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Statsbudsjettet 2021 - supplerende tildelingsbrev nr. 2
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev til
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) for 2021. Dette supplerende tildelingsbrevet omhandler
følgende saker:
1. Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2020 til 2021
2. Tildeling av midler på andre budsjettkapitler
3. eID for innreisende uten norsk fødselsnummer eller d-nummer

1. Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2020 til 2021
Finansdepartementet har godkjent overføring av følgende ubrukte bevilgninger fra 2020 til
2021:
Kap. 540 Digitaliseringsdirektoratet
Post

Beløp i 1 000 kroner

01 Driftsutgifter

2 551

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

3 474

23 Utvikling og forvaltning av nasjonale fellesløsninger, kan overføres

12 871

25 Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres

81 420

26 StimuLab, kan overføres

4 375

28 Altinn, kan overføres

14 095

29 Tjenesteeierfinansiert drift av Altinn, kan overføres

3 379

2. Tildeling av midler på andre budsjettkapitler
Kap. 541, post 22
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

Innsynsløsning – tekniske og juridiske muligheter, 1 mill. kroner
Digitaliseringsdirektoratet skal gjennomføre en mulighetsstudie i den hensikt å kartlegge
tekniske og juridiske muligheter for å etablere en digital løsning som gir borgerne mulighet
for innsyn i og, der regelverket åpner for det, økt kontroll over egne personopplysninger som
behandles i offentlig sektor. Utredningen skal også gjøre rede for muligheten for at en slik
løsning kan omfatte personopplysninger som behandles av privat sektor. Utredningen skal gi
en overordnet beskrivelse av en eller flere mulige løsninger som kan gi borgerne enklere
innsyn i og økt grad av kontroll over egne personopplysninger. Det skal gis en vurdering av
tekniske, juridiske og økonomiske konsekvenser av, og ev. hindre for, de ulike
løsningsalternativene.
Utredningen skal leveres Kommunal- og moderniseringsdepartementet senest 1. mai 2022.
Digdir skal rapportere på status 15. oktober 2021 og 1. mars 2022.
Digdir tildeles 1 mill. kroner i utredningsmidler i 2021.
Nærmere beskrivelse av oppdraget
Personopplysninger er en ressurs med potensielt stor verdi. Presset på bruk av
personopplysninger er økende. Regjeringen mener det er viktig å legge til rette for at
borgerne i størst mulig grad har råderett over egne personopplysninger. Innsyn i og
informasjon om behandling av personopplysninger er grunnleggende for utøvelse av andre
rettigheter og ivaretakelse av eget personvern. Økt kontroll over egne opplysninger kan også
gi grunnlag for økt tillitt og økt vilje til å dele personopplysninger for bruk til nye formål.
Regjeringen ønsker derfor å medvirke til at borgerne så enkelt som mulig skal kunne få
innsyn i egne personopplysninger og benytte sine rettigheter etter personopplysningsloven
og personvernforordningen hos offentlige virksomheter. En felles digital løsning for innsyn i
og, der det er juridisk mulig, økt kontroll over egne personopplysninger kan være ett mulig
virkemiddel for å gi borgerne bedre råderett over egne opplysninger.
Personopplysningsloven (lov 15. juni 2018 nr. 38) og personvernforordningen (EUs
forordning 2016/679) skal danne utgangspunkt for arbeidet, blant annet i vurderingen av
hvilke opplysninger som anses som personopplysninger. Med innsyn menes de rettighetene
de registrerte har til å få informasjon om behandling av opplysninger om seg selv i henhold til
personvernforordningen art. 13- 15 jf. art. 12. Innsyn skal gjøre det mulig for den registrerte å
forstå hvilke opplysninger som behandles, hvem som behandler dem og for hvilket formål
opplysningene behandles.
Med kontroll over egne personopplysninger menes muligheten til å benytte rettighetene som
følger av personopplysningsloven og personvernforordningen, slik som rett til retting eller
sletting, og muligheten til å samtykke til deling og viderebehandling av personopplysninger
hos nye behandlingsansvarlige og/eller for nye formål og ev. senere til å trekke dette
samtykket tilbake. Kontroll over egne opplysninger kan også omfatte muligheten, og i noen
tilfeller retten, til å ta med seg opplysningene til en ny behandlingsansvarlig.
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Utredningen skal inkludere en vurdering av hvilke offentlige etater det kan være relevant å
inkludere i en felles digital løsning for innsyn i og kontroll over egne personopplysninger,
samt hvilke rettigheter som kan inkluderes i løsningen. Siden også privat sektor behandler
store mengder personopplysninger, skal det vurderes om det er mulig å knytte deler av privat
