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I brev til Finansdepartementet fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og 

Klima- og miljødepartementet (KLD) av hhv. 2. mars 2022 og 1. mars 2022 har de to 

departementene bedt Finansdepartementet videreformidle prioriteringer, oppdrag og 

stille midler til disposisjon for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). 

 

Finansdepartementet (FIN) ber DFØ følge opp føringene fra de to nevnte 

departementene i tråd med omtalen under.  

 

Tiltak for økt fokus på mangfold og inkludering i lærlingestrategien 

DFØ bes om å vektlegge mangfold og inkludering i arbeidet med lærlingeordningen, 

og tilrettelegge med nødvendige tiltak for å styrke dette arbeidet. Det skal blant annet 

fokuseres på grupper som har særlige utfordringer med å få lærlingeplass, herunder 

gutter med flerkulturell bakgrunn. DFØ tildeles 500 000 kroner over KDDs kap. 500, 

post 21 for 2022. 

 

Mobilitet i staten/Mobilitetsprogrammet 

Mobilitetsprogrammet i staten ble stoppet på grunn av pandemien. Basert på erfaringer 

fra ulike piloter som omfatter mobilitet, skal DFØ anbefale og legge til rette for 

løsninger som bidrar til økt mobilitet og samordning i staten. DFØ tildeles 300 000 

kroner over KDDs kap. 500, post 21 for 2022. 

 

Kompetansesatsingen i staten 

I perioden 2014-2018 utviklet Difi/DFØ en rekke E-læringskurs. P.t. er det 51 kurs på  



 

Side 2 

læringsplattformen. DFØ bes igangsette oppdatering av eksisterende kurs og utvikle 

nye ved behov. DFØ skal blant annet utvikle og implementere et samlet 

kompetansetilbud i grunnleggende forvaltningskompetanse. 

 

DFØ skal også sikre at temaet tillitsbasert ledelse innarbeides i eksisterende og 

eventuelt nye lederutviklingstiltak der det er relevant. DFØ tildeles 1,5 mill. kroner over 

KDDs kap. 500, post 21 for 2022. DFØ skal innen 1. april komme tilbake med en 

oversikt over prioritering av aktiviteter innenfor denne rammen. 

 

Oppfølging av den nasjonale strategien for sirkulær økonomi 

Arbeidet med oppfølging av den nasjonale strategien for sirkulær økonomi er godt i 

gang. KLD vil gi DFØ 1,5 mill. kr til arbeidet med dette i 2022. Midlene gis som 

belastningsfullmakt på KLDs kap. 1400 post 21. KLD vil komme tilbake med 

opplysninger om overføring av ubrukt bevilgning for 2021 når de er godkjent. 

Prosjektnummer 22620400 må brukes ved alle henvendelser om prosjektet.  

 

Midlene til DFØ skal gå til prosjekter gjennom StartOff til oppstartsselskaper som 

utvikler løsninger innen sirkulærøkonomi. StartOff er et samarbeid mellom DFØ, 

Digdir og Leverandørutviklingsprogrammet som kan få fram nye sirkulære løsninger i 

samarbeid mellom offentlige oppdragsgivere og det private markedet.  

 

StartOff gjør det tryggere for offentlige virksomheter å gjennomføre en rask, grønn og 

oppstartvennlig anskaffelse. Oppstartsselskaper kan ofte sitte på den innovative 

løsningen som svarer på et offentlig behov. Det kan for eksempel være apper eller 

delingsløsninger innen transport, sensorteknologi som effektiviserer avfallshåndtering, 

eller digitale plattformer for ombruk av byggematerialer og møbler. Problemet er ofte 

at oppstartsbedrifter og oppdragsgivere ikke kjenner til hverandre og at 

anskaffelsesprosesser er for lange og tunge til at oppstartsbedrifter kan delta. StartOff 

bringer oppdragsgivere og oppstartsbedrifter sammen og følger partene gjennom hele 

innkjøpsprosessen.  

 

KLD gjør spesielt oppmerksom på at midlene tildeles til gjennomføring av prosjekter i 

2022.  

 

Rapportering:  

En kortfattet rapport om status for prosjektene sendes KLD (postmottak@kld.dep.no) 

innen 15. september 2022. Denne rapporten skal gi en vurdering av om prosjektene vil 

bli gjennomført som planlagt i løpet av 2022. Dersom det på dette tidspunkt er klart at 

midlene ikke vil bli fullt ut benyttet, skal det framkomme av rapporten. 

Sluttrapportering/årsrapport på tildelte midler sendes Klima- og miljødepartementet så 

fort prosjektet er ferdig og (postmottak@kld.dep.no) senest innen 1. mars 2023.  

 

Rapporten skal inneholde et kort sammendrag av aktiviteten, en oversikt over 

gjennomført aktivitet for det enkelte prosjekt og prosjektets viktigste resultater.  



 

Side 3 

 

Rapportering på pengene bes tatt med i de ordinære rapporteringsrutinene som er 

beskrevet i tildelingsbrevet fra FIN for 2022. 
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