
St.prp. nr. 27

(2002–2003) 

Endringer på statsbudsjettet for 2002 under 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 15. november 2002,

godkjent i statsråd samme dag


(Regjeringen Bondevik II)


1 Innledning 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger i 
denne proposisjonen fram forslag til endringer i 
statsbudsjettet for 2002 under følgende utgiftskapit
ler: Kap. 0001 H.M. Kongen og H.M. Dronningen, 
kap. 0002 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprin
sessen, kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsde
partementet, kap. 1520 Statskonsult, kap. 1522 Sta
tens forvaltningstjeneste, kap. 1542 Tilskudd til Sta
tens pensjonskasse og pensjonsordningen for apo
teketaten, kap. 1544 Boliglån til statsansatte, kap. 
1546 Yrkesskadeforsikring, kap. 1581 Eiendommer 
til kongelige formål, kap. 1582 Utvikling av forne
buområdet, kap. 1590 Aetat, kap. 1592 Spesielle ar
beidsmarkedstiltak for yrkeshemmede, kap. 1595 
Ventelønn mv., kap. 2445 Statsbygg, kap. 2541 Dag
penger, kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs mv. og kap. 2543 Ytelser til yrkesrettet att
føring. 

Det legges også fram forslag til endringer i 
statsbudsjettet for 2002 under følgende inntektska
pitler: Kap. 4522 Statens forvaltningstjeneste, kap. 
4547 Gruppelivsforsikring, kap. 4570 Arbeidstilsy

net, kap. 4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park, 
kap. 4590 Aetat, kap. 4591 Arbeidsmarkedstiltak, 
kap. 4593 Aetats slag av arbeidsmarkedstjenester, 
kap. 4595 Ventelønn, kap. 5607 Renter av boliglån
sordningen til statsansatte, kap. 5704 Statsgaranti 
for lønnskrav ved konkurs og kap. 5705 Statsgaran
ti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger. 

2 Nærmere om forslagene 

Programkategori 00.10 Det kongelige hus 

Kap. 0001 H.M. Kongen og H.M. 
Dronningen 

Post 50 Hofforvaltningen 

Det Kongelige Hoff følger lønnsutviklingen i staten 
for sine ansatte. Virkningen av årets oppgjør fore
slås kompensert gjennom eget bevilgningsvedtak, 
da virksomheten ikke er et ordinært forvaltningsor
gan. For 2002 er virkningen beregnet til 1,37 mill. 
kroner, og kap. 0001 post 50 foreslås økt med dette 
beløp. 

Kap. 0001, 0002, 1500, 1520, 1522, 1542, 1544,1546, 1581, 1582, 1590, 1592, 1595, 
2445, 2541, 2542 og 2543, 4522, 4547, 4570, 4583, 4590, 4591, 4593, 4595, 5607, 

5704 og 5705 
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Kap. 0002 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. post 01 som foreslås omdisponert for å dekke mer-
Kronprinsessen 

Post 50	 H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. 
Kronprinsessen 

Staben følger lønnsutviklingen i staten for sine an
satte. Virkningen av årets oppgjør foreslås kompen
sert gjennom eget bevilgningsvedtak, da virksom
heten ikke er et ordinært forvaltningsorgan. For 
2002 er virkningen beregnet til 0,07 mill. kroner, og 
kap. 0002 post 50 foreslås økt med dette beløp. 

Programkategori 01.00 Administrasjon mv. 

Kap. 1500 Arbeids- og administrasjons
departementet 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter 

Arbeidet med brukerretting, effektivisering og for
enkling av offentlig sektor fortsetter med full styrke 
og fremdrift. Imidlertid ser en at det for inneværen
de budsjettermin ikke vil være behov for hele be
vilgningen som er avsatt til formålet. Dette skyldes 
i hovedsak at utgiftene for en rekke prosjekter ikke 
vil komme til utbetaling før i budsjetterminen 2003 
samt at enkelte prosjekter er blitt gjennomført til en 
lavere kostnad enn beregnet. 

Det foreslås derfor at bevilgningen for 2002 un
der kap. 1500 post 21 settes ned med 5,0 mill. kro
ner. 

Programkategori 01.20 Fellestjenester 

Kap. 1520 Statskonsult. 

Post 01	 Driftsutgifter og Post 21 Spesielle 
driftsutgifter 

I forbindelse med sammenslåing og samlokalise
ring av de to tidligere etatene Statens informasjons
tjeneste og Statskonsult, har den nye etaten pådratt 
seg både ordinære og ekstraordinære kostnader. 
For inneværende budsjettår er det nødvendig å om
disponere fra post 21 til post 01 for å dekke utgifte
ne knyttet til samlokaliseringen. Omdisponeringen 
fører ikke til vesentlige endringer med hensyn til 
etatens planlagte aktiviteter for inneværende år. 

Det foreslås derfor at 4,3 mill. kroner omdispo
neres fra kap. 1520 post 21 til kap. 1520 post 01. 

Kap. 1522 Statens forvaltningstjeneste 

Post 01	 Driftsutgifter 

Den statlig innkjøpspolitikken er revidert i innevæ
rende år og avtalene knyttet til Forvaltningsnett
samarbeidet blir ikke videreført. Dette medfører 
innsparinger på 1,25 mill. kroner under kap. 1522 

behovet under postene 21 og 22. 
Statens forvaltningstjeneste dekker over sin 

driftspost også utgifter til fellesanskaffelser hvor 
driftskostnadene viderefaktureres mottakerne. Det
te gjelder abonnementsavtaler knyttet til IT så som 
Statens regionale og sentrale informasjonsnett, og 
utgifter knyttet til drift og framleie av kontorloka
ler. Disse utgiftene er tidligere ikke foreslått bevil
get, og vil beløpe seg til om lag 37,5 mill. kroner i 
2002. Det foreslås en parallell økning under kap. 
1522 post 01 og kap. 4522 post 02. 

Samlet foreslås kap. 1522 post 01 økt med 36,25 
mill. kroner. 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter 

Posten dekker utgifter til produksjon av Norsk lys
ningsblad. Utgiftene under posten har økt utover 
budsjettert dels som følge av at EU har vedtatt bruk 
av spesielle blanketter for kunngjøring av offentlige 
anskaffelser over terskelverdiene. Videre har det 
skjedd en økning i portoutgiftene som følge av noe 
høyere gjennomsnittlig vekt pr. avis. Jf. for øvrig 
omtale under kap. 4522 post 04. 

Samlet foreslås kap. 1522 post 21 økt med 3,9 
mill. kroner. 

Post 22	 Fellesutgifter for R-kvartalet 

Posten dekker faste fellesutgifter for regjerings
kvartalet. Behovet under posten anslås nå å være 1 
mill. kroner høyere enn tidligere budsjettert. Mer
kostnadene er knyttet til en utvidelse av Kopinor
ordningen samt høyere indeksregulering av hus-
leie for fellesareal. 

Kap. 1522 post 22 foreslås økt med 1 mill. kro
ner. 

Kap. 4522 Statens forvaltningstjeneste 

Post 02	 Diverse inntekter 

Post 02 benyttes til å inntektsføre refusjonene for 
de utgiftene Statens forvaltningstjeneste har lagt ut 
for å skaffe fellestjenester tilveie hvor det er avtalt 
at brukerne skal belastes etatens kostnader knyttet 
til å anskaffe og administrere fellesløsningene. Jf. 
omtale under kap. 1522 post 01. 

Kap. 4522 post 02 foreslås økt med 37,5 mill. 
kroner. 

Post 04	 Inntekter Norsk lysningsblad 

Prognosen for inntektene er økt som følge av større 
virkning av prisøkning foretatt fra 01.07.2002, jf. 
omtale i St.prp. nr. 63 (2001–2002). Det har videre 
vært noen flere kunngjøringer enn antatt. 
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Kap. 4522 post 04 foreslås økt med 3,65 mill. 
kroner. 

Programkategori 01.40 Pensjoner mv. 

Kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjons
kasse og Pensjonsordningen for 
apoteketaten 

Post 01	 Driftsutgifter 

Oppdaterte prognoser fra Statens Pensjonskasse vi
ser at bevilgningsbehovet under kapitlet vil bli 
448,66 mill. kroner lavere enn tidligere budsjettert. 
Dette skyldes i hovedsak økte premieinnbetalinger 
som følge av økte premiesatser eller større øknin
ger i premiegrunnlaget enn forutsatt på budsjette
ringstidspunktet. 

Som følge av økte premieinnbetalinger foreslås 
bevilgningen under kap. 1542 post 01 redusert med 
444,78 mill. kroner. 

Post 70	 For andre medlemmer av Statens 
Pensjonskasse 

Det vises til omtalen under post 01. På grunnlag av 
nye anslag foreslås bevilgningen under kap. 1542 
post 70 redusert med 3,88 mill. kroner. 

