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St.prp. nr. 26

(2006–2007) 

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under 

Kommunal- og regionaldepartementets 


forvaltningsområde


Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 24. november 2006,

 godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


Innledning 

Kommunal- og regionaldepartementet legger med 
dette fram forslag til omprioriteringer og tilleggs
bevilgninger i statsbudsjettet for 2006. 

Endringsforslag 

Programkategori 13.10 Administrasjon m.m. 

Kap. 500	 Kommunal- og regionaldeparte
mentet (jf. kap. 3500) 

Post 21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, 
kan overføres 
Det er enighet mellom Kommunal- og regionalde
partementet og Norges forskningsråd om at et pro
sjekt i regi av Norsk institutt for by- og regionfors
kning skal sees i sammenheng med departemen
tets øvrige støtte til instituttet, som finansieres over 
kap. 500, post 21. 

Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 500, 
post 21 økes med 1,5 mill. kr, mot en tilsvarende 
reduksjon i bevilgningen på kap. 500, post 50. 

Post 50 Forskningsprogrammer under Norges 
forskningsråd 
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten 
med 1,5 mill. kr til 8,5 mill. kr, jf. omtale under kap. 
500, post 21. 

Programkategori 13.50 Regional- og distrikts
politikk 

Kap. 2425 Innovasjon Norge (IN) og fylkes
kommunene 

Post 74 Dekning av tap på risikolån og garantier 
Innovasjon Norge hadde i 2002 og 2003 større tap 
på sine utlånsordninger enn de tidligere årene. 
Tapene har i hovedsak sammenheng med kon
junkturene i norsk økonomi. For at tapsfondet for 
distriktsrettede risikolån skal gjenspeile risikoen i 
porteføljen, foreslås det å styrke tapsfondet tilknyt
tet distriktsrettede risikolån med 46 mill. kr i 2006. 
Dette er siste bevilgning i en plan for ekstraordi
nær styrking av tapsfondet over en 4-års periode. 
Det vises for øvrig til omtale i St.prp. nr. 1 (2006
2007). 

Kap. 500, 571, 572, 585, 2412, 2425, 3571, 5615
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Programkategori 13.70 Overføringer gjennom 
inntektssystemet til kommuner og fylkeskom
muner 

Kap. 571	 Rammetilskudd til kommuner 
(jf. kap. 3571) 

Post 21 Kunnskapsutvikling og drift av 
inntektssystemet 
Kjøp av data og ulike tjenester knyttet til drift av 
inntektssystemet blir finansiert over posten. Det 
blir også brukt midler fra posten til å initiere fors
kning og innhenting av kunnskap innenfor hele det 
kommunaløkonomiske området. 

Det vil i høst bli nedsatt et utvalg bestående av 
representanter fra de politiske partiene på Stortin
get som skal gjennomgå inntektssystemet. Gjen
nomgangen vil bli finansiert over denne budsjett
posten, herunder midler til utredninger/fors
kningsprosjekter. 

På bakgrunn av at det er knyttet usikkerhet til 
framdriften av utredninger/forskningsprosjekter, 
foreslås det at posten tilføyes stikkordet «kan over
føres». 

Post 60 Innbyggertilskudd 
I forbindelse med lønnsoppgjøret i kommunal sek
tor varslet regjeringen et statlig bidrag på 90 mill. 
kr til dekning av kommunesektorens kostnader 
ved inngåelse av ny avtale. 65 mill. kr foreslås bevil
get til kommunene. 

Det foreslås derfor at kap. 571, post 60 Innbyg
gertilskudd økes med 65 mill. kr til 30 990 mill. kr. 

Kap. 3571 Tilbakeføring av forskudd 
(jf. kap. 571) 

Post 90 Tilbakeføring av forskudd 
Ved behandlingen av St.prp. nr. 65 (2004-2005) fikk 
Kommunal- og regionaldepartementet fullmakt til 
å gi inntil 200 mill. kr i 2005 i forskudd på ramme
tilskudd for 2006 til kommunene. Regnskapet for 
2005 viser at det ble utbetalt 85,301 mill. kr i for
skudd på rammetilskuddet for 2006 til kommuner. 
Utbetalte forskudd i 2005 skal tilbakeføres til sta
ten i 2006.  Det foreslås derfor en bevilgning på 
85,301 mill. kr på kap. 3571, post 90 Tilbakeføring 
av forskudd. 

Kap. 572	 Rammetilskudd til fylkeskommu
ner (jf. kap. 3572) 

Post 60 Innbyggertilskudd 
Det forslås en tilleggsbevilgning på 25 mill. kr til 
fylkeskommunene knyttet til lønnsoppgjøret i 

kommunal sektor, jf. nærmere omtale under kap. 
571, post 60. 

Programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg 

Kap. 585	 Husleietvistutvalget i Oslo og 
Akershus (jf. kap. 3585) 

Post 1 Driftsutgifter 
Det foreslås å redusere kap. 585, post 1 Driftsutgif
ter med 0,38 mill. kr til 4,619 mill. kr, jf. omtale 
under kap. 2412, post 1. 

Kap. 2412 Den norske stats husbank 
(jf. kap. 5312 og 5615) 

Post 1 Driftsutgifter 
I 2005 ble det besluttet å opprette et statlig service
senter i Engerdal for å skaffe arbeidsplasser etter 
Telenors nedleggelse av teksttelefonsentralen. 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har 
fordelt kostnadene ved servicesenteret i 2006 på 
de virksomhetene som kjøper tjenester fra service
senteret. Kostnaden for Husbanken er beregnet til 
1,52 mill. kr i 2006. Dette er 0,76 mill. kr mer enn 
tidligere anslått og skyldes at Husbankens bruk av 
senterets telefontjenester viser seg å være større 
enn tidligere antatt. 

Av dette vil 0,38 mill. kr bli dekket innenfor den 
gjeldende bevilgningen på kap. 2412, post 1, og det 
foreslås at de resterende 0,38 mill. kr dekkes ved å 
redusere bevilgningen på kap. 585, post 1. 

På bakgrunn av dette foreslås det å øke bevilg
ningen på kap. 2412, post 1 Driftsutgifter med 0,38 
mill. kr til 284,178 mill. kr. 

Post 72 Rentestøtte 
Rentestøtte går til å dekke eldre særvilkårslån som 
har en rentesats på 1 prosentpoeng lavere enn gjel
dende flytende rente i Husbanken. Nye prognoser 
tilsier lavere morarenter enn tidligere antatt, noe 
som vil gi en total rentestøtte på 23 mill. kr i 2006. 

På bakgrunn av dette foreslås det å øke bevilg
ningen på kap. 2412, post 72 Rentestøtte med 
2 mill. kr til 23 mill. kr. 

Kap. 5615 Renter fra Den norske stats 
husbank (jf. kap. 2412) 

Post 80 Renter 
Posten omfatter mottatte renter fra kunder og ren
testøtte. Nye prognoser tilsier at renteinntektene 
for 2006 blir 3 700 mill. kr. 
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På bakgrunn av dette foreslås det å nedjustere Kommunal- og regionaldepartementet 
kap. 5615, post 80 Renter med 39 mill. kr til 3 700 
mill. kr. t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal
og regionaldepartementets forvaltningsområde. 

Vi HARALD, Norges Konge,


s t a d f e s t e r : 


Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og 
regionaldepartementets forvaltningsområde i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 


til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2006 under 

Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde


I


I statsbudsjettet for 2006 gjøres følgende endringer:


Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner


500 Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 3500): 
21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres, forhøyes med 1 500 000 

fra kr 6 686 000 til kr 8 186 000 
50 Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd, nedsettes med ....... 1 500 000 

fra kr 10 000 000 til kr 8 500 000 
571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571) 

60 Innbyggertilskudd, forhøyes med ................................................................... 65 000 000 
fra kr 30 925 000 000 til kr 30 990 000 000 

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572) 
60 Innbyggertilskudd, forhøyes med ................................................................... 25 000 000 

fra kr 11 131 994 000 til kr 11 156 994 000 
585 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 3585) 

1 Driftsutgifter, nedsettes med ............................................................................ 380 000 
fra kr 4 999 000 til kr 4 619 000 

2412 Den norske stats husbank (jf. kap. 5312 og 5615) 
1 Driftsutgifter, forhøyes med .............................................................................. 380 000 

fra kr 283 798 000 til kr 284 178 000 
72 Rentestøtte, forhøyes med ................................................................................ 2 000 000 

fra kr 21 000 000 til kr 23 000 000 
2425 Innovasjon Norge (IN) og fylkeskommunene 
(NY) 74 Dekning av tap på risikolån og garantier, bevilges med................................. 46 000 000 

Inntekter:


Kap. Post Formål Kroner 

3571 
(NY) 
5615 

90 

80 

Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 571) 
Tilbakeføring av forskudd, bevilges med ........................................................ 
Renter fra Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) 
Renter, nedsettes med ....................................................................................... 
fra kr 3 739 000 000 til kr 3 700 000 000 

85 301 000 

39 000 000 
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Andre fullmakter 

II 

Tilføyelse av stikkord 
Stortinget samtykker i at bevilgningene under: 
1.	 kap. 571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571), post 21 Kunnskapsutvikling og drift av inntekts

systemet tilføyes stikkordet «kan overføres». 








