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1 Innledning 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet frem
mer i denne proposisjonen forslag om endringer i 
bevilgningen under følgende utgiftskapitler: Kap. 
1541 Pensjoner av statskassen, kap. 1542 Tilskudd 
til Statens Pensjonskasse, kap. 1544 Boliglån til 
statsansatte, kap. 1582 Utvikling av Fornebuområ
det, kap. 1583 Utvikling av Pilestredet Park, kap. 
1594 Arbeidsmarkedstiltak, kap. 2470 Statens Pen
sjonskasse, kap. 2541 Dagpenger, kap. 2542 Stats
garanti for lønnskrav ved konkurs og kap. 2543 
Ytelser til yrkesrettet attføring. 

Det fremmes også forslag om endringer i be
vilgningen under følgende inntektskapitler: Kap. 
4546 Yrkesskadeforsikring, kap. 4547 Gruppelivs
forsikring, kap. 4583 Salg av eiendom i Pilestredet 
Park, kap. 4590 Aetat, kap. 4595 Ventelønn, kap. 
5446 Salg av eiendom, Fornebu, kap. 5470 Statens 
Pensjonskasse, kap. 5607 Renter av boliglånsord
ningen til statsansatte og kap. 5705 Statsgaranti for 
lønnskrav ved konkurs, dagpenger. 

I tillegg foreslås det under kap. 1580 Bygg uten
for husleieordningen en utvidelse av kostnadsram
men knyttet rehabiliteringen av Urbyggingen ved 
Universitetet i Oslo. 

2 Nærmere om forslagene 

Kap. 1541	 Pensjoner av statskassen 

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 

I St.prp. nr. 72 (2002–2003) ble det foreslått endrin-
ger av bevilgningen under dette kapitlet. Forslaget 
var basert på daværende gjeldende grunnbeløp 
(G). Stortinget vedtok, jf. Innst. S. nr. 284 (2002– 
2003), ny sats for grunnbeløpet (G) og dette med
førte at bevilgningsbehovet for kap. 1541 måtte 
økes. I brev av 16. juni til Stortinget ble det opplyst 
at endringen av grunnbeløpet ville føre til endring 
av bevilgningsforslaget under dette kapitlet. Av 
Stortingets bevilgningsvedtak fremgår ikke de be
vilgningsmessige konsekvensene for økning av 
grunnbeløpet. Som følge av dette fremmes det for-
slag om økning av bevilgningen med 58 000 kroner. 

Kap. 1542	 Tilskudd til Statens 
Pensjonskasse 

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 

I St.prp. nr. 65 (2002–2003) og St.prp. nr. 72 (2002– 
2003) ble det foreslått endringer av bevilgningen 
under dette kapitlet. Endringene var basert på da-

Kap. 1541, 1542, 1544, 1582, 1583, 1594, 2445, 2470, 2541, 2542, 2543, 
4546, 4547, 4583, 4590, 4595, 5446, 5470, 5607 og 5705 
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værende gjeldende grunnbeløp (G). Stortinget ved
tok jf. Innst. S. nr. 284 (2002–2003) ny sats for 
grunnbeløpet (G) og dette medførte at bevilgnings
behovet for kap. 1542 postene 01 og 70 måtte økes. 
I brev av 16. juni til Stortinget ble det opplyst at en
dringen av grunnbeløpet ville føre til endring av be
vilgningsforslaget under dette kapitlet. Av Stortin
gets bevilgningsvedtak fremgår ikke de bevilg
ningsmessige konsekvensene for økning av grunn
beløpet. Som følge av dette foreslås post økt med 
46 201 000 kroner og post 70 med 585 000 kroner. 

Oppdaterte prognoser fra Statens Pensjonskas
se viser at det samlede bevilgningsbehovet under 
kapitlet vil bli om lag 510,7 mill. kroner lavere enn 
tidligere anslag. Det reduserte bevilgningsanslaget 
skyldes i hovedsak økte premieinnbetalinger og re
duserte anslag for utbetalinger av AFP-pensjoner 
og førtidspensjoner. I tillegg til økte premiesatser 
for enkelte virksomheter, bl.a. for skoleverket, 
skyldes de økte premieinnbetalingene også at en
kelte nye virksomheter er blitt premiebetalende. 
Bevilgningen under kap. 1542, post 01 foreslås re
dusert med 464,504 mill. kroner. 