Kap. 1544	 Boliglån til statsansatte 

Post 90	 Lån 

Bevilgningen under kap. 1544 post 90 ble oppjus
tert til 4,272 mrd. kroner i RNB, jf. St.prp. nr. 63 
(2001–2002). Oppdaterte prognoser fra Statens 
Pensjonskasse viser nå et totalt bevilgningsbehov 
på 3,219 mrd. kroner i 2002. Reduksjonen skyldes i 
hovedsak en lavere produksjon enn forutsatt i tidli
gere prognoser. Dette som følge av at økningen i 
antall søknader har vært lavere enn forventet, samt 
at Statens Pensjonskasse i en periode har hatt noe 
lengre saksbehandlingstid enn forutsatt for søkna
der om refinansiering. 

Bevilgningen under kap. 1544 post 90 foreslås 
redusert med 1,053 mrd. kroner. 

Kap. 1546	 Yrkesskadeforsikring 

Post 01	 Driftutgifter 

Prognosene over utbetalinger under dette kapitlet 
baserer seg på forventet antall saker og forventet 
gjennomsnittlig utbetaling. Nye prognoser viser at 
antall yrkesskadesaker i 2002 øker mer enn det 
som ble lagt til grunn i tidligere prognoser. Regn
skapstall, samt prognoser for resten av året, viser et 
totalt bevilgningsbehov på 68,5 mill. kroner i 2002. 

Bevilgningen under kap. 1546 post 01 foreslås 
økt med 31,7 mill. kroner. 

Kap. 4547	 Gruppelivsforsikring 

Post 01	 Premieinntekter gruppelivsforsikring 

I saldert budsjett for 2002 er det lagt til grunn en 
bevilgning på 23,035 mill. kroner. Oppdaterte prog
noser for kapitlet viser nå at de totale premieinnbe
talingene for 2002 vil utgjøre 25 mill. kroner. 

Det foreslås at kap. 4547 post 01 økes med 1,965 
mill. kroner. 

Kap. 5607	 Renter av boliglånsordningen til 
statsansatte 

Post 80	 Renter 

Som følge av forslaget om å redusere kap. 1544 
post 90 med 1,053 mrd. kroner, forventes de totale 
renteinntektene under kap. 5607 post 80 å reduse
res med 4,16 mill. kroner, noe som medfører en to
tal bevilgning på 770,93 mill. kroner i 2002. 

Det foreslås at kap. 5607 post 80 reduseres med 
4,16 mill. kroner. 

Kap. 2470	 Statens Pensjonskasse 

Post 45	 Investeringer i medlemsdatabasen 

Det fremmes forslag om at kap. 2470 post 45 får 
stikkordsfullmakten »kan overføres». Stikkordet er 
tatt inn som forslag i St.prp. nr. 1 (2002–2003) og 
det foreslås derfor at posten tilknyttes stikkordet 
også for 2002. 

Programkategori 01.60 Statsbygg 

Kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål 

Post 01	 Driftsutgifter 

I St.prp. nr. 63 (2001–2002) ble det omdisponert 5 
mill. kroner fra kap. 1580 post 32 Prosjektering av 
bygg til kap.1581 post 01 Driftsutgifter. Bakgrun
nen for forslaget var ønsket om å sikre en mer hel
hetlig budsjettmessig håndtering av de kongelige 
eiendommene. 

Ved en inkurie ble bevilgningen overført til kap. 
1581 post 01 Driftsutgifter, men skulle vært bevil
get på kap. 1581 post 45 da midlene skal dekke pro
sjekteringskostnader i forbindelse med restaure
ring av Bygdø Kongsgård. 

På denne bakgrunn foreslås det omdisponert 5 
mill. kroner fra kap. 1581 post 01 driftsutgifter til 
kap. 1581 post 45 Større utstyranskaffelser og ved
likehold. 
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Kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet 

Post 30 Investeringer på Fornebu 

I forbindelse med infrastrukturarbeidet på Fornebu 
har Telenor og Statsbygg inngått en avtale om ut-
forming av grønnarealene rundt Telenors område. 
Disse arbeidene skal utføres av Telenor, men skal 
dekkes gjennom Infrastrukturprosjektet som bevil
ges over kap. 1582 post 30. I følge avtalen med Tele
nor skal utbetaling skje når arbeidene er utført. 

Statsbygg opplyser nå at Telenor har forskjøvet 
arbeidene fra 2002 til 2004 for å ferdigstille ytterlig
gere to bygninger før grøntområdet blir fullført. 
Dermed forskyves bevilgningsbehovet i 2002 tilsva
rende for Statsbygg. 

Bevilgningen på kap. 1582 post 30 foreslås på 
denne bakgrunn satt ned 34,5 mill. kroner fra 
125,51 mill. kroner til 91,01 mill. kroner. 

Kap. 2445 Statsbygg 

Post 30 Igangsetting av byggeprosjekter 

I samsvar med Innst.S. nr. 255 (2001–2002) ble det 
vedtatt å selge Nasjonalbiblioteket i Oslo fra Stats
bygg til Entra Eiendom AS. Det ble samtidig ved
tatt å sette ned bevilgningene under kap. 2445 post 
31 og 32 med hhv. 65 mill. kroner og 3,5 mill. kro
ner. Det ble videre tatt forbehold om å komme til-
bake til saken i ny saldering av statsbudsjettet for 
2002. 

Forhandlingene mellom Statsbygg og Entra Ei
endom AS om vilkårene for eiendomsoverdragel
sen pågår fremdeles. Det gjenstår imidlertid ca.10 
mill. kroner på Statsbyggs budsjett som var øre
merket prosjektering mm. av nytt depotmagasin 
ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Disse midlene fore
slås nå tilbakeført ved at bevilgningen under kap. 
2445 post 30 settes ned med 10 mill. kroner til 
25,065 mill. kroner. 

For å sikre overholdelsen av statstøttereglene 
tas det for øvrig sikte på å notifisere eiendomsover
dragelsen til Eftas Overvåkningsorgan (ESA). 

Kap 4583	 Salg av eiendom i Pilestredet 
Park 

Post 39 Salg av eiendom 

I statsbudsjettet for 2002 var det opprinnelig plan
lagt å selge eiendommer for 115,3 mill. kroner. En 
del av salgene forventes imidlertid nå å bli forskjø
vet til 2003, som følge av at det vurderes omregule
ring av deler av området for å oppnå bedre salgs
pris. I St.prp. nr. 1 (2002–2003) ble bevilgningsfor
slaget for 2003 derfor satt til 70 mill. kroner. 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgnin
gen under kap. 4583 post 39 satt ned med 57,3 mill. 
kroner fra 115,3 mill. kroner til 58 mill. kroner. 

Programkategori 19.00 Arbeidsmarked 

Kap. 1590 Aetat 

Post 01 Driftsutgifter 

For å redusere antallet yrkeshemmede som venter 
på avklaring i forhold til attføringstiltak og stimule
re til økt aktivitet i Aetat, ble det i forbindelse med 
St.prp. nr. 63 (2001–2002) foreslått å sette i verk en 
forsøksordning i 2. halvår 2002 hvor Aetat mottar et 
fast beløp pr. avklaring. Ordningen vil bli videreført 
og videreutviklet i 2003. Utgifter til forsøket er an
slått til 30 mill. kroner i 2002. Dette krever at ut
giftsrammen under kap. 1590 Aetat post 01 Driftsut
gifter økes med samme beløp. Økningen foreslås 
dekket gjennom tilsvarende innsparing under kap. 
1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshem
mede post 70 Drift, jf. omtale under kap. 1592. 

Kompensasjonsordningen knyttet til forsinkede 
utbetalinger av attføringsytelser fra Aetat, jf. for
skrift om utbetaling av kompensasjon for ekstraut
gifter til mottakere av ytelser under yrkesrettet att
føring, belastes kap. 1590 Aetat post 01 Driftsutgif
ter. Dette krever at bevilgningen til driftsutgifter i 
Aetat økes med 1 mill. kroner. Denne bevilgnings
økningen foreslås dekket gjennom nedsettelse av 
bevilgningen under kap. 1592 Spesielle arbeidsmar
kedstiltak for yrkeshemmede post 70 Drift med 
samme beløp. 

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgnin
gen under kap. 1590 post 01 med alt i alt 31 mill. 
kroner mot tilsvarende nedsettelse av bevilgningen 
under kap. 1592 post 70. 

Kap. 4590 Aetat 

Post 80 Innfordret misbruk av dagpenger 

For 2002 er det budsjettert med inntekter på 30 
mill. kroner under kap. 4590 post 80. På bakgrunn 
av gjennomsnittlig månedlig innbetaling i 2002, fo
reslås det å øke inntektsanslaget under kap. 4590 
post 80 med 3 mill. kroner til 33 mill. kroner. 

Post 81 Innfordret feilutbetalte attføringsytelser 

For 2002 er det budsjettert med inntekter på 14 
mill. kroner under post 81 Innfordret feilutbetalte 
attføringsytelser. På bakgrunn av gjennomsnittlig 
månedlig innbetaling i 2002, foreslås det å redusere 
inntektsanslaget under kap. 4590 post 81 med 2 
mill. kroner til 12 mill. kroner. 
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Kap. 4591	 Arbeidsmarkedstiltak 

Post 02	 Opplæringstjenester 

For 2002 er det budsjettert med inntekter på 1,710 
mill. kroner under kap. 4591 Arbeidsmarkedstiltak 
post 02 Opplæringstjenester. Avvikling av AMO
sentrene har ført til mindre inntekter ved gjennom
føring av opplæring. Det foreslås derfor at bevilg
ningen under kap. 4591 post 02 reduseres med 1,6 
mill. kroner til 110 000 kroner. 

