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Forord

Kommunal- og regionaldepartementet har ansvaret for programområdene 13 og
14 i statsbudsjettet. Disse programområdene er delt inn i følgende programkate-
gorier:
– 13.10 Administrasjon m.m. (inkluderer utgiftene til Arbeidsretten og

meklingsinstitusjonene)
– 13.20 Innvandring
– 13.21 Nasjonale minoriteter
– 13.40 Samiske formål
– 13.50 Regional- og distriktspolitikk
– 13.70 Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskom-

muner
– 14.10 Bolig og bomiljø
– 14.20 Bygningssaker

Departementet med etater og institusjoner hadde pr. 1.3.2002 1 481 årsverk. De
totale utgifter i departementets budsjettforslag under programområdene 13 og
14 for 2003 beløper seg til 79,2 mrd. kr.

I tillegg til det direkte ansvaret for ovennevnte programkategorier som er
omtalt i denne proposisjonen, har departementet samordningsansvar på flere
områder:

Kommunal- og regionaldepartementet har ansvaret for å samordne den stat-
lige styringen av virksomheten i kommunene og fylkeskommunene. Det er
kommunene/fylkeskommunene som har ansvar for blant annet grunnskoler,
barnehager, eldreomsorg, sosiale tjenester, allmennhelsetjenester, tekniske tje-
nester og videregående opplæring. Det overordnede ansvaret for disse oppga-
vene er tillagt de forskjellige fagdepartementene. Det er derfor nødvendig å se
departementenes tiltak overfor kommuner/fylkeskommuner i sammenheng.
Departementet har et spesielt ansvar for dette. Kommunal- og regionaldeparte-
mentet har ansvar for samordning av lover og regelverk som berører kommune-
sektoren, og for å sikre samsvar mellom krav til tjenesteproduksjon og de øko-
nomiske ressursene som er tilgjengelige for kommuner og fylkeskommuner.

Departementet har ansvaret for å samordne regional- og distriktspolitikken
på tvers av sektorinnsatser for å sikre en balansert regional utvikling i bosetting,
næringsliv og levekår. Dette gjelder bl.a. arbeidsmarked, samferdsel, landbruk,
fiske, utdanning og forskning. I tillegg forvalter departementet egne regional-
og distriktspolitiske virkemidler, primært rettet mot næringsliv, fylkeskommu-
ner, kommuner og forskningsmiljøer i distriktene.

Departementet har et særskilt ansvar for utlendingsloven og statsborgerlo-
ven, statlige mottak for asylsøkere og bosetting av flyktninger. Ansvarsområdet
omfatter videre samordning av tiltak og lovgivning som gjelder introduksjonstil-
bud til nyankomne og rasisme og diskriminering. I tillegg skal departementet
sørge for en samordnet statlig politikk på innvandringsfeltet.

Departementet samordner også regjeringens samepolitikk og politikken
overfor de nasjonale minoriteter.

Kommunal- og regionaldepartementet har administrativt ansvar og arbeids-
oppgaver tilknyttet arbeidstvistlovgivningen, jf. omtale under kapittel 503
Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m.
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1 Innledning og sammendrag

1.1 Innledning

Regjeringens hovedmål for den økonomiske poli-
tikken er arbeid til alle, økt verdiskaping, videreut-
vikling av det norske velferdssamfunnet, rettferdig
fordeling og bærekraftig utvikling. Et sterkt og
konkurransedyktig næringsliv er en forutsetning
for å nå disse målene, og avgjørende for en positiv
utvikling regionalt i Norge.

På lang sikt bestemmer vekstevnen i fastlands-
økonomien utviklingen i velferden i Norge. Uan-
sett utvikling i oljepriser og oljeproduksjon vil ver-
diskapingen i Fastlands-Norge være langt større
enn oljeinntektene. Den økonomiske politikken må
derfor legge avgjørende vekt på å fremme verdi-
skaping og produktivitet både i offentlig og privat
sektor.

Regjeringen vil følge retningslinjene for en for-
svarlig, gradvis innfasing av oljeinntektene i økono-

mien. Bruken av oljeinntekter bør særlig rettes inn
mot å redusere skatter og avgifter og mot andre til-
tak som kan øke vekstevnen i økonomien. Regje-
ringen har som målsetting over tid å holde den
underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter
lavere enn veksten i verdiskapingen i Fastlands-
Norge. 

Usikkerheten om utviklingen i internasjonal
økonomi har økt de siste månedene. Oppgangen i
USA synes svakere enn tidligere anslått, og i
Europa lar veksten vente på seg.

Den registrerte arbeidsledigheten har økt det
siste året, og antall ledige stillinger annonsert i
media har avtatt markert. 

Innenfor en samfunnsøkonomisk ramme som
skissert over, har Kommunal- og regionaldeparte-
mentet utarbeidet sitt budsjettforslag for 2003. I
tabell 1.1 er budsjettforslaget for de enkelte pro-
gramkategoriene under programområdene 13 og
14 vist i forhold til saldert budsjett 2002.

1) Saldert budsjett 2002 er Stortingets budsjettvedtak høsten 2001.

Tabell 1.1 Utgifter (i 1 000 kr). Forslag 2003 i forhold til saldert budsjett 20021).

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

Programområde 13:

13.10 Administrasjon m.m. 217 600 238 357 9,5

13.20 Innvandring 4 481 417 4 717 154 5,3

13.21 Nasjonale minoriteter 2 700 2 805 3,9

13.40 Samiske formål 133 100 140 150 5,3

13.50 Regional- og distriktspolitikk 1 413 500 1 513 500 7,1

13.70 Overføringer til kommuner og fylkeskommuner:

– Rammetilskudd til kommuner 38 128 700 39 168 000 2,7

– Rammetilskudd til fylkeskommuner 14 096 800 14 225 000 0,9

– Statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten 18 704 600 0 -

Sum før lånetransaksjoner 77 178 417 60 004 966 -22,3

Lånetransaksjoner 0 0 -

Sum programområde 13 77 178 417 60 004 966 -22,3

Programområde 14:

14.10 Bolig og bomiljø 5 769 350 6 444 750 11,7

14.20 Bygningssaker 31 300 34 700 10,9

Sum før lånetransaksjoner 5 800 650 6 479 450 11,7

Lånetransaksjoner 11 267 000 12 671 000 12,5

Sum programområde 14 17 067 650 19 150 450 12,2

Sum programområde 13 og 14 94 246 067 79 155 416 -16,0
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1.2 Oversikt over budsjettforslaget for 2003

1.2.1 Samlede utgifter under programområde 13 
og 14

Figur 1.1 viser de samlede utgiftene inklusive låne-
transaksjoner under programområdene 13 og 14 i
budsjettforslaget for 2003 sammenliknet med sal-

dert budsjett 2002. I figuren er kompensasjonen til
fylkeskommunene ved statens overtakelse av spe-
sialisthelsetjenesten skilt ut som egen gruppe. Det
samme er overføringene (rammetilskuddene) til
kommunalforvaltningen gjennom inntektssyste-
met.

Figur 1.1  Samlede utgifter inklusive lånetransaksjoner under programområdene 13 og 14.

Kompensasjonen til fylkeskommunene ved sta-
tens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenes-
ten på 18,7 mrd. kr i 2002 var en engangsbevilg-
ning. Som en del av sykehusreformen dekket sta-
ten fylkeskommunal gjeld samt en del andre
utgifter.

Rammetilskuddet til kommunene foreslås økt til
39,2 mrd. kr i 2003, mot 38,1 mrd. kr i saldert bud-
sjett 2002 (2,7 pst.). Bevilgningsøkningen på 0,7
mrd. kr i forbindelse med Revidert nasjonalbud-
sjett 2002 videreføres til 2003. Rammetilskuddet
øker isolert sett med om lag 1,2 mrd. kr i 2003 som
følge av at staten dekker kommunenes merutgifter
knyttet til økte pensjonspremier for lærere. Videre
øker tilskuddet med om lag 330 mill. kr som følge
av innlemming av øremerkede tilskudd. I motsatt
retning trekker det at skatteinntektenes andel av
de samlede inntektene økes i 2003, i tråd med Stor-
tingets forutsetninger. Dette innebær isolert sett
en reduksjon i rammetilskuddet.

Rammetilskuddet til fylkeskommunene foreslås
økt til 14,2 mrd. kr i 2003, mot 14,1 mrd. kr i sal-
dert budsjett 2002 (0,9 pst.). 

Bevilgningsøkningen på knapt 0,2 mrd. kr i for-
bindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2002 vide-
reføres til 2003. Rammetilskuddet økes isolert sett
med knapt 500 mill. kr som følge av at staten dek-
ker fylkeskommunenes merutgifter knyttet til økte
pensjonspremier for lærere. I motsatt retning trek-
ker det at skatteandelen økes i 2003.

Utgifter eksklusive rammetilskuddene til kommu-
ner og fylkeskommuner foreslås økt til 25,8 mrd. kr i
2003. Dette er en økning på 10,7 pst. i forhold til
saldert budsjett 2002. Veksten skyldes forslag om
økte bevilgninger til bolig- og innvandringsformål.
Av bevilgningsforslaget for 2003 på 25,8 mrd. kr
utgjør lånetransaksjoner (lån til Husbanken) 12,7
mrd. kr.
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1.2.2 Utgifter fordelt på programkategorier 

Figur 1.2  Utgifter fordelt på programkategori under programområdene 13 og 141).

1) Ekskl. lånetransaksjoner og overføringer til kommunalforvaltningen gjennom inntektssystemet

Som det framgår av figur 1.2, går utgiftene i
Kommunal- og regionaldepartementets budsjett,
eksklusive lånetransaksjoner og overføringene til
kommunalforvaltningen gjennom inntektssyste-
met, hovedsakelig til bolig- og bomiljøtiltak, inn-
vandringsformål og til regional- og distriktspoli-
tiske tiltak. Utgiftene under kategori 13.21 Nasjo-
nale minoriteter er kun 2,8 mill. kr, dvs. 0,02 pst. av
utgiftene.

Bevilgningen under programkategori 13.20
Innvandring er som følge av høye ankomsttall, økt
betydelig de siste årene. Dette gir bl.a. økte utgif-
ter til drift av de statlige asylmottakene og til inte-
greringstilskudd til kommunene.

Økningen fra saldert budsjett 2002 til forslag
2003 under programkategori 14.10 Bolig og

bomiljø, skyldes i hovedsak forslag om økt bevilg-
ning til tilskudd til omsorgsboliger og syke-
hjemsplasser, samt til bostøtte og rentekompensa-
sjon for skoleanlegg.

1.2.3 Utgifter og inntekter fordelt på budsjett-
kapitler under programområde 13 og 14

Tabell 1.2 viser utgiftene på de enkelte kapitlene
under programområde 13 og 14. Tabell 1.3 viser til-
svarende for inntektene.

Tabellene sammenlikner budsjettforslaget for
2003 med saldert budsjett 2002 og regnskapstall
for 2001. I tillegg viser tabellene prosentvis end-
ring fra saldert budsjett 2002 til forslag 2003.

13.10 = Administrasjon m.m. 13.50 = Regional- og distriktspolitikk
13.20 = Innvandring 14.10 = Bolig og bomiljø
13.21 = Nasjonale minoriteter 14.20 = Bygningssaker
13.40 = Samiske formål
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Tabell 1.2  Utgifter på de enkelte kapitler under programområdene 13 og 14 (i 1 000 kr) .

Kap. Kategori- og kapittelbetegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

500 Kommunal- og regional-
departementet 183 610 195 650 197 357 0,9

502 Valgutgifter 139 667 10 400 29 000 178,8

503 Arbeidsretten, meklings-
institusjonen m.m. 9 185 11 550 12 000 3,9

Sum 13.10 Administrasjon m.m. 332 462 217 600 238 357 9,5

520 Utlendingsdirektoratet 1 469 040 1 552 627 1 490 270 -4,0

521 Bosetting av flyktninger og tiltak for 
innvandrere 1 930 494 2 809 340 3 111 914 10,8

522 Senter mot etnisk diskriminering 5 710 6 000 6 300 5,0

523 Kontaktutvalget mellom innvandrere 
og myndighetene 3 407 3 650 3 800 4,1

524 Utlendingsnemnda 60 316 109 800 104 870 -4,5

Sum 13.20 Innvandring 3 468 967 4 481 417 4 717 154 5,3

526 Nasjonale minoriteter 2 500 2 700 2 805 3,9

Sum 13.21 Nasjonale minoriteter 2 500 2 700 2 805 3,9

540 Sametinget 106 968 127 500 134 450 5,5

541 Tilskudd til samiske formål 3 359 5 600 3 800 -32,1

542 Kompetansesenter for urfolks 
rettigheter 0 0 1 900 -

Sum 13.40 Samiske formål 110 327 133 100 140 150 5,3

550 Lokal næringsutvikling 261 246 20 000 0 -

551 Regional utvikling og nyskaping 548 084 414 000 1 166 500 181,8

552 Nasjonalt samarbeid for regional 
utvikling 284 504 206 000 347 000 68,4

2425 Statens nærings- og distrikts-
utviklingsfond (SND) og 
fylkeskommunene 858 916 773 500 0 -

Sum 13.50 Regional- og 
distriktspolitikk 1 952 750 1 413 500 1 513 500 7,1
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571 Rammetilskudd til kommuner 35 751 749 38 128 700 39 168 000 2,7

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner 18 507 082 14 096 800 14 225 000 0,9

573 Kompensasjon til fylkeskommuner 
vedr. overtakelsen av spesialisthelse-
tjenesten 0 18 704 600 0 -

Sum 13.70 Overføringer gjennom 
inntektssystemet til kommuner og 
fylkeskommuner 54 258 831 70 930 100 53 393 000 -24,7

580 Bostøtte 1 790 393 1 757 000 1 932 800 10,0

581 Bolig- og bomiljøtiltak 776 581 863 150 837 700 -2,9

582 Skoleanlegg 0 70 000 160 000 128,6

585 Husleietvistutvalget i Oslo 0 4 000 4 650 16,3

586 Tilskudd til omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser 2 092 638 2 761 800 3 210 300 16,2

2412 Husbanken eksklusive lånetransak-
sjoner 306 320 313 400 299 300 -4,5

2412 Husbanken, post 90 Lån 
(lånetransaksjon) 11 267 137 11 267 000 12 671 000 12,5

Sum 14.10 Bolig og bomiljø 16 233 069 17 036 350 19 115 750 12,2

587 Statens bygningstekniske etat 28 355 31 300 34 700 10,9

Sum 14.20 Bygningssaker 28 355 31 300 34 700 10,9

Sum utgifter inklusive lånetransaksjoner 76 387 261 94 246 067 79 155 416 -16,0

Tabell 1.2  Utgifter på de enkelte kapitler under programområdene 13 og 14 (i 1 000 kr) (forts.).

Kap. Kategori- og kapittelbetegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03
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Tabell 1.3  Inntekter på de enkelte kapitler under programområdene 13 og 14 (i 1 000 kr).

Kap. Kategori- og kapittelbetegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

 2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

3500 Kommunal- og regional-
departementet 6 201 0 0 0,0

3503 Arbeidsretten, meklings-
institusjonen m.m. 7 0 0 0,0

5316 Kommunalbanken, garantiprovisjon 28 725 16 800 13 800 -17,9

5616 Renter og utbytte fra Kommunal-
banken 16 560 29 200 30 800 5,5

Sum 13.10 Administrasjon m.m. 51 493 46 000 44 600 -3,0

3520 Utlendingsdirektoratet 446 030 514 156 504 676 -1,8

3521 Bosetting av flyktninger og tiltak for 
innvandrere 88 000 100 003 76 790 -23,2

3522 Senter mot etnisk diskriminering 20 0 0 0,0

Sum 13.20 Innvandring 534 050 614 159 581 466 -5,3

3540 Sametinget 0 7 400 4 650 -37,2

Sum 13.40 Samiske formål 0 7 400 4 650 -37,2

5327 SND og fylkeskommunene mv. 
(tilbakeføring av tilskudd og 
tapsfond) 121 751 90 000 90 000 0,0

Sum 13.50 Regional- og distrikts-
politikk 121 751 90 000 90 000 0,0

3571 Tilbakeføring av forskudd 120 657 34 000 46 371 36,4

3572 Tilbakeføring av forskudd 20 555 0 7 100 0,0

Sum 13.70 Rammetilskudd 141 212 34 000 53 471 57,3

3585 Husleietvistutvalget i Oslo 0 200 200 0,0

5312 Husbanken (inkl. avdrag) 5 803 789 6 406 610 6 711 826 4,8

5615 Renter fra Husbanken 5 415 011 6 629 000 7 341 000 10,7

Sum 14.10 Bolig og bomiljø 11 218 800 13 035 810 14 053 026 7,8

3587 Statens bygningstekniske etat 15 029 0 12 700 0,0

Sum 14.20 Bygningssaker 15 029 0 12 700 0,0

Sum inntekter inklusive lånetransaksjoner 12 082 335 13 827 369 14 839 913 7,3
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1.3 Hovedtrekk i budsjettforslaget under de 
enkelte programkategoriene

1.3.1 Programkategori 13.10 Administrasjon m.m.

For programkategori 13.10 som består av kap. 500
Kommunal- og regionaldepartementet, kap. 502
Valgutgifter og kap. 503 Arbeidsretten, meklingsin-
stitusjonen m.m., foreslås en bevilgning for 2003 på
238,4 mill. kr. Dette er en økning på 9,5 pst. i for-
hold til saldert budsjett 2002. Det er særlig valgut-
giftene som bidrar til reell økning.