Post 70	 For andre medlemmer av Statens 
Pensjonskasse, overslagsbevilgning 

Posten foreslås justert med 585 000 kroner jf. omta
le av G-regulering under post 01. 

Oppdaterte prognoser fra Statens Pensjonskas
se viser at det samlede bevilgningsbehovet under 
posten vil bli lavere enn tidligere anslag. Det redu
serte bevilgningsanslaget skyldes i hovedsak økte 
premieinnbetalinger og reduserte anslag for utbeta
linger av AFP-pensjoner og førtidspensjoner. Be
vilgningen under kap. 1542, post 70 foreslås samlet 
redusert med 5,9 mill. kroner. 

Kap. 1544	 Boliglån til statsansatte 

Post 90	 Lån, overslagsbevilgning 

Posten er nettobudsjettert og skal dekke forvente
de utlån til boliglån til statsansatte utover det som 
dekkes av innbetalte avdrag og av Statens Pen
sjonskasses fond. 

I St.prp. nr. 65 (2002–2003) ble bevilgningsan
slaget redusert til 3,76 mrd. kroner. Oppdaterte 
prognoser fra Statens Pensjonskasse viser nå et to
talt bevilgningsbehov på minus 865 mill. kroner i 
2003. Reduksjonen skyldes i hovedsak renteutvik
lingen i 2003, der boliglånsrenten i Statens Pen
sjonskasse ikke har vært så gunstig i forhold til 
markedsrentene som forventet. Som følge av dette 
har etterspørselen etter lån i Statens Pensjonskasse 

vært betydelig lavere enn forventet, samt at det har 
vært en vesentlig økning i ekstraordinære låneinn
frielser. 

Bevilgningen under kap. 1544, post 90 foreslås 
redusert med 4,625 mrd. kroner. Forslag til ny be
vilgning blir etter dette – 865 mill. kroner. 

Kap. 4546	 Yrkesskadeforsikring 

Post 01	 Premie yrkesskadeforsikring 

Fakturering av yrkesskadepremie foretas én gang 
pr. år. Faktureringen for 2003 utgjør 98,6 mill. kro
ner, noe som innebærer en økning med 24,695 mill. 
kroner i forhold til vedtatt budsjett. 

Bevilgningen under kap. 4546, post 01 foreslås 
økt med 24,695 mill. kroner. 

Kap. 4547	 Gruppelivsforsikring 

Post 01	 Premieinntekter gruppelivsforsikring 

Oppdaterte prognoser for kapitlet viser nå at de to-
tale premieinnbetalingene for 2003 vil utgjøre 
39,433 mill. kroner. 

Det foreslås at kap. 4547, post 01 økes med 15,5 
mill. kroner. 

Kap. 5470	 Statens Pensjonskasse, 
jf. kap. 2470 

Post 30	 Avsetning til investeringsformål 

Det foreslås en reduksjon av kap. 5470, post 30 med 
6,766 mill. kroner, som tilsvarer reduksjonen under 
kap. 2470, post 24.6 Til investeringsformål. 

Kap. 5607	 Renter av boliglånsordningen til 
statsansatte 

Post 80 Renter 

Som følge av forslaget om å redusere kap. 1544 
Boliglån til statsansatte, post 90 med 4,625 mrd. 
kroner, samt forslaget om å redusere utlånsrenten 
til 4,0 prosent fra 1. september 2003, forventes de 
totale renteinntektene under kap. 5607, post 80 å bli 
redusert med 165,9 mill. kroner. Det foreslås derfor 
å redusere bevilgningen tilsvarende. 

