
St.prp. nr. 19

(2004–2005) 

Om endringer på statsbudsjettet for 2004 under

kapitler administrert av Utdannings- og


forskningsdepartementet


Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 12. november 2004,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Innledning


Utdannings- og forskningsdepartementet legger i 
kapittel 2 i denne proposisjonen fram forslag til 
endringer i enkelte bevilgninger i statsbudsjettet 
for 2004. I kapittel 3 gis det en omtale av dispone-
ringen av bevilgningen til drift av opplæringsråd. 
Videre fremmer departementet forslag om å gjøre 
utstyrsbevilgningen til Statens lånekasse for ut-
danning overførbar, og om å stille en statlig garanti 
for forprosjektet for byggetrinn 2 for Kunsthøgsko-
len i Oslo på Seilduksfabrikken. 

2	 Forslag til endringer i 
statsbudsjettet for 2004 

Kap. 221 Grunnskolen (jf. kap. 3221) 
Post 65	 Tilskudd til opplæring for språklige 

minoriteter i grunnskolen 
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med om 
lag 43,9 mill. kroner. Økningen skyldes at aktivite-
ten knyttet til opplæring av språklige minoriteter i 
grunnskolen, herunder opplæring av barn i asyl-
mottak, har vært høyere enn forventet. 

Post 66	 Tilskudd til leirskoleopplæring 
Leirskoleaktiviteten har vært høyere enn tidligere 
lagt til grunn. Det foreslås å øke bevilgningen med 
0,3 mill. kroner. 

Post 67	 Tilskudd til kommunale musikk- og 
kulturskoler, overslagsbevilgning 

Aktiviteten ved landets musikk- og kulturskoler 
høsten 2003 var lavere enn forutsatt. Tilskuddet 
blir utbetalt etterskuddsvis. Det foreslås å reduse-
re bevilgningen med om lag 0,6 mill. kroner. 

Kap. 3221 Grunnskolen (jf. kap. 221) 
Post 04	 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 
Som en følge av økt bevilgningsbehov knyttet til 
opplæring av språklige minoriteter i asylmottak 
under kap. 221 post 65, øker også refusjonen av 
ODA-godkjente utgifter, dvs. innenlandske utgifter 
til flyktninger som i henhold til statistikkdirektivet 
til OECD kan defineres som offisiell utviklings-
hjelp. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på 
posten med om lag 4,1 mill. kroner. 

Kap. 221, 223, 224, 232, 240, 256, 270, 
274, 281, 288, 2410, 3221, 3256, 3281, 5310 og 5617 
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Kap. 223	 Videregående opplæring 
Post 70	 Tilskudd til bedrifter som tar inn 

lærlinger med spesielle behov 
Bedriftenes etterspørsel etter tilskudd har vært la-
vere enn forventet. Det foreslås å redusere bevilg-
ningen med 1,9 mill. kroner. 

Post 72	 Tilskudd til internasjonale 
utdanningsprogram 

Bevilgningen på posten dekker kontingenter til in-
ternasjonale organisasjoner, program og aktivite-
ter samt utgifter knyttet til nasjonale eksperter i 
Brussel. Anslagene som ble lagt til grunn ved bud-
sjettering var for høye. Det foreslås å redusere 
bevilgningen med 2,3 mill. kroner. 

Kap. 224	 Fellestiltak i grunnopplæringen 
Post 68	 Det samiske utdanningsområdet, kan 

overføres 
Flere elever enn forventet har benyttet retten til 
opplæring i samisk i grunnskolen, samtidig som 
aktiviteten i videregående opplæring har vært 
høyere enn forventet. Det foreslås derfor å øke 
bevilgningen på posten med om lag 3,0 mill. kro-
ner. 

Kap. 232	 Statlige skoler med opplæring 
på videregående nivå (jf. kap. 
3232) 

Post 70	 Tilskudd til kjøp av utstyr til 
klokkedykkerutdanning 

I forbindelse med St.prp. nr. 63 (2003–2004) ble 
det bevilget 10,5 mill. kroner på posten for å finan-
siere statens bidrag til kjøp av klokkedykkerutstyr. 
Det ble videre foreslått å opprette et aksjeselskap 
for innkjøp og drift av utstyret hvor eierskapet er 
delt mellom staten og oljeselskapene Hydro og 
Statoil. Utstyret er foreløpig prissatt til 24 mill. kro-
ner. Flere oljeselskap vil bidra med den resterende 
finansieringen. 