KOSTRA (kap. 500, post 22) har vært et flerårig
utviklingsprosjekt innen offentlig statistikk, finan-
siert med særskilt bevilgning over kap. 500.
KOSTRA-modellen innebærer elektronisk rappor-
tering, forvaltning og publisering av kommunal
styringsinformasjon og statistikk. I 2002 har samt-
lige kommuner og fylkeskommuner rapportert
etter KOSTRAs opplegg. 2003 vil være første ordi-
nære driftsår for Statistisk sentralbyrå. På kapittel
1620 foreslås 12,6 mill. kr til dette formålet i 2003,
jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003) for Finansdepartemen-
tet. For 2003 foreslås den særskilte bevilgningen
på kapittel 500, post 22 redusert til 1,1 mill. kr.

Valgutgiftene under kap. 502 dekker statens
utgifter i forbindelse med gjennomføringen av
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2003. Det
foreslås bevilget 29 mill. kr på denne posten i 2003.
Kommuner og fylkeskommuner har hittil fått dek-
ket sine utgifter ved stortingsvalg gjennom en refu-
sjonsordning under kap. 502. I samsvar med Stor-
tingets vedtak ved behandlingen av Kommunepro-
posisjonen for 2003, vil denne refusjonsordningen
innlemmes i inntektssystemet for kommunene og
fylkeskommunene fra og med 2003. 

Kap. 503 Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen
m.m. foreslås bevilget med 12 mill. kr i 2003, dvs.
om lag uendret reell bevilgning i forhold til 2002.

1.3.2 Programkategori 13.20 Innvandring

De største utgiftspostene innenfor programkate-
gori 13.20 Innvandring er knyttet til integreringstil-
skuddet (kap. 521, post 60) som utbetales til kom-
muner ved bosetting av flyktninger, utgifter til drift
av mottak for asylsøkere (kap. 520, post 21) og til
drift av Utlendingsdirektoratet og Utlendings-
nemnda (kap. 520, post 1 og kap. 524, post 1 og
21). Bevilgningsbehovet på feltet er i stor grad
avhengig av antallet personer som søker asyl i
Norge. Integreringstilskuddet er i tillegg avhengig
av antall bosatte i 2003 samt antallet bosatte de fire
foregående årene. Som følge av høye ankomsttall
har utgiftene under programkategorien økt de
siste årene, fra 2,7 mrd. kr i 2000 til 3,6 mrd. kr. i
2001 og 4,5 mrd kr. i 2002. Budsjettforslaget for

2003 er på 4,7 mrd. kr. I tillegg er det en bevilgning
på om lag 132 mill. kr under kap. 571, post 68 For-
søk med rammefinansiering av øremerkede til-
skudd.

I budsjettforslaget for 2003 er det lagt inn mid-
ler til en styrking av kunnskapsnivået og kompe-
tansen i kommunene med tanke på at det skal inn-
føres en ordning med et obligatorisk individtilpas-
set introduksjonsprogram for nyankomne
innvandrere. Programmet skal være målrettet, slik
at nyankomne så raskt som mulig skal komme i
arbeid eller utdanning og bli økonomisk selv-
hjulpne.

En velfungerende utlendingsforvaltning står
sentralt i regjeringens moderniseringsprogram.
Det vil derfor også i 2003 være fokus på saksbe-
handling, produktivitet og service både i Utlen-
dingsdirektoratet og i Utlendingsnemnda.

Som et mer langsiktig tiltak for å sikre en rask,
smidig og korrekt behandling av saker etter utlen-
dingsloven, er det i 2003-budsjettet lagt inn midler
til en særlig satsing på utvikling og kvalitetssikring
av tolketjenester.

Videre vil regjeringen utvikle et mer helhetlig
tilbud til enslige mindreårige både i mottaks- og
bosettingsfasen. Særlig er det aktuelt å vurdere
alternative modeller for mottak og bedre oppfølgin-
gen av dem som bor hos slektninger. En ordning
for enslige mindreårige som kan erstatte eller
komme i tillegg til dagens vergeordning, er også
nødvendig. I 2003 vil det bli bevilget midler til
utprøving av en alternativ vergeordning og model-
ler for bosetting av enslige mindreårige.

1.3.3 Programkategori 13.21 Nasjonale minoriteter

Det er et overordnet mål for regjeringen at alle
skal ha like muligheter til å delta i samfunnet og at
personer som hører til minoriteter skal gis mulig-
het til å uttrykke, opprettholde og videreutvikle sin
identitet.

Som nasjonale minoriteter regnes etniske, reli-
giøse eller språklige minoriteter med langvarig til-
knytning til landet de bor i. I Norge regnes kvener,
romanifolket, rom, skogfinner og jøder som nasjo-
nale minoriteter. Etter Sametingets ønske omfattes
ikke samene av politikken overfor nasjonale mino-
riteter.

Politikken overfor nasjonale minoriteter skal
videreutvikles i dialog med minoritetenes organisa-
sjoner. Tilskuddsordningen for nasjonale minorite-
ter skal blant annet være med å legge til rette for
slik dialog.

Budsjettforslaget er på 2,8 mill. kr for 2003, mot
2,7 mill. kr i saldert budsjett 2002.
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1.3.4 Programkategori 13.40 Samiske formål

Budsjettforslaget for 2003 er på 140,15 mill. kr, mot
133,1 mill. kr i saldert budsjett 2002. En vesentlig
del av økningen skyldes at Sametinget får overført
ytterligere 5 mill. kr til tospråklighetsarbeidet i
kommuner og fylkeskommuner.

Grunnloven § 110 a og sameloven er grunnla-
get for regjeringens målsetting om å legge forhol-
dene til rette for at den samiske befolkningen kan
sikre og utvikle sitt eget språk, samfunnsliv og sin
egen kultur. Regjerningen ønsker å gi Sametinget
økt innflytelse og selvstendighet i budsjettsam-
menheng. Det foreslås at bevilgningen over Miljø-
verndepartementets budsjett til samisk kulturmin-
nevern bevilges på en 50-post. Bevilgningen kan
deretter overføres til Sametinget. Med dette er det
fem departementer som overfører midler til Same-
tinget over 50-poster, noe som vil øke Sametingets
ansvar og frihet med hensyn til ressursdisponerin-
gen. 

For å øke kunnskapen om urfolk og denne
delen av menneskerettighetene i både Nord-Norge
og i landet for øvrig er det opprettet et kompetan-
sesenter for urfolks rettigheter. Det foreslås en
bevilgning på 1,9 mill. kr for 2003 til Kompetanse-
senteret for urfolks rettigheter, dvs. om lag slik
som for 2002.

Regjeringen vil i 2003 videreføre satsingen på
samisk språk og informasjon om samiske forhold.
Det er satt av 2,5 mill. kr til dette formålet i 2003.

1.3.5 Programkategori 13.50 Regional- og distrikts-
politikk

Bevilgningen på programkategori 13.50 Regional-
og distriktspolitikk foreslås satt til 1 513,5 mill. kr
for 2003. Dette er en nominell økning på 100 mill.
kr i forhold til 2002.

Prioriteringene på programkategorien er i sam-
svar med kommunal- og regionalministerens rede-
gjørelse holdt i Stortinget 30. april 2002 og Stortin-
gets behandling av St.meld. nr. 19 (2001-2002) Nye
oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt
nivå.

Målet for regjeringens regional- og distriktspo-
litikk er å sikre bosetting og levedyktige lokalsam-
funn over hele landet. Målet med bevilgningen på
programkategori 13.50 er å bidra til regional utvik-
ling gjennom å utløse mer av det verdiskapingspo-
tensialet som finnes i regionene og å skape mer
attraktive regionale miljøer. For å nå ambisjonene i
regional- og distriktspolitikken vil regjeringen
arbeide etter flere strategier. De fire viktigste stra-
tegiene er:
– bedre rammebetingelsene for verdiskaping

– konsentrere den næringsrettede innsatsen mer
mot innovasjon og nyskaping

– legge til rette for utvikling av vekstkraftige regi-
oner over hele landet

– desentralisere virkemidler til regionalt nivå

For budsjettåret 2003 foreslås det innført en ny
budsjettstruktur for programkategori 13.50 for å
møte behovet for større regional frihet til å tilpasse
virkemiddelbruken til regionale utfordringer og
behovet for forenkling og modernisering av offent-
lig sektor. Programkategori 13.50 vil fra 2003 bestå
av to kapitler med til sammen tre poster, samt ett
inntektskapittel. Vel 3/4 av bevilgningen foreslås
fordelt til fylkeskommunene på kap. 551, post 60
Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvik-
ling. Fylkeskommunene skal, i samarbeid med
regionalt partnerskap, fordele rammer til operative
aktører som blant annet SNDs distriktskontor. Fyl-
keskommunene og det regionale partnerskapet vil
få større frihet til å foreta vurderinger basert på
lokale og regionale forhold.

Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional
utvikling skal benyttes til nasjonale programmer
og utviklingstiltak. Bevilgningen skal nyttes på
områder der det er formålstjenlig med nasjonal
koordinering og samarbeid om regional utvikling.
Dette gjelder bl.a. områder hvor det er kostnadsef-
fektivt å tilby nasjonale fellesløsninger, der den
enkelte region alene vil ha begrenset kapasitet og
kompetanse eller der det er behov for nasjonal/
internasjonal spisskompetanse. Kunnskapsgrunn-
laget for regional verdiskaping skal også utvikles
bl.a. gjennom internasjonal og nasjonal god prak-
sis, utredninger og programmer av eksperimentell
karakter. Midlene vil i hovedsak bli forvaltet av
nasjonale virkemiddelaktører som SND, SIVA og
Norges Forskningsråd.

På kap. 552, post 21 Kunnskapsutvikling, infor-
masjon, mv. foreslås en bevilgning på 10 mill. kr for
2003.

1.3.6 Programkategori 13.70 Overføringer gjennom 
inntektssystemet til kommuner og 
fylkeskommuner og det økonomiske 
opplegget for kommunesektoren.

I Kommuneproposisjonen for 2003 varslet regjerin-
gen en reell vekst i kommunesektorens samlede
inntekter på 2 - 2½ mrd. kr. Innenfor veksten i de
samlede inntektene ble det lagt opp til en reell
vekst i de frie inntektene (summen av skatt og ram-
metilskudd) på om lag 750 mill. kr.

Regjeringens budsjettforslag for 2003 innebæ-
rer en reell vekst i kommunesektorens samlede
inntekter på om lag 2,6 mrd. kr, eller vel 1¼ pst.,
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når man regner fra det inntektsnivået for 2002 som
ble lagt til grunn i Kommuneproposisjonen for
2003. Regnet i forhold til anslag på regnskap for
2002 blir veksten om lag 1,6 mrd. kr. 

Innenfor veksten i de samlede inntektene leg-
ges det opp til en reell vekst i de frie inntektene på
500 mill. kr i 2003, regnet i forhold til det inntekts-
nivået for 2002 som ble anslått i Kommuneproposi-
sjonen. Dette er om lag 250 mill. lavere enn det
som ble lagt til grunn i Kommuneproposisjonen.
For å få rom til den økningen i øremerkede til-
skudd som Stortinget har vedtatt, har det vært
nødvendig å redusere veksten i de frie inntektene
noe i forhold til de forutsetninger som lå til grunn i
Kommuneproposisjonen. Regnet i forhold til
anslag på regnskap for 2002, legges det opp til en
reell reduksjon i de frie inntektene på om lag 500
mill. kr. 

Bakgrunnen for at veksten i kommunesekto-
rens samlede inntekter blir lavere når en regner fra
anslag på regnskap for 2002, er at kommunesekto-
rens skatteinntekter i 2002 nå anslås å bli 1 mrd. kr
høyere enn anslått i Kommuneproposisjonen.
Dette innebærer et høyere inntektsnivå for kom-
munesektoren i 2002 enn det som ble lagt til grunn
i Kommuneproposisjonen.

De største øremerkede satsingene innenfor
kommuneopplegget er knyttet til barnehager,
investeringer i sykehjemsplasser/omsorgsboliger
og psykiatri.

Det økonomiske opplegget for kommunesekto-
ren i 2003 er nærmere omtalt i avsnitt 2. 

Overføringene over programkategori 13.70
(rammetilskudd til kommuner og fylkeskommu-
ner) må ses i sammenheng med det totale kommu-
neopplegget og fordelingen av frie inntekter på
skatt og rammetilskudd. Rammetilskuddene utgjør
i alt om lag 53,4 mrd. kr i budsjettforslaget for
2003, mot 52,2 mrd. kr i saldert budsjett 2002. 

1.3.7 Programkategori 14.10 Bolig og bomiljø og 
programkategori 14.20 Bygningssaker

Regjeringen følger opp Sem-erklæringen innenfor
programkategori 14 Bolig, bomiljø og bygningssa-
ker. Regjeringens holder fast ved målsetningene
om at alle skal kunne disponere en god bolig i et
godt bomiljø og at bygg og anlegg skal holde god
kvalitet. 

Regjeringen har i sitt arbeid med Tiltaksplan
mot fattigdom, lagt vekt på målretting og en indivi-
duell tilrettelegging av offentlige virkemidler. Som
et ledd i tiltaksplanen mot fattigdom foreslår regje-
ringen å forbedre bostøttereglene gjennom å avvi-
kle boligfinansieringskravet for målgruppen barne-
familier i sin helhet fra 1. terminutbetaling 2003.

Kravet om at boligen skal ha en nøktern og god
standard gjelder imidlertid fortsatt.

Innsatsen for bostedsløse er prioritert innenfor
ordningen med boligtilskudd til etablering, utbe-
dring og utleieboliger. Bruken av hospits for boset-
ting av barnefamilier skal reduseres.

Boligpolitiske virkemidler skal også aktivt bru-
kes for å bidra til bosetting av flyktninger i kommu-
nene.

Innenfor en samlet låneramme på 14 mrd. kr
skal Husbanken prioritere etablering og bygging
av boliger for vanskeligstilte. Regjeringen har opp-
rettet en ny låneordning, Startlån, som skal bidra
til etablering for unge og vanskeligstilte som har
problemer med å oppnå kreditt på det ordinære
kredittmarkedet. Finansiering av nye barnehage-
plasser er også høyt prioritert innenfor neste års
låneramme. Husbanken skal disponere låneram-
men til oppføring av boliger jevnt over året.

Regjeringen vil forlenge løpetiden på lån til
utleieboliger fra 30 til 50 år slik at nedbetalingen
blir fordelt over flere år og at husleien dermed kan
bli redusert.

Regjeringen har i Ot.prp. nr. 63 (2001-2002) Om
lov om endringer i lov av 4. februar 1960 nr. 2 om
borettslag og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjo-
ner (eierseksjonsloven), sørget for at frivillige
organisasjoner som engasjerer seg i å skaffe botil-
bud som alternativer til hospits for sosialt vanske-
ligstilte, lettere kan erverve boliger i sameier og
borettslag.

Videre har regjeringen i Ot.prp. nr. 112 (2001-
2002) Om lov om endringer i plan- og bygningslo-
ven (tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.),
foreslått forenklinger som vil medføre mindre
byråkrati og raskere offentlig saksbehandling av
byggesaker. Regjeringen vil videreføre arbeidet
med Byggsøk, systemet for elektronisk behand-
ling av byggesaker, som gjør det mulig å behandle
alle deler av en byggesak over Internett.