Kap. 2470	 Statens Pensjonskasse 

Post 24	 Driftsresultat 

I følge budsjettberegninger fra Statens Pensjons
kasse anslås det en inntektssvikt under post 24.1 
Driftsinntekter på i alt ca. 18 mill. kroner i 2003. 
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Inntektsreduksjonen skyldes i hovedsak situasjo
nen på låneområdet, hvor rentesituasjonen har 
medført en betydelig lavere etterspørsel etter bolig
lån i Statens Pensjonskasse enn forutsatt, jf. kap. 
1544 Boliglån. Det anslås et inntektsbortfall på 15 
mill. kroner på låneområdet i 2003. I tillegg anslås 
det at inntektene på personkundeområdet vil bli om 
lag 3 mill. kroner lavere enn budsjettert, primært 
som følge av færre nye pensjoner enn forventet. 

Når det gjelder driftskostnadene i 2003, under-
post 24.2 Driftsutgifter, anslås det at disse vil bli ca. 
8,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Hovedde
len av dette beløpet skyldes at Statens Pensjonskas
se har foretatt en revurdering av investeringspro
grammene, som har medført at en høyere andel av 
investeringene vil bli utgiftsført og en lavere andel 
vil bli aktivert enn forutsatt i budsjettet. Avsetnin
gen på underpost 24.6 Til investeringsformål fore
slås ut fra dette redusert med 6,766 mill. kroner, og 
midlene blir i stedet benyttet under post 24.2. Re
duksjonen på 24.6 Til investeringsformål motsvares 
av tilsvarende reduksjon på kap. 5470, post 30, og 
investeringsrammen på kap. 2470, post 45 foreslås 
også redusert med samme beløp. Resterende mer
utgifter på 1,5 mill. kroner skyldes gjennomføring 
av nødvendige systemtekniske endringer som føl
ge av forslaget om rentereduksjon med tilbakevir
kende kraft fra 1. september 2003. 

Til sammen fører ovennevnte forhold til en reell 
svekkelse av Statens Pensjonskasses driftsresultat 
med 19,5 mill. kroner i 2003. Det er i denne sam
menheng iverksatt tiltak i 2003, herunder nedbe
manning for å tilpasse kostnadsnivået til de redu
serte inntektene, men disse tiltakene vil ikke ha 
budsjetteffekt før i 2004. Svekkelsen av driftsresul
tatet foreslås delt mellom redusert driftsresultat
krav og belastning på reguleringsfondet, slik at 
driftsresultatkravet settes ned med 10 mill. kroner 
og at det resterende trekkes fra reguleringsfondet. 

Det foreslås at driftsresultatkravet for Statens 
Pensjonskasse i 2003, kap. 2470, post 24 reduseres 
med 10 mill. kroner. 

Post 45	 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 

Som følge av nye anslag for aktiverbare investerin
ger i 2003 fra Statens Pensjonskasse, foreslås det 
en reduksjon av post 45 med 6,766 mill. kroner. 
Dette tilsvarer reduksjonen på underpost 24.6 un
der kap. 2470, jf. også kap. 5470, post 30. 

Kap. 1580 Utvikling av Fornebuområdet 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 

Rehabiliteringen av Urbygningen ved Universitetet 
i Oslo fikk startbevilgning i budsjettet for 2000, jf. 
Bud.innst. S. nr. 12 (1999–2000). Prosjektet ble 
sluttbevilget i budsjettet for 2003 med en kostnads
ramme i prisnivå pr. 01.07.03 på 193,2 mill. kroner 
og en styringsramme pr. samme dato på 164,4 mill. 
kroner, slik at reserven utgjorde 28,8 mill. kroner. 

Etter hvert som restaureringsarbeidene er gjen
nomført, er det avdekket flere forhold som har 
medført at usikkerhetsavsetningen måtte utløses. 
Bl.a. er det avdekket betydelig større omfang av 
hussopp, råteskader og skader i fundamenter og 
konstruksjoner enn hva som ble lagt til grunn da 
styringsrammen ble fastsatt. 

