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Statsbudsjettet 2021 - DFØ - supplerende tildelingsbrev nummer 4
Finansdepartementet viser til utredningen «Bedre tallgrunnlag om ansettelsesforhold og
lønn i staten - Utredning om løsning for tallgrunnlag til lønnsoppgjør og analyser» av
august 2021. I utredningen anbefaler Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
(DFØ) at det etableres en løsning for data om ansettelsesforhold og lønn i staten til
bruk i arbeidet med lønnsoppgjørene og analyser.
FIN, i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), gir DFØ i
oppdrag å etablere en løsning som skissert og anbefalt i utredningen.
Om ny løsning for tallgrunnlag til lønnsoppgjør og analyser
FIN viser til DFØs egen beskrivelse av løsningen anbefalt i utredningen. Løsningen
skal innfri to hovedformål i prioritert rekkefølge. Den skal tilby et datagrunnlag til
lønnsoppgjørene med partene i lønnsoppgjørene som målgruppe. Datagrunnlaget skal
sammenstille data som i dag mottas via a-ordningen og ønskede tillegg for KMD og
hovedsammenslutningene slik det framkommer i utredningen. Løsningen skal også gi
data som kan brukes til analyser og informasjon om lønn for arbeidsforhold i
statsforvaltningen med departementer og statlige virksomheter som målgrupper.
DFØ vil også søke SSB om utlevering av data om ansatte i staten etter statistikkloven §
14. Disse dataene kan ikke sammenstilles med tallgrunnlaget for lønnsoppgjør og skal
benyttes av DFØ til analyseformål om ansatte, årsverk, bemanning m.m. Resultatet av
analysearbeidet formidles, i aggregert form uten mikrodata, som rapporter,
informasjonssider, svar på henvendelser o.l.
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Sentrale føringer og organisering av arbeidet med ny løsning
Løsningen skal utvikles i samråd med Statistisk sentralbyrå (SSB) med KMD og
hovedsammenslutningene som premissleverandører. Arbeidet med ny løsning skal
organiseres på en slik måte at alle de sentrale partene er involvert og kan følge
utviklingen underveis.
Som tjenesteyter innen lønn, behandler DFØ mange opplysninger om ansatte i staten.
DFØ må sørge for å ha rutiner og systemer som legger til rette for forsvarlig
behandling av slike opplysninger. FIN viser i den forbindelse til føringer for
digitalisering og strategisk ikt-utvikling i del 4 av årets tildelingsbrev.
Overordnet tidsplan
Til lønnsoppgjøret 2022 (data fra 2021) skal SSB i tråd med dagens avtale levere
tallgrunnlag til KMD. Parallelt skal tilsvarende data leveres til DFØ for etablering av ny
løsning. Dette innebærer at for oppstartsåret 2022 skal begge databaser være
tilgjengelig for brukerne.
DFØs løsning skal innlemme tilleggsdata fra alle statlige virksomheter, også de som
ikke har rapportert denne tidligere. Så langt som mulig skal denne dataen for 2021
innlemmes også til lønnsoppgjøret 2022.
Frist for overlevering av tallgrunnlag for lønnsoppgjøret våren 2022 er 31.03.2022. DFØ
skal i løpet av første kvartal 2022 ha etablert en løsning som kan levere et tallgrunnlag
som kan benyttes av partene i lønnsoppgjørene, i tråd med følgende overordnede
tidsplan:
Aktivitet/milepæl
Frist
Bestilling til ikke-kunder om levering av tilleggsdata for 2021 Desember

Ansvar
DFØ

Utforming av avtaler
Januar
- databehandleravtale DFØ-KMD
- datautlevering fra SSB til DFØ på oppdrag fra KMD
- pålegg (PM) til statlige virksomheter om datainnsamling fra
KMD

DFØ, KMD,
SSB

Justering av programmering (innlemming av ytterligere
tilleggsdata) SSB

Januar

SSB

Etablering av dataplattform og sluttbrukerflate (inkl.
avklaring med KMD om behov for funksjonalitet og
standardberegninger)

Februar

DFØ

- påleggtilleggsdata
(PM) til statlige
virksomheterom
datainnsamling
Levere
for 2021
via DFØ til SSB
(første gang ifra
Q1 Januar/
KMD
for
hele 2021, deretter kvartalsvis)
februar
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Ikke-kunder

- Dataoverføring 2021-data fra SSB til KMD (dagens avtale)
- Dataoverføring 2021-data fra SSB til DFØ (ny avtale)
- Tilgjengeliggjøring av DFØs løsning for brukerne

Mars

SSB, DFØ

31.03.2022

I etterkant skal DFØ oppdatere databasen og tilgjengeliggjøre den for partene i
framtidige lønnsoppgjør og i analysearbeid om lønn for arbeidsforhold av mer løpende
karakter. DFØ skal levere en plan for hvordan dataene skal benyttes til analyser og
hvilke sluttprodukter som skal produseres (rapporter, informasjonssider m.m.).
DFØ skal tilgjengeliggjøre dataene for brukergruppene og drifte og utvikle løsningen ut
fra brukernes behov. DFØs leveranseforpliktelser ovenfor brukergruppene skal
konkretiseres i egne databehandleravtaler. FIN skal holdes orientert i arbeidet med
slike avtaler.
Økonomi
DFØ tildeles 2,75 mill. kroner over kap. 500 Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, til å starte arbeidet med å
etablere løsningen i 2021. Midler til å dekke DFØs utgifter i 2022 (etablering og drift)
vil framgå av tildelingsbrevet for 2022. Departementene tar sikte på å rammeoverføre
de varige driftsutgiftene – anslått til om lag 1,9 mill. kroner årlig – til DFØs
budsjettkapittel fra og med budsjettåret 2023.
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