Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Postboks 7154 St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref

Vår ref

19/4801 - 9

Dato

23.03.2020

Statsbudsjettet 2020 – tillegg nr. 1 til tildelingsbrev – overføring av ubrukte bevilgninger
på kap. 540 – belastningsfullmakter
Vedlagt følger kopi av brev av 19. ds. fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) til oss.
Av brevet fremgår overføring av ubrukte 2019-bevilgninger på kap. 540 Digitaliseringsdirektoratet til kap. 1605 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Til post 01 er
overført 6 447 000 kroner. Sammen med tidligere overført beløp, jf. vårt brev av 5. ds., er det
nå overført til sammen 8 307 000 kroner på post 01. Til post 22 er det overført 231 000 kroner. De nå overførte beløpene stilles med dette til disposisjon for DFØ på linje med tidligere
overførte beløp og bevilgningen iht. saldert budsjett 2020, jf. vårt tildelingsbrev av
20.12.2019.
Videre fremgår av brevet at DFØ til gjennomføring av nærmere angitte oppdrag og prosjekter
gis fire fullmakter til å belaste kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, post 21
Spesielle driftsutgifter, og én fullmakt til å belaste kap. 502 Lønnsoppgjøret i staten, post 70
Tilskudd til kompetanseutvikling mv. De beløp som fremgår av også denne delen av brevet,
stilles med dette til disposisjon for DFØ.
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19. mars 2020

Overføringer av ubrukte bevilgninger fra 2019 til 2020 og
belastningsfullmakter til DFØ for 2020
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til overføring av ressurser på
fagområdene ledelse og utredning og analyse, som fra 1. januar 2020 er overført til DFØ fra
Difi.
Overføring av ubrukte bevilgninger fra 2019 til 2020:
Finansdepartementet (FIN) har i brev av 4. mars 2020 godkjent overføring av ubrukte
bevilgninger fra 2019 til 2020.
Følgende ubrukte midler på kap. 540 Digitaliseringsdirektoratet knyttet til ovennevnte
fagområder er overført til kap. 1605 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring:
Fra kap. 540
post 01
post 21
post 27

Til kap. 1605
post 01
post 01
post 22

Kroner
5.381.000
1.066.000
231.000

Belastningsfullmakter:
KMD ber FIN stille følgende midler til disposisjon for DFØ i et tillegg til tildelingsbrev:
Kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter
Effektiv forvaltning av EU/EØS-arbeidet
Difi fikk i tillegg til tildelingsbrev nr. 4 for 2019 tildelt 600 000 kroner til å gjennomføre
prosjektet med formål å identifisere og analysere forvaltningens behov for faglig og
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administrativ støtte i arbeidet med EU/EØSsaker, som kan legges til grunn for beslutning om
mulige løsninger som er effektive og bærekraftige over tid.
DFØ gis i 2020 fullmakt til å belaste kap. 500, post 21 med inntil 150 000 kroner til å fullføre
prosjektet.
Kartlegging av antall statlige ansatte
Vi viser til tillegg til tildelingsbrev for Difi nr. 5 for 2018. Der fremgikk at Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, i forbindelse med oppdrag om kartlegging av antall statlige
ansatte, vil betale for utgitene knyttet til kjøp av data fra SSB.
DFØ har i tildelingsbrevet for 2020 fått i oppdrag å oppdatere kartleggingen fra september
2019 med data for 2019 og å publisere resultatet av kartleggingen som notat/rapport.
DFØ gis i 2020 fullmakt til å belaste kap. 500, post 21 med 90 000 kroner til betaling for
utgifter knyttet til databestilling fra SSB i 2020.
Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne
DFØ gis i 2020 fullmakt til å belaste kap. 500, post 21, med inntil 1,6 mill. kroner for å
gjennomføre traineeprogrammet som ble startet opp i 2019 og for å starte gjennomføringen
av et nytt traineeprogram i 2020 som skal omfatte mennesker med både nedsatt
funksjonsevne og hull i Cven, dvs. de to målgruppene for inkluderingsdugnaden i statlig
tariffområde.
Felles satsning på digital opplæring i staten
DFØ gis i 2020 fullmakt til å belaste kap. 500, post 21, med inntil 1,044 mill. kroner for å drive
rådgivning og oppfølgning overfor statlige virksomheter i digital opplæring.
Kap. 502 Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte avsetninger, post 70 Tilskudd til
kompetanseutvikling mv., kan overføres, kan nyttes under kap. 502, post 21 Spesielle
driftsutgifter
DFØ gis fullmakt til å belaste kap. 502, post 70 med 15,1 mill. kroner for å følge opp og
honorere godkjente søknader mv. om kompetansemidler avsatt ved lønnsoppgjøret våren
2018. Beløpet er overførte midler fra 2019.
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