Som det fremgår av St.prp. nr. 1 (2003–2004) for 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet er pro
sjektet derfor gjennomgått på nytt, for å identifisere 
reduksjonstiltak som kan gjennomføres slik at kost
nadsrammen kan holdes. De gjenstående reduk
sjonstiltakene vil imidlertid ha betydelige konse
kvenser i forhold til bruken av bygget. Dersom de 
gjenstående kuttene ikke skal gjennomføres, er det 
etter Statsbyggs oppfatning nødvendig å utvide 
kostnadsrammen for prosjektet til 212 mill. kroner. 
AAD vurderer det som bekymringsfullt at det har 
oppstått slike problemer med kostnadsstyringen 
ved denne rehabiliteringen. Etter en samlet vurde
ring foreslås likevel kostnadsrammen for prosjek
tet utvidet til 212 mill. kroner. Merutgiftene som 
følge av en slik utvidelse av kostnadsrammen dek
kes innenfor eksisterende bevilgning under kap. 
1580 Bygg utenfor husleieordningen. Det vil i førs
te rekke kunne bety mindre til prosjekteringsutgif
ter til bygg som ikke er forelagt Stortinget for god
kjenning av kostnadsrammen og til igangsatte byg
geprosjekter. 

Kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 

I statsbudsjettet for 2003 er det bevilget til sammen 
144,1 mill. kroner til utvikling av Fornebuområdet. 
Av dette er 3,8 mill. kroner relatert til administrati
ve utgifter, jf. kap. 1582 post 21 Spesielle driftsutgif
ter, mens det resterende er relatert til investerings
utgifter, jf. kap. 1582 post 30 Investeringer på For
nebu. 

Ved sammenstilling av budsjettet blir fordelin
gen på disse to postene sett i sammenheng, og ba-
seres på forventet forbruk knyttet til hhv. drift og 
investering. 

Sammenlignet med det som var lagt til grunn på 
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budsjetteringstidspunktet har det vist seg at utgifte
ne til investering ble beregnet noe for høyt, mens 
de administrative utgiftene ble beregnet noe for 
lavt. Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgnin
gen under kap. 1582 post 21 forhøyes med 3,4 mill. 
kroner mot en tilsvarende reduksjon under kap. 
1582 post 30. 

Post 30	 Investeringer på Fornebu, kan overføres 

Det vises til omtale under post 21. I tillegg forven
tes utgiftene til opprydding i forurenset grunn å bli 
om lag 10 mill. kroner lavere enn opprinnelig lagt 
til grunn. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn 
satt ned med ytterligere 10 mill. kroner. Siden disse 
utgiftene dekkes ved refusjoner fra Oslo kommune 
og Avinor AS, vil dette også medføre en tilsvarende 
reduksjon under kap. 5446 post 02. 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgnin
gen under kap. 1582 post 30 satt ned med til sam-
men 13,4 mill. kroner. 

Ny post 70 Erstatningsansvar, Fornebu 

Ved voldgiftsdom 18. juni 2003 ble staten dømt til å 
betale Oslo kommune en erstatning på 38 mill. kro
ner innen 3. juli 2003, for tapte inntekter i forbindel
se med feste/leieforhold for næringsvirksomhet. 
Som det fremgår av St. prp. nr 1 (2002–2003) ble 
kostnadene knyttet til eventuelt erstatningsansvar 
ikke medtatt i budsjettet for 2003. Det foreslås der-
for en bevilgning på 38 mill. kroner under kap. 1582 
ny post 70 Erstatningsansvar, Fornebu. 

Kap. 1583 Utvikling av Pilestredet Park 

Post 30	 Investeringer i Pilestredet Park, kan 
overføres 

Statsbyggs planlagte fremdrift i gjennomføringen 
av rive,- utenomhus- og infrastrukturarbeider er 
forsinket, bl.a. som følge av usikkerhet i markedet. 
Bevilgningen under kap. 1583 post 30 foreslås på 
denne bakgrunn satt ned med 13,2 mill. kroner. 