1.4 Modernisering av offentlig sektor

Modernisering av offentlig sektor er et viktig mål
for regjeringen. I en redegjørelse for Stortinget
den 24.1.2002 skisserte arbeids- og administra-
sjonsministeren de visjonene samarbeidsregjerin-
gen har for arbeidet med å modernisere offentlig
sektor. Det er en offentlig sektor der:
– borgerne deltar på demokratiske arenaer, kjen-

ner sine rettigheter og sitt ansvar, og føler seg
trygge på at myndighetene opptrer ryddig i sine
ulike roller

– brukerne får likeverdige tjenester av god kvali-
tet og tilgjengelighet, tilpasset sine individuelle
behov
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– skattebetalerne kan være sikre på at virksomhe-
tene drives på en effektiv måte

– næringslivet opplever forvaltningen som ryddig
og ubyråkratisk, og norsk offentlig tjeneste-
ytelse som et konkurransefortrinn internasjo-
nalt

– ansatte i det offentlige har arbeidsplasser som
er spennende, utfordrende og utviklende, og
samtidig føler trygghet og delaktighet i jobbsi-
tuasjonen

1.4.1 Kommunesektoren

Modernisering av kommunesektoren utgjør en
viktig del av regjeringens program. Regjeringens
målsettinger for modernisering av kommunesekto-
ren er: 
– utviklingen av et levende lokaldemokrati – økt

handlingsrom
– en mer effektiv utnyttelse av ressurser
– en brukertilpasset tjenesteproduksjon

Regjeringen mener at veien til å oppnå disse
målene går via delegering og desentralisering av
ansvar og myndighet. Det må etableres en ryddig
ansvarsfordeling mellom stat og kommune i dette
arbeidet. Statens ansvar er å gi kommunesektoren
hensiktsmessige rammevilkår, mens det er kom-
munene selv som skal finne fram til gode løsninger
på lokale moderniseringsbehov.

1.4.1.1 Forenklinger i regelverk rettet mot 
kommunesektoren 

For en samlet statusrapport for forenklinger i
regelverk rettet mot kommunesektoren henvises
til Kommuneproposisjonen for 2003 (St.prp. nr. 64
(2001-2002)).

Forenklinger i regelverk rettet mot kommune-
sektoren vil gi kommunene et åpnere regelverk
som gir mer rom for lokal tilpasning. Med større
rom for lokal tilpasning av tjenesteproduksjonen vil
kommunene i større grad kunne tilpasse deres til-
bud til de lokale behovene som finnes i de ulike
brukergruppene.

1.4.1.2 Forsøk med enhetsfylke og kommunal 
oppgavedifferensiering

I forbindelse med oppfølgingen av St.meld. nr. 19
(2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet –
regionalt og lokalt nivå, er fylkeskommunene og
fylkesmennene invitert til å gjennomføre forsøk
med enhetsfylke. Enhetsfylke betyr at fylkeskom-
munen integreres med fylkesmannen til ett regio-
nalt organ.

Videre er kommuner og fylkeskommuner invi-
tert til å delta i et forsøk med kommunal oppga-
vedifferensiering, der enkelte kommuner kan
overta oppgaver fra fylkeskommunen eller staten –
og der enkelte fylkeskommuner kan overta oppga-
ver fra staten.

Formålet med forsøk med enhetsfylke og kom-
munal oppgavedifferensiering er å innhente erfa-
ringer med alternative måter å organisere oppga-
vefordelingen og forvaltningen på.

1.4.1.3 Åpne for konkurranseutsetting av 
kommunal revisjon

Det tas sikte på å fremme et lovforslag om kommu-
nalt kontroll- og tilsynsarbeid våren 2003, basert på
at det i loven åpnes for konkurranseutsetting av
kommunal revisjon. Målet er å oppnå større valg-
frihet og åpne for konkurranseutsetting, noe som
vil stille kommunene friere i valg av tilbyder på
kommunal revisjon. 

1.4.1.4 Kommunenettverk for effektivisering og 
fornyelse

Sammen med Kommunenes Sentralforbund har
regjeringen tatt initiativ til etablering av nettverk
mellom kommuner for å bidra til:
– forbedring av de deltakende kommunenes tje-

nester
– en effektiviseringsutvikling i de deltakende

kommuner
– utvikle nasjonale indikatorer for kvalitets- og

effektivitetsutvikling i kommunal sektor

Siktemålet er en systematisk drøfting og erfarings-
overføring av effektivitetstiltak i kommunalforvalt-
ningen. Dette er et toårig samarbeidsprosjekt, og
målet er at det i løpet av prosjektperioden (2002-
2003) etableres nettverk med deltakelse fra inntil
halvparten av landets kommuner. Et nettverk
består av 5-8 kommuner. En prosjektveileder og
KS i fylket bistår nettverkene med å sammenstille
og analysere data og tilrettelegge for læring og
erfaringsdeling.

1.4.1.5 Nettverkssamarbeid – ”Friere brukervalg”

Kommunal- og regionaldepartementet og KS har
initiert et nettverkssamarbeid mellom kommuner
som på enkelte tjenesteområder benytter seg av
”fritt brukervalg”. Nettverket skal fungere som et
forum for erfaringsutveksling gjennom faglige
samlinger. Gjennom nettverkssamarbeidet skal
kunnskapen om fritt brukervalg økes.
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1.4.2 Innvandringsområdet

Regjeringen ønsker å redusere utgiftene til drift av
statlige asylmottak. B.l.a som følge av dette er det
satt i gang en rekke tiltak for å redusere antallet
personer som søker asyl i Norge. Formålet med
mange av de igangsatte tiltakene er å sende et sig-
nal om at gevinsten ved å søke asyl i Norge uten å
ha behov for beskyttelse, er liten. Samtidig vil en
reduksjon i antallet søknader føre til en raskere
behandling for dem som trenger beskyttelse.
Videre medfører hurtigprosedyre kort oppholdstid
i mottak for visse grupper, noe som bidrar til kor-
tere gjennomsnittlig oppholdstid totalt sett. De
vesentligste tiltakene er:
– rask behandling av antatt grunnløse asylsøkna-

der
– reduksjon i pengereglementsytelsene til bebo-

ere i mottak som har fått endelig avslag på asyl-
søknaden, eller som etter klage på UDIs vedtak
ikke har fått tillatelse til å bli i Norge mens kla-
gen behandles

– forskriftsfesting av den såkalte 15-månedersre-
gelen slik at bare asylsøkere som har fremlagt
dokumentasjon på identitet skal kunne omfattes
av bestemmelsen 

– overføring av deler av registreringen av asylsø-
kere fra politiet til Utlendingsdirektoratet

– implementering av Datasystem for utlendings-
og flyktningsaker (DUF)

– omfattende omstillingsprosesser i Utlendings-
direktoratet

– økt satsing på arbeidet med retur av avviste
asylsøkere

– differensiering av mottakssystemet for å få en
mer effektiv saksbehandling og rask retur for
dem som får avslag på asylsøknaden

– evaluering av Utlendingsnemnda

1.4.3 Bygningssektoren

1.4.3.1 Byggsøk

Byggsøk er et system for internettbasert bygge-
saksbehandling, og et tiltak for å forenkle og effek-
tivisere plan og byggesaksbehandlingen i Norge.
Realisering av Byggsøk skal gi lettere tilgang på
nødvendig informasjon og effektivisere prosesser i
plan- og byggesaksbehandlingen ved hjelp av inter-
netteknologi. Byggsøk skal tilrettelegge for at
kommunene kan gi sine brukere et tilbud der:
– all informasjon som er nødvendig for å utar-

beide en komplett søknad skal være tilgjengelig
via internett 

– søknader skal kunne sendes og tillatelser mot-
tas via internett 

– flest mulig meldinger kan godkjennes elektro-
nisk

– status og fremdrift i saksbehandlingen skal
kunne følges via internett

– det blir felles elektroniske løsninger på tvers av
kommunegrenser som vil fremme interkommu-
nalt samarbeid

Prosjektfasen avsluttes 1. juli 2003 og skal da over i
en operativ oppstarts- og driftsfase.

1.4.3.2 Bygningslovutvalget

Bygningslovutvalget, som ble oppnevnt i mars
2002, skal i løpet av tre år foreta en total gjennom-
gang av bygningslovgivningen med sikte på for-
enkling og brukervennlighet. Det er satt som mål
å sikre:
– god og effektiv byggesaksprosess
– god og effektiv tilrettelegging av tomter
– bygg og anlegg som ivaretar hensyn til kvalitet,

helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet og este-
tikk

1.4.3.3 Tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m

I Ot.prp. nr. 112 (2001-2002) Om lov om endringer i
plan- og bygningsloven fremmet regjeringen for-
slag til Stortinget om innføring av tidsfrister i byg-
gesaksbehandlingen, forenklinger mv. I proposi-
sjonen foreslås det innført en generell frist på 12
uker for kommunen til å behandle byggesaker og
noen særskilte frister på viktige delområder. Det
foreslås også tiltak som skal bidra til raskere og
mer effektiv saksbehandling og endringer som
skal gjøre lovverket klarere, enklere og mer hen-
siktsmessig.

1.4.4 Regional- og distriktspolitikk

Regjeringen ønsker å styrke fylkeskommunen som
regional utviklingsaktør. Som et ledd i en omfat-
tende modernisering av offentlig sektor, foreslås
det å desentralisere hoveddelen av midlene i regio-
nal- og distriktspolitikken til fylkeskommunene.
Saken er nærmere omtalt under programkategori
13.50 Regional- og distriktspolitikk.

1.4.5 Samiske formål

For samiske brukere er det avgjørende at offentlig
informasjon og tjenester er tilgjengelig på samisk. I
den offentlige sektor er det derfor viktig at også
den samiskspråklige siden vurderes. Regjeringen
vil styrke bruken av samisk språk i egne publika-
sjoner og etablere samisk språkvalg på ODIN.



26 St.prp. nr. 1 2002–2003
Kommunal- og regionaldepartementet

1.5 Kjønnsperspektivet i budsjettet

Regjeringens likestillingspolitikk omhandler inte-
grering av kjønnsperspektivet på alle samfunnsom-
råder. I budsjettforslaget har Kommunal- og regio-
naldepartementet søkt å synliggjøre virkningen for
de to kjønn. Strategien er å synliggjøre jenter og
gutter, kvinner og menn som aktører og brukere,
som målgruppe for tiltak og som mottakere av tje-
nester, overføringer og støtteordninger. I dette
budsjettforslaget fokuseres det spesielt på innvan-
dringsfeltet selv om kjønnsperspektivet er relevant
også innenfor andre av Kommunal- og regionalde-
partementets områder. 

Integreringspolitikken overfor innvandrere har
som utgangspunkt at alle innbyggere skal ha like
muligheter, rettigheter og plikter, selv om de vel-
ger å leve sine liv på ulike måter. Åpenhet, dialog
og samhandling er viktig for å nå dette målet. 

Kommunal- og regionaldepartementet legger i
dette budsjettforslaget vekt på følgende tiltak for å
styrke arbeidet med likestilling mellom kvinner og
menn på innvandringsfeltet:
– Arbeidet mot tvangsekteskap, blant annet på

regelverkssiden, videreføres.
– Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2000-

2003) følges opp.
– Handlingsplan mot handel med kvinner ferdig-

stilles i samarbeid med Justisdepartementet,
Utenriksdepartementet og Barne- og familiede-
partementet.

– Utlendingslovutvalget vil legge vekt på kjønns-
dimensjonen i utforming av lov- og regelverk,
spesielt kjønnsbasert forfølgelse av kvinner.

– Kommunal- og regionaldepartementet vil alle-
rede inneværende år foreslå endringer i saksbe-
handlingsreglene i asylsaker og kriteriene for å
anses som flyktning. Det skal tas hensyn til at
kvinners og menns opplevelse i flyktningsitua-
sjoner kan være ulike.

Det vises for øvrig til omtale under programkate-
gori 13.20 Innvandring.

Tiltakene rettet mot innvandrerkvinner og -jen-
ter utgjør ett av regjeringens tre satsingsområder
for integrering av kjønnsperspektiv og likestilling i
budsjettet. Det vises også til Barne- og familiede-
partementets budsjettvedlegg om likestillingsvur-
dering av budsjettet.

1.6 Miljøprofilen i budsjettforslaget for 2003

Kommunal- og regionaldepartementet la høsten
2000 fram en miljøhandlingsplan for perioden 2001-

2004. I miljøhandlingsplanen er det satt opp sektor-
vise mål, status og tiltak som skal bidra til at de
nasjonale resultatområdemålene for miljøet blir
nådd. 2001 var handlingsplanens første virkeår.

En redegjørelse for miljøprofilen i Kommunal-
og regionaldepartementets budsjettforslag for
2003 følger som vedlegg til denne proposisjonen.
Nedenfor gis en kort oppsummering av miljøprofi-
len.

Kommunal- og regionaldepartementets klart
tyngste fagfelt i miljøpolitisk sammenheng er
bolig- og bygningssektoren.

Miljøvernpolitikkens mål stiller bolig- og bygg-
sektoren overfor store utfordringer. Miljøkonse-
kvensene av aktiviteten i sektoren er betydelige og
på en rekke områder økende. Denne sektoren står
for ca. 40 pst. av energibruken og materialbruken i
samfunnet, og 40 pst. av avfall til deponi er byggav-
fall. Miljøhensyn er allerede delvis integrert i vir-
kemiddelapparatet i sektoren, men det står fortsatt
mye igjen før disse hensynene er tilstrekkelig iva-
retatt. For bolig- og byggsektoren er følgende mil-
jøutfordringer av særlig betydning:
– høyne arealeffektiviteten og øke hensynet til

biologisk mangfold
– energibruken i bygningsmassen må dempes
– helse- og miljøfarlige stoffer i byggevirksomhe-

ten må kartlegges bedre og bruken må reduse-
res

– byggavfallsmengdene må reduseres, gjenbruk
og ombruk av byggematerialer må økes

– sikre god kvalitet og god byggeskikk
– tilrettelegge for og gjennomføre miljøvennlig

forvaltning, drift og vedlikehold
– øke kunnskap om og erfaring med miljøvennlig

bygging og forvaltning

For regional- og distriktspolitikken håndhever
Kommunal- og regionaldepartementet miljøper-
spektivet først og fremst gjennom styringssignaler
i forvaltningen av de forskjellige distriktspolitiske
virkemidlene. SND har satt opp en miljøsjekkliste
som brukes ved vurdering av søknad om støtte fra
SNDs bedriftsrettede virkemidler.

Når det gjelder samepolitikken, politikken
overfor nasjonale minoriteter og kommunesekto-
ren, har Kommunal- og regionaldepartementet en
samordningsrolle. Ved gjennomføring av politik-
ken involveres de departementene som har sektor-
ansvaret.

Når det gjelder innvandringspolitikken, er det
ikke kartlagt noen direkte berøringspunkter med
miljøvernpolitikken.
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1.7 Fylkesmennenes oppgaver og rolle

1.7.1 Rollefordeling og oppgaver

Fylkesmannen utfører oppgaver på mange av
departementets fagområder. Gjennom tilsyn og
klagebehandling skal fylkesmannen bidra til å
sikre at kommunale vedtak ivaretar hensynet til
den enkelte innbyggers rettssikkerhet. Fylkesman-
nens rolle som samordner av den regionale stats-
forvaltningens virksomhet overfor kommunene er
et viktig element for å sikre at et levedyktig lokalt
folkestyre kan ivaretas og videreutvikles innen
rammen av nasjonale mål. Fylkesmannen har en
viktig rolle som veileder og kontrollør overfor
kommunene, særlig tilknyttet kommunal økonomi
og ulike juridiske spørsmål. Departementet har
delegert den statlige myndighetsutøvelsen etter
kommuneloven til fylkesmannen i forhold til
enkeltkommuner. Ved integrering av fylkeslegen
og utdanningsdirektøren fra 1.1.2003 vil lovlighets-
kontroll også på helse-og utdanningsområdene til-
ligge fylkesmannen.

Fylkesmannnsembetenes ansvar med å for-
dele det ordinære skjønnstilskuddet til kommu-
nene innebærer at fylkesmennene, i tillegg til sin
tradisjonelle kontroll- og veilederrolle, kan bidra
økonomisk til omstilling og modernisering i kom-
munene. Fylkesmannen kan også gi økonomisk
bidrag til prosjekter om interkommunalt samar-
beid. Om kommuner som er i en vanskelig økono-
misk situasjon henvender seg til fylkesmannen om
tildeling av skjønnstilskudd, skal fylkesmannen
stille krav til kommunene om å vurdere iverkset-
ting av nødvendige omstillingstiltak – herunder
utrede samarbeid med nabokommuner eller kom-
munesammenslutning.