Kap. 1592	 Spesielle arbeidsmarkedstiltak 
for yrkeshemmede 

Post 70	 Arbeidsmarkedstiltak, drift 

De spesielle arbeidsmarkedstiltakene for yrkes
hemmede har hatt en noe lavere utnyttelse enn for
utsatt. Dette skyldes i hovedsak høy andel yrkes
hemmede i avklaringsfaser. På denne bakgrunn 
har det vært igangsatt et forsøk med aktivitetsba
sert finansiering i Aetat. Forsøket skal bidra til å re
dusere antallet yrkeshemmede som venter på av
klaring i forhold til attføringstiltak og stimulere til 
økt aktivitet i Aetat, jf omtale under kap. 1590 Aetat. 
Lavere utnyttelse av tiltakene for yrkeshemmede 
gir grunnlag å sette ned bevilgningen under kap. 
1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshem
mede, post 70 Arbeidsmarkedstiltak, drift med i alt 
31 mill. kroner. Jf. også omtale under kap. 1590 Ae
tat. 

Post 74	 Lønnssubsidium for reaktivisering, 
overslagsbevilgning 

Bevilgningen for 2002 er på 36 mill. kroner. Tiltaket 
er en forsøksordning som startet 1. januar 2002. 
Det tar erfaringsmessig noe tid før nye tiltaksord
ninger trappes opp. Behovet hos de fleste uførepen
sjonistene som er aktuelle for reaktivisering, har så 
langt vært veiledning og eventuelle andre avkla
ringstilbud i forhold til fremtidig yrkesaktivitet. Be
hovet for et rent formidlingstiltak og dermed utbe
taling av lønnssubsidier til arbeidsgivere har vært 
mer begrenset i den perioden tiltaket har vært i 
drift. På bakgrunn av utviklingen så langt i år fore
slås det at bevilgningen under kap. 1592 Spesielle 
arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede post 74 
Lønnssubsidium for reaktivisering reduseres med 
30 mill. kroner til 6 mill. kroner. 

Kap. 4593	 Aetats salg av 
arbeidsmarkedstjenester 

Post 01	 Driftsinntekter 

Aetat Bedrift ble lagt ned fra 31.12.2001. For 2002 
er det budsjettert med inntekter fra Aetats salg av 

arbeidsmarkedstjenester med 30 mill. kroner. Inn
tektene i 2002 har sammenheng med innbetaling 
for tjenester som er levert og fakturert i 2001, men 
som ikke ble innbetalt før årsskiftet. Det foreslås å 
redusere inntektsanslaget under kap. 4593 Aetats 
salg av arbeidsmarkedstjenester post 01 Driftsinn
tekter med 11 mill. kroner til 19 mill. kroner på bak
grunn av utviklingen så langt i år. 

Kap. 1595	 Ventelønn mv. 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen til ventelønn er på 269,078 mill. kro
ner. Bevilgningen er basert på anslag over vente
lønnsmottakere og utbetaling pr. ventelønnsmotta
ker. Pr. 31.10.2002 har tilstrømmingen til vente
lønnsordningen vært større enn lagt til grunn i tid
ligere anslag. Økningen i antall ventelønnsmottake
re skyldes særlig økt tilgang fra Posten og NSB. 
Bevilgningen under kap. 1595 Ventelønn mv. post 
01 foreslås derfor økt med 100,932 mill. kroner til 
376,91 mill. kroner. 

Kap. 4595	 Ventelønn 

Post 01	 Driftsutgifter 

For 2002 er det budsjettert med inntekter fra refu
sjonspliktige virksomheter på 21,522 mill. kroner 
under kap. 4595 Ventelønn. På bakgrunn av utvik
lingen så langt i år foreslår en å øke anslaget med 
2,478 mill. kroner til 24 mill. kroner i 2002. 

Programkategori 19.10 Arbeidsmiljø og 
sikkerhet 

Kap. 4570 Arbeidstilsynet 

Post 05	 Tvangsmulkt 

I statsbudsjettet for 2002 er det under kap. 4570 
post 05 vedtatt et inntektsanslag på 1,6 mill. kroner. 
Regnskapsført pr. 31. august 2002 er på 11,8 mill. 
kroner, dvs. i overkant av 10,2 mill. kroner i mer
inntekt. En stor del av merinntekten kan henledes 
til det forhold at Oslo kommune har innbetalt tidli
gere pålagt tvangsmulkt. 

Bevilgningen under kap. 4570 post 05 Tvangs
mulkt foreslås på grunnlag av dette økt med 10,2 
mill. kroner. 

Programkategori 33.30 Arbeidsliv 

Kap. 2541 Dagpenger 

Post 70	 Dagpenger, overslagsbevilgning 

Dagpengebevilgningen for 2002 er på 7 011 mill. 
kroner. I lys av ledighetsutviklingen de siste måne
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der, utbetalingene hittil i år og utsiktene på arbeids
markedet fremover, vil utbetalingene til dagpenger 
bli høyere enn regnet med. På denne bakgrunn fo
reslås kap. 2541 post 70 Dagpenger økt med 889 
mill. kroner til 7 900 mill. kroner. 

Prosjektet «Arbeid i sikte» er et forsøk med å 
samordne tjenester fra Aetat, trygdekontor og sosi
alkontor i Verdal kommune, jf. St.prp.nr.1 Tillegg 
nr. 9 (2002–2003) Arbeids- og administrasjonsde
partementet. Hovedhensikten med prosjektet er å 
prøve ut hvordan en sammenslåing vil fungere med 
sikte på å få fellesbrukerne av disse instansene over 
i ordinært arbeid. Det er særlig langtidsmottakere 
av sosialhjelp og yngre sosialhjelpsbrukere som er 
målgruppen for prosjektet. Det er lagt til grunn at 
de personene som tas inn som deltakere i prosjek
tet, skal gis en livsoppholdsytelse. Denne ytelsen 
skal ha sitt grunnlag i dagpenger under arbeidsløs
het. Det er lagt til grunn at prosjektdeltakerne vil 
delta på arbeidsmarkedstiltak for å stimulere til 
overgang til ordinært arbeid. Forsøket er forventet 
å starte opp i desember 2002. Effekten på dagpen
geutbetalingen i 2002 vil derfor være begrenset. 

Kap. 2542	 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs mv. 

Post 70	 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs 
mv. 

I første halvår 2002 var det en økning i antall åpne
de konkurser med 14 pst. sammenlignet med 2001 
og en økning i antall lønnsgarantisaker på 17,5 pst. 
Utviklingen i utbetalingene skyldes bl.a. økningen i 
antall saker, flere store konkurser med mange an
satte og høye lønnskrav, samt en økning i antall åp
nede konkurser. 

På grunnlag av ovennevnte foreslås bevilgnin
gen under kap. 2542 post 70 økt med 250 mill. kro
ner. 

Kap. 2543	 Ytelser til yrkesrettet attføring 

Post 70	 Attføringspenger 

Bevilgningen til attføringspenger for 2002 er på 
6 121 mill. kroner. Gjennomsnittlig antall personer 
med attføringspenger har økt noe mindre enn for
utsatt. På bakgrunn av dette foreslås bevilgningen 
under kap. 2543 post 70 Attføringspenger for 2002 
satt ned med 46 mill. kroner til 6 075 mill. kroner. 

Post 71	 Attføringsstønad 

Bevilgning til attføringsstønad er for 2002 på 2 067 
mill. kroner. Attføringsstønad ytes kun til yrkes

hemmede under gjennomføring av attføringstiltak, 
og ytelsen skal dekke bestemte merutgifter som til
taksgjennomføringen medfører. Oppdatert infor
masjon om utgifter til attføringsstønader viser at ut
betalingene har vært lavere enn regnet med. Dette 
må sees i sammenheng med at utbetalingene til 
den nye stønaden til barnetilsyn har vært lavere 
enn forutsatt, og at mange yrkeshemmede i avkla
ringsfaser i Aetat har medført at færre har fått til-
bud om skoleplass mv. På denne bakgrunn foreslås 
bevilgningen under kap. 2543 post 71 Attføringsstø
nader for 2002 redusert med 347 mill. kroner til 
1 720 mill. kroner. 

Kap. 5704	 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs 

Post 02	 Dividende 

I trygdebudsjettet for 2002 er det under kap. 5704 
post 02 vedtatt et dividendeanslag på 50 mill. kro
ner. Anslaget foreslås økt med 30 mill. kroner fra 
50 til 80 mill. kroner. 

