Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

20/3377-4

28. juni 2021

Statsbudsjettet 2021 - tildeling til DFØ på offentlig anskaffelser
Klima- og miljødepartementet ga i 2020 en tildeling til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet til Digitaliseringsdirektoratets arbeid med offentlige
anskaffelser. Siden ansvaret for dette feltet ble overført DFØ høsten 2020, ble ubenyttet del
av tildelingen på 5 mill. kr også overført DFØ. I 2021 ble dette beløpet rammeoverført til
DFØs eget kap/post for dette arbeidet.
I Meld. St. 22 (2018–2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige
anskaffelser varsles en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige
anskaffelser og grønn innovasjon. Klima- og miljødepartementet stiller i 2021 totalt kr
2.530.000,- til disposisjon for å følge opp prioriterte områder for handlingsplanen. Vi ber
Finansdepartementet stille disse midlene til disposisjon for DFØ.
Midlene skal brukes til å følge opp stortingsmeldingen innenfor områdene transport, bygg og
anlegg, mat og måltidstjenester, plastprodukter og produkter som inneholder plast,
IKT/elektriske og elektroniske produkter, batterier, møbler og tekstiler. Innenfor disse
områdene er det blant annet signalisert behov for økt veiledning av oppdragsgivere når det
gjelder produkter som kan medføre avskogingsrisiko innenfor kategorier som mat, fôrvarer,
bygg og anlegg samt krav i regelverket om å unngå trevirke som ikke kan framvise
dokumentasjon på lovlig produksjon og framstilling fra hogst i opprinnelseslandet. Dette
dekkes ikke i tilstrekkelig grad av den veiledning DFØ gir i dag.
Videre skal midlene brukes til DFØs øvrige oppgaver, knyttet til å øke andelen klima- og
miljøvennlige offentlige anskaffelser, slik som kompetansebygging i innkjøps-Norge,
ledelsesutvikling med vekt på grønne anskaffelser og innovasjonskultur, utvikling av statistikk
og data for klima- og miljøvennlige innkjøp, økt samarbeid mellom oppdragsgivere og aktører
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innenfor forskning og innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, og tiltak for bedre
oppfølging og etterlevelse innen grønne og innovative anskaffelser.
DFØ gis med dette fullmakt til å belaste kap. 1400, post 21 med 1.530.000 kroner, og kap.
1482, post 01 med 1.000.000 kroner. Vi ber om rapportering på bruken av fullmakten og
arbeidet som gjøres pr. 31.8.2021 og 31.12.2021, med frist hhv. 30.9.2021 og 15.2.2022.
Rapportering som sammenfaller med ordinær rapporterting til Finansdepartemenmtet bes tas
inn i denne.
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