Alle kommunene har nå tatt i bruk KOSTRA
(Kommune-Stat-Rapportering). Fylkesmannen for-
ventes å ha særskilt kompetanse på bruk av
KOSTRA-data som grunnlag for analyse og plan-
legging i kommunene. Det vil være nødvendig
med et nært og utfyllende samarbeid med KS slik
det bl.a. er lagt opp til i Kommunenettverkene for
effektivisering og fornyelse, der bl.a. bruk av
KOSTRA-data står sentralt. I sin dialog med den
enkelte kommune vil fylkesmannen kunne påpeke
behov for omstilling og organisatorisk endring, og
eventuelle endringer vil kunne drøftes dersom
både kommunen og fylkesmannen har et ønske
om det. Det er imidlertid kommunens ansvar å
bestemme innhold i og form på den kommunale
organiseringen.

Fylkesmannen har et generelt ansvar for sam-
ordning av regional statlig styring og politikkfor-
midling overfor kommunene, og for at statlige
organer på fylkesnivå opptrer enhetlig i forhold til

kommunesektoren. I tillegg innebærer samord-
ningsansvaret at fylkesmannen bidrar til at kom-
munesektorens tilbakemeldinger på statlig politikk
blir formidlet videre til sentrale myndigheter.

Med virkning fra 1.1.2002 ble ny lov om kom-
mune- og fylkesinndeling iverksatt. Departementet
har overført myndighet til fylkesmennene til å
treffe visse vedtak. Fylkesmennene skal samordne
den forberedende behandlingen av alle saker om
fastsetting eller endring av kommunegrenser.
Etter nærmere avtale med departementet kan det
også være aktuelt for fylkesmannen å medvirke i
utredningsarbeid og gjennomføringsprosesser til-
knyttet kommuneinndeling.

Fylkesmannen har mange oppgaver i forbin-
delse med plan- og bygningsloven, samt en del
oppgaver i tilknytning til boliglovgivningen,
ekspropriasjon m.m. Arbeidet omfatter både klage-
saksbehandling og enkelte førsteinstansvedtak.
Sakene har stor betydning for utbyggingsinteres-
ser, herunder tempo i regulerings- og byggesaker,
og de angår enkeltmenneskers rettsstilling
direkte. Videre omfatter arbeidet informasjon om
aktuelt regelverk til kommunene, private parter og
andre brukere. Fylkesmannen skal bidra til å sikre
at kommunal saksbehandling og vedtak tar hensyn
til den enkeltes krav om informasjon, rettssikker-
het og likebehandling, og ellers er i overensstem-
melse med god forvaltningsskikk. Fylkesmannen
skal videre se til at hensyn som blant annet este-
tikk, helse, miljø og sikkerhet ivaretas i byggesaks-
behandlingen.

Det er viktig at fylkesmannen tar initiativ til et
bedre regionalt samarbeid om kommunal planleg-
ging for boligsektoren, spesielt i områder med
befolkningspress og press i boligmarkedet. Det er
særlig behov for å sikre en bedre balanse mellom
boligtilbud og arbeidsplasser i byregionene.

Fylkesmannen tar imot og behandler meldin-
ger om norsk statsborgerskap. Antall meldinger til
fylkesmannen er lavt i forhold til antall søknader
om norsk statsborgerskap som behandles av
Utlendingsdirektoratet.

I fylkeskommunens arbeid med å utarbeide
regionalt utviklingsprogram legges det vekt på at
fylkesmannsembetene kan bidra ved å stimulere
den regionale statsforvaltning til å delta.

1.7.2 Fylkesmannens arbeid i 2001 på Kommunal- 
og regionaldepartementets arbeidsområde

Fylkesmannsembetene rapporterer årlig om saks-
behandling utført på oppdrag fra Kommunal- og
regionaldepartementet på utvalgte områder.
Departementet presenterer her noen resultater fra
rapporteringen for 2001.
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Fra og med 2001 ble fylkesmannens kontroll
med kommunenes budsjetter gjort betinget. Dette
har ført til en markant reduksjon av antallet bud-
sjetter fylkesmannen kontrollerer. I 2001 opphevet
fylkesmennene 13 budsjetter mot 27 i 2000 og 45 i
1999.

Også fylkesmannens behandling av kommu-
nale låneopptak er gjort betinget. I 2001 ble det
behandlet 308 søknader om låneopptak mot 1 129
søknader i 2000. 8 av søknadene i 2001 ble ikke
godkjent.

I 2001 behandlet fylkesmannen 246 kommu-
nale garantisaker. I 241 av disse tilfellene god-
kjente fylkesmannen kommunens garantivedtak.

Det har vært en betydelig nedgang i antallet
lovlighetskontrollsaker som fylkesmannen har
behandlet fra 2000 til 2001. I 2000 ble 135 saker
behandlet. Dette tallet ble redusert til 91 saker i
2001. Av disse sakene ble 24 vedtak erklært ulov-
lige i 2001. 72 av sakene som kom opp til behand-
ling i 2001 var etter klage. Resten av sakene ble
behandlet etter initiativ fra fylkesmannen.

Departementets mål- og resultatkrav om at
saksbehandlingstiden for klagesaker etter plan- og
bygningsloven, oreigningsloven og boliglovene
ikke bør overskride tre måneder, ligger fremdeles
som en generell norm på samme måte som tidli-
gere. Imidlertid vises det til at det i Ot.prp. nr. 112
(2001-2002) er foreslått en særskilt frist for
behandling av klagesaker der det er gitt utsettende
virkning.

I år 2001 mottok fylkesmannsembetene 3 157
klagesaker på byggesaksdelen i plan- og bygnings-
loven. Dette er tilnærmet samme antall som i år
2000. Det ble fattet 3 087 vedtak, dvs. noen flere
enn i 2000, mens den prosentvise andel klager som
ble tatt til følge er omtrent like stor (om lag hver
fjerde klage ble tatt til følge). Saksmengden innen-
for boliglovene og oreigningsloven er av lite
omfang.

Saksbehandlingstiden i embetene varierer
fremdeles mye, fra 3 til 38 ukers gjennomsnittlig
behandlingstid. Gjennomsnittet for alle embeter på
18 uker er tilnærmet lik fjoråret. Sakene er ujevnt
fordelt på embetene, fra 30 saker til 463 saker. Rap-
porteringen viser at det ikke er sammenheng mel-
lom antall saker og saksbehandlingstiden.

Embetene brukte mye tid på å besvare fore-
spørsler og gi løpende informasjon.

1.8 Enkelte orienteringssaker

1.8.1 Omorganiseringer

Ansvaret for Selskapet for industrivekst SF (SIVA)
ble overført fra Kommunal- og regionaldeparte-
mentet til Nærings- og handelsdepartementet fra
og med budsjettåret 2002. Overføringen skjedde
som et ledd i regjeringens arbeid for effektivise-
ring og profesjonalisering av statlig eierskap. Som
følge av dette ble de budsjettpostene som er nevnt i
tabell 1.4 nedenfor overført til Nærings- og han-
delsdepartementet 1.1.2002.
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1.8.2 Årsverk i departementet og institusjoner tilknyttet departementet

1) Eksklusive lederstillinger utenfor den statlige tariffavtalen og tilsatte etter overenskomst av 1.10.1998.

1.8.3 Overførbare bevilgninger

I henhold til bevilgningsreglementets § 7, kan
stikkordet ”kan overføres” tilføyes ved bygge-,
anleggs- og materiellbevilgninger (postene 30-49)
og ved andre bevilgninger der en finner slik bruk

av stikkordet påkrevd for å oppnå best mulig resul-
tat av vedkommende bevilgning.

I Kommunal- og regionaldepartementets bud-
sjettforslag for 2003 foreslås det å knytte stikkor-
det ”kan overføres” til følgende poster:

Tabell 1.4  Budsjettkapitler/-poster som ble overført til Nærings- og handelsdepartementet fra 1.1. 2002.

Kap. Post Betegnelse

552 90 SIVA-innskuddskapital (erstattes av post 91 Innskuddskapital under kap. 2426)

2426 90 Lån til SIVA, overslagsbevilgning

5326 71 Låneprovisjon

5326 90 Avdrag på utestående fordringer

5613 80 Renter

Tabell 1.5  Antall årsverk pr. 1.3.20021)

Kap. Betegnelse Menn Kvinner Totalt

500 Kommunal- og regionaldepartementet 85 154 239

503 Arbeidsretten, meklingsinstitusjonene mv. 1 4 5

520 Utlendingsdirektoratet 193 445 638

522 Senter mot etnisk diskriminering 1 2 3

523 Kontaktutvalget mellom innvandrere og 
myndighetene 1 5 6

524 Utlendingsnemnda 30 75 105

540 Sametinget 29 63 92

585 Husleietvistutvalget i Oslo 0 3 3

587 Statens bygningstekniske etat 19 20 39

2412 Den Norske Stats Husbank 135 216 351

Sum årsverk 494 987 1 481
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1.8.4 Garantiansvar under Kommunal- og regionaldepartementet

1) Korrigert tall etter ferdigstilt årsregnskap for 2000. Jf. merknader om dette i St.prp. nr. 1 (2001-2002).

1.8.4.1 Garantier under Kommunalbanken AS
Etter omdanningen av Norges Kommunalbank til
aksjeselskap tar banken opp nye lån uten statsga-
ranti, mens statsgarantien blir opprettholdt for lån
opptatt før 1.11.1999. Garantiansvaret vil bli grad-
vis redusert etter hvert som Kommunalbanken

innbetaler eldre lån. Ved utløpet av 2001 var garan-
tiansvaret på 22,9 mrd. kr.

Staten hefter også for det garantiansvar Kom-
munalbanken AS har for kommunenes lån i andre
finansinstitusjoner til finansiering av skolebygg.
Ved omdanningen av Norges Kommunalbank til

Tabell 1.6  Oversikt over bevilgninger som foreslås overførbare ( i 1 000 kr).

Kap. Post Betegnelse
Overført fra
2001 til 2002

Bevilgnings-
forslag 2003

500 21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag 339 9 549

500 22 KOSTRA - rapporteringssystem for kommunene og fyl-
keskommunene 1 856 1 142

500 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 204 5 481

520 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 99 0

521 60 Integreringstilskudd 119 566 2 952 811

521 71 Kunnskapsutvikling 150 43 733

521 72 Tilbakevending for flyktninger 26 092 11 300

581 71 Tilskudd til boligkvalitet 132 243 74 000

581 75 Boligtilskudd til etablering, utbedring og utleieboliger 136 650 665 000

581 78 Tilskudd til utvikling av bomiljø, boligforvaltning og 
boligpolitikk 30 943 36 100

581 79 Tilskudd til radonforebyggende tiltak 11 002 10 400

586 60 Oppstartingstilskudd 922 707 1 943 900

2412 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 281 5 000

Sum 1 379 937 5 758 416

Tabell 1.7  Oversikt over garantiansvar pr. 31. desember 2001 (i 1 000 kr).

Samlet
garantiansvar

31.12.2000
Endring i

2001

Samlet
garantiansvar

31.12.2001

Kommunalbanken AS - innlån 26 323 360 -3 454 650 22 868 710

Kommunalbanken AS - skolebygg 5 6881) -2 742 2 946

Husbanken – garantier på tidligere SIFBO-lån 1 856 -1 005 851

Distriktsrettede garantier 4 320 -370 3 950

Sum garantier 26 335 224 -3 458 767 22 876 457
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aksjeselskap ble denne ordningen avviklet, men
opprettholdt for eksisterende garantier. Ved utlø-
pet av 2001 var dette garantiansvaret på 2,9 mill. kr.

1.8.4.2 Garantier på tidligere SIFBO-lån

Husbanken overtok i 1992 forvaltningen av det tid-
ligere Selskapet for innvandrer- og flyktningeboli-
gers (SIFBO) utleieboliger, inngåtte lån og garan-
tier. Det samlede garantiansvaret var på 78 mill. kr
da Husbanken overtok. Utleieboligene er solgt og
inngåtte lån og garantier skal forvaltes inntil innfri-
else. Garantiansvaret ble redusert med 1 mill. kr
gjennom 2001 og var ved inngangen til 2002 på
0,85 mill. kr.

1.8.4.3 Distriktsrettede garantier

Systemet med tapsfond for distriktsrettede garan-
tier ble innført i 1991. Fram til og med 1996 har
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)
og fylkeskommunene disponert rammer for å yte
distriktsrettede garantier. Ordningen opphørte i
1997. Garantiansvaret i tabellen ovenfor gjelder
derfor garantier innvilget før 1997. Ved utløpet av
2001 var garantiansvaret 3,95 mill. kr.

2 Det økonomiske opplegget for 
kommunesektoren i 2003

2.1 Innledning

Kommunal- og regionaldepartementet har ansvar
for å samordne den statlige styringen av den kom-
munale og fylkeskommunale virksomheten. Kom-
muner og fylkeskommuner har et helt eller delvis
ansvar for viktige områder som barnehager,
grunnskole, pleie- og omsorgstjenester, helsetje-
nester1, tekniske tjenester som vei, vann, avløp og
renovasjon, samferdsel og videregående opplæ-
ring. Kommuner og fylkeskommuner har også et
viktig ansvar innenfor kultur- og miljøsektoren.
Virksomheten finansieres ved skatteinntekter,
rammetilskudd over Kommunal- og regionaldepar-
tementets budsjett, brukerbetaling/gebyrinntekter
og øremerkede tilskudd over fagdepartementenes
budsjetter. En nærmere omtale av statlige mål
knyttet til de enkelte ansvarsområdene som tillig-
ger kommunesektoren er gitt i fagdepartemente-
nes budsjettproposisjoner.

Gjennom Sem-erklæringen har regjeringen for-
pliktet seg til en styrking av kommuneøkonomien,
og til fortsatt realøkning av kommunesektorens

inntektsrammer i denne stortingsperioden. Dette
er fulgt opp i statsbudsjettet for 2003.

Kommunesektoren legger beslag på en stor
andel av samfunnets ressurser. Etterspørselen
etter kommunale tjenester vil trolig fortsette å øke
i årene framover, bl.a. som følge av demografiske
endringer og økte forventninger til tilbudet hos
mottakerne av tjenestene. Disse utviklingstrek-
kene innebærer at kommunesektoren må omstille
og fornye seg. Behovet for å effektivisere driften
forsterkes ytterligere for kommuner og fylkeskom-
muner med relativt sett høye inntekter, som følge
av at det skjer en omfordeling av inntekt fra kom-
muner og fylkeskommuner med høye inntekter til
kommuner og fylkeskommuner med relativt sett
lave inntekter. Et stramt økonomisk opplegg over-
for kommunesektoren i 2003 vil fortsatt føre til en
vanskelig økonomisk situasjon i noen kommuner
og fylkeskommuner. På den andre side bidrar et
stramt statsbudsjett isolert sett til å dempe presset
på renten, samtidig som det kan bidra til å redu-
sere forventningene om lønns- og prisvekst. Dette
vil i så fall kunne medføre betydelige besparelser
for kommunesektoren. Eksempelvis vil en reduk-
sjon i rentenivået på 1 pst. medføre en reduksjon i
kommunesektorens netto renteutgifter på anslags-
vis 800 mill. kr. 

2.2 Kommunesektorens inntekter i 2002

I Kommuneproposisjonen for 2003 (St.prp. nr 64
(2001-2002)) ble realveksten i kommunesektorens
samlede inntekter fra 2001 til 2002 anslått til knapt
1 pst., eller 1¾ mrd. kr. Nivået på de frie inntektene
ble anslått å være om lag reelt uendret fra 2001 til
2002. 

Den reelle veksten i kommunesektorens sam-
lede inntekter anslås nå til vel 1¼ pst., eller i under-
kant av 2½ mrd. kr., hvorav frie inntekter anslås å
øke reelt med om lag ½ pst., eller i underkant av ¾
mrd. kr. Oppjusteringen av realveksten i kommu-
nesektorens samlede inntekter i 2002 i forhold til
det som ble lagt til grunn i Revidert nasjonalbud-
sjett kan knyttes til følgende forhold: 
– Stortingsbehandlingen av Revidert nasjonal-

budsjett medførte økte bevilgninger til kommu-
nesektoren på om lag 100 mill. kr utover regje-
ringens forslag.