Kap. 5705	 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs, dagpenger 

Post 01	 Refusjon dagpenger 

For 2002 er inntekter anslått til 18 mill. kroner un
der post 01 Refusjon dagpenger. På bakgrunn av 
gjennomsnittlig innbetalinger pr. 31.10.2002 anslås 
inntektene nå til 32 mill. kroner i 2002. Kap. 5705 
post 01 foreslås derfor økt med 14 mill. kroner. 

Fullmakt til å ettergi utestående fordringer 

Aetat Arbeidsdirektoratet forvalter i dag lån gitt til i 
alt 155 bedrifter. Totalt utgjorde utestående fordrin
ger 186,740 mill. kroner pr. 31. desember 2001. Lå
nene ble gitt over tilskuddsposter i perioden 1955– 
1992 og skulle dekke utgifter til etablering av enkel
te arbeidsmarkedstiltak og større investeringer. 

Lånene er ikke nødvendige for å sikre videre 
attføringsvirksomhet. Dagens regelverk forhindrer 
at eierne kan ta verdier ut av virksomhetene, og lå
nene kan bare inndrives når attføringsvirksomhe
ten opphører. I de tilfeller hvor virksomheter leg
ges ned, skyldes dette i hovedsak en svak finansiell 
stilling. Det vil etter Arbeids- og administrasjonsde
partementets vurdering i praksis være lite å tjene 
på å drive inn fordringene. 

Lånene kan imidlertid hindre viktige omstillin
ger i velfungerende bedrifter ved at det blir svært 
vanskelig å skaffe ny kapital. Dette er spesielt uhel
ding sett i sammenheng med det forenklingsarbeid 
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som er gjort innenfor arbeidsmarkedstiltakene og 
de ulike tilskuddsordningene til tiltaksarrangører. 
Regjeringen foreslår at alle lån gitt til arbeidsmar
kedsbedrifter, arbeidssamvirker, spesielle attfø
ringstiltak og arbeidsforberedende trening ettergis. 
Dette utgjør lån gitt til 114 virksomheter. Totalt ut
gjorde de utestående fordringene til arbeidsmar
kedsbedrifter, arbeidssamvirker, spesielle attfø
ringstiltak og arbeidsforberedende trening 161 
mill. kroner pr. 31. desember 2001. Når det gjelder 
de resterende lån gitt til bl.a. bedriftsintern attfø
ring foreslår regjeringen at disse lånene oppebæres 
inntil videre. Dette er fordringer staten har reelle 
muligheter til å kreve tilbake. 

Det foreslås at Arbeids- og administrasjonsde
partementet gis fullmakt til å ettergi disse lånene, jf. 
forslag til vedtak. 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer på statsbudsjettet for 2002 under Ar
beids- og administrasjonsdepartementet. 

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 for 2002 under Arbeids- og ad
ministrasjonsdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om endringer på statsbudsjettet for 2002 under 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 

I 
I statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

0001 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 
50 Hofforvaltningen økes med ........................................................................................ 1 370 000 

fra kr 83 250 000 til 84 620 000 
0002 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen 

50 H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. økes med ................ 70 000 
fra kr 4 860 000 til kr 4 930 000 

1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
21 Spesielle driftsutgifter nedsettes med ....................................................................... 5 000 000 

fra kr 108 773 000 til kr 113 773 000 
1520 Statskonsult 

01 Driftsutgifter økes med ............................................................................................... 4 300 000 
fra kr 98 279 000 til kr 102 579 000 

21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ...................................................................... 4 300 000 
fra kr 21 224 000 til kr 16 924 000 

1522 Statens forvaltningstjeneste 
01 Driftsutgifter, økes med 36 250 000 

fra kr 237 547 000 til kr 273 797 000 
21 Spesielle driftsutgifter, økes med .............................................................................. 3 900 000 

fra kr 26 631 000 til kr 30 531 000 
22 Fellesutgifter for R-kvartalet, økes med .................................................................... 1 000 000 

fra kr 47 100 000 til kr 48 100 000 
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 

01 Driftsutgifter, nedsettes med ..................................................................................... 444 780 000 
fra kr 6 555 099 000 til kr 6 110 319 000 

70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, nedsettes med ........................ 3 880 000 
fra kr 81 223 000 til kr 77 343 000 

1544 Boliglån til statsansatte 
90 Lån, nedsettes med ..................................................................................................... 1 053 000 000 

fra kr 4 272 000 000 til kr 3 219 000 000 
1546 Yrkesskadeforsikring 

01 Driftsutgifter, økes med .............................................................................................. 31 700 000 
fra kr 36 800 000 til kr 68 500 000 

1581 Eiendommer til kongelige formål 
01 Driftsutgifter, nedsettes med ..................................................................................... 5 000 000 

fra kr 22 609 000 til kr 17 609 000 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, økes med ............................................. 5 000 000 

fra kr 6 693 000 til kr 11 693 000 
1582 Utvikling av Fornebuområdet 

30 Investeringer på Fornebu, nedsettes med ................................................................ 34 500 000 
fra kr 125 510 000 til kr 91 010 000 
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Kap. Post Formål Kroner 

1590 Aetat 
01 Driftsutgifter, økes med .............................................................................................. 31 000 000 

fra kr 1 581 360 000 til kr 1 612 360 000 
1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede 

70 Arbeidsmarkedstiltak, drift, nedsettes med ............................................................. 31 000 000 
fra kr 2 645 769 000 til kr 2 614 769 000 

74 Lønnssubsidium for reaktivisering, nedsettes med ................................................ 30 000 000 
fra kr 36 000 000 til kr 6 000 000 

1595 Ventelønn mv. 
01 Driftsutgifter, økes med .............................................................................................. 100 932 000 

fra kr 275 978 000 til kr 376 910 000 
2445 Statsbygg 

30 Igangsetting av byggeprosjekter, nedsettes med .................................................... 10 000 000 
fra kr 35 065 000 til kr 25 065 000 

2541 Dagpenger 
70 Dagpenger, økes med ................................................................................................. 889 000 000 

fra kr 7 011 000 000 til kr 7 900 000 000 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. 

70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. økes med ........................................... 250 000 000 
fra kr 350 000 000 til kr 600 000 000 

2543 Ytelser til yrkesrettet attføring 
70 Attføringspenger, nedsettes med ............................................................................... 46 000 000 

fra kr 6 121 000 000 til kr 6 075 000 000 
71 Attføringsstønad, nedsettes med ............................................................................... 347 000 000 

fra kr 2 067 000 000 til kr 1 720 000 000 

Inntekter: 

Kap. Post Formål Kroner 

4522 Statens forvaltningstjeneste 
02 Diverse inntekter, økes med ...................................................................................... 37 500 000 

fra kr 0 til kr 37 500 000 
04 Inntekter – Norsk lysingsblad, økes med ................................................................. 3 650 000 

fra kr 50 096 000 til kr 53 746 000 
4547 Gruppelivsforsikring 

01 Premieinntekter gruppelivsforsikring, økes med .................................................... 1 965 000 
fra kr 23 035 000 til kr 25 000 000 

4570 Arbeidstilsynet 
05 Tvangsmulkt, økes med .............................................................................................. 10 200 000 

fra kr 1 600 000 til kr 11 800 000 
4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park 

39 Salg av eiendom, nedsettes med ............................................................................... 57 300 000 
fra kr 115 300 000 til kr 58 000 000 

4590 Aetat 
80 Innfordret misbruk av dagpenger, økes med .......................................................... 3 000 000 

fra kr 30 000 0000 til kr 33 000 000 
81 Innfordret feilutbetalte attføringsytelser, nedsettes med ....................................... 2 000 000 

fra kr 14 000 000 til kr 12 000 000 
4591 Arbeidsmarkedstiltak 

02 Opplæringstjenester, nedsettes med ......................................................................... 1 600 000 
fra kr 1 710 000 til kr 110 000 
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Kap. Post Formål Kroner 

4593 
01 

Aetats salg av arbeidsmarkedstjenester 
Driftinntekter, nedsettes med .................................................................................... 
fra kr 30 000 000 til kr 19 000 000 

11 000 000 

4595 Ventelønn 
Refusjon av statlig virksomhet mv., økes med 
fra kr 21 522 000 til kr 24 000 000 

2 478 000 

5607 
80 

Renter av boliglånsordningen til statsansatte 
Renter, nedsettes med ................................................................................................ 4 160 000 
fra kr 775 090 000 til kr 770 930 000 

5704 
02 

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs 
Dividende, økes med ................................................................................................... 
fra kr 50 000 000 til kr 80 000 000 

30 000 000 

5705 
01 

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger 
Refusjon dagpenger, økes med .................................................................................. 
fra kr 18 000 000 til kr 32 000 000 

14 000 000 

1992 til arbeidsmarkedsbedrifter, arbeidssamvir-
II ker, spesielle attføringstiltak og arbeidsforbereden-

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administra- de trening i tilfeller der formålet med slike lån var å 
sjonsdepartementet kan ettergi rente- og avdrags- dekke utgifter til etablering av enkelte arbeidsmar
frie lån gitt over tilskuddsposter i perioden 1955– kedstiltak og større investeringer. 



