratet 
Direktoratet skal innen 1. mai 2020 utarbeide forslag til mål for og omtale av direktoratet, 
som skal ligge til grunn for Prop. 1 S for 2021 og tildelingsbrev for 2021. Direktoratet vil gi 
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innspill til tekst i Prop 1 S, men har grunnet Covid-19 ikke kapasitet innen fristen 1. mai til å 
gjøre et større arbeide med målstrukturen for 2021. 
 
KMD viser her til egen dialog, herunder fastsettelse av hensiktsmessig frist for arbeidet.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
KMD viser til KMDs oppdragsbrev 10. mars 2020 vedr. drift av felleskomponentene i Digdir, 
og departementets ønske om at direktoratet gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS) iht. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps mal for gjennomføring av en 
slik analyse. Departementet er her særskilt opptatt at det foretas en slik risiko- og 
sårbarhetsvurdering av de felleskomponentene som direktoratet er ansvarlig for å drifte. 
Departementets frist til Digdir for gjennomføring av en slik analyse er i ovennevnte 
oppdragsbrev satt til 30. april 2020. 
 
Med utgangspunkt i arbeidsbelastningen i nytt direktorat samt pågående arbeid med 
regjeringens tiltakspakker som følge av Covid-19 pandemien, ser KMD at det kan være 
vanskelig å gjennomføre en oppdatert ROS-analyse iht. ovennevnte frist. Direktoratet har, 
med begrunnele i ovenstående, bedt om utsatt frist. Departementet har forståelse for den 
situasjonen direktoratet befinner seg i, og innvilger en forlenget tidsfrist for overlevering av 
ROS-analysen til 30.10.2020. Departementet vil komme tilbake til et eget møte om 
oppdraget. 
 

3. Tildeling av midler på andre budsjettkapitler 

Kap. 541, post 22 
Oppfølging av evaluering av informasjonssikkerhet i statsforvaltningen – 202 500 kroner  
KMD viser til tillegg nr. 6 til tildelingsbrev for 2019 for Direktoratet for forvaltning og IKT, hvor 
det fremgikk at dekning av NorSISs kostnader for medgått ressursbruk skal dekkes 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.  
 
Digdir tildeles med dette 202 500 kroner over kap. 541, post 22 i 2020 til å dekke KMDs 
andel av kostnadene i 2020.  
 
Forberedelser Digital Europe Programme (DEP) – 400 000 kroner 
Dersom Norge slutter seg til Digital Europe Programme (DEP) blir det viktig at 
organiseringen av norsk deltakelse blir god slik at nyttevirkningene av programmet 
maksimeres. DEP er et vesentlig bredere og budsjettmessig større program enn nåværende 
CEF Telecom og ISA2, så det vil være nødvendig å vurdere organiseringen av den nasjonale 
oppfølgingen ved deltakelse i DEP. Arbeidet med å utrede nasjonal oppfølging av deltakelse 
i DEP bør starte snarest mulig og samordnes med  tilsvarende arbeid knyttet til andre 
relevante EU-programmer, og da særlig Horisont Europa.  
 
KMD ønsker at Digdir utreder hvordan den nasjonale oppfølgingen av DEP bør bygges opp, 
herunder hva er behovene, hvilke deler bør følges opp på hvilken måte, og av hvem, samt 
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tidsplan. Utredning og anbefaling om nasjonal organisering må foreligge senest 1. september 
i år. Opplegg og rammer for oppdraget avklares nærmere i samarbeid med KMD. 
 
Digdir tildeles med dette 400 000 kroner over kap. 541, post 22 i 2020. 
 
Program for innovasjonskjøp fra Gov Tek og andre oppstartsselskaper i Norge 
KMD ber Digitaliseringsdirektoratet konkretisere den videre innretningen av et program for 
innovasjonskjøp fra Govtek og andre oppstartsselskaper i Norge. Vi ber om at direktoratet: 

- Identifiserer noen konkrete behov som staten og kommunene står overfor og som er 
egnet som prosjekter i et nytt program. Regjeringens og KS´s strategi En digital 
offentlig sektor 2019-2025 har identifisert noen fokusområder for arbeidet med å 
digitalisere offentlig sektor. Vi ber direktoratet spesielt vurdere om det er behov 
innenfor disse områdene som vil være egnede prosjekter i et slikt program. 
Vurderingen av behovene bør gjøres i samarbeid med Skate. 

- Så langt som mulig identifiserer aktører i det norske GovTek/oppstartsmarkedet, 
særlig aktører som er aktuelle for et samarbeid i programmet 

- Konkretiserer hvordan et nytt program kan organiseres og finansieres, herunder bør 
en partnerskapsmodell hvor både stat og kommunal sektor er representert vurderes.  

- Konsept for nytt program for innovasjonskjøp fra GovTek og andre 
oppstartsselskaper bør testes mot aktuelle interessenter på både etterspørsel- og 
tilbudssiden. 

 
Vi ber om at Digitaliseringsdirektoratets anbefalinger oversendes Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet innen 1. juni 2020.  
 
Digdir tildeles med dette 500 000 kroner over kap 541, post 22 i 2020 til gjennomføring av 
arbeidet. 
 

4. Presisering av merinntektsfullmakter 2020 

KMD viser til tildelingsbrev for 2020, pkt. 6.1 om delegering av merinntektsfullmakter. For 
ordens skyld er de delegerte merinntektsfullmaktene følgende:  
 

overskride bevilgningen under  mot tilsvarende merinntekter under 

Kap. 540, post 01 Kap. 3540, post 03 

Kap. 540, post 21 Kap. 3540, post 03 

Kap. 540, post 22 Kap. 3540, post 05 

Kap. 540, post 23 Kap. 3540, post 06 

Kap. 540, post 28 Kap. 3540, post 07 

 
 
Med hilsen 
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Jan Hjelle (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Katarina de Brisis 
avdelingsdirektør 
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