Kap. 2445 Statsbygg 

Post 24	 Driftsresultat 

I statsbudsjettet for 2003 ble det lag til grunn et 
samlet salg av eiendommer under Statsbyggs for
valtning for til sammen 1350,5 mill. kroner, inklu
dert inntekter fra salg av Vestbanetomten. 

Det vises til omtale i St.prp. nr. 1 (2003–2004) 
hvor det fremgår at salg av Vestbanetomten først 
kan foretas i 2004. Utvikling i eiendomsmarkedet i 
2003 har medført redusert fremdrift i gjennomførin

gen av salgene, og lavere salgspris enn forventet 
for de øvrige eiendommene. Som en konsekvens av 
ovennevnte forventes samlet salgsinntekt nå å bli i 
størrelsesorden 320 mill. kroner i 2003. Dette er 
1 030,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Bokført 
verdi av eiendommene som ikke selges i 2003 (in
kludert Vestbanetomten) utgjør 99 mill. kroner. 

Siden salgsgevinsten føres under kap. 5309 Til
feldige inntekter, mens salgsinntekten tilsvarende 
bokført verdi føres under kap. 5491 Avskrivning på 
statens kapital i statens forretningsdrift, vil inn
tektsreduksjonen måtte fordeles på disse to kapitle
ne. I tillegg må det foretas justeringer under kap. 
2445 underpost 24.1 Driftsinntekter og underpost 
24.3 Avskrivninger tilsvarende bokført verdi av de
eiendommene som ikke selges. 

Dette vil medføre følgende endringer for 2003: 
–	 Kap. 2445 post 24.1 Driftsinntekter nedsettes 

med 99 mill. kroner. 
–	 Kap. 2445 post 24.3 Avskrivninger nedsettes 

med 99 mill. kroner. 
–	 Kap. 5309 post 29 Ymse nedsettes med 931,5 

mill. kroner. 
–	 Kap. 5491 post 30 Avskrivninger nedsettes med 

99 mill. kroner. 

Forslag til bevilgningsendringer under kap. 5309 
og kap. 5491 vil bli lagt frem i Finansdepartemen
tets proposisjon om ny saldering av statsbudsjettet 
for 2003. 

Kap. 4583 Utvikling av Pilestredet Park 

Post 39	 Salg av eiendom 

I statsbudsjettet for 2003 er det lagt til grunn en inn
tekt på 70 mill. kroner fra salg av eiendommer i Pi
lestredet Park. Det er mottatt bud på samtlige eien
dommer som er lagt ut for salg i 2003, men tatt for-
behold om oppgjør først i 2004. Det foreslås på den-
ne bakgrunn at salgene forskyves fra 2003 til 2004 
og at bevilgningen settes ned til null. 

Kap. 5446 Salg av eiendom Fornebu 

Post 02	 Refusjoner og innbetalinger – Fornebu 

Bevilgningen på posten foreslås satt ned med 10 
mill. kroner, som følge av reduserte utgifter til opp
rydding i forurenset grunn, jf. nærmere omtale un
der kap. 1582 post 30 ovenfor. 

Post 40	 Salgsinntekter Fornebu 

I statsbudsjettet for 2003 er det budsjettert med en 
inntekt på 348 mill. kroner fra salg av eiendommer 
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på Fornebu. Salgsprosessen har så langt ikke fulgt 
planlagt framdrift. Det har vært liten interesse for 
eiendommene som er lagt ut for salg. Den mang
lende interessen skyldes bl.a. negativ markedsut
vikling og uklarhet i forhold til ansvar for den sosia
le infrastrukturen. Videre har salget av Kilenveien 
blitt faseforskjøvet som følge av tvist om oppsigelse 
av leietaker. 

På grunnlag av ovennevnte foreslås bevilgnin
gen satt ned med 270,9 mill. kroner. 

Kap. 4590	 Aetat, jf. kap. 1590 

Post 80	 Innfordret misbruk av dagpenger 

For 2003 er det budsjettert med inntekter på 30 
mill. kroner under kap. 4590 Aetat post 80 Innfor
dret misbruk av dagpenger. På bakgrunn av innbe
talinger hittil i 2003, foreslås det å øke inntektsans
laget under kap. 4590 post 80 med 3 mill. kroner. 