St.prp. nr. 27

(2002–2003) 

Endringer på statsbudsjettet for 2002 under 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 15. november 2002,

godkjent i statsråd samme dag


(Regjeringen Bondevik II)


1 Innledning 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger i 
denne proposisjonen fram forslag til endringer i 
statsbudsjettet for 2002 under følgende utgiftskapit
ler: Kap. 0001 H.M. Kongen og H.M. Dronningen, 
kap. 0002 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprin
sessen, kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsde
partementet, kap. 1520 Statskonsult, kap. 1522 Sta
tens forvaltningstjeneste, kap. 1542 Tilskudd til Sta
tens pensjonskasse og pensjonsordningen for apo
teketaten, kap. 1544 Boliglån til statsansatte, kap. 
1546 Yrkesskadeforsikring, kap. 1581 Eiendommer 
til kongelige formål, kap. 1582 Utvikling av forne
buområdet, kap. 1590 Aetat, kap. 1592 Spesielle ar
beidsmarkedstiltak for yrkeshemmede, kap. 1595 
Ventelønn mv., kap. 2445 Statsbygg, kap. 2541 Dag
penger, kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs mv. og kap. 2543 Ytelser til yrkesrettet att
føring. 

Det legges også fram forslag til endringer i 
statsbudsjettet for 2002 under følgende inntektska
pitler: Kap. 4522 Statens forvaltningstjeneste, kap. 
4547 Gruppelivsforsikring, kap. 4570 Arbeidstilsy

net, kap. 4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park, 
kap. 4590 Aetat, kap. 4591 Arbeidsmarkedstiltak, 
kap. 4593 Aetats slag av arbeidsmarkedstjenester, 
kap. 4595 Ventelønn, kap. 5607 Renter av boliglån
sordningen til statsansatte, kap. 5704 Statsgaranti 
for lønnskrav ved konkurs og kap. 5705 Statsgaran
ti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger. 

2 Nærmere om forslagene 

Programkategori 00.10 Det kongelige hus 

Kap. 0001 H.M. Kongen og H.M. 
Dronningen 

Post 50 Hofforvaltningen 

Det Kongelige Hoff følger lønnsutviklingen i staten 
for sine ansatte. Virkningen av årets oppgjør fore
slås kompensert gjennom eget bevilgningsvedtak, 
da virksomheten ikke er et ordinært forvaltningsor
gan. For 2002 er virkningen beregnet til 1,37 mill. 
kroner, og kap. 0001 post 50 foreslås økt med dette 
beløp. 

Kap. 0001, 0002, 1500, 1520, 1522, 1542, 1544,1546, 1581, 1582, 1590, 1592, 1595, 
2445, 2541, 2542 og 2543, 4522, 4547, 4570, 4583, 4590, 4591, 4593, 4595, 5607, 

5704 og 5705 
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Kap. 0002 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. post 01 som foreslås omdisponert for å dekke mer-
Kronprinsessen 

Post 50	 H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. 
Kronprinsessen 

Staben følger lønnsutviklingen i staten for sine an
satte. Virkningen av årets oppgjør foreslås kompen
sert gjennom eget bevilgningsvedtak, da virksom
heten ikke er et ordinært forvaltningsorgan. For 
2002 er virkningen beregnet til 0,07 mill. kroner, og 
kap. 0002 post 50 foreslås økt med dette beløp. 

Programkategori 01.00 Administrasjon mv. 

Kap. 1500 Arbeids- og administrasjons
departementet 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter 

Arbeidet med brukerretting, effektivisering og for
enkling av offentlig sektor fortsetter med full styrke 
og fremdrift. Imidlertid ser en at det for inneværen
de budsjettermin ikke vil være behov for hele be
vilgningen som er avsatt til formålet. Dette skyldes 
i hovedsak at utgiftene for en rekke prosjekter ikke 
vil komme til utbetaling før i budsjetterminen 2003 
samt at enkelte prosjekter er blitt gjennomført til en 
lavere kostnad enn beregnet. 

Det foreslås derfor at bevilgningen for 2002 un
der kap. 1500 post 21 settes ned med 5,0 mill. kro
ner. 

Programkategori 01.20 Fellestjenester 

Kap. 1520 Statskonsult. 

Post 01	 Driftsutgifter og Post 21 Spesielle 
driftsutgifter 

I forbindelse med sammenslåing og samlokalise
ring av de to tidligere etatene Statens informasjons
tjeneste og Statskonsult, har den nye etaten pådratt 
seg både ordinære og ekstraordinære kostnader. 
For inneværende budsjettår er det nødvendig å om
disponere fra post 21 til post 01 for å dekke utgifte
ne knyttet til samlokaliseringen. Omdisponeringen 
fører ikke til vesentlige endringer med hensyn til 
etatens planlagte aktiviteter for inneværende år. 

Det foreslås derfor at 4,3 mill. kroner omdispo
neres fra kap. 1520 post 21 til kap. 1520 post 01. 

Kap. 1522 Statens forvaltningstjeneste 

Post 01	 Driftsutgifter 

Den statlig innkjøpspolitikken er revidert i innevæ
rende år og avtalene knyttet til Forvaltningsnett
samarbeidet blir ikke videreført. Dette medfører 
innsparinger på 1,25 mill. kroner under kap. 1522 

behovet under postene 21 og 22. 
Statens forvaltningstjeneste dekker over sin 

driftspost også utgifter til fellesanskaffelser hvor 
driftskostnadene viderefaktureres mottakerne. Det
te gjelder abonnementsavtaler knyttet til IT så som 
Statens regionale og sentrale informasjonsnett, og 
utgifter knyttet til drift og framleie av kontorloka
ler. Disse utgiftene er tidligere ikke foreslått bevil
get, og vil beløpe seg til om lag 37,5 mill. kroner i 
2002. Det foreslås en parallell økning under kap. 
1522 post 01 og kap. 4522 post 02. 

Samlet foreslås kap. 1522 post 01 økt med 36,25 
mill. kroner. 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter 

Posten dekker utgifter til produksjon av Norsk lys
ningsblad. Utgiftene under posten har økt utover 
budsjettert dels som følge av at EU har vedtatt bruk 
av spesielle blanketter for kunngjøring av offentlige 
anskaffelser over terskelverdiene. Videre har det 
skjedd en økning i portoutgiftene som følge av noe 
høyere gjennomsnittlig vekt pr. avis. Jf. for øvrig 
omtale under kap. 4522 post 04. 

Samlet foreslås kap. 1522 post 21 økt med 3,9 
mill. kroner. 

Post 22	 Fellesutgifter for R-kvartalet 

Posten dekker faste fellesutgifter for regjerings
kvartalet. Behovet under posten anslås nå å være 1 
mill. kroner høyere enn tidligere budsjettert. Mer
kostnadene er knyttet til en utvidelse av Kopinor
ordningen samt høyere indeksregulering av hus-
leie for fellesareal. 

Kap. 1522 post 22 foreslås økt med 1 mill. kro
ner. 

Kap. 4522 Statens forvaltningstjeneste 

Post 02	 Diverse inntekter 

Post 02 benyttes til å inntektsføre refusjonene for 
de utgiftene Statens forvaltningstjeneste har lagt ut 
for å skaffe fellestjenester tilveie hvor det er avtalt 
at brukerne skal belastes etatens kostnader knyttet 
til å anskaffe og administrere fellesløsningene. Jf. 
omtale under kap. 1522 post 01. 

Kap. 4522 post 02 foreslås økt med 37,5 mill. 
kroner. 

Post 04	 Inntekter Norsk lysningsblad 

Prognosen for inntektene er økt som følge av større 
virkning av prisøkning foretatt fra 01.07.2002, jf. 
omtale i St.prp. nr. 63 (2001–2002). Det har videre 
vært noen flere kunngjøringer enn antatt. 
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Kap. 4522 post 04 foreslås økt med 3,65 mill. 
kroner. 

Programkategori 01.40 Pensjoner mv. 

Kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjons
kasse og Pensjonsordningen for 
apoteketaten 

Post 01	 Driftsutgifter 

Oppdaterte prognoser fra Statens Pensjonskasse vi
ser at bevilgningsbehovet under kapitlet vil bli 
448,66 mill. kroner lavere enn tidligere budsjettert. 
Dette skyldes i hovedsak økte premieinnbetalinger 
som følge av økte premiesatser eller større øknin
ger i premiegrunnlaget enn forutsatt på budsjette
ringstidspunktet. 

Som følge av økte premieinnbetalinger foreslås 
bevilgningen under kap. 1542 post 01 redusert med 
444,78 mill. kroner. 

Post 70	 For andre medlemmer av Statens 
Pensjonskasse 

Det vises til omtalen under post 01. På grunnlag av 
nye anslag foreslås bevilgningen under kap. 1542 
post 70 redusert med 3,88 mill. kroner. 

