
Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon*: 22 24 90 90 

Org no. 972 417 858 

Spørsmål til behandling av Prop. 22 S 

Vi viser til brev av 26.11.19 fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomite v/Karin 
Andersen med spørsmål til Prop.22 S. 

Spørsmål - Kap. 2445 post 33 
I proposisjon står det at økningen på 100 millioner kroner skyldes økt behov for prosjektet 
Sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet. Hva konkret handler dette om og hvorfor var 
ikke dette behovet kjent når revidert budsjettet ble lagt fram? 

Svar: 
Prosjektet ble i all hovedsak ferdigstilt 1.7.2019. Arbeidet med sluttoppgjør mellom Statsbygg 
og entreprenører pågår fortsatt. Prosjektet er gjennomført innenfor kostnadsrammen, men 
det må tas høyde for et likviditetsbehov på inntil 100 mill. kroner for å kunne dekke mulige 
krav. Da RNB 2019 ble lagt fram, forelå det ikke tilstrekkelig grunnlag for å beregne 
sluttkostnad i prosjektet.  

Spørsmål - Kap. 541 post 22 
Det står at planer for hvordan pengene skal benyttes fremdeles er under vurdering. Hvorfor 
skal penger avsettes til noe en ikke vet hva er, så sent som i slutten av november i 
bevilgningsåret? 

Svar: 
Bevilgningen til oppfølging av Digital21-strategien ble overført fra Nærings- og 
fiskeridepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med 
endringene i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementene våren 
2019, jf. Prop. 57 S (2018-2019).  
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Bevilgningen foreslås redusert og beløpet omdisponert til omstillingskostnader i 
Digitaliseringsdirektoratet, jf. omtale under kap. 540, post 01. Dette vil understøtte Digital21-
strategiens forslag om å opprette et slagkraftig samordningsmiljø i offentlig sektor som kan 
samhandle med næringslivet om digitalisering. 
 
Vi viser for øvrig til at behandlingen av kap. 541 og 542 er tildelt transport- og 
kommunikasjonskomiteen. 
 
Spørsmål - Kap. 5570 
Hva er formålet med bevilgningen som ble avtalt at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
skulle få i lønnsoppgjøret? 
 
Svar:  
Bevilgning til å dekke statlige virksomheters merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2019 
tildeles Finansdepartementet over kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige 
tariffområdet, post 01 Driftsutgifter, jf. Prop. 123 S (2018-2019). Finansdepartementet har 
fullmakt til å fordele på den enkelte virksomhet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har på 
lik linje med andre statlige virksomheter fått kompensasjon på utgiftssiden på kap. 543, post 
01. 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er imidlertid selvfinansiert ved at utgiftene i hovedsak 
skal dekkes av inntekter fra sektoravgifter og gebyrer. Derfor foreslås kap. 5570, post 70 økt 
med tilsvarende beløp som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fikk tildelt i forbindelse med 
lønnsoppgjøret. Tilsvarende justering er gjort i nysalderingen også tidligere år. 
 
 
Med hilsen 
 
 

    
 Monica Mæland 

Kommunal- og moderniseringsminister 
Nikolai Astrup 
Digitaliseringsminister 

 

 
 
 


