Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Postboks 7154 St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref

Vår ref

21/4716 - 16

Dato

21.12.2021

Statsbudsjettet 2021 – supplerende tildelingsbrev nr. 5 - nysalderingen
Stortinget behandlet 21. desember 2021 Prop. 36 S (2021–2022) Ny saldering av statsbudsjettet 2021, på grunnlag tilhørende Innst. 100 S (2021–2022).
På kap. 1605 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, ble følgende endringer
vedtatt:
-

Post 01 Driftsutgifter, ble økt med 33,8 mill. kroner til 904 139 000 kroner. Økningen gjelder:
o Parallelljustering med kap. 4605, post 01, pga. nye kunder og tjenestemodellendringer – 30 mill. kroner
o 2 mill. kroner til dekning av kostnader ifm. innføring av obligatoriske Statlige regnskapsstandarder
o 1,8 mill. kroner som konsekvens av inntektsøkning på kap. 4605, post 02
Opplæringskontoret OK stat, og gjeldende fordelingsnøkkel for opplæringskontorene

-

Post 22 Opplæringskontoret OK stat, ble økt med 3,5 mill. kroner til 10 894 000
kroner, med samme begrunnelse som i siste kulepunkt ovenfor.

På kap. 4605 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, ble følgende endringer
vedtatt:
-

Post 1 Økonomitjenester, ble økt med 30 mill. kroner til 174 mill. kroner, med
samme begrunnelse som i første kulepunkt ovenfor
Post 2 Opplæringskontoret OK stat, ble økt med 5,3 mill. kroner til 16,6 mill.
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kroner, med samme begrunnelse som i siste kulepunkt og andre strekpunkt
ovenfor.
Vi viser til proposisjonen for nærmere begrunnelser for endringene.
De samme forutsetninger for oppfølging og rapportering som følger av vårt tildelingsbrev for 2021 av 21. desember 2020, gjelder også for ovennevnte bevilgningsendringer.

Med hilsen

Øystein Schønberg-Grevbo e.f.
ekspedisjonssjef
Osmund Jacobsen
fagsjef
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