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Tildeling og bidrag til supplerende tildelingsbrev til DFØ for 2022
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har behov for å styrke aktiviteten innenfor våre
ansvarsområder i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i inneværende år.
KDD ber derfor Finansdepartementet om å innta følgende oppdrag og tildeling av midler til
DFØ i et supplerende tildelingsbrev:

Tildelinger til DFØ på KDDs budsjettkapitler
Kap. 541 Kommunal – og distriktsdepartementet, post 22 Utvikling, gjennomføring og
samordning av IT- og ekompolitikken
Utredning av standardavtalene (SSA-ene) og kartlegging av veiledningsbehov
KDD viser til Meld. St. 22 (2020 – 2021) Data som ressurs. Datadrevet økonomi og
innovasjon hvor det varsles tiltak som skal gjøre det enklere for partene å regulere tilgangsog bruksrettigheter til data ved inngåelse av kontrakter mellom offentlig og privat sektor.
Bruk av anskaffelser som virkemiddel for å stimulere dataøkonomien og datadrevet
innovasjon kan både handle om å gi næringslivet tilgang til data fra det offentlige for å utvikle
bærekraftige løsninger og produkter, og hvordan det offentlige kan sikre seg rettigheter til
data som inngår i leveranser til det offentlige – til internt bruk, eller for deling med andre.
Denne muligheten til å stimulere til innovasjon utnyttes ikke godt nok i dag, ifølge Agenda
Kaupang sin rapport Dataforvaltning og -deling i kommunene (2020) som er utarbeidet
oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
Utvikling av bedre verktøy slik som felles kontraktsmaler og veiledningsmateriell om hvordan
regulere tilgangs- og bruksrettigheter til data i anskaffelser vil kunne bidra til å heve

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
Janicke Weum
22 24 70 46

kompetansen og øke bevisstheten hos offentlige virksomheter, og gi næringslivet større
forutsigbarhet.
DFØ får i oppdrag av KDD å utrede behovet for, og gi anbefalinger til, endringer i
standardavtalene og avtalemalene. Endringene skal gjøre det enklere å regulere tilgangs- og
bruksrettigheter til data i anskaffelser, samt gi en oppfordring til partene om å tilrettelegge for
deling av data der det er mulig.
Arbeidet og anbefalingene skal ta utgangspunkt nasjonale målsettinger i politikken for deling
av data og gjeldende nasjonalt regelverk knyttet til deling og bruk av data (personvern,
sikkerhet, konkurranse og immaterielle rettigheter).
I forbindelse med arbeidet skal DFØ kartlegge offentlige virksomheters behov for veiledning
på området. Det gjelder veiledning om hvordan dagens eller anbefalte avtalemaler skal
brukes og hvilke vurderinger som skal ligge til grunn for ulike valg av kontraktsbestemmelser.
DFØ skal samarbeide med Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) om oppdraget.
Leveransen skal være i form av en kortfattet rapport med konkrete anbefalinger til regulering
av tilgangs- og bruksrettigheter til data i eksisterende eller nye kontraktsmaler. Rapporten
skal også inneholde en anbefaling om hvilke temaer og sjekkpunkter veiledningsmateriellet
bør inneholde og forslag til plan, inkl. kostnader, for utarbeidelse av veiledningsmaterialet.
Oppdraget vil ha oppstart medio mai 2022. Sluttrapporten skal leveres til Kommunal- og
distriktsdepartementet innen 31. oktober 2022. Det planlegges for to fagmøter i forbindelse
med oppdraget, da ved oppstart og ifm. sluttleveransen.
DFØ gis herved fullmakt til å belaste kap. 541 post 22 med 500 000 kroner å videreutvikle
statens standardavtaler og avtalemaler.
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