
 

 

 

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

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kdd.dep.no 
 

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

Avdeling 
Avdeling for IT- og 
forvaltningspolitikk 

Saksbehandler 
Live Heltberg 
22 24 47 80 

Statsbudsjettet 2022 - supplerende tildelingsbrev nr. 2 

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) viser til tildelingsbrev til 
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) for 2022. Dette supplerende tildelingsbrevet omhandler 
følgende saker: 
 

1. Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2021 til 2022 
2. Oppdrag - årlige uttrekk fra eInnsyn 
3. Oppdrag – utredning av behovet for en permanent hjemmel for innhenting av 

opplysning om utenlandsk identifikasjonsnummer fra Folkeregisteret i forbindelse 
med utstedelse av eID 

4. Oppdrag - finansieringsmodell for fellesløsningene 
5. Rapportering på arbeidet med bærekraftmålene 
6. Replanlegging av videre arbeid Datafabrikken 

 

 
1. Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2021 til 2022 

Finansdepartementet har godkjent overføring av følgende ubrukte bevilgninger fra 2021 til 
2022: 
 
Kap. 540 Digitaliseringsdirektoratet 

Post Beløp i 1 000 
kroner 

Endre konto 2022 

01 Driftsutgifter 1 362 
 

 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 10 066  

Digitaliseringsdirektoratet 
Postboks 1382 Vika 
0114 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/894-46 

Dato 

1. juli 2022 
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21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 712 54 027 

23 Utvikling og forvaltning av nasjonale 
fellesløsninger, kan overføres 

4 544  

25 Medfinansieringsordning for 
digitaliseringsprosjekter, kan overføres  

91 964  

26 StimuLab, kan overføres 997  

28 Altinn, kan overføres 79 54 023 

 
 
 

2. Oppdrag - årlige uttrekk fra eInnsyn 
Riksrevisjonens oppfølgingsrevisjon om arkivering og åpenhet i forvaltningen: Saken ble 
behandlet i Stortinget 18. mars 2022. Stortinget har bedt Riksrevisjonen følge feltet videre.. 
Regjeringen vil følge med på utviklingen i årene fremover og eventuelt iverksette nye tiltak. 
  
KDD har behov for årlige uttrekk fra eInnsyn som kan følge utviklingen i arkivering og 
journalføring. Vi ber om tilsvarende uttrekk som Riksrevisjonen har gjort og tallene må være 
sammenlignbare for tidligere uttrekk. Vi ber om: 

 Uttrekk på antall dager fra et dokument er ferdigstilt, til det er registrert på offentlig 
journal, gjennomsnitt og median for alle statlige virksomheter, fordelt på 
departementsområder og SMK.  

 Oversikt over andelen forhåndsunntatte dokumenter i departementene og SMK.  
  
KDD vil informere øvrige departementer om status i deres sektorer. Vi vurderer også å 
innarbeide statistikken i KDDs budsjettproposisjon og ber om å få oversendt tallene fra Digdir 
innen 31. august. Uttrekket vil gjøres årlig inntil videre. 
 

3. Oppdrag – utredning av behovet for en permanent hjemmel for innhenting av 
opplysning om utenlandsk identifikasjonsnummer fra Folkeregisteret i 
forbindelse med utstedelse av eID  

Det er vedtatt en midlertidig hjemmel i Forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for 
elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften) § 18 som innebærer at eID-tilbydere 
kan innhente opplysninger fra folkeregistermyndigheten om en persons utenlandske 
identifikasjonsnummer uten hinder av taushetsplikt. 
 
Behovet for en hjemmel som sikrer tilgang til opplysning om utenlandsk 
identifikasjonsnummer oppsto i forbindelse med pandemien og til bruk i løsningen MinID 
Passport, som ble etablert som en midlertidig løsning for utstedelse av eID uten fysisk 
oppmøte til utlendinger som var blitt permittert og hadde returnert til hjemlandet. 
 
Da den midlertidige hjemmelen i selvdeklarasjonsforskriften første gang ble vedtatt i mai 
2020, ble det vurdert som nødvendig å hjemle innhenting av utenlandsk 
identifikasjonsnummer i lov dersom hjemmelen skulle gjøres permanent. Innhenting av 
personopplysninger fra Folkeregisteret forutsetter lovhjemmel og hjemmelen i lov om 
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elektroniske tillitstjenester § 2 vurderes som ikke tilstrekkelig klar for å forskriftsfeste tilgang 
til opplysninger fra Folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt. Ved behov for en permanent 
hjemmel vil det derfor være behov for å vurdere fastsetting i lov. 
 
Vi har sett et behov for opplysning om utenlandsk identifikasjonsnummer i forbindelse med 
koronapandemien, men også i forbindelse med den pågående krigen i Ukraina.  
 
