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Endringer på statsbudsjettet 1999 under 
Arbeids- og administrasjons-

departementet

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 19. 
november 1999, godkjent i statsråd samme dag.

Kap 1502, 1522, 1541, 1542, 1544, 1545, 1546, 1580, 1592,
4545



1   Innledning
Arbeids- og administrasjonsdepartementet fremmer i denne proposisjonen
forslag om endring i bevilgningen under kap. 1502 Tilskudd til kompetanseut-
vikling, kap. 1522 Statens forvaltningstjeneste, kap. 1541 Pensjoner av stats-
kassen, kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen
for apoteketaten, kap. 1544 Boliglån til statsansatte, kap. 1545 Ventelønn, kap.
1546 Yrkesskadeforsikring, kap. 1580 Bygg utenfor husleieordningen og kap.
1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede.

Det fremmes også forslag om reduksjon i bevilgningen under kap. 4545
Ventelønn.



2   Nærmere om forslagene

Kap. 1502 Tilskudd til kompetanseutvikling

Post 01 Driftsutgifter - Ny post

Post 70 Tilskudd, kan overføres
Ved lønnsoppgjøret våren 1999 ble partene enige om at inntil 3 mill. kroner av
midlene under kap. 1502 kan disponeres av Arbeids- og administrasjonsdepar-
tementet til lønn for prosjektmedarbeidere og driftsutgifter for å utvikle etter-
og videreutdanningsreformen, jf. hovedtariffavtalen pkt. 5.7.3.

Departementet ber derfor om at det under kap. 1502 Tilskudd til kompe-
tanseutvikling opprettes en ny post 01 Driftsutgifter som budsjetteres med 3
mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av kap. 1502 post 70 Tilskudd.

Kap. 1522 Statens forvaltningstjeneste

Post 01 Driftsutgifter
Regjeringen har besluttet at ODIN skal revideres og moderniseres for å imø-
tekomme publikums og departementenes ønsker og krav til elektroniske
informasjonstjenester. Bl.a. pga. videreutviklingen av ODIN får Statens for-
valtningstjeneste økte utgifter i 1999. Det foreslås derfor at kap. 1522 post 01
økes med 6,36 mill.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres
Posten foreslås redusert med 0,4 mill. kroner.

Kap. 1541 Pensjoner av statskassen

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
Som følge av at det har blitt færre pensjonister i 1999 enn forventet, og at en
større andel har gått over på ordinær alderspensjon og blir samordnet med fol-
ketrygden, er pensjonsutbetalingene under dette kapitlet vesentlig redusert i
1999. På bakrunn av regnskapstall og nye prognoser foreslås bevilgningen
redusert med 18,796 mill. kroner.

Kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pen-
sjonsordningen for apoteketaten

Regnskapstall og nye prognoser tilsier en reduksjon på postene 01, 70 og 72
på 0,5 pst. i pensjonsutbetalingene i forhold til budsjettet etter lønns- og tryg-
deoppgjøret.



Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
Bevilgningen foreslås redusert med 7,052 mill. kroner.

Post 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslags-
bevilgning

Bevilgningen foreslås redusert med 0,071 mill. kroner.

Post 72 For lærere i grunnskolen, overslagsbevilgning
Bevilgningen foreslås redusert med 40,809 mill. kroner. Av dette beløpet
utgjør 36,209 mill. kroner korrigeringer i beregningsgrunnlaget for lærerne i
grunnskolen, jf. omtale i egen proposisjon under Kommunal- og regionalde-
partementet.

Kap. 1544 Boliglån til statsansatte

Post 90 Lån, overslagsbevilgning
SPK har inngått avtale med DnB vedrørende behandling av søknader om refi-
nansiering. Kombinert med høyere produktivitet i SPK medfører dette at flere
lånesøknader har blitt behandlet.