– Prisveksten på kommunal tjenesteyting (defla-
toren) er oppjustert med 0,2 prosentenheter til
4,2 pst. Dette medfører isolert sett økte kostna-
der på anslagsvis 400 mill. kr.

– Anslaget på kommunesektorens skatteinntek-
ter i 2002 er oppjustert med 1 mrd. kr i forhold

1  Ansvaret for spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunene til staten fra 01.01.2002. 
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til det som ble lagt til grunn i Revidert nasjonal-
budsjett.

Med en forutsetning om vekst i kommunesekto-
rens aktivitet om lag på linje med inntektsveksten
fra 2001 til 2002, anslås et overskudd før låne-
transaksjoner på vel 15 mrd. kr i 2002. Tallet inklu-
derer sluttoppgjøret i forbindelse med sykehusre-
formen. Dersom den ekstraordinære gjeldssletten
i forbindelse med sykehusreformen (om lag 21
mrd. kr) holdes utenom, anslås et underskudd før
lånetransaksjoner i 2002 på om lag 6,4 mrd. kr. For
2001 anslås et underskudd på 6,9 mrd. kr. 

2.2.1 Pensjonsutgifter

På bakgrunn av premievarsel fra KLP er kommu-
nesektorens premieinnbetalinger til pensjon i 2002
av KS anslått å øke med 6,5 mrd. kr i forhold til
nivået i 2000. Til sammenligning var kommunesek-
torens premieinnbetalinger til pensjon i 2001 om
lag 3 mrd. kr høyere enn premienivået i 2000. 

I en vurdering av kommunesektorens pen-
sjonskostnader i Kommuneproposisjonen 2003
(kapittel 4) ble det pekt på at sektoren må forvente
et noe høyere nivå på pensjonspremiene framover
enn tilfellet har vært fram til 2000. Vurderingen var
basert på en rapport fra en arbeidsgruppe med
representanter for staten og kommunesektoren,
avgitt i april 2002. Arbeidsgruppen pekte på at det
er stor usikkerhet om det framtidige nivået på de
kommunale pensjonspremiene. Premienivået vil
bl.a. avhenge av forutsetninger om framtidig
finansavkastning og framtidig lønnsvekst. Dersom
finansavkastningen i livselskapene blir om lag på
samme nivå framover som i gjennomsnitt for perio-
den 1993-2001, og forutsatt en lønnsvekst på 4,5
pst., anslo arbeidsgruppen premieøkningen til 2
prosentpoeng, fra om lag 10 pst. til 12 pst. av pre-
miegrunnlaget. Dette utgjør om lag 1½ mrd. kr i
økte utgifter for kommunesektoren. Dersom
lønnsveksten skulle bli liggende på 5 pst., øker
anslått pensjonspremie til 13 pst. av premiegrunn-
laget. Dette utgjør vel 2 mrd. kr i økte utgifter for
kommunesektoren. Økningen i utgifter er anslått i
forhold til premienivået i 2000. 

Som varslet i forbindelse med behandlingen av
Kommuneproposisjonen 2003, vil departementet
fastsette regler for regnskapsføring av pensjonsut-
gifter i kommuner og fylkeskommuner. Reglene vil
gis virkning fra og med regnskapsåret 2002, og
innebærer at kommuner og fylkeskommuner for

2002 i sine drift- og investeringsregnskap kan føre
et lavere beløp enn det som nå innkreves som pen-
sjonspremie, bl.a. av KLP. Regelendringene er en
oppfølging av arbeidsgruppens forslag. 

De nye reglene vil innebære at store svingnin-
ger i pensjonspremien fordeles over flere år.
Utkast til nye regler for føring av pensjoner vil bli
sendt på høring i begynnelsen av oktober. 

2.3 Kommunesektorens inntekter i 2003

I Kommuneproposisjonen for 2003 ble det lagt opp
til:
– en reell vekst i kommunesektorens samlede

inntekter på 2-2½ mrd. kr fra 2002 til 2003, eller
om lag 1¼ pst

– en reell vekst i kommunesektorens frie inntek-
ter på om lag 750 mill. kr fra 2002 til 2003

Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen
medførte ingen endringer i rammen for vekst i
samlede og frie inntekter.

Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i
kommunesektorens samlede inntekter i 2003 på
om lag 2,6 mrd. kr, eller vel 1¼ pst. Veksten blir
dermed i overkant av det som ble varslet i kommu-
neproposisjonen. Veksten er regnet fra nivået på
kommunesektorens inntekter i 2002 som ble lagt
til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2002. 

Inntektsveksten for kommunesektoren må inn-
passes i et samlet opplegg for statens bruk av olje-
inntekter. Handlingsrommet for å øke statens utgif-
ter i 2003 er begrenset, og den foreslåtte satsingen
på kommunesektoren utgjør en betydelig andel av
den delen av veksten i statsbudsjettets utgifter fra
2002 til 2003 som ikke er knyttet til tidligere bud-
sjettvedtak og regelstyrte ordninger. 

Som nevnt i pkt. 2.2 er skatteanslaget for 2002
oppjustert med 1 mrd. kr i forhold til anslaget i
Revidert nasjonalbudsjett 2002. Dette er inntekter
som kommunesektoren får beholde i 2002, og som
dermed innebærer et høyere inntektsnivå for kom-
munesektoren i 2002 enn det som ble lagt til grunn
i Revidert nasjonalbudsjett. Dette innebærer at inn-
tektsveksten i 2003 blir om lag 1,6 mrd. kr i forhold
til inntektsnivået for 2002 slik det nå anslås (dvs.
anslag på regnskap 2002). 

I tabell 2.1 er realveksten i kommunesektorens
inntekter i 2003 dekomponert. Veksten er regnet
fra inntektsnivået i 2002 slik det nå anslås (kolonne
1), og fra inntektsnivået i 2002 slik det ble anslått i
Revidert nasjonalbudsjett 2002 (kolonne 2).
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De frie inntektene øker reelt med 500 mill. kr i
2003 når en regner fra anslått inntektsnivå 2002 i
Revidert nasjonalbudsjett. Dette er 250 mill. kr
lavere enn det som ble lagt til grunn i Kommune-
proposisjonen for 2003, noe som bl.a. har sammen-
heng med den økningen i øremerkede tilskudd
som Stortinget har vedtatt. Regnet i forhold til
anslag på regnskap for 2002 anslås en reell reduk-
sjon i de frie inntektene på om lag 500 mill. kr. 

Øremerkede tilskudd øker reelt med om lag
1 900 mill. kr. De største øremerkede satsingene er
innen barnehager (i underkant av 1,4 mrd. kr),
sykehjemsplasser og boliger i eldreomsorgen og
psykiatrien (om lag 350 mill. kr), driftstilskudd til
den kommunale psykiatrien (om lag 200 mill. kr),
og tilskudd til opprusting av skoler (90 mill. kr). Av
reduksjoner i øremerkede tilskudd nevnes skole-
fritidsordningen (vel 200 mill. kr), kommunale
avløpstiltak (70 mill. kr) og lokale kulturbygg (40
mill. kr). 

Gebyrinntektene øker reelt med om lag 200 mill.
kr i 2003. Det er lagt opp til at økte satser for drifts-
tilskudd til barnehager skal medføre redusert forel-
drebetaling. Det vil isolert sett innebære lavere
gebyrinntekter for kommunene. 

2.3.1 Økte pensjonspremier for lærere dekkes av 
staten

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD)
har vedtatt en betydelig økning i pensjonspremien
for lærere i 2003. Dette skyldes særlig den høye
lønnsveksten i 2001 og 2002 som følge av skole-
pakke 1 og 2, i tillegg til en generell høy lønns-
ramme i 2002. Premiesatsene for lærere i grunn-
skolen økes fra 8 pst. til 13 pst. og for lærere i vide-
regående opplæring fra 8,5 pst. til 14 pst. Av
økningen er 2 prosentenheter engangspremie for
2003. (Premiesatsene er ekskl. arbeidstakers pre-
mie på 2 pst. som er uendret).

Premieøkningen fra 2002 til 2003 utgjør for
kommunesektoren anslagsvis 1 675 mill. kr i mer-
utgifter, inkl. arbeidsgiveravgift av premien. For
kommunene anslås økningen i pensjonspremie til
1 191 mill. kr, inklusive arbeidsgiveravgift. For fyl-
keskommunene anslås økningen i pensjonspremie
til 484 mill. kr, inklusive arbeidsgiveravgift.

Økningen på i alt 1 675 mill. kr foreslås kom-
pensert over rammetilskuddet til kommunene og
fylkeskommunene. Beløpet kommer i tillegg til den
foreslåtte veksten i kommunesektorens inntekter
fra 2002 til 2003.

2.4 Kommunesektorens frie inntekter

Kommunesektorens frie inntekter består av ram-
metilskudd og skatteinntekter. Disse inntektene
kan kommunesektoren disponere fritt innenfor
rammen av gjeldende lover og regler.

I Kommuneproposisjonen for 2003 ble det vars-
let en reell vekst i de frie inntektene på om lag 750
mill. kr, regnet fra inntektsnivået i 2002 slik det ble
anslått i Revidert nasjonalbudsjett. Det legges nå
opp til at de frie inntektene øker reelt med 500 mill.
kr i 2003, når en regner fra inntektsnivået i 2002
slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2002.
Dette er om lag 250 mill. kr lavere enn det som ble
lagt til grunn i Kommuneproposisjonen for 2003.
For å få rom til den økningen i øremerkede til-
skudd som Stortinget har vedtatt, har det vært
nødvendig å redusere veksten i de frie inntektene
noe i forhold til de forutsetninger som lå til grunn i
Kommuneproposisjonen.

Regnet i forhold til anslag på regnskap for 2002,
anslås det en reduksjon i de frie inntektene på om
lag 500 mill. kr, jf. pkt. 2.3. Reduksjonen i de frie
inntektene har hovedsakelig sammenheng med at
merskatteveksten på 1 mrd. kr i 2002 ikke viderefø-
res til 2003. 

I Kommuneproposisjonen for 2003 ble det lagt
til grunn at en ved fordelingen av veksten mellom

Tabell 2.1 Hovedkomponentene i inntektsveksten fra 2002 til 2003. Reell endring i mill. kr.

1.
Vekst regnet fra anslag på

regnskap 2002 i St.prp. nr. 1
(2002-2003)

2.
Vekst regnet fra anslått

inntektsnivå 2002 i
RNB 2002

Frie inntekter -500 500

Øremerkede overføringer 1 900 1 900

Gebyrinntekter 200 200

Totalt 1 600 2 600
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kommunene og fylkeskommunene skulle styrke
fylkeskommunene noe i forhold til kommunene.
Dette ble begrunnet med at det vil skje en betyde-
lig omfordeling av inntekt fra de øvrige fylkeskom-
munene til Oslo fylkeskommune neste år som
følge av sykehusreformen. Hvis fylkeskommu-
nene, eksklusive Oslo, skal være i stand til å opp-
rettholde et tilfredsstillende nivå på det fylkeskom-

munale tjenestetilbudet, er det derfor nødvendig at
fylkeskommunene styrkes noe på bekostning av
kommunene. Regjeringen foreslår derfor at vek-
sten på 500 mill. kr fordeles med 300 mill. kr på
kommunene og 200 mill. kr på fylkeskommunene. 

Tabell 2.2 viser frie inntekter til kommunene og
fylkeskommunene i 2002 og 2003 etter regjerin-
gens forslag.

1) Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel
2) Prisveksten i kommunesektoren er anslått til 3,75 pst. i 2003
3) Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, jf. tabell 3.28 under omtalen av programkategori 13.70

2.4.1 Fordeling av frie inntekter på skatt og 
rammetilskudd. Forslag til satser for de 
kommunale og fylkeskommunale skattørene

Som ledd i den pågående omleggingen av inntekts-
systemet har Stortinget lagt til grunn at andelen
skatteinntekter av kommunesektorens samlede
inntekter skal trappes opp til 50 pst. innen 2006. I
2002 er skatteandelen anslått til 48,5 pst. Det leg-
ges opp til at andelen økes til om lag 49 pst. i 2003.
Det framgår av tabell 2.2 at skatteinntektene øker
nominelt med 7,1 pst., mens rammetilskuddet
reduseres med 2,8 pst. Dette må ses i lys av opp-
trappingen av skatteandelen.

Forslag til skattører framgår av tabell 2.3. Skatt-
øren for kommunene foreslås satt til 12,8 pst.,
mens skattøren for fylkeskommunene foreslås satt
til 3,2 pst. Den relativt sterke økningen for fylkes-
kommuner er, i tillegg til opptrapping av skattean-
delen, påvirket av tekniske forhold vedrørende
sykehusreformen. 

2.5 Samlede inntekter og de enkelte 
inntektsanslag

De samlede inntektene øker med 4,6 pst. fra 2002 til
2003. Med anslått lønns- og prisvekst i kommune-
sektoren på 3,75 pst. i 2003, tilsvarer dette en real-
vekst på om lag 0,8 pst. eller om lag 1 600 mill. kr.

Skatteinntektene anslås å øke med 7,1 pst.,
mens rammetilskuddet reduseres med 2,8 pst. De
frie inntektene (summen av skatteinntekter og
rammetilskudd) øker med 3,4 pst., jf. tabell 2.2.
Med anslått lønns- og prisvekst på 3,75 pst. inne-
bærer dette en reell reduksjon i de frie inntektene
på om lag 0,3 pst. i 2003. Den sterke veksten i skat-

Tabell 2.2  Frie inntekter til kommuner og fylkeskommuner1) i 2002 og 2003. Mill. kr og endring i prosent. Løpende 
priser 2).

Kommunene Fylkeskommunene
Kommunesektoren

i alt

20023) 2003
Pst.

endr. 20023) 2003
Pst.

endr. 20023) 2003
Pst.

endr.

1. Skatter i alt 77 101 82 406 6,9 15 850 17 102 7,9 92 951 99 508 7,1

– herav skatt på inn-
tekt og formue 73 666 78 861 7,1 15 850 17 102 7,9 89 516 95 963 7,2

2. Rammetilskudd 40 652 39 163 -3,7 14 286 14 225 -0,4 54 938 53 388 -2,8

Frie inntekter (1 + 2) 117 753 121 569 3,2 30 136 31 327 3,9 147 889 152 896 3,4

Tabell 2.3 Kommunale og fylkeskommunale skattører 
for alminnelig inntekt for personlige skattytere. Mak-
simalsatser 2002 og forslag til maksimalsatser 2003.

Kommuner
Fylkes-

kommuner

Sats 2002 12,40 1,90

Forslag 2003 12,80 3,20
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teinntekter i forhold til rammetilskuddet må ses i
sammenheng med økningen i skatteandelen fra
48,5 pst. i 2002 til om lag 49 pst. i 2003.

Øremerkede tilskudd øker med 16,8 pst. Real-
veksten er om lag 12,6 pst., som tilsvarer om lag
1 900 mill. kr. De største øremerkede satsingsom-
rådene er barnehager, investeringer i syke-
hjemsplasser og omsorgsboliger og oppfølgingen

av psykiatriplanen. Økningen innenfor barnehage-
sektoren er dels knyttet til bygging av nye plasser,
dels til reduksjon av foreldrebetalingen. 

Gebyrinntektene anslås å øke med 4,5 pst. Dette
gir en reell økning på 0,7 pst. Den lave veksten har
i første rekke sammenheng med at kommunene
antas å få lavere gebyrinntekter knyttet til redusert
foreldrebetaling i barnehagene.

1) Ved beregning av pst. endring er det tatt utgangspunkt i anslag på regnskap 2002 korrigert for oppgaveendringer
2) Eksklusive tilskudd til arbeidsmarkedstiltak og flyktninger mv.

Tabell 2.4 viser utviklingen i kommunesekto-
rens samlede inntekter og de enkelte inntektsar-
tene i løpende priser fra 2002 til 2003.

2.6 Innlemming av øremerkede tilskudd i 
inntektssystemet

Regjeringen foreslo i Kommuneøkonomiproposi-
sjonen for 2001 en plan for innlemming eller avvik-
ling av øremerkede tilskudd i inntektssystemet, i
perioden 2001 til og med 2007. Ved behandlingen
av proposisjonen uttalte Stortingets kommunalko-

mité at den vurderer det som positivt å redusere
detaljstyringen av kommunesektoren, og at målet
må være å gi større muligheter for prioriteringer
lokalt for å styrke det lokale demokratiet. Stortin-
get sluttet seg til planen for innlemming og avvik-
ling av øremerkede tilskudd. Regjeringen foreslår i
budsjettet for 2003 at øremerkede tilskudd på om
lag 368 mill. kr (2002-kr) innlemmes i inntektssys-
temet. Dette gjelder bl.a. forslag om innlemming/
avvikling av følgende tilskudd som Stortinget slut-
tet seg til ved behandlingen av kommuneproposi-
sjonen for 2003 (tallene er oppgitt i 2002-kr):

Tabell 2.4  Anslag på kommunesektorens inntekter i 2003. Mill. kr og endring i pst. fra 2002.

