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Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor 
 
Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 
Formål 
Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap i 
henhold til kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet. 
Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne regjeringens 
arbeid, blant annet ved å forberede, gjennomføre og følge opp regjeringskonferansene. 
Kontoret har ansvar for å forberede, gjennomføre og følge opp statsrådets møter hos 
Kongen. Kontoret sørger for den formelle kontakten mellom regjeringen og Stortinget, 
og samordner regjeringsmedlemmenes deltagelse i Stortingets debatter og 
spørretimer. Kontoret bistår statsministeren i hennes internasjonale arbeid. Kontoret 
har også arbeidsgiverfunksjoner for samtlige politikere i departementene. 
 
Bekreftelse 
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og 
rundskriv R-115 fra Finansdepartementet. Jeg mener regnskapet gir er dekkende bilde 
av Statsministerens kontors disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, 
eiendeler og gjeld.  
 
Vurdering av vesentlige forhold 
I 2014 har Statsministerens kontor disponible tildelinger på utgiftssiden på kr 
269 529 000, fordelt under kapittel 20 Statsministerens kontor og 21 Statsrådet, jf. 
bevilgningsrapporteringen og note A. Bevilgningen under kapittel 20 dekker vanlige 
driftsutgifter for kontoret og bevilgningen under kapittel 21 dekker lønnsutgifter for 
regjeringsmedlemmene, statssekretærene og de politiske rådgiverne og en del andre 
utgifter knyttet til den politiske ledelsen ved Statsministerens kontor og i 
departementene. Departementene får belastningsfullmakt under kapittel 21 som skal 
dekke reiseutgifter og enkelte andre driftsutgifter for den politiske ledelsen i 
departementene.  
 
Mindreutgiftene i 2014 ble totalt kr 9 280 728, som i sin helhet overføres til 2015. 
Mindreutgiftene skyldes i hovedsak at enkelte prosjekter er forskjøvet og blir først 
belastet i 2015. Artskontorapporteringen viser at netto rapporterte utgifter til drift og 
investeringer summerte seg til kr 235 319 074, samtidig er kr 24 929 198 utgiftsført 
under departementene. Betaling til lønn og sosiale utgifter beløper seg totalt til kr 
163 432 508. Det ble i 2014 utbetalt kr 13 814 995 til ulike investeringer. Disse knytter 
seg hovedsakelig til investeringer i Regjeringens biltjeneste. Det er utbetalt kr 
59 796 661 til andre driftskostnader, hoveddelen av driftskostnadene er husleie for 
Statsministerens kontor lokaler og pendlerboliger for politisk ansatte. Andre større 
utgifter er drift av lokaler, reiser og sikkerhetstiltak for regjeringens medlemmer. 
Mellomværende med statskassen utgjorde pr 31.12.14 kr 7 096 863. Oppstillingen av 
artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværende består av.  
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Tilleggsopplysninger 
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for virksomheten. 
Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per d.d. men revisjonsberetningen antas å 
foreligge i løpet av 2. kvartal 2015. Beretningen er unntatt offentlighet fram til Stortinget 
har mottatt Dokument 1 fra Riksrevisjonen, men vil bli publisert på virksomhetens 
nettsider så snart dokumentet er offentlig.  
 
 
 
Oslo, 4. mars 2015 
 
Nina Frisak (e.f.) 
 
 
 
Regjeringsråd 
Statsministerens kontor 
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Prinsippnote årsregnskapet 
Årsregnskap for Statsministerens kontor er utarbeidet og avlagt etter nærmere 
retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten (“bestemmelsene”), 
fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013. Endringene 
trådte i kraft 1. januar 2014. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 
3.4.1 og nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115. 
 
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med 
bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står 
oppført med i kapitalregnskapet. Oppstillingen av artskontorapporeringen har en øvre 
del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for 
statlige virksomheter og en nedre del som viser grupper av kontoer som inngår i 
mellomværende med statskassen. 
 
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet 
med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for 
årsregnskapet: 
 

a) Regnskapet følger kalenderåret 
b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret 
c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp 
d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet 

 
Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme 
prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med 
krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til 
statsregnskapet. Sumlinjen “Netto rapportert til bevilgningsregnskapet” er lik i begge 
oppstillingene. 
 
Alle statlige virksomheter er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i 
henhold til krav i bestemmelsene pkt. 3.8.1. Ordinære forvaltningsorgan 
(bruttobudsjetterte virksomheter) tilføres ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt 
nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år. 
 
