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Oppfølging av den årlige revisjonen av Finansdepartementet og underliggende virksomheter for 2019 – Dokument 1 (2020–2021)
Riksrevisjonen har gjennomført en revisjon av saksforhold innenfor Finansdepartementets område som en del av tverrsektoriell undersøkelse av etterlevelse av Stortingets
forutsetninger for gebyrfinansiering av offentlige tjenester. Et hovedfunn fra revisjonen
er at en fjerdedel av gebyrinntektene fra departementenes underliggende virksomheter
blir feilaktig presentert som skatter og avgifter ved rapportering til statsregnskapet.
Finansdepartementet viser til tidligere dialog med DFØ om Riksrevisjonens undersøkelse. DFØ bes vurdere og foreslå tiltak med tilpasninger i regelverk, rundskriv og veiledninger som gir en ensartet rapportering av artskonto for gebyrinntekter, uavhengig
av om virksomhetene krever disse inn selv eller benytter Skatteetaten. Samtidig bes
DFØ vurdere hvordan virksomhetene og Skatteetaten (som innkrevingsvirksomhet)
skal presentere gebyrinntektene i sitt årsregnskapet. Det tas sikte på at tiltak gjennomføres for 2021-regnskapet.
Tilbud om verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i statlige virksomheter
Av DFØs instruks fremgår at «DFØ skal tilby relevante verktøy og virkemidler til statlige virksomheter, herunder et verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i
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statlige virksomheter». DFØ har tidligere utarbeidet et beslutningsgrunnlag for at et tilbud om medarbeiderundersøkelser skal kunne leveres fra Statens arbeidsmiljøinstitutt
(STAMI) (notat fra DFØ til Finansdepartementet av 8. mai 2020).
Finansdepartementet ber DFØ om å inngå et faglig samarbeid med STAMI for å realisere et tilbud som nevnt ovenfor. Samarbeidet bør reguleres gjennom en samarbeidsavtale mellom DFØ og STAMI. Avtalen skal inneholde nødvendig avklaringer om hvordan
samarbeidet skal foregå og hva tilbudet skal bestå av. Avtalen skal ha en løpetid og partene skal oppsummere erfaringene ved utløp.
Belastningsfullmakter til Program for innovasjonskjøp fra oppstartsselskaper (StartOff) og
Statens innkjøpssenter
Vedlagt følger kopi av brev av 6. oktober 2020 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Finansdepartementet. Ved brevet gis DFØ to fullmakter til å belaste kap.
500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, for å
gjennomføre aktiviteter som er nærmere beskrevet i brevet. De beløpene som fremgår
av brevet, stilles med dette til disposisjon for DFØ.
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