
St.prp. nr. 23

(2002–2003) 

FOR BUDSJETTERMINEN 2002 

Om endringer av bevilgninger mv. for 2002 på
Fiskeridepartementets område 

Tilråding fra Fiskeridepartementet av 15. november 2002,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1	 Endringer av bevilgninger i 2002 
under Fiskeridepartementets 
område 

Kap. 1020 Havforskningsinstituttet 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 
Havforskningsinstituttets utgifter knyttet til eks
terne oppdrag blir postert på kapitlene 1020 og 
1021 mot tilsvarende inntekter på kapitlene 4020 
og 4021. Begge utgiftskapitlene har merinntekts
fullmakt gitt av Stortinget ved behandling av 
St.prp. nr. 1, som gir hjemmel til å overskride ut
giftsbevilgningen mot tilsvarende merinntekter. 
Ved årsskiftet 2002/2003 anslår Havforskningsin
stituttet at instituttet vil ha kontraktsfestede, fak
turerte, men ikke innbetalte oppdragsinntekter på 
inntil 15 mill. kroner. Havforskningsinstituttet føl
ger kontantprinsippet for alle utbetalinger, og til
hørende utgifter vil således være postert i 2002. 

Det fremmes derfor forslag om en tilleggsbe
vilgning på 15 mill. kroner i 2002 på kap. 1020 
Havforskningsinstituttet, post 21 Spesielle driftsut
gifter. Forslag om tilsvarende økning av inntektssi
den i 2003 på kap. 4020 Havforskningsinstituttet, 
post 03 Oppdragsinntekter er fremmet i St.prp. nr. 

1 Tillegg nr. 11 (2002–2003) Om omstillingskost
nader i Fiskeridirektoratet mv. 

Kap. 1062/4062 Kystverket 
Post 30 Maritim infrastruktur 
Post 02 Andre inntekter 
Det vises til St.prp. nr. 1 (2002–2003) for Fiskeride
partementet, hvor det redegjøres for at Fiskeride
partementet arbeider for å avhende ikke nærings
aktive fiskerihavner. Det er også fremmet et for-
slag til romertallsvedtak for 2003 hvor det bes om 
Stortingets samtykke til at Fiskeridepartementet 
kan benytte salgsinntekter fra salg av ikke næ
ringsaktive fiskerihavner til dekning av salgsom
kostninger og oppgradering og vedlikehold av 
andre fiskerihavner. 

I 2002 er det solgt en ikke næringsaktiv fiske
rihavn (Melkøya) til Statoil for 2,2 mill. kroner. I 
tråd med de prinsippene som er lagt til grunn i 
St.prp. nr. 1 (2002–2003) for Fiskeridepartementet 
fremmes det forslag om at salgsinntektene fra sal-
get av Melkøya i 2002 kan benyttes til å dekke 
salgsomkostninger og vedlikehold og oppgrade
ring av andre fiskerihavner. 

Kap. 1020, 1062, 4062 
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På denne bakgrunn fremmes det forslag om at 
bevilgningen på kap. 1062 Kystverket, post 30 Ma
ritim infrastruktur økes med 2,2 mill. kroner, mot 
en tilsvarende økning av kap. 4062 Kystverket, 
post 02 Andre inntekter. 

Kap. 4062 Kystverket 
Post 01 Gebyrinntekter 
I 2001 var det et underskudd i lostjenesten på  i 
overkant av 27 mill. kroner, hvorav om lag 10 mill. 
kroner var knyttet til for sen fakturering og innbe
taling av gebyrer i 2001. Det er ikke tatt høyde for 
disse innbetalingene i bevilgningen til losgebyr på 
kap. 4062 post 01 Gebyrinntekter i 2002. For å 
ivareta prinsippet om realistisk budsjettering bør 
derfor inntektssiden i 2002 økes. Pga. noe usikker
het knyttet til utgifter og inntekter for lostjenesten 
i 2002, fremmes det forslag om å øke posten med 8 
mill. kroner i 2002 knyttet til dette forholdet. 

I tillegg er det nødvendig å justere opp kap. 
4062 Post 01 Gebyrinntekter med 7 mill. kroner 
som følge av lønnsoppgjøret for 2002. 

Det fremmes derfor forslag om å øke kap. 4062 
Kystverket, post 01 Gebyrinntekter med til sam-
men 15 mill. kroner i 2002. 

2	 Nasjonale laksefjorder og nye 
oppdrettskonsesjoner 

Det vises til St.prp. nr. 1 (2002–2003) for Fiskeride
partementet, hvor Stortinget ble orientert om at 

tildelingsforskrift for 40 nye lakse- og ørretkonse
sjoner ble fastsatt 21. juni 2002, og at søknadsfris
ten er satt til 25. september. Det ble videre vist til at 
konsesjonene ville bli delt ut før nyttår, forutsatt at 
Stortinget har behandlet St.prp. nr. 79 (2001–2002) 
Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og lak
sefjorder. 

Det er nå kommet nye signaler fra Stortinget 
som Fiskeridepartementet tolker slik at flertallet 
på Stortinget ikke har til hensikt å verne arealer 
som det kan være aktuelt å tildele de nye 40 konse
sjonene i, og at flertallet dermed ønsker å gjen
nomføre tildelingsrunden før Stortinget har be
handlet St.prp. nr. 79 (2001–2002). På bakgrunn av 
dette har Fiskeridepartementet besluttet at tilde
lingen av de nye konsesjonene skal foregå nå, slik 
at tildelingsrunden ikke ytterligere forsinkes. 

Fiskeridepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer av bevilgninger mv. for 2002 på Fiskeri
departementets område. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer av bevilgninger mv. for 2002 på Fiskerideparte
mentets område i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 
til vedtak om endringer av bevilgninger mv. for 2002 på 

Fiskeridepartementets område 

I 
I statsbudsjettet for 2002 blir det gjort følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

1020 Havforskningsinstituttet 
21 Spesielle driftsutgifter, økes med ................................................................. 15 000 000 

fra kr 122 000 000 til kr 137 000 000 
1062 Kystverket 

30 Maritim infrastruktur økes med ................................................................... 2 200 000 
fra kr 239 850 000 til kr 242 050 000 

4062 Kystverket 
01 Gebyrinntekter, økes med ............................................................................. 15 000 000 

fra kr 470 330 000 til kr 485 330 000 
02 Andre inntekter, økes med ............................................................................ 2 200 000 

fra kr 345 000 til kr 2 545 000 
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