Post 81	 Innfordret feilutbetalte attføringsytelser 

For 2003 er det budsjettert med inntekter på 14 
mill. kroner under post 81 Innfordret feilutbetalte 
attføringsytelser. På bakgrunn av innbetalinger hit-
til i 2003, foreslås det å redusere inntektsanslaget 
under kap. 4590 post 81 med 2 mill. kroner. 

Kap. 1594	 Arbeidsmarkedstiltak, 
jf. kap 4594 

Post 71	 Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan 
overføres, kan nyttes under post 70 

I saldert budsjett for 2003 ble det bevilget 104 mill. 
kroner til ordningen med tilretteleggingstilskudd 
over kap. 2650 Sykepenger post 73 Tilretteleg
gingstilskudd. Bevilgningen var disponert ved ut
gangen av juni. Med hjemmel i sysselsettingsloven 
stilte Arbeids- og administrasjonsdepartementet 50 
mill. kroner til disposisjon fra kap. 1594 Arbeids
markedstiltak for å videreføre ordningen i 2. halvår 
2003. På bakgrunn av utviklingen så langt i år for
ventes det et mindreforbruk på 9 mill. kroner under 
den delen av bevilgningen under kap. 1594 som er 
avsatt til tilretteleggingstilskudd. Det foreslås der-
for at bevilgningen under kap. 1594 Arbeidsmar
kedstiltak post 71 Spesielle arbeidsmarkedstiltak 
settes ned med 9 mill. kroner og kap. 2650 Syke
penger post 73 Tilretteleggingstilskudd økes med 
tilsvarende beløp til delvis inndekning av budsjett
overskridelsen under posten, jf. forslag i egen pro
posisjon fra Sosialdepartementet under kap. 2600 
Trygdeetaten og kap. 2650 Sykepenger post 73. 

Post 74	 Lønnssubsidium for reaktivisering, 
overslagsbevilgning 

På bakgrunn av lavere aktivitet på dette tiltaket så 
langt i år foreslås det at bevilgningen under kap. 
1594, post 74 reduseres med 25 mill. kroner. 

Dette tiltaket brukes gjerne til slutt i tilbakefø
ringen til arbeid, etter at ulike kvalifiserings- og ar
beidstreningstiltak er gjennomført. Hittil i reaktivi
seringsarbeidet har kvalifiserings- og arbeidstre
ningstiltak vært mer aktuelt. Andre årsaker til 
mindre bruk av lønnssubsidiet er svekkelsen på ar
beidsmarkedet og at færre personer som kunne ha 
vært aktuelle for ordningen er overført fra trygde
etaten. 

Kap. 4595	 Ventelønn, jf. kap. 1595 

For 2003 er det budsjettert med refusjon fra statlig 
virksomhet på i alt 80 mill. kroner. Basert på opp
gaver over innbetalinger hittil i år anslås refusjon 
fra statlig virksomhet å bli 36 mill. kroner lavere 
enn det som opprinnelig ble lagt til grunn i budsjet
tet for 2003. Dette har sammenheng med at færre 
nye ventelønnsmottagere enn antatt er omfattet av 
refusjonsplikten. Det foreslås derfor at inntekstans
laget under kap. 4590 post 01 reduseres med 36 
mill. kroner. 

Kap. 2541	 Dagpenger 

Post 70	 Dagpenger, overslagsbevilgning 

I lys av ledighetsutviklingen de siste måneder, ut
betalingene hittil i år og utsiktene på arbeidsmarke
det fremover vil utbetalingene til dagpenger bli hø
yere enn tidligere lagt til grunn. I forhold til ansla
get i Revidert nasjonalbudsjett 2003 har også en hø
yere andel av de som nå melder seg ledige rett til 
dagpenger. På denne bakgrunn foreslås kap. 2541, 
post 70 Dagpenger økt med 480 mill. kroner. 

