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Finansdepartementet viser til tildelingsbrevet for Direktoratet for forvaltning og 
økonomistyring (DFØ), for 2020, datert 20. desember 2019. Departementet viser også 
til e-post av 24. mars 2020 hvor ble DFØ bedt om å gjøre en vurdering av enkelte 
rapporteringskrav og bestillinger i tildelingsbrevet for 2020. Bakgrunnen for 
departementets henvendelse er den pågående håndteringen av utbruddet av 
koronavirus som gir utfordringer, utstrakt bruk av hjemmekontor og potensielt et høyt 
sykefravær. 
 
Utbruddet av koronavirus gir DFØ utfordringer. Etaten må i tillegg til å håndtere faste 
oppgaver, også håndtere spørsmål og innføre nye tiltak som følge av virussituasjonen. 
Departementet viser her til Regjeringens tiltakspakker som blant annet omfatter 
endringer i mva-satser, i omsorgspenger og arbeidergiverperioden.  
 
DFØ må også være forberedt på at det senere kan bli besluttet ytterligere tiltak som vil 
kreve aktiviteter og tilpasning av DFØ med korte tidsløp for gjennomføring.  
 
Finansdepartementet legger stor vekt på at etaten skal kunne ivareta etatens kritiske 
oppgaver i denne situasjonen. Med utgangspunkt i etatens innspill har departementet 
derfor vurdert rapporteringskrav og bestillinger i tildelingsbrevet for 2020 med sikte på 
å redusere arbeidsbelastningen for etaten i denne situasjonen.   
 
Departementet ser også behov for enkelte endringer som ikke er relatert til 
virussituasjonen.  



Side 2 

 
Det har vist seg at Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) vil utvikle et enklere verktøy 
for medarbeiderundersøkelser, som også kan være relevant for statlige virksomheter.  
Finansdepartementet gir derfor DFØ i oppdrag, i dialog med STAMI, å utarbeide et 
beslutningsgrunnlag for at et tilbud om medarbeiderundersøkelser i staten i fremtiden 
skal kunne leveres fra STAMI, herunder å avklare hvilke rammebetingelser, fremdrift, 
roller, og ressurser samarbeidet vil fordre. DFØ må i dette arbeidet vurdere risikoen for 
at STAMI vil levere et godt nok tilpasset verktøy til bruk for statlige virksomheter. 
 
I instruksen til DFØ er det gitt en føring om at: "DFØ skal tilby relevante verktøy og 
virkemidler til statlige virksomheter, herunder et verktøy for å gjennomføre 
medarbeiderundersøkelser i virksomhetene." Føringen vil heretter ikke være bindende for 
DFØ, og vil bli vurdert tatt ut av instruksen ved neste revisjon, forutsatt at dialogen med 
STAMI fører frem.  
 
Nedenfor følger enkelte endringer i tildelingsbrevet for DFØ 2020. 
 
Regjeringens tiltakspakker ifm. virusutbruddet – oppfølging i DFØ 
Vi viser til DFØs brev av 18. mars 2020 hvor DFØ ba om departementets avklaring 
rundt tidspunktet for ikrafttredelse av en endring i lav mva-sats. Vi viser vil til Innst. 200 
S (2019-2020) hvor det fremgår at Stortinget har vedtatt at endringen trer i kraft 1. april 
og varer til og med 31. oktober.  
 
DFØ må for øvrig følge opp tiltak som har konsekvenser på eget område som er 
besluttet i Regjeringens tiltakspakker ifm. virusutbruddet, jf. Prop. 52 S (2019-2020), 
Innst. 197 S (2019-2020), jf. Prop. 53 LS (2019-2020), jf. Innst. 198 L (2019-2020), Prop. 
57 S (2019-2020), Innst. 200 S (2019-2020) og Prop. 58 LS (2019-2020), Innst. 201 L 
(2019-2020), Prop. 67 S (2019-2020), Innst. 216 S (2019-2020), Prop. 68 L (2019-2020), 
Innst. 217 L (2019-2020), Prop. 70 LS (2019-2020), Innst. 232 L (2019-2020), Prop. 73 S 
(2019-2020) og Innst. 233 S (2019-2020).   
 
Utvidet traineeordning (pkt. 3.5.2) 
Arbeidet med et nytt traineeprogram må tilpasses situasjonen og gjøres mer fleksibelt 
for virksomhetene. DFØ skal utarbeide en ny fremdriftsplan og kommer tilbake til 
departementet med et forslag til nye frister for oppdraget.  
 
Anonyme søknader (pkt. 6.6. og Difis tildelingsbrev for 2019) 
Dersom antall rekrutteringer reduseres kraftig, forlenges perioden for forsøket inntil 1. 
februar 2021. DFØ skal leverer rapport 4 måneder etter at forsøket er avsluttet. 
 
Ny som leder i staten (pkt. 3.5.2/6.6) 
Fristen for oppdraget utsettes til 31. januar 2021. DFØ bes samtidig vurdere om frigjort 
kapasitet kan benyttes til å utvikle et kompetansetilbud i fjernledelse for ledere i staten. 
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Dette vil være svært nyttig i nåværende situasjon, hvor store deler av arbeidsstyrken i 
statlige virksomheter jobber hjemmefra. 
 
Evalueringsrapport om pilot-hospiteringsprogram og eventuelle andre mobilitetspiloter (jf. 
tildelingsbrev til Difi for 2019 og pkt. 6.6) 
Fristen for oppdraget utsettes til 20. juni 2021. 
 
Videreutvikling av målstrukturen for DFØ (pkt. 3.7.2/6.6) 
Tidspunkt for foreløpig forslag fra DFØ flyttes til 2. juni og endelig forslag flyttes til 9. 
juni.  
 
Oversende forslag til styringsparameter o.l. for 2021 (pkt. 6.6)  
Fristen for oversendelse flyttes til 5. oktober 2020.  
 
Finansiering av DFØs tjenstester (pkt. 3.1.2/6.6) 
Fristen for oversendelse flyttes til 13. november 2020. 
 
Rapporter for 1. og 2. tertial (pkt. 5.2.) 
DFØ skal rapportere for 1. og 2. tertial 2020 i samsvar med det som fremgår av 
tildelingsbrevet for 2020. Det samme gjelder ROS-analysen. DFØ kan utsette den årlige 
risikovurderingen til 2. tertialrapport, forutsatt at det gis en kortfattet risikovurdering i 
1.tertialrapport.  
 
Vi viser til tildelingsbrevets pkt. 5.3 om sikkerhet og beredskap hvor det fremgår at 
DFØ skal delta i, eller selv gjennomføre beredskapsøvelser. Vi ber DFØ vurdere 
behovet for slike beredskapsøvelser i lys av korona-situasjonen. 
 
Departementet legger generelt til grunn at DFØ løpende gjør vurderinger av hvilke 
oppgaver som er mest kritiske og som bør prioriteres i den pågående virussituasjonen. 
Vi minner om at etaten straks må ta kontakt med departementet uavhengig av fastsatte 
rapporteringstidspunkter dersom det skulle oppstå alvorlige avvik eller uforutsette 
situasjoner, jf. tildelingsbrevet punkt 6.5.  
 
Med hilsen 
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