2003

Endr. i
pst. fra
20021)

Skatteinntekter 99 508 7,1

Herav: 

Skatt på inntekt og formue 95 963 7,2

Andre skatter 3 545 3,2

Rammetilskudd 53 388 -2,8

Øremerkede tilskudd2) 16 921 16,8

Gebyrer 29 656 4,5

Andre inntekter 3 581 4,2

Samlede inntekter i alt 203 054 4,6
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1) Det øremerkede tilskuddet til grunnskoleopplæring for innvandrere ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd 1.august 
2002, med 5/12 effekt. I 2003 vil ytterligere 40,5 mill. kr overføres fra tilskuddet til grunnskoleopplæring for innvandrere til 
kommunenes rammetilskudd. De resterende 7,7 mill. kr av bevilgningen på den øremerkede posten vil Utdannings- og fors-
kningsdepartementet benytte i forbindelse med etableringen av en særtilskuddsordning til grunnskoleopplæring for asylsø-
kere i alderen 16-18 år.

2) Det avsettes 7 mill. kr til drift av prøveprosjektet Oslo indre øst ut barnehageåret 2002/2003. Dette avslutter statens finansier-
ing av gratistilbudet.

Av hensyn til det samlede budsjettopplegget er
tilskuddet til skolefritidsordninger foreslått redu-
sert med 217 mill. kr. Dette kan føre til høyere bru-
kerbetaling. Tilskuddsordningen vil innlemmes fra
og med 1. august 2003. Derfor innlemmes kun
5/12 av bevilgningen for 2003. Dette utgjør 112,8
mill. kr. Helårseffekten av innlemmingen vil først
komme i 2004. 

Det understrekes at øremerkede tilskudd som
innlemmes i inntektssystemet, ikke utgjør en del
av veksten i de frie inntektene. Innlemming av øre-
merkede tilskudd bidrar imidlertid til å øke ande-
len frie inntekter.

For nærmere omtale av tilskuddene som inn-
lemmes vises det til kap. 571 og kap. 572, og til
Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1
(2002-2003) (Grønt hefte), samt St.prp. nr. 64
(2001-2002) Om lokaldemokrati, velferd og øko-
nomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposi-
sjonen for 2003).

I forbindelse med at det øremerkede tilskuddet
til utskriving av unge funksjonshemmede nå avvi-
kles, er det i 2003 satt av 30 mill. kr innenfor
skjønnsrammen i inntektssystemet som skal gå til
utskriving av unge funksjonshemmede. 

Tabell 2.5  Tilskudd som foreslås innlemmet/avviklet i 2003.

Kap./ post Tilskudd Dep

Kommune/
fylkes-

kommune
Innl./

avvikl.
Beløp

mill. kr

221/63 Tilskudd til skolefritids-
ordning UFD K innl. 112,8

221/66 Tilskudd til leirskoleopp-
læring UFD K innl. 31,2

224/62 Tilskudd til seniortiltak i 
grunnskolen UFD K innl. 54,1

224/62 Tilskudd til seniortiltak i 
videregående skole UFD FK innl. 30,9

254/62 Grunnskoleopplæring 
for innvandrere1) UFD K Innl. 40,5

502/1 Driftsutgifter valg KRD FK innl. 4,3

502/60 Refusjon til kommuner 
valg KRD K innl. 29,1

673/60 Tilskudd til driftsomleg-
ging (Conrad Svensen) SOS K innl. 28,9

673/62 Tilskudd til utskriving av 
unge funksjonshem-
mede SOS K avvikl.

739/61 Driftsavtaler fysiotera-
peuter HD K innl. 36,0

856/64 Prøveprosjekt Oslo 
indre øst2) BFD K avvikl.
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2.7 Andre større enkeltsaker

2.7.1 Barnehager

Et flertall på Stortinget (Arbeiderpartiet, Frem-
skrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senter-
partiet) inngikk 11. juni 2002 en avtale om finansi-
ering og styring av barnehagesektoren (Innst. S.
nr. 255 (2001-2002)). Regjeringens mål for barne-
hagepolitikken er i stor utstrekning sammenfal-
lende med målene i avtalen. Det er bred enighet
om å bidra til full behovsdekning slik at alle som
ønsker det får barnehageplass, likebehandling
mellom offentlige og private barnehager, samt
redusert foreldrebetaling. For Regjeringen er det
en prioritert oppgave å sikre at utbyggingen fullfø-
res for å nå målet om full behovsdekning, og vi er
bekymret for viljen til nyetableringer dersom innfø-
ring av en maksimalpris skaper usikkerhet i for-
hold til om barnehagene vil få dekket alle sine
kostnader.

Regjeringen legger til rette for oppfølging av
avtalen, men viser samtidig til avtalens passus om
muligheter for justeringer der man ser uheldige
eller uønskede utslag. Regjeringen vil jobbe mål-
rettet for å synliggjøre alle utfordringer med å
følge opp stortingsavtalen, og legger opp til et
bredt politisk samarbeid for å sikre en forsvarlig
innføring av de virkemidlene som avtalen legger
opp til.

2.7.1.1 Regjeringens forslag til oppfølging i 2003

Regjeringen foreslår at satsene for det ordinære
driftstilskuddet prisjusteres fra 1.1.2003. I budsjett-
forslaget for 2003 er det lagt opp til en økning på
kap. 856, post 60 Driftstilskudd til barnehager på
750 mill. kr. Denne økningen i statstilskuddet er
forslått gjennomført fra 1.8.2003. Det er nødvendig
med et noe høyere tilskudd til de private enn de
kommunale barnehagene, for å legge til rette for
større grad av økonomisk likebehandling, og en
gjennomsnittlig foreldrebetaling på 2 500 kr. 

Regjeringen vil av flere grunner advare mot et
uttrekk av midler fra kommunerammen allerede
fra 1.8.2003. For det første er det ønskelig med et
best mulig beslutningsgrunnlag for en slik omleg-
ging, for å sikre kommunene, barnehagene og for-
eldrene mot utilsiktede konsekvenser. Det vil også
være problematisk for kommunal planlegging og
budsjettering å trekke midler midt i et budsjettår. 

Det forutsettes at den kommunale egenfinansi-
eringen i sektoren opprettholdes på dagens nivå.
Ulikhetene i nivået på den kommunale finansierin-
gen betyr at foreldrebetalingen fortsatt vil variere
noe mellom barnehagene. Videre tar regjeringen

budsjettmessig høyde for etablering av 12 000 nye
plasser i 2003. Det er lagt inn 113 mill. kr for å
dekke dette. I tillegg er det lagt inn 186 mill. kr til
videreføring av ordningen med stimuleringstil-
skudd (kap. 856, post 61 Stimuleringstilskudd).
Midler til å ivareta buffer og skjønnsmidler er ikke
lagt inn nå, i lys av regjeringens forslag om ikke å
foreta et uttrekk fra kommunerammen i 2003.

For nærmere omtale av oppfølgingen av Stor-
tingets avtale om barnehager se Barne- og familie-
departementets budsjettproposisjon.

2.7.2 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-
2006

I budsjettforslaget for 2003 avsettes det reelt 670
mill. kr mer til psykisk helse sammenlignet med
saldert budsjett for 2002. Av dette er vel 310 mill.
kr økte overføringer til kommunesektoren på kap.
743, post 62 (drift), kap. 571, post 68 (rammefinan-
sieringsforsøket) og kap. 586, postene 60 og 63
(investeringer). Det vises til nærmere omtale av
opptrappingsplanen i budsjettproposisjonen til Hel-
sedepartementet under programkategori 10.40
Psykisk helse. 

2.7.3 Investeringer i Handlingsplanen for 
eldreomsorgen og Opptrappingsplanen for 
psykisk helse

Utbetalingene til kommuner som ferdigstiller
omsorgsboliger og sykehjemsplasser under Hand-
lingsplan for eldreomsorgen og Opptrappingspla-
nen for psykisk helse øker betydelig i 2003. Bevilg-
ningen over kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger
og sykehjemsplasser øker med om lag 450 mill. kr
fra om lag 2 760 mill. kr til om lag 3 210 mill. kr
(reell økning om lag 350 mill. kr). Det vises til nær-
mere omtale av investeringsopplegget under omta-
len av kap. 586 og til budsjettproposisjonene for
hhv. Sosialdepartementet og Helsedepartementet.

2.7.4 Skoleanlegg

Stortinget vedtok i 2002 en statlig finansieringsord-
ning hvor kommuner og fylkeskommuner skal få
kompensert renteutgifter knyttet til nybygg, reha-
bilitering, opprustning og utbedring av skolean-
legg. Ordningen gjelder anlegg som er ferdigstilt
etter 1. januar 2002. For 2003 er lånerammen satt
til 1 mrd. kr. Rentekompensasjonen er beregnet til
160 mill. kr, som er en økning på 90 mill. kr fra
2002. Se for øvrig omtale under kap. 582 Skolean-
legg post 60 Rentekompensasjon.





Del II
Nærmere om budsjettforslaget for 2003



Programområde 13 Administrasjon, innvandring, nasjonale 
minoriteter, samiske formål, regional- og distriktspolitikk og 

overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og 
fylkeskommuner

Samlede utgifter under programområde 13

Samlede inntekter under programområde 13

(i 1 000 kr)

Kat. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

13.10 Administrasjon m.m. 332 462 217 600 238 357 9,5

13.20 Innvandring 3 468 967 4 481 417 4 717 154 5,3

13.21 Nasjonale minoriteter 2 500 2 700 2 805 3,9

13.40 Samiske formål 110 327 133 100 140 150 5,3

13.50 Regional- og distriktspolitikk 3 507 750 1 413 500 1 513 500 7,1

13.70 Overføringer gjennom inntektssys-
temet til kommuner og fylkeskom-
muner 54 258 831 70 930 100 53 393 000 -24,7

Sum område 13 61 680 837 77 178 417 60 004 966 -22,3

(i 1 000 kr)

Kat. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

 2003

Pst.
endr.

02/03

13.10 Administrasjon m.m. 51 493 46 000 44 600 -3,0

13.20 Innvandring 535 601 614 159 581 466 -5,3

13.40 Samiske formål 7 400 4 650 -37,2

13.50 Regional- og distriktspolitikk 351 886 90 000 90 000 0,0

13.70 Overføringer gjennom inntektssys-
temet til kommuner og fylkeskom-
muner 141 212 34 000 53 471 57,3

Sum område 13 1 080 192 791 559 774 187 -2,2
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Programkategori 13.10 Administrasjon m.m.

Samlede utgifter under programkategori 13.10

Samlede inntekter under programkategori 13.10

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

 2003

Pst.
endr.

02/03

500 Kommunal- og regional-
departementet (jf. kap. 3500) 183 610 195 650 197 357 0,9

502 Valgutgifter 139 667 10 400 29 000 178,8

503 Arbeidsretten, meklingsinstitusjo-
nen m.m. (jf. kap 3503) 9 185 11 550 12 000 3,9

Sum kategori 13.10 332 462 217 600 238 357 9,5

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

 2003

Pst.
endr.

02/03

3500 Kommunal- og regionaldepartemen-
tet (jf. kap. 500) 6 201

3503 Arbeidsretten, meklingsinstitusjo-
nene m.m. (jf. kap. 503) 7

5316 Kommunalbanken AS 28 725 16 800 13 800 -17,9

5616 Renter og utbytte i Kommunal-
banken AS 16 560 29 200 30 800 5,5

Sum kategori 13.10 51 493 46 000 44 600 -3,0



42 St.prp. nr. 1 2002–2003
Kommunal- og regionaldepartementet

Kap. 500 Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 3500)

Post 1 Driftsutgifter

Det foreslås en bevilgning på 163,1 mill. kr i 2003.
Bevilgningen dekker departementets lønnsutgifter
og andre utgifter knyttet til departementets arbeid.
Departementet hadde pr. 1. mars 2002 en beman-
ning tilsvarende 239 årsverk. 

Post 21 Spesielle forsknings- og 
utredningsoppdrag, kan overføres

Posten omfatter forsknings- og utredningsvirksom-
het innenfor departementets ansvarsområder.
Hovedmålet for Kommunal- og regionaldeparte-
mentets FoU-arbeid er å innhente og utvikle kunn-
skap som bidrar til et sikrere grunnlag for politiske
og faglige beslutninger innenfor departementets
ansvarsområder. Forskningen nyttes som et viktig
virkemiddel i utviklingen av departementets poli-
tikkområder.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Driftsutgifter 144 432 151 850 163 166

21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, 
kan overføres 18 419 9 200 9 549

22 KOSTRA-rapporteringssystem for kommunene og 
fylkeskommunene, kan overføres 15 379 12 900 1 142

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 5 380 5 400 5 481

50 Forskningsprogrammer under Norges 
forskningsråd 16 300 18 019

Sum kap. 500 183 610 195 650 197 357
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1) Prosjektet finansieres i 2002 over kap. 571, post 21 Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet.
2) Bevilgningen for 2002 er 9,2 mill. kr. Overførte midler fra 2001 er inkludert i fordelingen.

Departementets fordeling av midlene foretas ut
fra en helhetlig samordning av forsknings- og
utredningsvirksomheten. Midlene blir nyttet til å
møte departementets kunnskapsbehov når det
gjelder statistikk/data, analyser, forskningspro-
sjekter, forskningsformidling og utredninger
innenfor departementets ansvarsområde. Midlene
vil også bli nyttet til å dekke utgifter til prosjekt og

utviklingsarbeid i departementet. Forskning finan-
sieres i tillegg over enkelte av fagkapitlene.

Budsjett 2003

For 2003 foreslås det å bevilge 9,5 mill. kr over kap.
500, post 21.

Tabell 3.1  Oversikt over disponering av bevilgningen i 2001 og 2002 (i 1 000 kr).

Regnskap 2001 Budsjett 2002

A. Forskningsprogram:

1. Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (NFR) 1 500

2. Evaluering av plan og bygningsloven (NFR) 3 000

3. Ny kommunelov – effekter (NFR) 2 500

4. Valgforskningsprogrammet (ISF) 2 118 500

5. Sysselsetting og arbeidsmarked (NFR) 450

6. Regionalforskningsprogram (NFR) 1 900

7. Samisk forskningsprogram (NFR) 500

Sum A Forskningsprogram 11 968 500

B. Formidlings- og instituttavtaler:

1. Kommunal- og regionalforskning (NIBR) 400 400

2. Bolig- og byggforskning (NBI) 1 600 1 600

3 Innvandrerrelatert statistikk (SSB) 1 095 1 940

4 Makro – økonomisk prognosemodell (SSB)1) 392

Sum B Formidlings- og instituttavtaler 3 487 3 940

C. Prosjekt av kortere varighet fordelt på forskningsområder:

1. Boligforskning 1 200 1 785

2. Kommunalforskning 918 1 310

3. Samiske spørsmål 632 880

4. Innvandrerforskning 370

5. Regionalforskning 90

6. Diverse 214 655

Sum C Prosjekter av kortere varighet 2 964 5 090

Sum post 21 Forskning og utredning 18 419 9 5302)
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Post 22 KOSTRA – rapporteringssystem for 
kommunene og fylkeskommunene, kan 
overføres

Over Kommunal- og regionaldepartementets bud-
sjett er det bevilget midler til KOSTRA-prosjektet.
Prosjektet har hatt som formål å gi stat, kommune
og allmennheten rask og enkel tilgang til relevant
og sammenlignbar informasjon om kommunal
økonomi og tjenesteproduksjon. En større del av
bevilgningen er overført til Statistisk sentralbyrå
som har hatt et hovedansvar for utviklingsarbeidet
i prosjektet, samt innsamling av data fra kommu-
nene og publisering. Utviklingsprosjektet ble for-
melt avsluttet 1. juli 2002, og modellen som er utvi-
klet er nå lagt inn som hovedelement i SSBs arbeid
med kommunalstatistikk. Det vises til nærmere
omtale under kapittel 1620 i budsjettproposisjonen
for Finansdepartementet.

