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Supplerende tildelinger til DFØ for 2022
Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har nye føringer på både gitte og nye oppdrag
til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i inneværende år. Vi ber således
Finansdepartementet (FIN) stille midler til disposisjon for DFØ i et supplerende tildelingsbrev
i henhold til prioriteringer og oppdrag i dette brevet.
Felles satsing på kompetanseutvikling og digital opplæring.
KDD viser til at DFØ i 2021 fikk tildelt 1 073 500 kroner til utvikling av både en nettside/portal,
som viser en fullstendig og samlet oversikt over tverrgående kompetansetilbud i staten i dag,
og et forslag til et samlet kompetansetilbud i grunnleggende forvaltningskompetanse. Da
midlene forble ubenyttet i 2021, har DFØ søkt om å få overført midlene til 2022 til samme
formål. DFØ tildeles 1 073 500 over kap. 500 post 21 for 2022.
Statsansatteundersøkelsen 2021
KDD viser til at DFØ i 2021 fikk tildelt 1 000 000 kroner til gjennomføring av statsansatteundersøkelsen. Noen av de avsatte midlene forble ubenyttet i 2021 og skal brukes til analyse
og formidling i 2022. DFØ tildeles 226 000 kroner over kap. 500 post 21 for 2022.
Lederopplæring og bruk av HTA-midler
KDD viser til at DFØ i 2021 fikk tildelt 1 000 000 kroner til lederopplæring som tydeliggjør
partssamarbeid og medbestemmelse. Da midlene forble ubenyttet i 2021, har DFØ søkt om
å få overført midlene til 2022 til samme formål. Frist for tiltaket er utsatt til 30. mai 2022.
DFØ tildeles 1 000 000 kroner over kap. 502 post 21 for 2022. Eventuelle ubrukte midler skal
tilbakebetales og føres på kap. 502 post 21 jf. veileder i statlig budsjettarbeid.
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Tariffavtalte avsetninger
KDD viser til at DFØ i 2021 fikk tildelt 29 000 000 kroner til sentrale og lokale kompetansetiltak. 2 061 000 forble ubenyttet i 2021. DFØ gis fullmakt til å belaste kap. 502, post 70 med
inntil 1 200 000 kroner for å følge opp ordningen med tariffavsatte kompetansemidler i
Hovedtariffavtalene i staten 2020-2022, i samsvar med avtalenes ordlyd og partenes rammer
og beslutninger i perioden. Eventuelle ubrukte midler skal tilbakebetales og føres på kap.
502 post post 70, jf. veileder i statlig budsjettarbeid.
Lederutvikling for Statsforvalteren
KDD viser til at DFØ i 2021 fikk tildelt 2 000 000 kroner til å etablere et utviklingstilbud til
statsforvalterne. Da 1 877 000 kroner forble ubenyttet i 2021, har DFØ søkt om å få overført
1 100 000 i 2022 til samme formål. Beløpet kommer i tillegg til bevilget beløp i
tildelingsbrevet for 2022. DFØ tildeles 1 100 000 kroner over kap. 525 post 01 for 2022.
Evaluering av statsforvalterstrukturen
DFØ gis med dette fullmakt til å belaste Kap. 500 Kommunal – og distriktsdepartementet,
post 21 Spesielle driftsutgifter med inntil 300 000 kroner. Beløpet skal benyttes til evaluering
av statsforvalterstrukturen. 1. januar 2019 ble ny struktur for statsforvalterne (daværende
fylkesmannsembetene) iverksatt, og Statsforvalterens fellestjenester (STAF) ble etablert.
DFØ skal innen 1. oktober 2022 gjennomføre en evaluering av oppnådde resultater av ny
statsforvalterstruktur. Evalueringen skal gjennomføres med god involvering av berørte
aktører, både kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere.
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