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Tildelingsbrev 2021 – Tillegg 5
Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev 2021 for
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) datert 18. desember 2021 og
brev om opprettelse og finansiering av ny fellestjeneste i DSS for sosiale medier (SoMe)
datert 15. september 2021 (vedlagt).
KMD gir med dette DSS i oppdrag å igangsette etablering av den nye fellestjenesten i DSS
for sosiale medier for departementsfellesskapet. For nærmere beskrivelse av SoMefellestjenesten se vedlagt brev.
Føringer for oppdraget
Tidsestimat for etablering av SoMe-fellestjenesten:
• DSS skal etablere SoMe-fellestjenesten så raskt som det lar seg gjennomføre1.
• KMD ønsker å bli informert om når SoMe-fellestjenesten vil være på plass så snart
DSS vet noe mer konkret om oppstartstidspunkt.
Finansiering av SoMe-fellestjenesten:
• Kostnadene til etablering og drift av SoMe-fellestjenesten skal fordeles likt mellom
alle departementene og Statsministerens kontor (SMK).
• SoMe-fellestjenesten skal være brukerfinansiert i de to første driftsårene – 2022–
2023.
• DSS skal i driftsperioden 2022–2023 opparbeide seg erfaringstall for drift og
administrasjon av SoMe-fellestjenesten.
1

DSS har i sitt brev til KMD datert 30. juni 2021 – Svar på oppdrag 1 samt forslag til vesentlige endringer og nye
tjenester i 2021 – estimert at SoMe-fellestjenesten kan etableres med virkning 4 måneder etter at beslutningen
om etablering og finansiering fattes.
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DSS skal oversende regnskapsoversikt til KMD over hva de bruker på SoMefellestjenesten. Dette skal skje i forbindelse med tertialrapporteringen i hele
driftsperioden.
KMD vil på bakgrunn av DSS sine erfaringstall fra driftsperioden, foreslå en
rammeoverføring av fellestjenesten for 2024.

Informasjon til departementene og SMK om den nye fellestjenesten for SoMe:
• DSS skal informere departementene og SMK om den nye fellestjenesten for SoMe.
• Informasjon om SoMe-fellestjenesten, inkludert tjenestebeskrivelse, må være
tilgjengelig på Depweb når tjenesten er klar til bruk for departementene og SMK.
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