sektor til den ønskede løsningen. Det kan særlig være relevant å vurdere integrasjon mot
virksomheter som utveksler personopplysninger med offentlig sektor, som finans- og
forsikringssektoren.
Det er ikke en forutsetning at løsningsforslaget skal kunne realiseres isolert fra andre tilbud til
innbyggerne. Dersom det i arbeidet fremstår som hensiktsmessig, kan forslag til løsning
derfor teknisk knyttes til andre innbyggerløsninger som utvikles i regi av
Digitaliseringsdirektoratet eller andre. Det vil for eksempel være relevant å se dette
utredningsarbeidet i sammenheng med det pågående arbeidet med digital assistent.
I arbeidet skal Digitaliseringsdirektoratet, på hensiktsmessig måte, involvere offentlige
virksomheter som vil kunne bli berørt av en mulig teknisk løsning. I spørsmålet om
integrasjon mot privat sektor, skal relevante private behandlingsansvarlige inviteres til dialog.
Datatilsynet skal konsulteres i spørsmål som gjelder etterlevelse av personopplysningsloven
og personvernforordningen. Det kan også se hen til tilsvarende arbeider i andre land, som
f.eks. Sverige, eller internasjonale organisasjoners arbeid med ivaretakelse av de
registrertes rettigheter.
DIGITAL – 1 mill. kroner
Regjeringen har vedtatt at Digitaliseringsdirektoratet, Innovasjon Norge og Norges
Forskningsråd sammen skal ha det løpende ansvaret for oppfølging av norsk deltakelse i
DIGITAL, herunder ansvaret for å sikre nødvendig nasjonal koordinering og mobilisering. Det
er videre besluttet at Digdir skal ha ansvaret for å samordne arbeidet til de tre aktørene.
Arbeidet skal foregå basert på anbefalt organisering utarbeidet av Digdir, IN og NFR og
oversendt KMD 8. februar 2021. Vi legger til grunn at de tre virksomhetene i felleskap blir
enige om praktisk innretning av oppfølgingen.
Til etablering og drift av nasjonalt koordineringspunkt for DIGITAL i 2021 tildeler KMD totalt
tre mill. kroner fordelt med én million kroner hver til Digdir, IN og NFR. I tråd med
regjeringens beslutning legges det videre til grunn at noe ressurser i Digdir, IN og NFR kan
brukes til denne oppgaven innenfor virksomhetenes formål og rammer.
Framtidige finansieringsbehov for denne oppgaven behandles som del av de alminnelige
budsjettprosessene. Dette gjelder også for eventuelle stimuleringsmidler til søkere og midler
til nasjonale egenandeler.
KMD skal ha det overordnede ansvaret for å koordinere oppfølgingen av norsk deltakelse i
DIGITAL og lede en styringsgruppe for dette. Vi kommer tilbake til mandat og organisering
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av styringsgruppen, men legger til grunn at gruppen skal brukes aktivt for å etablere en
effektiv samhandling for mobilisering til, og oppfølgingen av, norsk deltakelse i DIGITAL.
Digdir tildeles 1 mill. kroner til oppfølging av norsk deltakelse i DIGITAL, herunder etablering
og drift av nasjonalt koordineringspunkt for DIGITAL i 2021. Ressursbehov utover dette
dekkes innenfor eksisterende rammer.
Oppfølging av WAD-direktiv – 160 000 kroner
KMD viser til tillegg til tildelingsbrev nr. 2 for 2020 hvor Digdir fikk tildelt 400 000 kroner til
oppfølging å dekke kostnader som følge av utsetting av oppdraget med å oversette ENstandarden. Digdir belastet om lag 240 000 kroner til formålet i 2020.
Digdir tildeles med dette 160 000 kroner til å dekke resterende utgifter i 2021.
Ny nasjonal strategi for bruk av elektronisk identifikasjon i offentlig sektor, 0,4 mill. kroner
Det er besluttet at det skal utvikles en ny nasjonal strategi for eID som gir rammer for bruk av
eID i offentlig sektor basert på kartlagte behov hos brukere, som sikrer bred og sikker tilgang
for alle til offentlig digitale tjenester, og som tar høyde for den teknologiske utviklingen på
eID-området. Strategien utarbeides i samarbeid mellom Digdir og KMD i tråd med fastsatt
mandat og milepælsplan.
Det er fastsatt i mandatet for strategien at det skal bestilles i markedet en analyse av
sluttbrukerbehov og finansiering av eksterne kartlegginger og analyser avtales i felleskap
mellom Digdir og KMD. Med bakgrunn i dette er det estimert et behov på 1 900 000 kroner
og avtalt at hvv. 1 500 000 kroner dekkes av Digdir og 400 000 kroner dekkes av KMD.
Digdir tildeles med dette 400 000 kroner til bestilling av kartlegging av sluttbrukerbehov i
2021.

3. eID for innreisende uten norsk fødselsnummer eller d-nummer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oppdragsbrev datert 26. mars 2021.
Med hilsen

Jan Hjelle (e.f.)
ekspedisjonssjef
Katarina de Brisis
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Kopi
Riksrevisjonen
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