Kap. 2542	 post 70 – Statsgaranti for 
lønnskrav ved konkurs mv. 

Post 70	 – Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs 
mv., overslagsbevilgning 

Per 3. kvartal 2003 er det utbetalt om lag 551 mill. 
kroner. Nye anslag viser et bevilgningsbehov på 
770 mill. kroner. Bevilgningen foreslås derfor økt 
med 300 mill. kroner fra 470 mill. kroner til 770 
mill. kroner. Utviklingen i utbetalingene i innevæ
rende år skyldes bl.a. økning i antall saker, flere 
store konkurser med mange ansatte og høye lønns
krav. 
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Kap. 2543 Ytelser til yrkesrettet attføring Kap. 5705 Statsgaranti for lønnskrav ved 

Post 70 Attføringspenger, overslagsbevilgning konkurs, dagpenger 

Bevilgningen til attføringspenger ble ved trygde- Post 01 Refusjon dagpenger 

oppgjøret for 2003 forhøyet til 7 154 mill. kroner. For 2003 er inntektene under posten anslått til 18 
Veksten i antall mottakere av attføringspenger har mill. kroner. På bakgrunn av gjennomsnittlig innbe
vært noe lavere enn tidligere lagt til grunn. På den- talinger hittil i år anslås inntektene nå til 75 mill. 
ne bakgrunn foreslås kap. 2543, post 70 Attførings- kroner i 2003. Kap. 5705, post 01 foreslås derfor økt 
penger redusert med 54 mill. kroner. med 57 mill. kroner. 

Post 71 Attføringsstønad, overslagsbevilgning Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
Bevilgningen til attføringsstønader ble ved trygde
oppgjøret for 2003 forhøyet til 1 938 mill. kroner. t i l r å r : 
Veksten i utbetalingene til attføringsstønadene har 
blitt lavere enn tidligere lagt til grunn. Dette hen- At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
ger i hovedsak sammen med redusert utbetalings- et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
behov til stønad til barnetilsyn. Dette skyldes bl.a. endringer på statsbudsjettet medregnet folketryg
at færre personer mottar stønad til barnetilsyn enn den for 2003 under Arbeids- og administrasjonsde
opprinnelig lagt til grunn. I tillegg kommer noe re- partementet. 
duserte utbetalinger til skolemateriell. På denne 
bakgrunn foreslås kap. 2543, post 71 Attføringsstø
nader redusert med 238 mill. kroner. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2003 
under Arbeids- og administrasjonsdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til vedtak om endringer på statsbudsjettet for 2003 under 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 

I 
I statsbudsjettet for 2003 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

1541 
01 

Pensjoner av statskassen 
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med ............................................. 
fra kr. 15 362 000 til kr. 15 420 000 

58 000 

1542 
01 

Tilskudd til Statens Pensjonskasse 
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med ..................................... 
fra kr. 2 432 056 000 til kr. 1 967 552 000 

464 504 000 

70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, 
nedsettes med .................................................................................................. 5 900 000 
fra kr. 30 786 000 til kr. 24 886 000 
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Kap. Post Formål	 Kroner 

1544 Boliglån til statsansatte 
90 Lån, overslagsbevilgning, nedsettes med ..................................................... 4 625 000 000 

fra kr. 3 760 000 000 til kr. – 865 000 000 
1582 Utvikling av Fornebuområdet 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med ........................................ 3 400 000 
fra kr. 3 791 000 til kr. 7 191 000 

30 Investeringer på Fornebu, kan overføres, nedsettes med .......................... 13 400 000 
fra kr. 140 165 000 til kr. 126 765 000 

(ny) 70 Erstatningsansvar, Fornebu økes med ......................................................... 38 000 000 
fra kr. 0 til kr. 38 000 000 

