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Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev for 2020
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev til
Digitaliseringsdirektoratet for 2020. Dette tillegget til tildelingsbrevet inneholder følgende:
1. Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i 2020
2. Bevilgningsendringer
3. Merinntektsfullmakt
4. Kompensasjonsordning for næringslivet
1. Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i 2020
Finansdepartementet har samtykket til fordelingen av samlet kompensasjon for
lønnsoppgjøret i 2020 for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Kap.

Benevnelse

Kroner

540

Digitaliseringsdirektoratet

701 000

Midlene stilles herved til disposisjon for Digitaliseringsdirektoratet
2. Bevilgningsendringer
Stortinget har ved behandlingen av Innst. 172 S (2020-2021, jf. Prop. 48 S (2020-2021)
vedtatt følgende bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2020 på kap. 540/3540:
Kap
540
540
540

Post
01
21
22

Bevilgningsendring
-1 176 000
-4 427 000
15 000 000

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Ny bevilgning
206 793 000
31 681 000
95 000 000
Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Avdeling for IT- og
forvaltningspolitikk

Saksbehandler
Thomas Vatne
22 24 48 63

540
540
3540
3540

25
28
05
07

-9 800 000
17 455 000
15 000 000
13 255 000

136 277 000
264 803 000
95 000 000
104 800 000

Kap. 540 Digitaliseringsdirektoratet
Post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen er redusert med 1,2 mill. kroner som følge av overføring av fagområdet
offentlige anskaffelser, inkl. Statens innkjøpssenter til DFØ 1. september 2020.
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres
Bevilgningen er redusert med 4,4 mill. kroner som følge av overføringen av fagområdet
offentlige anskaffelser, inkludert Statens innkjøpssenter, til DFØ 1. september 2020.
Post 22 Bruk av nasjonale felleskomponenter
Som følge av sterkere vekst i antall innlogginger i ID-porten, og økt bruk av Digital postkasse
og eSignering utover det som var estimert, er bevilgningen økt med 15 mill. kroner mot en
tilsvarende økning på kap. 3540, post 05.
Post 25 Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres
Med bakgrunn i avregning av prosjekter som fikk tilsagn om medfinansiering i 2016 og 2017,
og hvor totalt tilsagn ikke er benyttet i sin helhet, er bevilgningen redusert med 9,8 mill.
kroner.
Post 28 Altinn, kan overføres
Bevilgningen er basert på estimater for tjenesteeiernes dekning av driftskostnader. De
nyeste estimatene viser et merbehov og bevilgningen er derfor økt med 17,5 mill. kroner.
Kap. 3540 Digitaliseringsdirektoratet
Post 05 Bruk av Nasjonale felleskomponenter
Som følge av sterkere vekst i antall innlogginger i ID-porten, og økt bruk av Digital postkasse
og eSignering utover det som var estimert, er bevilgningen økt med 15 mill. kroner mot en
tilsvarende økning på kap. 540, post 22.
Post 07 Altinn
Bevilgningen er basert på estimater for tjenesteeiernes dekning av driftskostnader. De
nyeste estimatene viser et merbehov og bevilgningen er derfor økt med 13,3 mill. kroner.
Estimatet inkluderer ikke inntekter fra KS som foreløpig er estimert til om lag 4,2 mill. kroner,
men hvor det på nåværende tidspunkt ikke er signert avtale med KS.
3. Merinntektsfullmakt
Departementet delegerer følgende merinntektsfullmakt til Digitaliseringsdirektoratet for
budsjettåret 2020:

Side 2

Fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 540, post 28 mot tilsvarende merinntekter
under kap. 3540, post 03.
4. Kompensasjonsordning for næringslivet
Brønnøysundregistrene er i gang med å forberede en kompensasjonsordning for
næringslivet. Brønnøysundregistrene skal samarbeide med Digitaliseringsdirektoratet om
bruk av fellesløsninger som direktoratet forvalter i utvikling av kompensasjonsordningen.
Samarbeidet med Brønnøysundregistrene skal formaliseres gjennom en egnet avtale eller
gjennom et mandat. Vi ber om at avtalen eller mandatet forelegges for departementet før jul.
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