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Statsbudsjettet for 2022 - Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, supplerende 
tildelingsbrev 5 - Oppfølging av den nasjonale strategien for sirkulær økonomi 
 
Finansdepartementet (FIN) viser til supplerende tildelingsbrev 1 av 11. mars 2022, som 
gjelder oppfølgingen av den nasjonale strategien for sirkulær økonomi. I dette brevet ble 1,5 
mill. kroner stilt til disposisjon for Direktoratet for økonomistyring og forvaltning (DFØ) til 
prosjekter gjennom StartOff til  
oppstartsselskaper som utvikler løsninger innen sirkulærøkonomi..   
 
I vedlagte brev av 24. juni 2022 viser Klima- og miljødepartementet (KLD) til at Stortinget i 
forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett har gjort budsjettvedtak, slik at 
ytterligere midler kan stilles til disposisjon for DFØ. 
 
FIN ber DFØ om å følge opp oppdrag gitt av KLD i henhold til brev av 11. mars 2022. De 
ytterligere midlene som stilles til disposisjon for DFØ gjennom kap. 1400 post 21, 2,5 mill. 
kroner, skal benyttes i henhold til de krav og føringer som framkommer i det nevnte brevet. 
 
Med hilsen 
 
 
Helge Brunvoll e.f. 
avdelingsdirektør 

Ronny Henriksen 
utredningsleder 
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Supplerende tildelingsbrev, statsbudsjettet 2022 - oppfølging av den 
nasjonale strategien for sirkulær økonomi 

Vi viser til vårt brev datert 1. mars i år med tilskudd til ovennevnte arbeid i 2022. Vi skriver der at vi 

kommer tilbake til tildelingen av overført beløp fra 2021. 

 

Stortinget behandlet Revidert nasjonalbudsjett 17. juni og gjorde vedtak om å flytte 2,5 mill. kr til 

riktig post slik at de kunne tildeles DFØ. Midlene (2,5 mill. kr) er tildelt på kap. 1400 post 21 og må 

benyttes i inneværende år. Midlene til FIN v/ DFØ skal gå til prosjekter gjennom StartOff til 

oppstartsselskaper som utvikler løsninger innen sirkulærøkonomi. 

 

Vi viser til forrige brev når det gjelder rapportering både til oss og til Finansdepartementet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Mona Aarhus (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Anne Gulbrandsen 

seniorrådgiver 
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