Bevilgningen på post 22 foreslås redusert fra
12,9 mill. kr i 2002 til 1,142 mill. kr i 2003. Bevilg-
ningen skal dekke sluttregning for evaluering av
KOSTRA-prosjektet, samt gjennomføring og opp-
følging av en bred høring av rapporten. Evaluerin-
gen gjennomføres av konsulentselskapet Cap
Gemini Ernst & Young. Bevilgningen vil videre
dekke sluttregninger på en del mindre delprosjek-
ter samt midler til opprettholdelse av departemen-
tets funksjon som koordinator på kommunalsta-
tistikkområdet.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres

Det foreslås en bevilgning på 5,481 mill. kr til
større utstyrsanskaffelser og vedlikehold i 2003.
Dette tilsvarer om lag samme nivå som bevilgnin-
gen i 2002. Bevilgningen vil i hovedsak gå til inves-
teringer på utstyrs- og systemsiden innenfor IT-
området, bl.a. til nødvendige nettverkstilpasninger
i forhold til gradert informasjon. 

Post 50 Forskningsprogrammer under Norges 
forskningsråd

Departementets støtte til forskning i regi av Nor-
ges forskningsråd skal i hovedsak bidra til realise-
ringen av overordnede mål innenfor departemen-
tets ansvarsområder. Anvendelsen av forskningsre-
sultater ligger på mange plan. Departementet har
ansvaret for samepolitikk, politikk for nasjonale
minoriteter, innvandrings og integreringspolitikk,
regional- og distriktspolitikk, bolig- og bygningspo-
litikk, og politikken overfor kommunalforvaltnin-
gen. Departementets sektoransvar innebærer bl.a.

å utvikle langsiktige strategier for kunnskapsopp-
bygging innen disse områdene. 

De forskningsprogrammene som Kommunal-
og regionaldepartementet finansierer under pos-
ten er: Program for samisk forskning, Internasjo-
nal migrasjon og etniske relasjoner (IMER), Regio-
nal utvikling, Byutvikling - drivkrefter og planleg-
gingsutfordringer, Evaluering av plan- og
bygningsloven og Kommuneloven. Det ble bevil-
get 16,3 mill. kr over Kommunal- og regionaldepar-
tementets budsjett til disse programmene i 2002.

Program for samisk forskning er etablert for
perioden 2001-2005. Programmets hovedmål er å
rekruttere og stimulere til forskning som kan gi ny
forståelse og nye perspektiver, og å stimulere til
tverrfaglig og fler-institusjonelt samarbeid innen-
for samisk forskning. Programmet skal ivareta og
utvikle fagfelt, forskningsområder og miljøer som
til dels har svakere forskningstradisjoner enn de
tradisjonelle og etablerte. Samtidig skal program-
met bidra til å bygge opp kunnskapsgrunnlag som
kan være til nytte for samiske og norske beslut-
ningstakere. Programmet er hittil finansiert av
Utdannings- og forskningsdepartementet og Kom-
munal- og regionaldepartementet, men også andre
departementer inviteres til å kanalisere relevante
forskningsbehov inn i programmet.

Forskningsprogrammet IMER (1997-2001) har
hatt som mål å bidra til å øke den forskningsba-
serte kunnskapen om den internasjonale migrasjo-
nen til Norge, innvandringens konsekvenser for
det norske samfunn og relasjonene mellom innvan-
drere og nordmenn. Programmet har hatt 22
hovedprosjekter. Byproblematikk og kommunika-
sjon og samhandling er tema som har vært godt
dekket. Det siste omfatter f.eks. flere prosjekter
om kultur og identitet i det flerkulturelle samfun-
net. Mange prosjekter er opptatt av ungdomspro-
blematikk som er et område med store kunnskaps-
behov. Kjønnsperspektivet er godt ivaretatt, og
flere prosjekter er orienterte mot grunnlagsproble-
mer. Programmet har ikke lyktes like godt med å
etablere forløpsanalyser. Selv om programperio-
den formelt ble avsluttet i 2001, vil flere prosjekter
ferdigstilles i 2002. En større avslutningskonfe-
ranse ble gjennomført våren 2002. Programmet
har vært finansiert av Utdannings- og forsknings-
departementet og Kommunal- og regionaldeparte-
mentet. 

Det er fortsatt store forskningsbehov knyttet til
innvandring og migrasjon. Høsten 2001 utlyste
Forskningsrådet midler til tematisk IMER-satsing
for tidsrommet 2002-2004. 11 prosjekter med
hovedvekt på tema knyttet til det flerkulturelle
samfunnet, som tilhørighet, statsborgerskap, ret-
tigheter og religiøsitet fikk innvilget midler. 
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Regional utvikling er et handlingsrettet pro-
gram som har som overordnet mål å frambringe ny
forskningsbasert kunnskap om regionale utvi-
klings- og omstillingsprosesser. Programmet skal
også bidra til å bygge opp kompetanse og utvikle
sterke norske forskningsmiljøer med internasjonal
orientering. I 2001 har det pågått 27 prosjekter. 4
prosjekter ble avsluttet i løpet av året. Andre finan-
sierende departementer til dette programmet er:
Landbruksdepartementet, Miljøverndepartemen-
tet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansde-
partementet og Samferdselsdepartementet. Pro-
grammet er etablert for perioden 1998-2003.

Byutvikling – drivkrefter og planleggingsutfor-
dringer skal øke den forskningsbaserte kunnska-
pen om urbane områder, spesielt ved å fokusere på
sammenhengen mellom teknologiske endringer,
demografi og næringsutvikling og sosiale og kultu-
relle endringsprosesser. Det tas sikte på å identifi-
sere de viktigste drivkreftene bak urbaniserings-
prosesser og byenes utvikling. Programmet tar
utgangspunkt i de norske storbyregionene; Oslore-
gionen, Bergensregionen, Stavanger/Sandnesregi-
onen og Trondheimsregionen, samt Tromsø og
Kristiansand. Det er satt i gang 23 prosjekter og
etablert forskernettverk og tyngdepunkt i forsknin-
gen om byutviklingsspørsmål. I samarbeid med
departementet arrangerte Norges forskningsråd i
september 2002 en konferanse om byforskningen
og utvikling av storbypolitikk i Norge. Programmet
har hittil blitt finansiert av Utdannings- og fors-
kningsdepartementet, Miljøverndepartementet,
Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regi-
onaldepartementet. Programmet er etablert for
perioden 2000-2004.

Evalueringsprosjektet for endringer i plan- og
bygningsloven ble satt i gang i 2000 etter initiativ
fra Kommunal- og regionaldepartementet. Evalue-
ringen omfatter virkningene av byggesaksrefor-
men som trådte i kraft 1.7.1997. Det overordnede
målet er å vurdere om byggesaksreformen har hatt
den tiltenkte virkningen, eventuelt også andre virk-
ninger av betydning. I 2001 har det vært i gang
seks prosjekter innenfor temaene byggeskade og
byggefeil, BAE-næringens endrede roller i bygge-
prosessen, kommunal iverksetting, samt kvalitet
og estetikk. Det er også satt i gang arbeider i for-
bindelse med tids- og ressursbruk i den kommu-
nale plan- og byggesaksbehandlingen. Evaluerin-
gen er planlagt å vare fram til 2004.

Forskningsprogrammet ”Kommuneloven” har
som formål å kartlegge og analysere virkningene
av kommuneloven fra 1992. I overkant av 20 ulike
prosjekter har satt fokus på effekter for det kom-
munale og fylkeskommunale styringssystemet, for
innbyggerne i kommunene og for statlig styring og
samhandling mellom kommunesektoren og staten.
Flere av programmets prosjekter er basert på sam-
menlikning av kommunal organisering og brukere
i de nordiske landene. Programmet har blitt finan-
siert av Kommunenes sentralforbund, Miljøvern-
departementet, Sosial- og helsedepartementet og
Kommunal- og regionaldepartementet. Program-
met ble etablert for perioden 1997 – 2002. Fors-
kningsprogrammets formelle avslutning markeres
med en bredt anlagt kommunalforskningskonfe-
ranse høsten 2002.

Budsjett 2003

Det foreslås en bevilgning på 18 mill. kr til pro-
grammer i regi av Norges forskningsråd. Midlene
vil bli brukt til videreføring av forskningsprogram-
mene Program for samisk forskning, program for
regional utvikling og videreføring av den tematiske
IMER- satsingen 2002-2004. Målet er å vedlike-
holde og bygge opp ny kunnskap om den interna-
sjonale migrasjonen til Norge i forhold til følgende
prioriterte områder: Det flerkulturelle samfunnet,
transnasjonale samfunn, Norge i det internasjonale
migrasjonsbildet og innvandrede kvinners situa-
sjon. Videre vil departementet følge opp Kommu-
nelovsprogrammet og initiering av ny forskning,
bl.a. om kommunesektorens rolle i moderniserin-
gen av offentlig sektor, demokratisk deltakelse og
tjenesteyting til innbyggerne, videreføring av eva-
luering av plan- og bygningsloven og program for
byutvikling. Bevilgningen vil også dekke finan-
sieringsbehov knyttet til avslutningen av program-
met Bolig og levekår (1997-2002). Det overord-
nede målet for programmet er å skape bedre betin-
gelser for en langsiktig boligforskning.
Programmet skal bl.a. bidra til å øke forståelsen for
sammenhengen mellom bolig, boforhold og leve-
kår for boligmarkedets funksjonsmåte, og effekter
av offentlige inngrep. Det er satt i gang 20 prosjek-
ter. Programmet er hittil finansiert over kap. 581,
post 78 Tilskudd til utvikling av bomiljø, boligfor-
valtning og boligpolitikk. 
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Kap. 3500 Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 500)

Kap. 502 Valgutgifter

I 2003 skal det avholdes kommunestyre- og fylkes-
tingsvalg.

Post 1 Driftsutgifter

Denne posten dekker statens utgifter i forbindelse
med gjennomføringen av kommunestyre- og fyl-
kestingsvalget i 2003. Det foreslås bevilget 29 mill.
kr på denne posten i 2003. Staten dekker bl.a. føl-
gende utgifter:
– gjennomføring av forhåndsstemmegivningen

utenriks, herunder trykking og distribusjon av
stemmeseddelkonvolutter, stemmesedler uten
kandidatnavn og omslagskonvolutter,

– trykking og distribusjon av stemmeseddelkon-
volutter og stemmesedler uten kandidatnavn til
forhåndsstemmegivningen innenriks,

– utvikling og drift av departementets elektro-
niske system for innsamling, bearbeiding, prog-
nostisering og publisering av valgresultater
(Valgnatt 2003),

– sentrale informasjons- og opplæringstiltak over-
for valgmedarbeiderne og velgerne, herunder
trykking og distribusjon av rundskriv, informa-
sjonsmateriell o.l.

Valget i 2003 skal avvikles etter ny valglov. Dette
medfører større behov for informasjon til både vel-
gerne og valgmedarbeiderne enn ved tidligere
valg. I tillegg er det behov for å øke informasjonen
til spesielle velgergrupper. Utlendingsdirektoratet
og Likestillingssenteret vil som ved tidligere valg
være viktige bidragsytere i forbindelse med sta-
tens informasjonsopplegg, og vil derfor få dekket
sine utgifter til dette arbeidet. Det vil dessuten i
begrenset omfang være aktuelt å gi støtte til orga-
nisasjoner o.l. Lettlestavisen Klar Tale bør som ved
tidligere valg gis støtte for å produsere og tilrette-
legge valginformasjon til velgergrupper med lese-
vansker og synshemninger. 

Ny valglov legger til grunn at det skal opprettes
et partiregister i Brønnøysund. For 2003 vil det
påløpe utgifter til etablering og drift av registeret.

Reglene om dekning av skyss- og kostgodtgjø-
relse til utsendingene til de registrerte politiske
partienes nominasjonsmøter er ikke videreført i ny
valglov. Denne støtten er i stedet fra og med bud-
sjettåret 2003 overført til kap. 1530 Tilskudd til de
politiske partiene.

Kommunene og fylkeskommunene dekker selv
sine egne utgifter ved valg til kommunestyrer og

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Tilfeldige inntekter 901

16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 1 924

17 Refusjon lærlinger 209

18 Refusjon av sykepenger 3 167

Sum kap. 3500 6 201

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Driftsutgifter 115 247 5 000 29 000

60 Refusjon til kommuner 24 420 5 400

Sum kap. 502 139 667 10 400 29 000
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fylkesting. Dette gjelder bl.a. mottak av forhånds-
stemmer og valgtingsstemmer.

Post 60 Refusjon til kommuner

I Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) Om lov om valg til Stor-
ting, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) la
regjeringen opp til at kommunene i fremtiden
skulle få dekket sine utgifter ved stortingsvalg
gjennom overføringer via inntektssystemet. I tråd
med dette forslaget foreslo regjeringen i St.prp. nr.
64 (2001-2002) Om lokaldemokrati, velferd og øko-
nomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposi-
sjonen) at den eksisterende refusjonsordningen
ble innlemmet i inntektssystemet (kap. 571, post
60) fra og med 2003. Kommunalkomiteen hadde
ingen merknader til regjeringens forslag i Innst. S.
nr. 253 (2001-2002). På bakgrunn av dette avvikles
den eksisterende refusjonsordningen fra 2003.

Kommunenes utgifter til stortingsvalg anslås til
111,5 mill. kr. Økte utgifter til lokalvalg anslås til 5
mill. kr. Til sammen utgjør dette 116,5 mill. kr. Ved
innlemming legges ¼ av dette beløpet inn i inn-
tektssystemet pr. år, dvs. 29,125 mill. kr. Tilvarende
vil fylkeskommunenes refusjon ved stortingsvalg
som er blitt refundert over post 1 Driftsutgifter, bli
innlemmet i inntektssystemet (kap. 572, post 60)
fra og med 2003. Fylkeskommunenes utgifter til
stortingsvalg anslås til 17,2 mill. kr. Ved innlem-
ming legges ¼ av dette beløpet inn i inntektssyste-
met pr. år, dvs. 4,3 mill. kr.

Oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget til 
Regjeringen i forbindelse med behandlingen av 
Ot.prp. nr. 45 (2001-2002) om ny valglov

Vurdering av nødvendige lovendringsforslag i 
kommunelovens regler om permisjoner, fritak, mv. 
(Vedtak nr. 477 (2001-2002))

Følgende anmodningsvedtak er oversendt Kom-
munal- og regionaldepartementet til behandling:

”Stortinget ber Regjeringen om å vurdere nød-
vendige lovendringsforslag i kommunelovens
bestemmelser om fritak, permisjoner mv. med
sikte på å oppnå en klargjøring og ensartet hånd-
hevelse av regelverket (jf. Innst. O nr. 81).”

Kontroll- og konstitusjonskomiteen fremhol-
der i Innst. O. nr. 81(2001-2002) at ”erfaringer fra
flere kommuner tyder på at kommunelovens
bestemmelser om fravær, fritak og permisjoner
praktiseres for vilkårlig.”

Etter departementets syn bør det undersøkes
om hvordan den faktiske situasjonen er, før lovend-
ringer blir vurdert. Departementet vil ta initiativ til
å kartlegge situasjonen med bistand fra eksterne
forskningsmiljøer. Departementet vil på bakgrunn

av en slik undersøkelse vurdere behov for tiltak,
eventuelt om endringer i kommuneloven vil være
hensiktsmessig. Dersom departementet etter en
vurdering kommer til at lovendringer er aktuelt, vil
departementet komme tilbake til Stortinget med
lovendringsforslag.

Forslag om at partiets navn på lister også skal 
fremgå i blindeskrift (Vedtak nr. 478 (2001-2002))

Følgende anmodningsvedtak er oversendt Kom-
munal- og regionaldepartementet til behandling:

”Stortinget ber Regjeringen om å sørge for at
partiets navn på lister også fremgår i form av blin-
deskrift (jf. Innst. O nr. 81 (2001-2002)).”

Det er noe usikkert hvor mange personer i
Norge som kan lese punktskrift (blindeskrift). Nor-
ges Blindeforbund har opplyst at det totalt kan
dreie seg om mellom 1 500 og 2 000 personer. Av
Blindeforbundets medlemmer er det rundt 400
som får medlemsbladet tilsendt i punktskriftver-
sjon.

Etter grove overslag har departementet lagt til
grunn at det ved stortingsvalg trykkes omkring 30
millioner stemmesedler på landsbasis. Ved lokal-
valg, hvor det avgis stemme til to valg, kan man
legge til grunn det dobbelte, altså rundt 60 millio-
ner stemmesedler, som fordeler seg på anslagsvis
4 000-5 000 ulike lister.

