
Ot.prp. nr. 2

(2003–2004) 

Om lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om 
Statens petroleumsfond 

Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Proposisjonens hovedinnhold 

Finansdepartementet fremmer i denne proposisjo
nen forslag om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om 
Statens petroleumsfond (petroleumsfondsloven). 
Forslaget innebærer en endring i hvordan kontant
strømmen fra petroleumsvirksomheten framkom
mer. 

2	 Bakgrunn for lovforslaget og 
gjeldende rett 

Da Petoro AS ble etablert i forbindelse med delpri
vatiseringen av Statoil, ble bevilgningen til selska
pet lagt inn i netto kontantstrømmen fra petrole
umsvirksomheten. Bakgrunnen for dette var bl.a. 
at kostnadene knyttet til ivaretakelse av SDØE tid
ligere lå i Statoil, som var innenfor netto kontant
strømmen fra petroleumsvirksomheten. Petrole
umsfondsloven § 2 lyder: 

«Fondets inntekter er kontantstrømmen fra pe
troleumsvirksomheten som blir ført over fra 
statsbudsjettet, avkastningen av fondets formue 
og netto finanstransaksjoner knyttet til petrole
umsvirksomheten. 

Kontantstrømmen framkommer som sum-
men av 

–	 de samlede skatte- og avgiftsinntekter av pe
troleumsvirksomheten som innkreves ifølge 
petroleumsskatteloven og petroleumsloven 

–	 avgiftsinntekter ved utslipp av CO2 i petrole
umsvirksomhet på kontinentalsokkelen 

–	 inntekter som følge av Statens direkte øko
nomiske engasjement i petroleumsvirksom
heten, definert som driftsinntekter og andre 
inntekter fratrukket driftsutgifter og andre 
direkte utgifter 

–	 statlige inntekter på nettooverskuddsavtaler 
i enkelte utvinningstillatelser 

–	 utbytte fra Statoil ASA 
–	 overføringer fra Petroleumsforsikringsfon

det 
–	 statens inntekter i forbindelse med fjerning 

eller annen disponering av innretninger på 
kontinentalsokkelen 

–	 statens eventuelle salg av andeler i Statens 
direkte økonomiske engasjement i petrole
umsvirksomheten 

og fratrukket 
–	 statens direkte investeringer i petroleums

virksomheten 
–	 statens utgifter til Petroleumsforsikringsfon

det 
–	 statens utgifter i forbindelse med fjerning el

ler annen disponering av innretninger på 
kontinentalsokkelen 

–	 statens eventuelle kjøp av andeler som ledd 
i Statens direkte økonomiske engasjement i 
petroleumsvirksomheten 
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–	 driftsutgifter til selskap som ivaretar statens 
interesser i petroleumsvirksomheten 

Netto finanstransaksjoner knyttet til petrole
umsvirksomheten framkommer som summen 
av: 
–	 brutto inntekter ved statlig salg av aksjer i 

Statoil ASA

og fratrukket 

–	 statlig kapitalinnskudd i Statoil ASA og sel

skap som ivaretar statens interesser i petro
leumsvirksomheten» 

Finansdepartementet vil peke på at definisjonen 
av netto kontantstrømmen bør avgrenses til inntek
ter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten 
som staten ikke tar direkte stilling til i de årlige 
budsjettmessige overveielsene. Departementet me
ner derfor at driftsutgifter til selskap som ivaretar 
statens interesser i petroleumsvirksomheten, bør 
holdes utenfor netto kontantstrømmen. Departe
mentet vil således legge opp til å overføre bevilg
ningene til Petoro til et ordinært budsjettkapittel 
utenfor kontantstrømmen, jf. St.prp. nr. 1 (2003– 
2004). Dette vil innebære at bevilgninger til selska
pet ikke unndras vanlige prioriteringer i budsjettbe
handlingen. Videre vil en unngå at budsjettets stil
ling kan svekkes ved å omdisponere midler fra Pe
toro til poster utenfor netto kontantstrømmen fra 
petroleumsvirksomheten. 

Finansdepartementet foreslår etter dette å opp
heve følgende strekpunkt (13. strekpunkt): 

–	 «driftsutgifter til selskap som ivaretar sta
tens interesser i petroleumsvirksomheten» 

3	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Forslaget om å endre petroleumsfondsloven er av 
budsjetteknisk karakter og antas å ha begrensede 
økonomiske og administrative konsekvenser ut-
over redegjørelsen gitt i kapittel 2. 

Finansdepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens 
petroleumsfond. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleums-
fond i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens 
petroleumsfond 

I II 

I lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens Loven trer i kraft 1. januar 2004. 
petroleumsfond gjøres følgende endring: 

§ 2 annet ledd 13. strekpunkt oppheves. 