Den midlertidige hjemmelen i selvdeklarasjonsforskriften gjelder til 31.12.2023. 
Det er behov for kunnskap om hjemmelen bør gjøres permanent. Digdir bes derfor om å skal 
kartlegge hvilke sammenhenger og til hvilken bruk eID-utstedere har behov for tilgang til 
Folkeregisteret for innhenting av opplysninger om utenlandsk identifikasjonsnummer. 
 
Kartleggingen bør også inneholde en oversikt over hva som registreres i Folkeregisteret per i 
dag i forbindelse med tildeling av d-nummer til utlendinger og i hvilken utstrekning det er 
behov for opplysninger utover hva som registreres i dag, og om ev. registrering skal være 
obligatorisk. 
 
Digdir skal levere behovsbeskrivelsen innen 31.12.2022. 
 

4. Oppdrag - finansieringsmodell for fellesløsningene 
KDD viser til tildelingsbrev for 2022 hvor Digdir fikk følgende oppdrag med frist 01. april 2022 
«Direktoratet skal utarbeide en oppfølgingsrapport med oppsummering fra de utredningene 
de har foretatt om MVA og privates bruk. Basert på dette skal direktoratet gi departementet 
råd om hvilke prinsipielle forhold som må avklares samt ansvarsforhold i det videre arbeidet. 
Dette arbeidet vil gi grunnlag for valg om finansieringsmodell, herunder sentralfinansiering.» 
 
Oppfølgingsrapporten med oppsummering fra utredningene ble levert iht. frist den 1.4. 
Rapporten omtaler imidlertid ikke prinsipielle forhold som må avklares, og ansvarsforhold i 
det videre arbeidet. Digdir skal i løpet av september oversende et grunnlag for 
departementets dialog med FIN knyttet til MVA. Grunnlaget skal inneholde en oversikt over 
prinsipielle avklaringer knyttet til MVA.  
 
KDD skal komme tilbake til regjeringen i forbindelse med 2024 budsjettet og har behov for en 
oversikt over hvilke avklaringer som gjenstår og hvilke tiltak direktoratet mener bør 
gjennomføres for å kunne utarbeide et første forslag til finansieringsmodell for 
fellesløsningene samt en plan for det videre arbeidet.  
 
Digdir bes utarbeide en oversikt over nødvendige prinsipielle avklaringer og grunnlag for 
beslutninger som må fattes andre halvår 2022, samt i dialog med departementet utarbeide 
nødvendig grunnlag for departementets forslag til regjeringens budsjettarbeid 2024.Digdir 
skal levere avtalt dokumentasjon innen 2.11.2022. 
 

5. Rapportering på arbeidet med bærekraftmålene 
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KDD rapporterer årlig til Stortinget om innsatsen for å nå bærekraftsmålene på 
departementets ansvarsområder. Departementet har behov for informasjon fra Digdir til 
rapporteringen i Prop. 1 S. KDDs virksomheter bidrar til bærekraftsmålene når de utfører 
sine samfunnsoppdrag. De kan også bidra gjennom endringer i driften av etaten, f. eks. 
gjennom praksis for innkjøp og reiser. 
 
I årsrapporten for 2022 del III om årets aktiviteter og resultater skal Digdir omtale arbeidet 
med bærekraftsmålene og redegjøre for hvilke(t) bærekraftsmål virksomhetens arbeid har 
bidratt til. 
 
Føringen om omtale av bærekraftsmålene i den årlige mål- og resultatrapporteringen 
videreføres årlig i tildelingsbrevene, frem til oppdatering av virksomhetens hovedinstruks. 
 

6. Replanlegging av videre arbeid Datafabrikken 
 
Det er behov for replanlegging av videre arbeid knyttet til Datafabrikken. Digdir bes 
disponere tildelte midler til satsningen i 2022 slik at budsjettmidlene utnyttes hensiktsmessig i 
2022 og 2023. Digdir bes komme tilbake til KDD med en konkret leveranseplan for 
Datafabrikken for siste halvdel av 2022 og for 2023. Planen bør også inneholde en oversikt 
over hvordan resterende budsjetterte midler planlegges disponert.  
 
Det bør legges vekt på en behovsdrevet utvikling som tar utgangspunkt i de behov offentlige 
datatilbydere (produsenter) og SMBer (konsumenter) har. KDD vil avtale et eget møte med 
DigitalNorway for å diskutere nærmere hvilke muligheter og hva slags rolle DigitalNorway 
skal ha i arbeidet med deling av private data fremover. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan Hjelle (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Katarina de Brisis 
avdelingsdirektør 
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