1583 Utvikling av Pilestredet Park, jf. kap. 4583 
30 Investeringer i Pilestredet Park, kan overføres, nedsettes med ............... 13 200 000 

fra kr. 21 279 000 til kr. 8 079 000 
1594 Arbeidsmarkedstiltak, jf. kap. 4594 

71	 Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 
70, nedsettes med ............................................................................................ 9 000 000 
fra kr. 2 599 851 til kr. 2 590 851 

74 Lønnssubsidium for reaktivisering, overslagsbevilgning, nedsettes med 25 000 000 
fra kr. 37 404 000 til kr. 12 404 000 

2445 Statsbygg 
24 Driftsresultat: 

24.1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning .......................... -2 358 648 000

24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ............................. 967 171 000

24.3 Avskrivninger ................................................................ 489 835 000

24.4 Renter av statens kapital .............................................. 16 596 000

24.5 Til reguleringsfond ....................................................... 600 000 000

24.6 Til investeringsformål .................................................. -290 267 000


- 575 313 000 

2470 Statens Pensjonskasse 
24 Driftsresultat: 

24.1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning .......................... -274 124

24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ............................. 232 988

24.3 Avskrivninger ................................................................ 31 043

24.4 Renter av statens kapital .............................................. 1 727

24.5 Til reguleringsfond ....................................................... -13 290

24.6 Til investeringsformål .................................................. 0


- 21 656 

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med 6 766 000 
fra kr. 26 118 000 til kr. 19 352 000 

2541 Dagpenger 
70 Dagpenger, overslagsbevilgning, økes med ................................................ 480 000 000 

fra kr. 10 520 000 000 til kr. 11 000 000 000 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., jf. kap 5704 

70	 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning økes 
med ................................................................................................................... 300 000 000 
fra kr. 470 000 000 til kr. 770 000 000 

2543 Ytelser til yrkesrettet attføring 
70 Attføringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med .............................. 54 000 000 

fra kr. 7 154 000 000 til kr. 7 100 000 000 
71 Attføringsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med .............................. 238 000 000 

fra kr. 1 938 000 000 til kr. 1 700 000 000 
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Inntekter: 

Kap. Post Formål Kroner 

4546 Yrkesskadeforsikring, jf. kap. 1546 
01 Premie yrkesskadeforsikring, økes med ...................................................... 24 695 000 

fra kr. 73 905 000 til kr. 98 600 000 
4547 Gruppelivsforsikring, jf. kap. 1547 

01 Premieinntekter gruppelivsforsikring, økes med ........................................ 15 500 000 
fra kr. 23 993 000 til kr. 39 433 000 

4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park, jf. kap. 1583 
39 Salg av eiendom, nedsettes med ................................................................... 70 000 000 

fra kr. 70 000 000 til kr. 0 
4590 Aetat, jf. kap. 1590 

80 Innfordret misbruk av dagpenger, økes med .............................................. 3 000 000 
fra kr. 30 000 000 til kr. 33 000 000 

81 Innfordret feilutbetalte attføringsytelser, nedsettes med ........................... 2 000 000 
fra kr. 14 000 000 til kr. 12 000 000 

4595 Ventelønn, jf. kap. 1595 
01 Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med ......................................... 36 000 000 

fra kr. 86 000 000 til kr. 50 000 000 
5446 Salg av eiendom, Fornebu 

02 Refusjoner og innbetalinger – Fornebu, nedsettes med ............................. 10 000 000 
fra kr. 77 813 000 til kr. 67 813 000 

40 Salgsinntekter, Fornebu, nedsettes med ...................................................... 270 900 000 
fra kr. 348 000 000 til kr. 77 100 000 

5470 Statens Pensjonskasse, jf. kap. 2470 
30 Avsetning til investeringsformål, nedsettes med ......................................... 6 766 000 

fra kr. 6 766 000 til kr. 0 
5607 Renter av boliglånsordningen til statsansatte 

80 Renter, nedsettes med .................................................................................... 165 900 000 
fra kr. 998 000 000 til kr. 832 100 000 

5705 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger 
01 Refusjon dagpenger, økes med ..................................................................... 57 000 000 

fra kr. 18 000 000 til kr. 75 000 000 
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