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Statsbudsjettet 2021 - DFØ - supplerende tildelingsbrev nummer 1   

 

Revidert nasjonalbudsjett – tilleggsbevilgning i statsbudsjettet for 2021 

Ved Stortingets behandling av Prop. 195 S (2020–2021) og tilhørende Innst. 600 S 

(2020–2021) ble bevilgningen på kap. 1605 Direktoratet for forvaltning og økonomisty-

ring, post 01 Driftsutgifter, økt med 15,1 mill. kroner, fra 842 306 til 857 366 tusen kro-

ner. Bevilgningen skal dekke utgifter og omstillingskostnader forbundet med overfø-

ringen av nye fagområder i 2020. I tillegg er bevilgningen økt fordi Direktoratet for in-

ternasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning blir fullservicekunde av DFØ 

i 2021. Finansdepartementet viser for øvrig til omtale i proposisjonen av bakgrunnen for 

bevilgningsendringen.  

 

Finansiering av arbeidet med bedre bruk av offentlige ressurser i budsjettprosessen  

I tildelingsbrevet for 2021 har Finansdepartementet gitt DFØ i oppdrag å understøtte 

arbeidet med bedre bruk av offentlige ressurser i budsjettprosessen. Som det fremgår 

av oppdragsteksten vil Finansdepartementet bidra til å styrke DFØs innsats på området. 

DFØ tildeles i 2021 inntil 760 000 kroner over kap. 1600 Finansdepartementet, post 21 

Spesielle driftsutgifter.  

 

DFØ gis i oppdrag å gjennomføre kartleggingsdelen av områdegjennomgang av bolig-

løsninger og helse- og omsorgstjenester for eldre og tildeles inntil 300 000 kroner på 

kap. 1600 Finansdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, til å dekke utgifter til 

kjøp av data fra Statistisk sentralbyrå ifm. oppdraget.  

 

Styrke aktiviteten innenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementets fagområder 



 

Side 2 

Finansdepartementet viser til vedlagte brev fra Kommunal- og moderniseringsdeparte-

mentet av 30. juni 2021.  

 

Oppfølging av Meld. St. 22 (2018–2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle of-

fentlige anskaffelser 

Finansdepartementet viser til vedlagte brev fra Klima- og miljødepartementet av 28. juni 

2021.  

 

Standardavtale for forskning og utredning som del av Statens standardavtaler (SSA)  

Finansdepartementet viser til vedlagte brev fra Kunnskapsdepartementet av 25. juni 

2021.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Jonas Kjærvik 

seniorrådgiver 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Vedlegg (3) 

 

Kopi: 

Riksrevisjonen 

Klima- og miljødepartementet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Kunnskapsdepartementet 

Nærings- og fiskeridepartementet 
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