I St.prp. nr. 1 (2004–2005) foreslås det å over-
føre Statens dykkerskole til Høgskolen i Bergen 
fra 1. januar 2005. For å samle virksomheten knyt-
tet til dykkerutdanningen, foreslås det at også til-
skuddet til det planlagte aksjeselskapet for kjøp av 
klokkedykkerutstyr overføres til Høgskolen i Ber-
gen. Høgskolen i Bergen tilfører aksjeselskapet et 
egenkapitaltilskudd på 10,5 mill. kroner når dette 
er opprettet, slik at selskapet kan gå til innkjøp av 

klokkedykkerutstyret. Det foreslås å redusere be-
vilgningen med 10,5 mill. kroner mot en tilsvaren-
de økning av bevilgningen på kap. 274 post 50. 

Kap. 240	 Frittstående skoler m.m. 
Post 70	 Tilskudd, overslagsbevilgning 
Færre frittstående skoler enn forventet har startet 
opp i skoleåret 2003–04. I tillegg har elevtallet ved 
nye og eksisterende skoler vært lavere enn forut-
satt. Endringer i tilskuddsregelen for videregåen-
de skoler uten paralleller i offentlige skoler fra 
høsten 2004 har også medført et mindreforbruk på 
posten. Videre har enkelte skoler mistet godkjen-
ningen eller av andre årsaker ikke mottatt til-
skudd. Det foreslås å redusere bevilgningen med 
108 mill. kroner. 

Kap. 270	 Studium i utlandet og sosiale 
formål for elever og studenter 

Post 73	 Tilskudd til studentbarnehager 
Det foreslås å redusere bevilgningen med 20 mill. 
kroner. Den kommunale finansieringsplikten som 
gjelder fra 1. mai 2004, og som skal sikre økono-
misk likebehandling mellom private og kommuna-
le barnehager, gjelder også for studentbarnehage-
ne. Departementet har imidlertid lagt til grunn en 
fortsatt prioritering av tilskudd til studentbarneha-
ger. Tilskuddet skal etter 1. mai 2004 i sin helhet 
bidra til lavere foreldrebetaling i forhold til maksi-
malprisen eller eventuelt til dekning av spesielle, 
kostnadskrevende tiltak som bidrar til at barneha-
gene er tilpasset studentforeldrenes behov, jf. 
St.prp. nr. 1 (2004–2005). 

Kap. 274	 Statlige høyskoler 
Post 50 Statstilskudd 
Det foreslås å øke bevilgningen med 10,5 mill. kro-
ner, jf. omtale under kap. 232 post 70. 

Kap. 281	 Fellesutgifter for universiteter 
og høyskoler (jf. kap. 3281) 

Post 01	 Driftsutgifter 
Det foreslås å øke bevilgningen med 21,6 mill. kro-
ner til tiltak for å sikre og bevare universitetsmuse-
enes samlinger. Den samlede bevilgningen til for-
målet i 2004 utgjør etter dette 31,6 mill. kroner. Det 
ble bevilget 19 mill. kroner til tiltaket i 2003. 
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Post 73 Tilskudd til internasjonale 
programmer 

Bevilgningen på posten dekker kontingenter til in-
ternasjonale programmer. Kontingentene er blitt 
lavere enn forutsatt ved tidspunktet for budsjet-
tering. Det foreslås å redusere bevilgningen med 
om lag 4,1 mill. kroner. 

Kap. 288	 Internasjonale samarbeidstiltak 
(jf. kap. 3288) 

Post 72	 Internasjonale 
grunnforskningsorganisasjoner 

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med om 
lag 1,4 mill. kroner. Merbehovet skyldes valuta-
kursutviklingen. 

Post 73	 EUs rammeprogram for forskning 
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten 
med om lag 18,3 mill. kroner. Mindrebehovet skyl-
des valutakursutviklingen. 

Post 75	 UNESCO 
Det foreslås å redusere bevilgningen med om lag 
2,2 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes valuta-
kursutviklingen. 

Kap. 2410	 Statens lånekasse for 
utdanning (jf. kap. 5310) 

Post 72 Rentestønad, overslagsbevilgning 
Det foreslås redusere bevilgningen på posten med 
41 mill. kroner. Endringen skyldes at renten ble 
lavere enn forutsatt. 

Utgifter 

Post 90	 Lån til Statens lånekasse for 
utdanning, overslagsbevilgning 

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 270 
mill. kroner. Økningen skyldes omlegging fra net-
to til brutto regnskapsføring av posten, jf. Innst. S. 
nr. 250 (2003–2004) og St.prp. nr. 63 (2003–2004). 