Bevilgningsrapporteringen 
Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Statsministerens kontor har 
rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i 
bevilgningsregnskapet som virksomheten har fullmakt til å disponere. Oppstillingen 
viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser kontoret står oppført med i statens 
kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått bevilget for 
hver kombinasjon av kapittel/post. 
 
Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres 
og rapporteres ikke til statsregnskapet fra virksomheten selv. Avgitte 
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belastningsfullmakter bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt 
belastningsfullmakten og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte 
fullmaktene framkommer i note B til bevilgningsrapporteringen. 
 
Artskontorapporteringen 
Artskontorapporteringen viser regnskapstall Statsministerens kontor har rapportert til 
statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Kontoret har en 
trekkrettighet for disponible tildelinger på konsernkonto i Norges bank. Tildelingene 
skal ikke inntektsføres og vises derfor ikke som inntekt i oppstillingen. 
 
Note 5 til artskontorapporteringen viser forskjeller mellom avregning med statskassen 
og mellomværende med statskassen. 



Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014
Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift (-) og 

mindreutgift
0020 Statsministerens kontor 01 Driftsutgifter A,B 104 754 000 101 067 966 3 686 035
0021 Statsrådet 01 Driftsutgifter A,B 164 775 000 135 976 199 28 798 801*
Sum utgiftsført 269 529 000 237 044 164

Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling Regnskap 2014 Merinntekt og 
mindreinntekt (-)

3020 Statsministerens kontor 16 Refusjon av foreldrepenger B 757 514 757 514
3020 Statsministerens kontor 18 Refusjon av sykepenger B 50 513 50 513
3021 Statsrådet 01 Leieinntekter 300 000 186 712 -113 288
3021 Statsrådet 16 Refusjon av foreldrepenger B 917 063 917 063
5309 Tilfeldige inntekter 29 Ymse 559 087
5700 Folketrygdens inntekter 72 Arbeidsgiveravgift 20 001 275
Sum inntektsført 300 000 22 472 164

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet 214 572 000
Kapitalkontoer
60048701 Norges Bank KK /innbetalinger 2 687 878
60048702 Norges Bank KK/utbetalinger -210 015 916
700023 Endring i mellomværende med statskassen -7 243 962
Sum rapportert 0

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
Konto Tekst 2014 2013 Endring
700023 Mellomværende med statskassen -7 096 863 147 100 -7 243 962

*Statsministerens kontor har gitt belastningsfullmakt til alle departementene under kapittel 21, post 01 for reiseutgifter og enkelte andre driftutgifter for politisk ledelse i departementene. Disse utgiftene 
regnskapsføres av hvert enkelt departement. For 2014 har departementene totalt regnskapsført kr 24 929 198 under kapittel 21, post 01, dette kommer i tillegg til utgiftene regnskapsført av Statsministerens 
kontor, jf. Note B. 
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Kapittel og post  Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling
002001 4 304 000 100 450 000 104 754 000
002101 3 305 000 161 470 000 164 775 000

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter
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Kapittel og 
post Stikkord  Merutgift(-)/ mindre 

utgift

Utgiftsført av andre i hht 
avgitte belastnings-

fullmakter

 Merutgift(-)/ 
mindreutgift etter avgitte 

belastnings-fullmakter

Standard refusjoner på 
inntektspostene 15-18

Merinntekter iht 
merinntektsfullmakt

Omdisponering fra post 01 
til 45 eller til post 01/21 fra 

neste års bevilgning
Innsparinger Sum grunnlag for overføring Maks.  overførbart beløp *

Mulig overførbart 
beløp beregnet av 

virksomheten

002001 3 686 035 3 686 035 808 027 4 494 062 5 022 500 4 494 062
002101 28 798 801 24 929 198 3 869 603 917 063 4 786 666 8 073 500 4 786 666
*Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se rundskriv R-2/2015 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.

Note B  Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter 
 
Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre) 
Statsministerens kontor har gitt belastningsfullmakt til alle departementene under kapittel 21, post 01 for reiseutgifter og enkelte andre driftutgifter for politisk ledelse i departementene. Departementene har regnskapsført totalt kr 24 929 198 under kapittel 21. 
Det ble gitt belastningsfullmakter på tilsammen kr 25 898 000. 
 
Fullmakt til å bruke standard refusjoner av lønnsutgifter til å overskride utgifter 
Lønnsrefusjoner som er rapportert under kapittel 3020 post 16 og 18 inngår i utregning av mulig overførbart beløp til neste år. Det samme gjelder lønnsrefusjonene som er rapportert under kapittel 3021 post 16. 
 
