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Statsbudsjettet 2021 - Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - supplerende 
tildelingsbrev nr. 3   
 
Vi viser til omtale i tildelingsbrevet for 2021 punkt 6.1 om rapportering knyttet til 
redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven § 24 og § 26a. Lovendringen 
som trådte i kraft 2020 innebar to nye tiltak i aktivitets- og redegjørelsesplikten, kartlegging 
hvert annet år av lønnsforhold fordelt etter kjønn og ufrivillig deltidsarbeid iht. § 26 annet 
ledd bokstav a. Lønnskartlegging, samt rapportering på likestilling og mangfold for 2021 i 
Prop. 1 S (2022-2023), er omtalt i tildelingsbrevet. Departementet ser behov for å  korrigere 
enkelte forhold knyttet til dette.  
 
De to siste avsnittene i tildelingsbrevet 2021 punkt 6.1 erstattes av følgende:  
 
«Virksomheten har en redegjørelsesplikt iht. likestillings- og diskrimineringsloven § 24 (som 
offentlig myndighet) og § 26a (som arbeidsgiver). Departementet ber om at etatens 
redegjørelse etter begge bestemmelsene, herunder resultat av kartlegging av lønnsforhold 
fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid for rapportåret 2021, gis i årsrapporten 
for 2021.  
 
Departementet legger opp til tilsvarende opplegg med årlig redegjørelse etter likestillings- og 
diskrimineringsloven §§ 24 og 26a i årsrapporten i årene framover. Redegjørelse knyttet til 
resultat av kartlegging av lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruk av ufrivillig deltidsarbeid 
inntas hvert annet år, dvs. for rapportårene 2021, 2023,  osv. Nevnte opplegg for rapportering 
har som konsekvens at egen bestilling og rapportering på likestilling og mangfold  i 
budsjettproposisjonen (Prop. 1 S) utgår fra og med for rapportåret 2021.  
 
For mer informasjon om aktivitets- og redegjørelsesplikten for virksomhetene som offentlig 
myndighet (§ 24) og som arbeidsgiver (§26a), herunder mal for kartlegging av lønnsforhold 
fordelt på kjønn, vises det til informasjon og eksempler utarbeidet av Bufdir.1.» 

                                                 
1 https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/ 



 

Side 2 

 

Departementet gjør oppmerksom på at virksomheten, i tillegg til overnevnte, i årsrapporten 
også skal rapportere iht. øvrige rapporteringskrav på personalområdet slik de fremgår av 
tildelingsbrevet for 2021. 
 
Virksomheten bes om å ta kontakt med departementet ved spørsmål til ovennevnte. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Øystein Schønberg-Grevbo  e.f. 
ekspedisjonssjef 
 

Helge Brunvoll 
avdelingsdirektør 
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