Kap. 5310	 Statens lånekasse for 
utdanning (jf. kap. 2410) 

Post 90	 Avdrag 
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 270 
mill. kroner. Økningen skyldes omlegging fra net-
to til brutto regnskapsføring av posten, jf. Innst. S. 
nr. 250 (2003–2004) og St.prp. nr. 63 (2003–2004). 

Kap. 5617	 Renter fra Statens lånekasse 
for utdanning (jf. kap. 2410) 

Post 80	 Renter 
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten 
med 194 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes end-
ret rentenivå i forhold til forutsetningene som ble 
lagt til grunn ved budsjetteringen. Videre har for-
delingen mellom fast og flytende rente blitt en an-
nen enn det som tidligere var lagt til grunn. 

2	 Parallelle endringer i inntekts- og 
utgiftsbevilgninger 

For noen av inntektskapitlene vil inntektene være 
høyere enn de vedtatte bevilgningene. Det foreslås 
å øke disse inntektsbevilgningene mot en tilsva-
rende økning av utgiftsbevilgningene. Tabellene 
nedenfor viser endringsforslagene. 

Kapittel og post 1 000 kroner 

Kap. 256 Vox – Voksenopplæringsinstituttet 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 2 176 
Kap. 281 Fellesutgifter for universiteter og høyskoler 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 8 712 

Sum 10 888 
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Inntekter 

Kapittel og post 1 000 kroner 

Kap. 3256 Vox – Voksenopplæringsinstituttet 
Post 01 Inntekter fra oppdrag 2 176 
Kap. 3281 Fellesutgifter for universiteter og høyskoler 
Post 01 Inntekter fra oppdrag 8 712 

Sum 10 888 

3 Andre saker 

Kap. 223 Videregående opplæring 
Post 01	 Driftsutgifter 
Post 71	 Tilskudd til drift av opplæringsråd 
I tråd med endring i opplæringsloven, jf. Innst.O. 
nr. 92 (2003–2004) og Ot.prp. nr. 55 (2003–2004), 
er Rådet for fagopplæring i arbeidslivet erstattet av 
et samarbeidsorgan med deltakelse fra partene i 
arbeidslivet og departementet. I tillegg er det eta-
blert faglige råd som erstatter de tidligere opp-
læringsrådene. Som forutsatt i forslaget til lovend-
ring er ordningen med eget sekretariat for hvert 
enkelt råd ikke videreført. Det er Utdanningsdirek-
toratet som nå koordinerer og forbereder arbeidet 
i de nye samarbeidsorganene. Midler fra kap. 223 
post 01 og 71 er derfor i 2004 også disponert av 
Utdanningsdirektoratet til dette formålet, jf. omta-
le i St.prp. nr. 63 (2003–2004). 

Samlokalisering av Kunsthøgskolen i Oslo – 
byggetrinn II 

Utdannings- og forskningsdepartementet vil i sam-
arbeid med entreprenørfirmaet Brødrene Jensen 
AS utvikle et forprosjekt for et byggetrinn 2 for 
Kunsthøgskolen i Oslo på Seilduksfabrikken. Etter 
forprosjektet vil departementet ta stilling til om det 
skal inngås en leieavtale. Kostnadene til forpro-
sjektet vil inngå i leiegrunnlaget. Dersom det ikke 

inngås en leieavtale, vil departementet dekke deler 
av utgiftene til forprosjektet. Til dette er det nød-
vendig å stille en statlig garanti på inntil 18,5 mill. 
kroner pluss merverdiavgift, se forslag til vedtak 
II, nr. 1. 

Kap. 2410	 Statens lånekasse for 
utdanning (jf. kap. 5310) 

Post 45	 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres 

I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 63 
(2003–2004) ble det opprettet en ny post 45 under 
kap. 2410 knyttet til moderniseringsarbeidet i Sta-
tens lånekasse for utdanning. Det ble videre om-
disponert 15 mill. kroner til posten fra kap. 2410 
post 01. Det foreslås at posten gis stikkordet «kan 
overføres» i 2004, se forslag til vedtak II, nr. 2. 