Nettoutlån 1. oktober 1999 viser en økning på ca 1,5 mrd kroner i 1999.
Med en forventet behandling av 2 000 nye lånesøknader ut året, og 340 000
kroner i gjennomsnitt pr. lån, samt 100 mill. kroner i avdrag, vil SPK ha et
totalt bevilgningsbehov på 2 060 mill. kroner i 1999. Bevilgningen foreslås økt
med 835 mill. kroner.

Kap. 1545 Ventelønn

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
Prognosene på dette kapitlet er usikre og hovedsakelig estimert ut i fra gjen-
nomsnittlig antall ventelønnsmottakere i løpet av året. I vedtatt budsjett 1999
er det lagt til grunn gjennomsnittlig 1 850 ventelønnsmottakere med en
månedlig utbetaling på 8 100 kroner. Nye anslag viser at gjennomsnittlig antall
ventelønnsberettigede for 1999 vil bli ca. 1 950 med en gjennomsnittlig
månedslønn på ca. 9 200 kroner. På grunn av en noe større tilgang enn forven-
tet, nye ventelønnsmottakere har hatt høyere lønn enn tidligere, samt at det er
en tendens til at andelen ventelønnsberettigede som mottar ventelønn er sti-
gende, foreslås en bevilgningsøkning på 35,451 mill. kroner fra 179,549 mill.
kroner til 215,000 mill. kroner.



Kap. 4545 Ventelønn

Post 01 Refusjon statlig virksomhet mv.
Prognosene på dette kapitlet er usikre, og hovedsakelig estimert på grunnlag
av antall ventelønnsmottakere som faller inn under ordningen refusjon statlig
virksomhet. Det kan nå synes som om antall ventelønnsmottakere som er
omfattet av denne ordningen er noe lavere enn først antatt, og en lineær frem-
skrivning av dagens regnskapstall vil gi en belastning tilsvarende 22 mill. kro-
ner ved årets slutt. Det foreslås derfor at bevilgningen reduseres med 5,258
mill. kroner fra 27,258 mill. kroner til 22,000 mill. kroner.

Kap. 1546 Yrkesskadeforsikring

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
Kapitlet omfatter yrkesskadeerstatningssaker med skadetidspunkt etter
01.01.96. Prognosene på dette kapitlet baserer seg på forventet antall saker, og
forventet gjennomsnittlig skadeutbetaling. På bakrunn av at tallene for 1999
viser en nedgang i antall skadeutbetalinger, samt nye prognoser ut året, fore-
slås posten redusert med 12 mill. kroner fra 19 mill. kroner til 7 mill. kroner.

Kap 1580  Bygg utenfor husleieordningen

Post 31 Videreføring av byggeprosjekter

Sametinget - utvidelse av kostnadsrammen

Regjeringen foreslår at kostnadsrammen for sametingsbygget økes med 8,5
mill. kroner fra 118 mill. kroner til 126,5 mill. kroner pr. 1. juli 2000. Økningen
skal dekke biblioteksgalleri, garderobeskap i spesiell utforming som del av
veggkonstruksjon, TV-studio for mediedekning og oppgradering av kjøkken
for tilberedning av varm mat. Bevilgningen for 1999 foreslås økt med 6,2 mill.
kroner.

Post 36 Kunstnerisk utsmykking
Det foreslås at posten får stikkordet  kan overføres.

Kap. 1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshem-
mede

Ordningen med tilsagnsfullmakter under kap. 1592 ble innført i forbindelse
med budsjettet for 1999. Det var derfor begrenset bakgrunnsmateriale for
beregning av størrelse på tilsagnsfullmakter for 1999. Ajourført informasjon
tilsier at en større del av utbetalingene enn tidligere anslått vil måtte utbetales
i 1999.



På denne bakgrunn foreslår Arbeids- og administrasjonsdepartementet en
økning i bevilgningen på kap. 1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkes-
hemmede med 100 mill. kroner. Tilsagnsfullmakten foreslås redusert tilsva-
rende fra 968 mill. kroner til 868 mill. kroner, jf. romertallsvedtak II.

