Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
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Statsbudsjettet 2021 - supplerende tildelingsbrev nummer 2 til DFØ
Finansdepartementet viser til vedlagte brev av 9. september 2021 fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD)til oss.
Finansdepartementet ber Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) følge opp
styringssignalene fra KMD iht. vedlagte brev. De midler som KMD tildeler over kap. 500,
post 21 stilles med dette til disposisjon for DFØ iht. de krav og føringer som er omtalt i
vedlagte brev.

Med hilsen

Øystein Schønberg-Grevbo e.f.
ekspedisjonssjef
Anne-Marte S. Johnsen
seniorrådgiver
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Tildelinger og bidrag til supplerende tildelingsbrev til DFØ for 2021
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har behov for å styrke aktiviteten
hos Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) innenfor våre ansvarsområder
inneværende år. Vi ber Finansdepartementet (FIN) stille midler til disposisjon for DFØ i et
supplerende tildelingsbrev ihht prioriteringer og oppdrag i dette brevet. KMD legger opp til
videre dialog med DFØ for å operasjonalisere, foreslå prioriteringer og avklare
departementets forventninger til de enkelte oppdragene.
Pilot – styrket rolle for fagdepartementene i lærlingesatsingen
DFØ tildeles i 2021 1 mill. kroner over kap. 500, post 21 for å dekke utgifter til å fasilitere en
prosess med DFØ og fem departementsområder for å øke bruken av lærlinger i statlig
sektor. DFØ vil være ansvarlig for å tilrettelegge prosessen, herunder blant annet fasilitere
tre workshops for å generere henholdsvis innsikt, ideer og tiltak. DFØ skal også utvikle
konkrete handlingsplaner for de fem departementsområdene. Tiltakene i handlingsplanene
skal kunne iverksettes i det enkelte departementsområde våren 2022.
European Institute of Public Administration (EIPA) og oppnevnelse av vararepresentant til
styret til EIPA fra DFØ
The European Institute of Public Administration (EIPA) holder til i Maastricht, Nederland.
EIPA er en ledende opplærings-, kunnskaps- og erfaringsformidler knyttet til offentlig
administrasjon innen EU-området. EIPA finansieres med kontingenter fra medlemslandene,
bidrag fra EU-kommisjonen og gjennom avgifter fra deltakelse i EIPA.
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KMD forvalter det norske medlemskapet i EIPA i samarbeid med DFØ. Den årlige
kontingenten til EIPA er på 55.000 euro, og deles likt mellom KMD og DFØ.
Norge har en plass i styret for EIPA og en varaplass. KMD har den faste styreplassen, og
DFØ har varaplassen. DFØ bes nå om å utpeke en ny vararepresentant til styret etter
Hildegunn Vollsett, og utarbeide en CV på engelsk for den nye vararepresentanten. CV-en
bes oversendt KMD, slik at departementet kan videreformidle CV-en til EIPA for korrekt
oppnevnelse.
Statens bruk av og erfaringer med sosiale medier i sin eksterne kommunikasjon
DFØ har i brev fra KMD av 30. juni 2021 fått tildelt 250 000 kroner til sitt arbeid med et
kunnskapsgrunnlag om statens bruk av og erfaringer med sosiale medier i sin eksterne
kommunikasjon. Ny frist for notatet til KMD i saken er 31. januar 2022.

Med hilsen

Helene Marie Lassen (e.f.)
avdelingsdirektør
Tone Engebretsen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Riksrevisjonen

Side 2