Utdannings- og forskningsdepartementet 

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 2004 under kapit-
ler administrert av Utdannings- og forskningsde-
partementet. 
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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 2004 under kapitler 
administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 
til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2004 under 

kapitler administrert av Utdannings- og 
forskningsdepartementet 

I 
I statsbudsjettet for 2004 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

221 Grunnskolen (jf. kap. 3221) 
65 Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen, blir økt 

med ........................................................................................................................ 43 855 000 
fra kr 785 473 000 til kr 829 328 000 

66 Tilskudd til leirskoleopplæring, blir økt med .................................................. 300 000 
fra kr 33 534 000 til kr 33 834 000 

67 Tilskudd til kommunale musikk- og kulturskoler, overslagsbevilgning, 
blir redusert med ................................................................................................. 571 000 
fra kr 41 604 000 til kr 41 033 000 

223 Videregående opplæring 
70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov, blir 

redusert med ........................................................................................................ 1 900 000 
fra kr 7 212 000 til kr 5 312 000 

72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram, blir redusert med .............. 2 300 000 
fra kr 46 952 000 til kr 44 652 000 

224 Fellestiltak i grunnopplæringen 
68 Det samiske utdanningsområdet, kan overføres, blir økt med ..................... 2 957 000 

fra kr 36 962 000 til kr 39 919 000 
232 Statlige skoler med opplæring på videregående nivå (jf. kap. 3232) 

70 Tilskudd til kjøp av utstyr til klokkedykkerutdanning, blir redusert med ... 10 500 000 
fra kr 10 500 000 til kr 0 

240 Frittstående skoler m.m. 
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, blir redusert med ........................................... 108 000 000 

fra kr 1 882 889 000 til kr 1 774 889 000 
256 Vox – Voksenopplæringsinstituttet (jf. kap. 3256) 

21 Spesielle driftsutgifter, blir økt med ................................................................. 2 176 000 
fra kr 12 170 000 til kr 14 346 000 

270 Studium i utlandet og sosiale formål for elever og studenter 
73 Tilskudd til studentbarnehager, blir redusert med ......................................... 20 000 000 

fra kr 79 109 000 til kr 59 109 000 
274 Statlige høyskoler 

50 Statstilskudd, blir økt med ................................................................................. 10 500 000 
fra kr 7 014 835 000 til kr 7 025 335 000 

281 Fellesutgifter for universiteter og høyskoler (jf. kap. 3281) 
01 Driftsutgifter, blir økt med ................................................................................. 21 600 000 

fra kr 379 542 000 til kr 401 142 000 
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Kap. Post Formål Kroner 

21 
73 

Spesielle driftsutgifter, blir bevilget med ......................................................... 
Tilskudd til internasjonale program, blir redusert med ................................. 
fra kr 65 750 000 til kr 61 662 000 

8 712 000 
4 088 000 

288 
72 

Internasjonale samarbeidstiltak (jf. kap. 3288) 
Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, blir økt med ........................ 
fra kr 119 623 000 til kr 121 048 000 

1 425 000 

73 EUs rammeprogram for forskning, blir redusert med ................................... 
fra kr 614 030 000 til kr 595 749 000 

18 281 000 

75 UNESCO, blir redusert med .............................................................................. 2 176 000 
fra kr 17 333 000 til kr 15 157 000 

2410 
72 

Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310) 
Rentestønad, overslagsbevilgning, blir redusert med .................................... 
fra kr 883 000 000 til kr 842 000 000 

41 000 000 

90 Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning, blir økt med. 
fra kr 14 878 000 000 til kr 15 148 000 000 

270 000 000 

Inntekter: 

Kap. Post Formål Kroner 

3221 
04 

Grunnskolen (jf. kap. 221) 
Refusjon av ODA-godkjente utgifter, blir økt med .......................................... 
fra kr 50 147 000 til kr 54 296 000 

4 149 000 

3256 
01 

VOX – Voksenopplæringsinstituttet (jf. kap. 256) 
Inntekter fra oppdrag, blir økt med .................................................................. 
fra kr 8 055 000 til kr 10 231 000 

2 176 000 

3281 

5310 
01 

90 

Fellesutgifter for universiteter og høyskoler (jf. kap. 281) 
Inntekter fra oppdrag, blir bevilget med .......................................................... 
Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410) 
Avdrag, blir økt med ........................................................................................... 
fra kr 7 316 000 000 til kr 7 586 000 000 

8 712 000 

270 000 000 

5617 
80 

Renter fra Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410) 
Renter, blir redusert med ................................................................................... 194 000 000 
fra kr 3 468 000 000 til kr 3 274 000 000 

II 
1.	 Stortinget samtykker i at Utdannings- og forsk-

ningsdepartementet kan stille en garanti på 
inntil 18,5 mill. kroner pluss merverdiavgift for 
utvikling av et forprosjekt for byggetrinn 2 på 
Seilduksfabrikken for å samlokalisere Kunst-
høgskolen i Oslo. 

2.	 Stortinget samtykker i at kap. 2410 Statens lå-
nekasse for utdanning, post 45 Større utstyrs-
innkjøp og vedlikehold gis stikkordet «kan 
overføres» i budsjettet for 2004. 
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