Kap. 1544	 Boliglån til statsansatte 

Post 90	 Lån 

Bevilgningen under kap. 1544 post 90 ble oppjus
tert til 4,272 mrd. kroner i RNB, jf. St.prp. nr. 63 
(2001–2002). Oppdaterte prognoser fra Statens 
Pensjonskasse viser nå et totalt bevilgningsbehov 
på 3,219 mrd. kroner i 2002. Reduksjonen skyldes i 
hovedsak en lavere produksjon enn forutsatt i tidli
gere prognoser. Dette som følge av at økningen i 
antall søknader har vært lavere enn forventet, samt 
at Statens Pensjonskasse i en periode har hatt noe 
lengre saksbehandlingstid enn forutsatt for søkna
der om refinansiering. 

Bevilgningen under kap. 1544 post 90 foreslås 
redusert med 1,053 mrd. kroner. 

Kap. 1546	 Yrkesskadeforsikring 

Post 01	 Driftutgifter 

Prognosene over utbetalinger under dette kapitlet 
baserer seg på forventet antall saker og forventet 
gjennomsnittlig utbetaling. Nye prognoser viser at 
antall yrkesskadesaker i 2002 øker mer enn det 
som ble lagt til grunn i tidligere prognoser. Regn
skapstall, samt prognoser for resten av året, viser et 
totalt bevilgningsbehov på 68,5 mill. kroner i 2002. 

Bevilgningen under kap. 1546 post 01 foreslås 
økt med 31,7 mill. kroner. 

Kap. 4547	 Gruppelivsforsikring 

Post 01	 Premieinntekter gruppelivsforsikring 

I saldert budsjett for 2002 er det lagt til grunn en 
bevilgning på 23,035 mill. kroner. Oppdaterte prog
noser for kapitlet viser nå at de totale premieinnbe
talingene for 2002 vil utgjøre 25 mill. kroner. 

Det foreslås at kap. 4547 post 01 økes med 1,965 
mill. kroner. 

Kap. 5607	 Renter av boliglånsordningen til 
statsansatte 

Post 80	 Renter 

Som følge av forslaget om å redusere kap. 1544 
post 90 med 1,053 mrd. kroner, forventes de totale 
renteinntektene under kap. 5607 post 80 å reduse
res med 4,16 mill. kroner, noe som medfører en to
tal bevilgning på 770,93 mill. kroner i 2002. 

Det foreslås at kap. 5607 post 80 reduseres med 
4,16 mill. kroner. 

Kap. 2470	 Statens Pensjonskasse 

Post 45	 Investeringer i medlemsdatabasen 

Det fremmes forslag om at kap. 2470 post 45 får 
stikkordsfullmakten »kan overføres». Stikkordet er 
tatt inn som forslag i St.prp. nr. 1 (2002–2003) og 
det foreslås derfor at posten tilknyttes stikkordet 
også for 2002. 

Programkategori 01.60 Statsbygg 

Kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål 

Post 01	 Driftsutgifter 

I St.prp. nr. 63 (2001–2002) ble det omdisponert 5 
mill. kroner fra kap. 1580 post 32 Prosjektering av 
bygg til kap.1581 post 01 Driftsutgifter. Bakgrun
nen for forslaget var ønsket om å sikre en mer hel
hetlig budsjettmessig håndtering av de kongelige 
eiendommene. 

Ved en inkurie ble bevilgningen overført til kap. 
1581 post 01 Driftsutgifter, men skulle vært bevil
get på kap. 1581 post 45 da midlene skal dekke pro
sjekteringskostnader i forbindelse med restaure
ring av Bygdø Kongsgård. 

På denne bakgrunn foreslås det omdisponert 5 
mill. kroner fra kap. 1581 post 01 driftsutgifter til 
kap. 1581 post 45 Større utstyranskaffelser og ved
likehold. 
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Kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet 

Post 30 Investeringer på Fornebu 

I forbindelse med infrastrukturarbeidet på Fornebu 
har Telenor og Statsbygg inngått en avtale om ut-
forming av grønnarealene rundt Telenors område. 
Disse arbeidene skal utføres av Telenor, men skal 
dekkes gjennom Infrastrukturprosjektet som bevil
ges over kap. 1582 post 30. I følge avtalen med Tele
nor skal utbetaling skje når arbeidene er utført. 

Statsbygg opplyser nå at Telenor har forskjøvet 
arbeidene fra 2002 til 2004 for å ferdigstille ytterlig
gere to bygninger før grøntområdet blir fullført. 
Dermed forskyves bevilgningsbehovet i 2002 tilsva
rende for Statsbygg. 

Bevilgningen på kap. 1582 post 30 foreslås på 
denne bakgrunn satt ned 34,5 mill. kroner fra 
125,51 mill. kroner til 91,01 mill. kroner. 

Kap. 2445 Statsbygg 

Post 30 Igangsetting av byggeprosjekter 

I samsvar med Innst.S. nr. 255 (2001–2002) ble det 
vedtatt å selge Nasjonalbiblioteket i Oslo fra Stats
bygg til Entra Eiendom AS. Det ble samtidig ved
tatt å sette ned bevilgningene under kap. 2445 post 
31 og 32 med hhv. 65 mill. kroner og 3,5 mill. kro
ner. Det ble videre tatt forbehold om å komme til-
bake til saken i ny saldering av statsbudsjettet for 
2002. 

Forhandlingene mellom Statsbygg og Entra Ei
endom AS om vilkårene for eiendomsoverdragel
sen pågår fremdeles. Det gjenstår imidlertid ca.10 
mill. kroner på Statsbyggs budsjett som var øre
merket prosjektering mm. av nytt depotmagasin 
ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Disse midlene fore
slås nå tilbakeført ved at bevilgningen under kap. 
2445 post 30 settes ned med 10 mill. kroner til 
25,065 mill. kroner. 

For å sikre overholdelsen av statstøttereglene 
tas det for øvrig sikte på å notifisere eiendomsover
dragelsen til Eftas Overvåkningsorgan (ESA). 

Kap 4583	 Salg av eiendom i Pilestredet 
Park 

Post 39 Salg av eiendom 

I statsbudsjettet for 2002 var det opprinnelig plan
lagt å selge eiendommer for 115,3 mill. kroner. En 
del av salgene forventes imidlertid nå å bli forskjø
vet til 2003, som følge av at det vurderes omregule
ring av deler av området for å oppnå bedre salgs
pris. I St.prp. nr. 1 (2002–2003) ble bevilgningsfor
slaget for 2003 derfor satt til 70 mill. kroner. 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgnin
gen under kap. 4583 post 39 satt ned med 57,3 mill. 
kroner fra 115,3 mill. kroner til 58 mill. kroner. 

Programkategori 19.00 Arbeidsmarked 

Kap. 1590 Aetat 

Post 01 Driftsutgifter 

For å redusere antallet yrkeshemmede som venter 
på avklaring i forhold til attføringstiltak og stimule
re til økt aktivitet i Aetat, ble det i forbindelse med 
St.prp. nr. 63 (2001–2002) foreslått å sette i verk en 
forsøksordning i 2. halvår 2002 hvor Aetat mottar et 
fast beløp pr. avklaring. Ordningen vil bli videreført 
og videreutviklet i 2003. Utgifter til forsøket er an
slått til 30 mill. kroner i 2002. Dette krever at ut
giftsrammen under kap. 1590 Aetat post 01 Driftsut
gifter økes med samme beløp. Økningen foreslås 
dekket gjennom tilsvarende innsparing under kap. 
1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshem
mede post 70 Drift, jf. omtale under kap. 1592. 

Kompensasjonsordningen knyttet til forsinkede 
utbetalinger av attføringsytelser fra Aetat, jf. for
skrift om utbetaling av kompensasjon for ekstraut
gifter til mottakere av ytelser under yrkesrettet att
føring, belastes kap. 1590 Aetat post 01 Driftsutgif
ter. Dette krever at bevilgningen til driftsutgifter i 
Aetat økes med 1 mill. kroner. Denne bevilgnings
økningen foreslås dekket gjennom nedsettelse av 
bevilgningen under kap. 1592 Spesielle arbeidsmar
kedstiltak for yrkeshemmede post 70 Drift med 
samme beløp. 

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgnin
gen under kap. 1590 post 01 med alt i alt 31 mill. 
kroner mot tilsvarende nedsettelse av bevilgningen 
under kap. 1592 post 70. 

Kap. 4590 Aetat 

Post 80 Innfordret misbruk av dagpenger 

For 2002 er det budsjettert med inntekter på 30 
mill. kroner under kap. 4590 post 80. På bakgrunn 
av gjennomsnittlig månedlig innbetaling i 2002, fo
reslås det å øke inntektsanslaget under kap. 4590 
post 80 med 3 mill. kroner til 33 mill. kroner. 

Post 81 Innfordret feilutbetalte attføringsytelser 

For 2002 er det budsjettert med inntekter på 14 
mill. kroner under post 81 Innfordret feilutbetalte 
attføringsytelser. På bakgrunn av gjennomsnittlig 
månedlig innbetaling i 2002, foreslås det å redusere 
inntektsanslaget under kap. 4590 post 81 med 2 
mill. kroner til 12 mill. kroner. 
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Kap. 4591	 Arbeidsmarkedstiltak 

Post 02	 Opplæringstjenester 

For 2002 er det budsjettert med inntekter på 1,710 
mill. kroner under kap. 4591 Arbeidsmarkedstiltak 
post 02 Opplæringstjenester. Avvikling av AMO
sentrene har ført til mindre inntekter ved gjennom
føring av opplæring. Det foreslås derfor at bevilg
ningen under kap. 4591 post 02 reduseres med 1,6 
mill. kroner til 110 000 kroner. 

