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Statsbudsjettet 2022 - Tildelingsbrev til Direktoratet for høyere utdanning 
og kompetanse for Digidel 

Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) stiller i dette tildelingsbrevet midler til 

rådighet og gir retningslinjer og rammer for arbeidet Direktoratet for høyere utdanning og 

kompetanse (HK-dir) skal gjøre for å drifte og videreutvikle kurs- og opplæringsressursene 

innen grunnleggende digital kompetanse fra www.digidel.no.  

 

Det foreslås ikke større endringer i rammene for arbeidsområdet for 2022 da KMD i løpet av 

våren vil utarbeide en handlingsplan for arbeidet med tiltak knyttet til strategien Digital hele 

livet. KMD vil invitere HK-dir til samarbeid på aktuelle områder knyttet til utvikling av nye tiltak 

på området. 

 

I 2022 er det satt av 1,5 millioner kroner på KMDs budsjett kap. 541 IT- og ekompolitikk, post 

22 Utvikling, gjennomføring og samordning av IT- og ekompolitikken, til dette formålet, jf. 

Prop. 1 S (2021-2022) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innst. 13 S 

(2021-2022) vedtatt 20. desember 2021. 

 

Formål med tildelingen 

KMD ønsker at opplæringsressursene for grunnleggende digitale ferdigheter 

(www.digidel.no) skal støtte opp om ambisjonen om at alle landets kommuner skal opprette 

et veiledningstilbud for innbyggere som trenger hjelp til å utvikle grunnleggende digital 

kompetanse for bruk av digitale publikumstjenester fra forvaltningen og privat sektor. 

 

HK-dirs arbeid med å videreutvikle Digidel.no skal ses i sammenheng med KMDs og KS' 

arbeid med å utvikle det kommunale veiledningstilbudet Digihjelpen. KS skal delta i 
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Side 2 
 

redaksjonsgruppen for Digidel-ressursene. Videre skal utadrettede aktiviteter som f.eks. 

gjennomføring av regionale møteplasser og erfaringssamlinger, være avstemt mellom HK-dir 

og KS Digihjelpen slik at planlagte og gjennomførte aktiviteter i denne sammenheng tydelig 

fremstår som komplementære tiltak for å fremme befolkningens digitale kompetanse. 

 

KMDs oppfølging av prioriteringene i denne tildelingen skal skje gjennom to halvårlige 

fagmøter og via tilleggkapittel i den ordinære rapportering til Kunnskapsdepartementet med 

kopi til KMD. 

 

Oversikt over beløp som kan disponeres i 2022 

HK-dir gis fullmakt til å belaste KMDs budsjett kap. 541, post 22 med inntil 1,5 millioner 

kroner til vedlikehold og videreutvikling av Digidel-ressursene i 2022, slik at dette bidrar til 

gode opplæringsressurser for bl.a. KS Digihjelpen, og kommunenes øvrige veiledningsbehov 

innen grunnleggende digitale ferdigheter. 

 

Fullmakten gjelder også for å utgiftsføre tilhørende merverdiavgift på Finansdepartementets 

kapittel 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter. 

 

Vi gjør oppmerksom på at ubenyttede midler ikke kan overføres til neste budsjettår. Dersom 

det skulle oppstå forsinkelser og behov for å overføre midler til dette formålet i påfølgende 

budsjettår ber KMD om at HK-dir tar kontakt med departementet så tidlig som mulig. 

 

Mål og oppdrag for 2022 

Målet med KMDs tildeling er at HK-dir skal ha ressurser internt til å kunne vedlikeholde og 

videreutvikle opplæringsressursene på nettstedet www.digidel.no. Digidel.no og innholdet 

skal være innrettet slik at alle landets kommuner – og kursarrangører i bl.a. frivillig sektor – 

har en åpen, oppdatert og velfungerende ressursbase som de fritt kan benytte i forbindelse 

med utvikling av lokalt tilpassede veiledningstilbud til innbyggere som har behov for 

opplæring innen grunnleggende digitale ferdigheter.  