Mulig overførbart beløp 
Virksomhetens ubrukte midler på kapittel 20 post 01 og kapittel 21 post 01 beløper seg hendholdvis til kr 4 494 062 og kr 4 786 666. Da disse beløpene er under grensen på fem prosent av årets bevilgning regnes hele beløpet som mulig overførbart til neste budsjettår.  
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Oppstilling av artskontorapporteringen for 2014
Note 2014

Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Salgs- og leieinnbetalinger 1 186 712

Sum innbetalinger 186 712

Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter 2 163 432 508
Offentlige refusjoner vedrørende lønn 2 -1 725 090
Utbetalt til investeringer 3 13 814 995
Andre utbetalinger til  drift 4 59 796 661

Sum utbetalinger 235 319 074

Netto rapporterte utgifter til drift og investeringer* 235 132 362

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m. 0

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd og stønader 0

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer til andre 0

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler 
5700 Folketrygdens inntekter - Arbeidsgiveravgift 20 001 275
5309 Tilfeldige inntekter (gruppeliv m.m) 559 087

Sum inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler 20 560 362

Netto utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet 214 572 000

Oversikt over mellomværende med statskassen
Eiendeler og gjeld 2014
Lån til ansatte 5 53 600
Skyldig skattetrekk 5 -7 164 171
Annen gjeld 5 13 708
Sum mellomværende med statskassen -7 096 863

*Av netto rapporterte utgifter til drift og investering er kr 100 259 939 under kap. 20 og kr 134 872 423 under kap. 21. 
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Note 1 Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet 2014

Salgs- og leieinnbetalinger
Hus-/fremleieinntekter, statens bygg 186 712
Sum salgs- og leieinnbetalinger 186 712

Sum inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet 186 712
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2014
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter
Lønninger 141 645 375
Arbeidsgiveravgift 20 001 275
Pensjonsutgifter 276 575
Andre ytelser 1 509 284
Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter* 163 432 508

Offentlige refusjoner vedrørende lønn
Sykepenger og andre refusjoner 1 725 090
Sum offentlige refusjoner vedrørende lønn 1 725 090

Antall årsverk, kap. 20 78
Antall årsverk, kap. 21** 81

Note 2 Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter og innbetalinger 
av offentlige refusjoner vedrørende lønn 2014

*Av utbetalinger til lønn og sosiale utgifter er kr 71 676 347 under kap. 20 og          
kr 91 756 161 under kap. 21.
** Under kap. 21 lønnes 81 poltisk ansatte i departementsfellesskapet og på 
Statsministerens kontor.
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Note 3 Utbetalt til investeringer 2014
2014

Immaterielle eiendeler og lignende 529 934
Beredskapsanskaffelser 1 771 207
Maskiner og transportmidler 9 331 850
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 2 094 760
Andre utgiftsførte investeringer 87 244
Sum utbetalt til investeringer* 13 814 995

*Av utbetalinger til investering er kr 2 650 520 under kap. 20 og  kr 11 164 475 under kap. 21.
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Note 4 Andre utbetalinger til drift 2014
2014

Andre utbetalinger til drift 
Husleie 27 348 324
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 52 009
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler 6 183 199
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 194 297
Mindre utstyrsanskaffelser 1 276 580
Leie av maskiner, inventar og lignende 1 688 892
Kjøp av fremmede tjenester 1 203 403
Telefoni og kommunikasjon 3 793 982
Transportmidler 4 208 394
Reiser og diett 7 736 915
Øvrige driftsutgifter 6 110 667
Sum andre utbetalinger til drift* 59 796 661

*Av utbetalinger til drift er kr 26 741 099 under kap. 20 og  kr 33 055 562 under kap. 21.
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Note 5 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen 2014
201412 201412

Spesifisering av bokført 
avregning med statskassen

Spesifisering av rapportert 
mellomværende med 

statskassen

Forskjell

Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum 0 0 0

Omløpsmidler
Andre fordringer 53 600 53 600 0
Sum 53 600 53 600 0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 9 986 0 9 986
Skyldig skattetrekk -7 164 171 -7 164 171 0
Annen kortsiktig gjeld 10 124 13 708 -3 584
Sum -7 144 061 -7 150 463 6 402

Langsiktige forpliktelser
Annen langsiktig gjeld 0 0 0
Sum 0 0 0

Sum -7 090 461 -7 096 863 6 402
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