Kap. 1592	 Spesielle arbeidsmarkedstiltak 
for yrkeshemmede 

Post 70	 Arbeidsmarkedstiltak, drift 

De spesielle arbeidsmarkedstiltakene for yrkes
hemmede har hatt en noe lavere utnyttelse enn for
utsatt. Dette skyldes i hovedsak høy andel yrkes
hemmede i avklaringsfaser. På denne bakgrunn 
har det vært igangsatt et forsøk med aktivitetsba
sert finansiering i Aetat. Forsøket skal bidra til å re
dusere antallet yrkeshemmede som venter på av
klaring i forhold til attføringstiltak og stimulere til 
økt aktivitet i Aetat, jf omtale under kap. 1590 Aetat. 
Lavere utnyttelse av tiltakene for yrkeshemmede 
gir grunnlag å sette ned bevilgningen under kap. 
1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshem
mede, post 70 Arbeidsmarkedstiltak, drift med i alt 
31 mill. kroner. Jf. også omtale under kap. 1590 Ae
tat. 

Post 74	 Lønnssubsidium for reaktivisering, 
overslagsbevilgning 

Bevilgningen for 2002 er på 36 mill. kroner. Tiltaket 
er en forsøksordning som startet 1. januar 2002. 
Det tar erfaringsmessig noe tid før nye tiltaksord
ninger trappes opp. Behovet hos de fleste uførepen
sjonistene som er aktuelle for reaktivisering, har så 
langt vært veiledning og eventuelle andre avkla
ringstilbud i forhold til fremtidig yrkesaktivitet. Be
hovet for et rent formidlingstiltak og dermed utbe
taling av lønnssubsidier til arbeidsgivere har vært 
mer begrenset i den perioden tiltaket har vært i 
drift. På bakgrunn av utviklingen så langt i år fore
slås det at bevilgningen under kap. 1592 Spesielle 
arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede post 74 
Lønnssubsidium for reaktivisering reduseres med 
30 mill. kroner til 6 mill. kroner. 

Kap. 4593	 Aetats salg av 
arbeidsmarkedstjenester 

Post 01	 Driftsinntekter 

Aetat Bedrift ble lagt ned fra 31.12.2001. For 2002 
er det budsjettert med inntekter fra Aetats salg av 

arbeidsmarkedstjenester med 30 mill. kroner. Inn
tektene i 2002 har sammenheng med innbetaling 
for tjenester som er levert og fakturert i 2001, men 
som ikke ble innbetalt før årsskiftet. Det foreslås å 
redusere inntektsanslaget under kap. 4593 Aetats 
salg av arbeidsmarkedstjenester post 01 Driftsinn
tekter med 11 mill. kroner til 19 mill. kroner på bak
grunn av utviklingen så langt i år. 

Kap. 1595	 Ventelønn mv. 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen til ventelønn er på 269,078 mill. kro
ner. Bevilgningen er basert på anslag over vente
lønnsmottakere og utbetaling pr. ventelønnsmotta
ker. Pr. 31.10.2002 har tilstrømmingen til vente
lønnsordningen vært større enn lagt til grunn i tid
ligere anslag. Økningen i antall ventelønnsmottake
re skyldes særlig økt tilgang fra Posten og NSB. 
Bevilgningen under kap. 1595 Ventelønn mv. post 
01 foreslås derfor økt med 100,932 mill. kroner til 
376,91 mill. kroner. 

Kap. 4595	 Ventelønn 

Post 01	 Driftsutgifter 

For 2002 er det budsjettert med inntekter fra refu
sjonspliktige virksomheter på 21,522 mill. kroner 
under kap. 4595 Ventelønn. På bakgrunn av utvik
lingen så langt i år foreslår en å øke anslaget med 
2,478 mill. kroner til 24 mill. kroner i 2002. 

Programkategori 19.10 Arbeidsmiljø og 
sikkerhet 

Kap. 4570 Arbeidstilsynet 

Post 05	 Tvangsmulkt 

I statsbudsjettet for 2002 er det under kap. 4570 
post 05 vedtatt et inntektsanslag på 1,6 mill. kroner. 
Regnskapsført pr. 31. august 2002 er på 11,8 mill. 
kroner, dvs. i overkant av 10,2 mill. kroner i mer
inntekt. En stor del av merinntekten kan henledes 
til det forhold at Oslo kommune har innbetalt tidli
gere pålagt tvangsmulkt. 

Bevilgningen under kap. 4570 post 05 Tvangs
mulkt foreslås på grunnlag av dette økt med 10,2 
mill. kroner. 

Programkategori 33.30 Arbeidsliv 

Kap. 2541 Dagpenger 

Post 70	 Dagpenger, overslagsbevilgning 

Dagpengebevilgningen for 2002 er på 7 011 mill. 
kroner. I lys av ledighetsutviklingen de siste måne
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der, utbetalingene hittil i år og utsiktene på arbeids
markedet fremover, vil utbetalingene til dagpenger 
bli høyere enn regnet med. På denne bakgrunn fo
reslås kap. 2541 post 70 Dagpenger økt med 889 
mill. kroner til 7 900 mill. kroner. 

Prosjektet «Arbeid i sikte» er et forsøk med å 
samordne tjenester fra Aetat, trygdekontor og sosi
alkontor i Verdal kommune, jf. St.prp.nr.1 Tillegg 
nr. 9 (2002–2003) Arbeids- og administrasjonsde
partementet. Hovedhensikten med prosjektet er å 
prøve ut hvordan en sammenslåing vil fungere med 
sikte på å få fellesbrukerne av disse instansene over 
i ordinært arbeid. Det er særlig langtidsmottakere 
av sosialhjelp og yngre sosialhjelpsbrukere som er 
målgruppen for prosjektet. Det er lagt til grunn at 
de personene som tas inn som deltakere i prosjek
tet, skal gis en livsoppholdsytelse. Denne ytelsen 
skal ha sitt grunnlag i dagpenger under arbeidsløs
het. Det er lagt til grunn at prosjektdeltakerne vil 
delta på arbeidsmarkedstiltak for å stimulere til 
overgang til ordinært arbeid. Forsøket er forventet 
å starte opp i desember 2002. Effekten på dagpen
geutbetalingen i 2002 vil derfor være begrenset. 

Kap. 2542	 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs mv. 

Post 70	 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs 
mv. 

I første halvår 2002 var det en økning i antall åpne
de konkurser med 14 pst. sammenlignet med 2001 
og en økning i antall lønnsgarantisaker på 17,5 pst. 
Utviklingen i utbetalingene skyldes bl.a. økningen i 
antall saker, flere store konkurser med mange an
satte og høye lønnskrav, samt en økning i antall åp
nede konkurser. 

På grunnlag av ovennevnte foreslås bevilgnin
gen under kap. 2542 post 70 økt med 250 mill. kro
ner. 

Kap. 2543	 Ytelser til yrkesrettet attføring 

Post 70	 Attføringspenger 

Bevilgningen til attføringspenger for 2002 er på 
6 121 mill. kroner. Gjennomsnittlig antall personer 
med attføringspenger har økt noe mindre enn for
utsatt. På bakgrunn av dette foreslås bevilgningen 
under kap. 2543 post 70 Attføringspenger for 2002 
satt ned med 46 mill. kroner til 6 075 mill. kroner. 

Post 71	 Attføringsstønad 

Bevilgning til attføringsstønad er for 2002 på 2 067 
mill. kroner. Attføringsstønad ytes kun til yrkes

hemmede under gjennomføring av attføringstiltak, 
og ytelsen skal dekke bestemte merutgifter som til
taksgjennomføringen medfører. Oppdatert infor
masjon om utgifter til attføringsstønader viser at ut
betalingene har vært lavere enn regnet med. Dette 
må sees i sammenheng med at utbetalingene til 
den nye stønaden til barnetilsyn har vært lavere 
enn forutsatt, og at mange yrkeshemmede i avkla
ringsfaser i Aetat har medført at færre har fått til-
bud om skoleplass mv. På denne bakgrunn foreslås 
bevilgningen under kap. 2543 post 71 Attføringsstø
nader for 2002 redusert med 347 mill. kroner til 
1 720 mill. kroner. 

Kap. 5704	 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs 

Post 02	 Dividende 

I trygdebudsjettet for 2002 er det under kap. 5704 
post 02 vedtatt et dividendeanslag på 50 mill. kro
ner. Anslaget foreslås økt med 30 mill. kroner fra 
50 til 80 mill. kroner. 

