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Oppfølging av den årlige revisjonen av Finansdepartementet og underliggende virksomheter
for 2019 – Dokument 1 (2020–2021)
Riksrevisjonen har gjennomført en revisjon av saksforhold innenfor Finansdepartementets
område som en del av tverrsektoriell undersøkelse av etterlevelse av Stortingets forutsetninger
for gebyrfinansiering av offentlige tjenester. Et hovedfunn fra revisjonen er at en fjerdedel av
gebyrinntektene fra departementenes underliggende virksomheter blir feilaktig presentert som
skatter og avgifter ved rapportering til statsregnskapet.
Finansdepartementet viser til tidligere dialog med DFØ om Riksrevisjonens undersøkelse.
DFØ bes vurdere og foreslå tiltak med tilpasninger i regelverk, rundskriv og veiledninger som
gir en ensartet rapportering av artskonto for gebyrinntekter, uavhengig av om virksomhetene
krever disse inn selv eller benytter Skatteetaten. Samtidig bes DFØ vurdere hvordan virksomhetene og Skatteetaten (som innkrevingsvirksomhet) skal presentere gebyrinntektene i sitt
årsregnskapet. Det tas sikte på at tiltak gjennomføres for 2021-regnskapet.
Tilbud om verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i statlige virksomheter
Av DFØs instruks fremgår at «DFØ skal tilby relevante verktøy og virkemidler til statlige
virksomheter, herunder et verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i statlige virksomheter». DFØ har tidligere utarbeidet et beslutningsgrunnlag for at et tilbud om medarbeiderundersøkelser skal kunne leveres fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) (notat fra DFØ
til Finansdepartementet av 8. mai 2020).
Finansdepartementet ber DFØ om å inngå et faglig samarbeid med STAMI for å realisere et
tilbud som nevnt ovenfor. Samarbeidet bør reguleres gjennom en samarbeidsavtale mellom
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DFØ og STAMI. Avtalen skal inneholde nødvendig avklaringer om hvordan samarbeidet skal
foregå og hva tilbudet skal bestå av. Avtalen skal ha en løpetid og partene skal oppsummere
erfaringene ved utløp.
Belastningsfullmakter til Program for innovasjonskjøp fra oppstartsselskaper (StartOff) og
Statens innkjøpssenter
Vedlagt følger kopi av brev av 6. oktober 2020 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Finansdepartementet. Ved brevet gis DFØ to fullmakter til å belaste kap. 500
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, for å gjennomføre aktiviteter som er nærmere beskrevet i brevet. De beløpene som fremgår av brevet, stilles
med dette til disposisjon for DFØ.
Med hilsen

Øystein Schønberg-Grevbo e.f.
ekspedisjonssjef
Jonas Kjærvik
seniorrådgiver
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Statsbudsjettet 2020 - Belastningsfullmakter til DFØ
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til at ansvaret for fagområdet
offentlige anskaffelser fra 1. september 2020 ble overført fra Digitaliseringsdirektoratet til
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).
KMD ber Finansdepartementet stille følgende midler til disposisjon for DFØ i et tillegg til
tildelingsbrev:
Kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter
Program for innovasjonskjøp fra oppstartsselskaper (StartOff)
Innovasjon i offentlig sektor er én av regjeringens hovedstrategier for å løse utfordringene
som samfunnet vil møte i årene fremover. For å få en mer innovativ offentlig sektor, må vi
etterspørre nye løsninger, og offentlig og privat sektor må samarbeide om å utvikle dem.
StartOff skal fremme innovasjon i offentlig sektor ved å gjøre det enklere for
oppstartsselskaper å inngå kontrakter med det offentlige. I 2020 skal det gjennomføres en
pilot og fullmakten nedenfor skal finansiere arbeidet knyttet til dette. Departementet vil
kommer tilbake i tildelingsbrevet for 2021 om videre finansiering.
StartOff er et prioritert program for KMD og for å sikre at det blir en suksess anbefaler
departementet at det gjennomføres 3-4 pilotprosjekter i 2020. Videre anbefales det at
programmet samlokaliseres med et oppstartsmiljø utenfor DFØ ved programmets oppstart i
2021, for eksempel i en inkubator eller næringsklynge. Eventuelle utgifter knyttet til
samlokaliseringen dekkes av bedsjettmidler for 2021. Ekstern lokalisering vil bidra til å gjøre
StartOff kjent i oppstartsmiljøet, samt at ulike aktører i prosjektene enklere kan dele
erfaringer seg imellom. KMD anbefaler at StartOff evalueres, eksempelvis ved en
følgeevaluering, slik at man kan høste erfaring til den offisielle oppstarten i 2021.
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Hvis DFØ ser det hensiktsmessig å divergere fra en eller flere av disse anbefalingene,
ønsker KMD en kort redegjørelse hvor dette blir begrunnet.
DFØ gis i 2020 fullmakt til å belaste kap. 500, post 21 med inntil 2 500 000 kroner.
Statens innkjøpssenter
DFØ gis i 2020 fullmakt til å belaste kap. 500, post 21 med inntil 1 000 000 kroner for å
forsere inngåelse av nye sentrale innkjøpsavtaler.
Herunder bes innkjøpssenteret om å utarbeide følgende til KMD:
I løpet av des. 2020:
• Utarbeide en oversikt over oppnådde gevinster fordelt på avtaleområder, så langt det
er mulig.
• Vurdere supplerende analyser av gevinster per avtaleområde ved behov.
• Oppdatere og videreutvikle Difi notat: "Finansieringsmodell Statens innkjøpssenter",
datert 9. mai 2019. Det bes om en vurdering av tre alternativer: rammefinansiering,
avgiftsfinansiering, blanding av avgifts- og rammefinansiering. Vurderingene skal
også omfatte finansieringsmodell for Markedsplass for skytjenester.
• Vurdere hvordan DFØ/innkjøpssenteret kan ha en pådriverrolle for at gevinster
oppnås.
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