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Supplerende tildelingsbrev fra KMD for 2021 - oppfølging av norsk 
deltakelse i Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL)  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) stiller i dette supplere 

tildelingsbrevet for 2021 ytterligere midler til rådighet for Norges forskningsråds arbeid med å 

følge opp norsk deltakelse i EU-programmet DIGITAL.   
  

Formålet med tildelingen 

Formålet med tildelingen er det samme som beskrevet i supplerende tildelingsbrev om 

DIGITAL datert 4. juni 2021, vår referanse 18/2791-100. 

 
Budsjettildelinger for 2021 

Norges forskningsråd tildeles ytterligere 0,5 million kroner til oppfølging av norsk deltakelse i 

DIGITAL i 2021, herunder etablering og drift av nasjonalt koordineringspunkt for DIGITAL i 

samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Innovasjon Norge. Ressursbehov utover dette 

dekkes innenfor eksisterende rammer. 
 
Kap. 541 IT- og ekompolitikk [tall i tusen]  

 Post  Betegnelse  Opprinnelig 
budsjett 

Endring Budsjett 2021  

22  Utvikling, gjennomføring og 
samordning av IT- 
og ekompolitikken, kan 
overføres, kan nyttes under 
post 70  

1000 500  1500  

 

 
Departementet utbetaler midlene umiddelbart. Midlene blir overført til samme konto som for 
andre utbetalinger fra KMD, med mindre Norges forskningsråd gir beskjed om noe annet.  

Norges forskningsråd 

Postboks 564 

1327 LYSAKER 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/2791-131 

Dato 

1. oktober 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

 

 
Rapportering og resultatoppfølging   

KMD ber om at Norges forskningsråds rapportering på bruken av tildelingen for 2021 inngår i 

årsrapporten. Innholdet i årsrapporten skal være en kort redegjørelse for bruken av tildelte 

midler.  

  

KMD har det overordnede ansvaret for å koordinere oppfølgingen av norsk deltakelse i 

DIGITAL og leder en styringsgruppe for dette. Styringsgruppen skal brukes aktivt for å 

etablere en effektiv samhandling for mobilisering til, og oppfølgingen av, norsk deltakelse i 

DIGITAL.  

  

Vi avklarer i samråd med Norges forskningsråd forholdet mellom styringsgruppen for 

DIGITAL og den ordinære styringsdialogen.     

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jan Hjelle (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Katarina de Brisis 

avdelingsdirektør 
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