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Statsbudsjettet 2022 – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring – 

supplerende tildelingsbrev nr. 7   

 

Finansdepartementet (FIN) viser til vedlagte brev fra Kommunal- og 

distriktsdepartementet (KDD) av 13. september 2022. FIN ber Direktoratet for 

forvaltning og økonomistyring (DFØ) om å følge opp oppdrag fra KDD i henhold til 

vedlagte brev.  

 

Med hilsen 

 

 

 

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Jonas Kjærvik 

seniorrådgiver 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Vedlegg 

 

 

 



Side 2 

Kopi: 

Kommunal- og distriktsdepartementet  

Riksrevisjonen 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kdd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kdd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Avdeling for IT- og 
forvaltningspolitikk 

Saksbehandler 
Valgjerd Bakka 
Skauge 
22 24 72 32 

Supplerende tildelingsbrev til DFØ vedr. 1) Oppdrag knyttet til 
tillitsreform og 2) midler til innhenting av data fra SSB 

 

1. Tillitsreformen  

Tillitsreformen er et av regjeringens viktigste prosjekter. Alle departementer har ansvar for å 

gjennomføre tillitsreformen i sine departementsområder. KDD har fått et koordinerings- og 

pådriveransvar for reformen.  

 

Sentrale elementer i arbeidet er styring, ledelse og bedre utnyttelse av mulighetene ved 

medbestemmelse. Vi viser til tildelingsbrev for 2022 hvor det ble varslet at DFØ må regne 

med oppdrag knyttet til dette arbeidet, og gir her følgende supplerende oppdrag: 

 

1. Tilrettelegging av eget fagstoff: DFØ har mye relevant fagstoff som kan være til 

nytte for ledere og medarbeidere i forbindelse med tillitsreformen. Departementet ber 

DFØ se på hvordan eksisterende veiledninger og verktøy kan samles og 

tilrettelegges på en brukervennlig, enkel og helhetlig måte slik at de understøtter 

arbeidet med tillitsreformen.  

Frist tilrettelegging av eget fagstoff: utgangen av 2022. 

 

2. Kunnskapsstatus: Det foreligger studier av tillitsreformer i offentlig sektor fra Norge 

og andre nordiske land. Vi har behov for et notat som oppsummerer lærdommer fra 

andre som har gjennomført tillitsreformer.  

Frist kunnskapsstatus: Utgangen av 2022  

 

3. Faglig råd om regjeringens videre arbeid med tillitsreformen: Departementet ber 

om at DFØ, med utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag og direktoratets 
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egen kjennskap til norsk forvaltning, oversender et faglig innspill til aktuelle 

utfordringer/problemstillinger som det bør arbeides videre med i forbindelse med 

tillitsreformen. 

 

Frist for faglige råd om videre arbeid med tillitsreformen: 1. mars 2023.  

 

Arbeidet i tillitsreform er i startfasen, og vi ønsker en god dialog med DFØ om bidragene inn i 

arbeidet med tilltsreformen.  

 

2. Kartlegging av antall statlige ansatte 

Vi viser til instruks til DFØ, kap. 3.5 hvor det fremgår at DFØ hvert år skal gjennomføre en 

kartlegging av antall ansatte i statsforvaltningen. DFØ tildeles 70 000 kroner over kap. 500, 

post 21 til betaling for utgifter knyttet til databestilling fra SSB i 2022. 

 

 

Med hilsen 

 

Asgeir Fløtre 

avdelingsdirektør 

 

 

Valgjerd Bakka Skauge 

utredningsleder 
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