Økningen i bevilgningen fordeler seg slik:
– Post 70 Formidlingstiltak foreslås økt med 8,827 mill. kroner til 171,26

mill. kroner.
– Post 71 Integrering i ordinært arbeidsliv foreslås økt med 26,068 mill. kro-

ner til 525,04 mill. kroner.
– Post 72 Skjermede tiltak, drift, foreslås økt med 65,105 mill. kroner til 1

049,989 mill. kroner.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om endringer på statsbudsjettet for 1999 under Arbeids-
og administrasjonsdepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre endringer på statsbudsjettet for 1999 i sam-
svar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet ligger ved.



Forslag til vedtak om endringer i 
statsbudsjettet for 1999

I.

Utgifter:

Kap
.

Pos
t

Formål Kroner

150
2

Tilskudd til kompetanseutvikling

01 Driftsutgifter forhøyes med 3 000 000

fra kr 0 til kr 3 000 000

70 Tilskudd,  kan overføres,nedsettes med - 3 000 000

fra kr 21 500 000 til kr 18 500 000

152
2

Statens forvaltningstjeneste

01 Driftsutgifter forhøyes med 6 360 000

fra kr 248 597 000 til kr 254 957 000

45 Større nyanskaffelser,  kan overføres,nedsettes med - 400 000

fra kr 10 271 000 til kr 9 871 000

154
1

Pensjoner av statskassen

01 Driftsutgifter,  overslagsbevilgning,nedsettes med - 18 769 000

fra kr 32 769 000 til kr 14 000 000

154
2

Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apo-
teketaten

01 Driftsutgifter,  overslagsbevilgning,nedsettes med - 7 052 000

fra kr 5 545 412 000 til kr 5 538 360 000

70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse,  overslagsbe-
vilgning,nedsettes med

- 71 000

fra kr 58 150 000 til kr 58 079 000

72 For lærere i grunnskolen,  overslagsbevilgning,nedsettes med - 40 809 000

fra kr 233 491 000 til kr 192 682 000

154
4

Boliglån til statsansatte

90 Lån,  overslagsbevilgning,forhøyes med 835 000 000

fra kr 1 225 000 000 til kr 2 060 000 000

154
5

Ventelønn

01 Driftsutgifter,  overslagsbevilgning,forhøyes med 35 451 000



Inntekter:

II

Tilsagnsfullmakt
«Stortingets samtykke til at Arbeids- og administrasjonsdepartementet

kan gi tilsagn for inntil 968 mill. kroner ut over gitt bevilgning under kap. 1592
post 70, 71 og 72 reduseres med 100 mill. kroner til 868 mill. kroner.»

fra kr 179 549 000 til kr 215 000 000

154
6

Yrkesskadeforsikring

01 Driftsutgifter,  overslagsbevilgning,nedsettes med - 12 000 000

fra kr 19 000 000 til kr 7 000 000

158
0

Bygg utenfor husleieordningen

31 Videreføring av byggeprosjekter forhøyes med 6 200 000

fra kr 2 266 993 000 til kr 2 273 193 000

159
2

Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede

70 Formidlingstiltak,  kan overføres, kan nyttes under post 71, 
forhøyes med

8 827 000

fra kr 162 433 000 til kr 171 260 000

71 Integrering i ordinært arbeidsliv,  kan overføres, kan nyttes 
under post 70 og kap. 1591 post 71, forhøyes med

26 068 000

fra kr 498 972 000 til kr 525 040 000

72 Skjermede tiltak, drift,  kan overføres, kan nyttes under pos-
tene 70 og 71, forhøyes med

65 105 000

fra kr 984 884 000 til kr 1 049 989 000

Kap
.

Pos
t

Formål Kroner

454
5

Ventelønn

01 Refusjon statlig virksomhet mv., reduseres med 5 258 000

fra kr 27 258 000 til kr 22 000 000
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