 

Som et ledd i dette skal HK-dir spesielt fokusere på: 

• å styrke sin koordinerende rolle for å bidra til utvikling av tilrettelegging av 

opplæringsmateriell innen grunnleggende digitale ferdigheter og kompetanse 

• ivareta det overordnede redaktøransvaret for www.digidel.no  

• bidra til at det finnes kvalitetssikrede ressurser for brukere og veiledningspersonell og 

andre som driver opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter for voksne 

• etablere samarbeid med andre aktører som tilbyr aktuelle opplæringsressurser for å 

sikre tilgjengeliggjøring av disse til de som skal gi opplæring lokalt 

• lede en redaksjonsgruppe med relevante samarbeidspartnere for å sikre god kvalitet 

og aktualitet på ressursene på www.digidel.no. KMD deltar i gruppen som observatør 

• foreta en fortløpende vurdering av å ta inn nye opplæringsressurser fra 

samarbeidspartnere og andre aktuelle aktører 

• tilrettelegge for at samarbeidspartnere som NAV og Skatteetaten, og andre aktuelle 

aktører, kan få publisert sine opplæringsressurser på www.digidel.no dersom 



 

 

Side 3 
 

ressursen er tilrettelagt/tilpasset målgruppen, og at HK-dir/redaksjonsgruppen anser 

det som hensiktsmessig 

• føre statistikk over bruken av www.digidel.no, og de enkelte opplæringsressurser som 

ligger under www.digidel.no  

• bidra til å arrangere kurs i samarbeid med KS og KMD rettet mot kommuner som 

trenger hjelp til å etablere Digihjelpen-tilbud 

• arrangere erfaringsseminar i samarbeid med KS og KMD for deling av erfaringer og 

inspirasjon mellom kommuner som har tilbud, og de som ikke har etablert dette. 

Møtene kan også benyttes av HK-dir til å motta innspill til utvikling av Digidel-

ressursene 

• fortløpende oppdatere utviklingsplanen for arbeidet med Digidel. 

 

I de tilfeller hvor HK-dir vurderer å avslutte eller nedprioritere ressurser som er en del av 

www.digidel.no skal den eller de aktørene som har utviklet opplæringsressursen informeres. 

Ved store endringer i nettstedets oppbygging, funksjonalitet, mv. skal KMD orienteres. HK-dir 

skal vurdere hvorvidt deler av opplæringsressursene bør finnes på flere målformer og språk. 

Kostnader knyttet til dette kan dekkes over bevilgningen fra KMD. HK-dir har ansvar for 

kommunikasjon om, samt distribusjon og promotering av, opplæringsressursene via eget 

nettsted og på sosiale medier. 

 

KMD ber også om at det i løpet av 2022 opprettes en dialog knyttet til vurdering av behovet 

for en ny undersøkelse av befolkningens digitale kompetanse i løpet av 2023. Departementet 

vil i starten av 2022 invitere HK-dir til å delta i oppfølgingen av aktuelle tiltak knyttet til 

strategien Digital hele livet. 

 

Rapportering og resultatoppfølging 

KMD ber om at Kompetanse Norges rapportering på bruken av tildelingen for 2022 inngår i 

HK-dirs halvårs- og årsrapport til KD, og at disse også blir sendt i kopi til KMD. 

Teksten i halvårs- og årsrapporten skal være en kort redegjørelse for bruken av tildelte 

midler, herunder en omtale av: 

• Oppdateringshyppighet av www.digidel.no 

• Bruksmønster (oppslagsstatistikk) for Digidel-ressursene 

• Antall møter i redaksjonsgruppen (tilsv.) for vedlikehold og utvikling av innhold og drift 

av nettstedet 

• Samarbeidet med KS Digihjelpen 

• Plan for videreutvikling, ev. nyutvikling, av opplæringsressursene 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digidel.no/


 

 

Side 4 
 

KMD ber om at HK-dir sender kopi av halvårsrapporten som skal sendes 

Kunnskapsdepartementet medio august 2022, inkl. regnskapsstatus og prognose for forbruk 

pr. 31. desember 2022. 

 

Med hilsen 

 

 

Jan Hjelle (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Katarina de Brisis 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi: Riksrevisjonen 
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