Kap. 5705	 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs, dagpenger 

Post 01	 Refusjon dagpenger 

For 2002 er inntekter anslått til 18 mill. kroner un
der post 01 Refusjon dagpenger. På bakgrunn av 
gjennomsnittlig innbetalinger pr. 31.10.2002 anslås 
inntektene nå til 32 mill. kroner i 2002. Kap. 5705 
post 01 foreslås derfor økt med 14 mill. kroner. 

Fullmakt til å ettergi utestående fordringer 

Aetat Arbeidsdirektoratet forvalter i dag lån gitt til i 
alt 155 bedrifter. Totalt utgjorde utestående fordrin
ger 186,740 mill. kroner pr. 31. desember 2001. Lå
nene ble gitt over tilskuddsposter i perioden 1955– 
1992 og skulle dekke utgifter til etablering av enkel
te arbeidsmarkedstiltak og større investeringer. 

Lånene er ikke nødvendige for å sikre videre 
attføringsvirksomhet. Dagens regelverk forhindrer 
at eierne kan ta verdier ut av virksomhetene, og lå
nene kan bare inndrives når attføringsvirksomhe
ten opphører. I de tilfeller hvor virksomheter leg
ges ned, skyldes dette i hovedsak en svak finansiell 
stilling. Det vil etter Arbeids- og administrasjonsde
partementets vurdering i praksis være lite å tjene 
på å drive inn fordringene. 

Lånene kan imidlertid hindre viktige omstillin
ger i velfungerende bedrifter ved at det blir svært 
vanskelig å skaffe ny kapital. Dette er spesielt uhel
ding sett i sammenheng med det forenklingsarbeid 
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som er gjort innenfor arbeidsmarkedstiltakene og 
de ulike tilskuddsordningene til tiltaksarrangører. 
Regjeringen foreslår at alle lån gitt til arbeidsmar
kedsbedrifter, arbeidssamvirker, spesielle attfø
ringstiltak og arbeidsforberedende trening ettergis. 
Dette utgjør lån gitt til 114 virksomheter. Totalt ut
gjorde de utestående fordringene til arbeidsmar
kedsbedrifter, arbeidssamvirker, spesielle attfø
ringstiltak og arbeidsforberedende trening 161 
mill. kroner pr. 31. desember 2001. Når det gjelder 
de resterende lån gitt til bl.a. bedriftsintern attfø
ring foreslår regjeringen at disse lånene oppebæres 
inntil videre. Dette er fordringer staten har reelle 
muligheter til å kreve tilbake. 

Det foreslås at Arbeids- og administrasjonsde
partementet gis fullmakt til å ettergi disse lånene, jf. 
forslag til vedtak. 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer på statsbudsjettet for 2002 under Ar
beids- og administrasjonsdepartementet. 

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 for 2002 under Arbeids- og ad
ministrasjonsdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om endringer på statsbudsjettet for 2002 under 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 

I 
I statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

0001 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 
50 Hofforvaltningen økes med ........................................................................................ 1 370 000 

fra kr 83 250 000 til 84 620 000 
0002 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen 

50 H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. økes med ................ 70 000 
fra kr 4 860 000 til kr 4 930 000 

1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
21 Spesielle driftsutgifter nedsettes med ....................................................................... 5 000 000 

fra kr 108 773 000 til kr 113 773 000 
1520 Statskonsult 

01 Driftsutgifter økes med ............................................................................................... 4 300 000 
fra kr 98 279 000 til kr 102 579 000 

21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ...................................................................... 4 300 000 
fra kr 21 224 000 til kr 16 924 000 

1522 Statens forvaltningstjeneste 
01 Driftsutgifter, økes med 36 250 000 

fra kr 237 547 000 til kr 273 797 000 
21 Spesielle driftsutgifter, økes med .............................................................................. 3 900 000 

fra kr 26 631 000 til kr 30 531 000 
22 Fellesutgifter for R-kvartalet, økes med .................................................................... 1 000 000 

fra kr 47 100 000 til kr 48 100 000 
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 

01 Driftsutgifter, nedsettes med ..................................................................................... 444 780 000 
fra kr 6 555 099 000 til kr 6 110 319 000 

70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, nedsettes med ........................ 3 880 000 
fra kr 81 223 000 til kr 77 343 000 

1544 Boliglån til statsansatte 
90 Lån, nedsettes med ..................................................................................................... 1 053 000 000 

fra kr 4 272 000 000 til kr 3 219 000 000 
1546 Yrkesskadeforsikring 

01 Driftsutgifter, økes med .............................................................................................. 31 700 000 
fra kr 36 800 000 til kr 68 500 000 

1581 Eiendommer til kongelige formål 
01 Driftsutgifter, nedsettes med ..................................................................................... 5 000 000 

fra kr 22 609 000 til kr 17 609 000 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, økes med ............................................. 5 000 000 

fra kr 6 693 000 til kr 11 693 000 
1582 Utvikling av Fornebuområdet 

30 Investeringer på Fornebu, nedsettes med ................................................................ 34 500 000 
fra kr 125 510 000 til kr 91 010 000 
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Kap. Post Formål Kroner 

1590 Aetat 
01 Driftsutgifter, økes med .............................................................................................. 31 000 000 

fra kr 1 581 360 000 til kr 1 612 360 000 
1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede 

70 Arbeidsmarkedstiltak, drift, nedsettes med ............................................................. 31 000 000 
fra kr 2 645 769 000 til kr 2 614 769 000 

74 Lønnssubsidium for reaktivisering, nedsettes med ................................................ 30 000 000 
fra kr 36 000 000 til kr 6 000 000 

1595 Ventelønn mv. 
01 Driftsutgifter, økes med .............................................................................................. 100 932 000 

fra kr 275 978 000 til kr 376 910 000 
2445 Statsbygg 

30 Igangsetting av byggeprosjekter, nedsettes med .................................................... 10 000 000 
fra kr 35 065 000 til kr 25 065 000 

2541 Dagpenger 
70 Dagpenger, økes med ................................................................................................. 889 000 000 

fra kr 7 011 000 000 til kr 7 900 000 000 
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. 

70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. økes med ........................................... 250 000 000 
fra kr 350 000 000 til kr 600 000 000 

2543 Ytelser til yrkesrettet attføring 
70 Attføringspenger, nedsettes med ............................................................................... 46 000 000 

fra kr 6 121 000 000 til kr 6 075 000 000 
71 Attføringsstønad, nedsettes med ............................................................................... 347 000 000 

fra kr 2 067 000 000 til kr 1 720 000 000 

Inntekter: 

Kap. Post Formål Kroner 

4522 Statens forvaltningstjeneste 
02 Diverse inntekter, økes med ...................................................................................... 37 500 000 

fra kr 0 til kr 37 500 000 
04 Inntekter – Norsk lysingsblad, økes med ................................................................. 3 650 000 

fra kr 50 096 000 til kr 53 746 000 
4547 Gruppelivsforsikring 

01 Premieinntekter gruppelivsforsikring, økes med .................................................... 1 965 000 
fra kr 23 035 000 til kr 25 000 000 

4570 Arbeidstilsynet 
05 Tvangsmulkt, økes med .............................................................................................. 10 200 000 

fra kr 1 600 000 til kr 11 800 000 
4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park 

39 Salg av eiendom, nedsettes med ............................................................................... 57 300 000 
fra kr 115 300 000 til kr 58 000 000 

4590 Aetat 
80 Innfordret misbruk av dagpenger, økes med .......................................................... 3 000 000 

fra kr 30 000 0000 til kr 33 000 000 
81 Innfordret feilutbetalte attføringsytelser, nedsettes med ....................................... 2 000 000 

fra kr 14 000 000 til kr 12 000 000 
4591 Arbeidsmarkedstiltak 

02 Opplæringstjenester, nedsettes med ......................................................................... 1 600 000 
fra kr 1 710 000 til kr 110 000 
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Kap. Post Formål Kroner 

4593 
01 

Aetats salg av arbeidsmarkedstjenester 
Driftinntekter, nedsettes med .................................................................................... 
fra kr 30 000 000 til kr 19 000 000 

11 000 000 

4595 Ventelønn 
Refusjon av statlig virksomhet mv., økes med 
fra kr 21 522 000 til kr 24 000 000 

2 478 000 

5607 
80 

Renter av boliglånsordningen til statsansatte 
Renter, nedsettes med ................................................................................................ 4 160 000 
fra kr 775 090 000 til kr 770 930 000 

5704 
02 

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs 
Dividende, økes med ................................................................................................... 
fra kr 50 000 000 til kr 80 000 000 

30 000 000 

5705 
01 

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger 
Refusjon dagpenger, økes med .................................................................................. 
fra kr 18 000 000 til kr 32 000 000 

14 000 000 

1992 til arbeidsmarkedsbedrifter, arbeidssamvir-
II ker, spesielle attføringstiltak og arbeidsforbereden-

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administra- de trening i tilfeller der formålet med slike lån var å 
sjonsdepartementet kan ettergi rente- og avdrags- dekke utgifter til etablering av enkelte arbeidsmar
frie lån gitt over tilskuddsposter i perioden 1955– kedstiltak og større investeringer. 