Norges Blindeforbunds trykkeri opplyser at
det i dag ikke foreligger tilfredsstillende løsninger
for påføring av trykk og punktskrift i en og samme
prosess. Få av de lokale trykkeriene som brukes i
dag, kan tilby punktskriftproduksjon. Valgstyrene
må derfor enten sende ferdig trykte stemmesedler
til spesialtrykkerier for påføring av punktskrift
eller de må bestille stemmesedlene fra trykkerier
som tilbyr både alminnelig trykk (sort trykk) og
punktskrift. Trykking av sort og punkt for alle
kommuner i landet vil således by på organisato-
riske problemer. Trykkeriet legger til grunn at
produksjon og bruk av denne type sedler først må
prøves ut i begrenset målestokk, for å få erfaring
med hensyn til gjennomførbarhet, tidsforbruk og
kostnader. Perioden fra godkjenning av listeforslag
den 1. juni og til forhåndsstemmegivningen starter
den 10. august er kort, men Blindeforbundets tryk-
keri utelukker ikke at det lar seg gjøre å trykke
stemmesedlene på denne tiden. Det oppgis at tryk-
kekostnadene antakeligvis vil komme til å øke med
mellom 130 og 160 pst. i forhold til i dag. I tillegg
kommer økte utgifter som følge av at det vil måtte
stilles særlige krav til papirtykkelse, se nedenfor.

Fordi punktskrift kan ”flates ut”, er papir påført
punktskrift ømtålig for trykk. Det må derfor benyt-
tes papir av en viss tykkelse og det må ikke legges
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for mange stemmesedler oppå hverandre. Det fore-
ligger således risiko for at punktskrift kan ”for-
svinne” og bli uleselig når så store mengder mate-
riell skal håndteres gjennom flere ledd. Et annet
forhold er at et såpass tykt papir som punktskrift
krever, vil kunne komme til å ”sprike” etter at det
er brettet slik at stemmegivningen ikke blir hem-
melig. Det vises til at det ikke lenger skal benyttes
stemmeseddelkonvolutt ved stemmegivning på
valgdagen. Velgeren skal i stedet levere stemme-
seddelen til valgfunksjonæren, som skal stemple
den.

Departementet har vært i kontakt med valgad-
ministrasjonen i Oslo kommune, som bruker
såkalte optiske lesere ved opptellingen, og en pro-
dusent av slikt utstyr. Mye tyder på at det vil by på
problemer å gjennomføre optisk telling av stemme-
sedler som er påført punktskrift. Det er særlig de
større kommunene som benytter optiske lesere i
forbindelse med opptellingen. Manuell opptelling
vil innebære betydelige forsinkelser for disse kom-
munene.

Faren for ”utflating” av punktene vil gjøre ord-
ningen sårbar. I forbindelse med valgavviklingen
blir det håndtert store mengder materiell, av
mange ulike personer. Dette vil kunne medføre at
punktskriften vil bli behandlet på en måte som gjør
at den ikke kan oppfylle sin funksjon. Den kompli-
serte produksjonsprosessen vil også lett kunne
medføre forsinkelser, noe som er problematisk å
håndtere i forbindelse med valg. Det samme gjel-
der distribusjonen siden punktskriften gjør at
stemmesedlene øker i volum. Ordningen, som vil
medføre økte kostnader og komplisere valgforbe-
redelsene, er dessuten beregnet på et relativt lite
antall velgere, maksimalt 2000 av om lag 3,4 millio-
ner velgere.

Ved forhåndsstemmegivning utenfor egen
kommune, hvor velgerne skal få utlevert en stem-
meseddel med samtlige partinavn beregnet for
avkryssing, vil det også oppstå særlige utfordrin-
ger.

Begrunnelsen for ønsket om punktskrift på lis-
tene er at blinde velgere skal kunne avgi stemme i
enerom og usett, på linje med øvrige velgere, uten
å være nødt til å be om hjelp fra andre. På bak-
grunn av det som er anført over, er departementet
i tvil om det er gjennomførbart at alle stemmesed-
lene skal påføres punktskrift. Etter departementets
vurdering er det mer hensiktsmessig å oppfylle
Stortingets intensjon ved at lokale valgmyndighe-
ter pålegges å legge til rette for stemmegivning for
blinde på andre måter.

Departementet sendte den 10. juli 2002 et
utkast til forskrift om valg på høring. I forskriften
er det ikke innarbeidet forslag til bestemmelser

om hvordan Stortingets anmodning skal imøte-
kommes. I høringsbrevet skisseres to alternativer
til trykking av punktskrift på alle stemmesedlene,
som høringsinstansene er bedt å uttale seg om.
Høringsfristen er 15. oktober 2002.

Departementet er i dialog med Norges Blinde-
forbund om praktiske løsningsmodeller. Det vil bli
tatt en beslutning om hvilken eller hvilke frem-
gangsmåter som er aktuelle etter at høringsinstan-
sene har fått uttale seg.

Forslag oversendt Regjeringen uten realitets-
vurdering 

Stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen frem-
met på vegne av Senterpartiet følgende forslag,
som er oversendt Regjeringen uten realitetsvurde-
ring:

”Det henstilles til Regjeringen å legge til rette
for forsøk med lokalt fastsatt dato for kommuneval-
get. Forsøkene må innebære at kommunestyret
selv kan fastsette dato for lokalvalg innenfor en
avgrenset tidsperiode.”

Ved behandlingen i Stortinget ble det vedtatt
en egen forsøkshjemmel (§ 15-1) i den nye valglo-
ven. Departementet legger til grunn at de prinsip-
per som gjelder for forsøk etter forsøksloven må
gjelde tilsvarende for forsøk etter valgloven. Dette
innebærer blant annet at kommunen eller fylkes-
kommunen selv har ansvaret for å utforme en pro-
sjektbeskrivelse, angi hvilke regler det søkes om
avvik fra samt utforme forslag til alternativt regel-
verk som skal gjelde i forsøksperioden. Det må
også redegjøres for hva som er formålet med forsø-
ket og hvordan forsøket er tenkt evaluert. Det er
forsøkskommunen selv som må stå for arbeidet
med gjennomføringen av forsøket. Det er heller
ikke aktuelt med statlig kompensasjon for ekstra
omkostninger som kommunene påføres på bak-
grunn av forsøksvirksomhet.

Departementet stiller seg positiv til forsøk på
valgområdet. Det er imidlertid viktig at ikke noe
feiler i den praktiske og tekniske gjennomføringen
av valget på valgdagen. På bakgrunn av det som er
anført foran er det derfor viktig, når en forsøkssøk-
nad skal vurderes, å se hen til i hvilken grad kom-
munen eller fylkeskommunen har bearbeidet pro-
blemstillingene og synes klare til å påta seg det
ansvar og de oppgaver arbeidet med forsøket med-
fører.

Når det gjelder forsøk med selvvalgt dato for
kommunevalg, er departementet i utgangspunktet
positivt innstilt til dette. Imidlertid anser departe-
mentet at det vil kunne by på noen ekstra utfordrin-
ger med slike forsøk allerede ved førstkommende
lokalvalg. Det vises til at den nye valgloven da skal
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gjelde for første gang. Departementet og kommu-
nene vil nødvendigvis måtte konsentrere innsatsen
om iverksetting av de endringer som den nye loven
medfører. Fra departementets side vil dette kreve
betydelige ressurser. Det vil ikke være mulig for
departementet å sette av særlige ressurser til vei-
ledning til forsøkskommuner eller å lage et opp-
legg som kommunene inviteres til å delta i. Gjen-
nomføring av denne type forsøk vil derfor stille
store krav til selvstendighet fra kommunenes side.

Departementet har mottatt en foreløpig søknad
fra Nittedal kommune, som ønsker å avvikle kom-
munevalget før sommerferien, den 16. juni. Depar-
tementet vil samtykke i forsøk under forutsetning
av at kommunen kan gjennomføre valget på en god
måte, og innenfor kortere frister enn det man
ellers opererer med.

Valgforberedelsene starter allerede et års tid
før valget. Partiene setter da i gang med nomina-
sjonsprosessene, som munner ut i listeforslag som
skal innleveres senest 31. mars. Fristen er den
samme etter den nye som etter den gamle valglo-
ven. Den nye valgloven pålegger imidlertid parti-
ene å registrere seg i det nye partiregisteret der-
som de skal kunne stille liste etter de særskilte
reglene som gjelder for registrerte partier. Søknad
om registrering må være innlevert senest 2. januar
neste år for å få virkning ved neste valg. For å få tid
til å behandle registreringssøknadene og rydde av
veien eventuelle uenigheter, er det fastsatt at valg-
styrene, når de behandler listeforslag, skal legge til
grunn det som er registrert i partiregisteret den
31. mars i valgåret. Det kan etter departementets
vurdering ikke være aktuelt å fravike denne fristen
eller fristen for innlevering av listeforslag ved det
første valget som avvikles etter den nye loven.

De øvrige frister valgloven opererer med er
mer satt av hensyn til valgstyrets mulighet for å
komme i mål med forberedelsene før valgdagen, så
som å varsle kandidatene, behandle og godkjenne
listeforslagene, trykke stemmesedler, planlegge
stemmemottak både på forhånd og på valgdagen
mv. Når det gjelder manntallet er man imidlertid
avhengig av at folkeregisteret og datasentralene,
som hjelper kommunene med å produsere mann-
tall, kan levere det de skal innen de frister som set-
tes.

Dersom det er mulig for kommunen å fremme
en gjennomarbeidet søknad som også inneholder
en plan for arbeidet som viser hvordan de skal få
avsluttet forberedelsene innen den alternative valg-
dagen, anser departementet at det ikke bør være
noe prinsipielt i veien for å godkjenne en slik søk-
nad. Det er en forutsetning at dette skjer på en
måte som gjør at partienes, kandidatenes og vel-
gernes interesser ivaretas på betryggende måte.

Imidlertid antar departementet at det ville være
mest hensiktsmessig å utsette forsøk med valgfri
valgdag til neste gang det skal avholdes lokalvalg.
Den nye valgloven vil da være implementert og
partiregisteret i drift. Man vil da kunne få bedre tid
til forberedelsene og større fokus på forsøket. Man
vil også kunne invitere flere kommuner til å delta
og få resultater som kan sammenliknes. Departe-
mentet vil vurdere å invitere kommuner til å delta i
et bredere anlagt forsøk med lokalt fastsatt valgdag
ved lokalvalget 2007.

Departementets konklusjon er at det ikke leg-
ges opp til forsøk med valgfri valgdag initiert av
departementet ved lokalvalget i 2003, men at søk-
nader som mottas vil bli vurdert konkret i henhold
til de linjer som her er trukket opp.

Kap. 503 Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m. (jf. kap. 3503)

Arbeidsretten
Arbeidsretten behandler tvister om gyldighet og
fortolkning av tariffavtaler og visse tvister om for-
tolkning av arbeidstvist- og tjenestetvistlovens

regler, tvister om brudd på tariffavtaler og om
sanksjoner ved slike avtalebrudd.

Arbeidsrettens arbeidsmengde økte i 2001 i for-
hold til foregående år, både når det gjelder antall

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Driftsutgifter 9 185 10 050 10 500

21 Spesielle driftsutgifter 1 500 1 500

Sum kap. 503 9 185 11 550 12 000
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innkomne og antall behandlede saker. Det forven-
tes at arbeidsmengden vil være omfattende også i
2003. Det stilles særlige krav til rask behandling av
saker som kommer inn til Arbeidsretten, og til høy
kompetanse i domstolen. Behandlingen er under-
lagt de krav som følger av lovgivningen om
Arbeidsretten og de tvister som er lagt til den.

Meklingsinstitusjonen

Oppgaven til meklingsinstitusjonen er å mekle i
interessetvister mellom partene i arbeidslivet.

De aller fleste tariffavtaler er av to års varighet.
Arbeidsmengden ved Riksmeklingsmannens kon-
tor varierer, med hardt arbeidspress i de årene par-
tene i arbeidslivet reviderer hele tariffavtalen, som
i 1998, 2000 og 2002, og med færre arbeidsoppga-
ver i mellomårene når det bare forhandles om
lønnsjusteringer. For å illustrere dette kan nevnes
at det i 2000 var 69 meklinger, mot 26 i 2001.

Målsettingen for meklingsinstitusjonen er å
søke å få de enkelte partene forlikt, og til enhver
tid sørge for at partene kommer til mekling uten
ventetid. På grunn av et sterkt varierende arbeids-
mengde har meklingsinstitusjonen behov for flek-
sible ordninger med hensyn til bemanning. 

Rikslønnsnemnda og Tariffnemnda

Rikslønnsnemnda behandler interessetvister som
partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjø-

relse, og tvister som de lovgivende myndigheter
vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd. Riks-
lønnsnemnda hadde ingen saker til behandling i
2001.

Tariffnemnda behandler krav fra partene i
arbeidslivet om at de lønns- og arbeidsvilkår som
følger av en tariffavtale, skal gjøres gjeldende over-
for utenlandske arbeidstakere. Virksomheten er
avhengig av antall krav som fremmes. Tariff-
nemnda behandlet ingen saker i 2001.

Post 1 Driftsutgifter

Posten omfatter utgiftene til Arbeidsretten,
meklingsinstitusjonen, Rikslønnsnemnda og Tariff-
nemnda. Det foreslås en bevilgning for 2003 på
10,5 mill. kr. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Saksmengden og utgiftene til institusjonene er
svært variable, bl.a. avhengig av hvordan lønns-
oppgjørene forløper, om det er hoved- eller mel-
lomoppgjør og om det er samordnede eller for-
bundsvise oppgjør. Posten skal kunne dekke økte
utgifter ved institusjonene på kapitlet, samt kompe-
tanseoppbygging og utredninger innen området
kollektiv arbeidsrett. Posten foreslås bevilget med
1,5 mill. kr. 

Kap. 3503 Arbeidsretten, meklingsinstitusjonene m.m. (jf. kap. 503)

Kommunalbanken AS

Kommunalbanken AS ble stiftet 1. november 1999
som en videreføring av virksomheten til statsban-
ken Norges Kommunalbank. Selskapets formål er
å yte lån til kommuner, fylkeskommuner, inter-

kommunale selskaper og andre selskaper som
utfører kommunale oppgaver enten mot kommu-
nal garanti, statlig garanti, eller annen betryg-
gende sikkerhet. Selskapet er eid med 80 pst. av
staten og 20 pst. av Kommunal Landspensjons-
kasse (KLP). 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

18 Refusjon av sykepenger 7 0 0

Sum kap. 3503 7 0 0
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Kap. 5316 Kommunalbanken AS

Post 70 Garantiprovisjon
Kommunalbanken har siden 1996 betalt garanti-
provisjon til staten av bankens innlån, knyttet til at
staten garanterte for de lån som banken tok opp.
Ved omdanningen til aksjeselskap 1.11.1999 ble
statsgarantien avviklet for nye innlån, men ble opp-
rettholdt for lån opptatt før 1.11.1999.

Det foreslås en sats på garantiprovisjonen på
0,1 pst., jf. utkast til romertallsvedtak. Garantipro-
visjonen beregnes på grunnlag av statsgaranterte
innlån i 2002. Provisjonsinntekten er anslått til 13,8
mill. kr i 2003.

Kap. 5616 Renter og utbytte i Kommunalbanken AS

Post 81 Aksjeutbytte

I statsbudsjettet for 2001 ble det varslet følgende
avkastningskrav og utbyttepolitikk:
– Avkastningskravet for Kommunalbanken AS

settes til 3 prosentpoeng over risikofri rente på
3-års statsobligasjoner etter skatt (nominelt) av
verdijustert egenkapital fra regnskapsåret 2001.

– Utbyttepolitikken bør settes til 5 pst. av verdijus-
tert egenkapital begrenset oppad til 75 pst. av
årsresultatet etter skatt fra regnskapsåret 2001.
Prosentsatsen bør utgjøre om lag halvparten av
normert avkastningskrav, og kan justeres en
gang årlig dersom prosentsatsen i vesentlig
grad avviker fra dette.

– Utbyttepolitikken og avkastningskravet bør
ligge fast over en periode på 3-5 år. Oppnådd
avkastning bør måles ved hjelp av eksterne ver-
divurderinger som innhentes med jevne mel-
lomrom.

– Ny utbyttepolitikk innføres fra og med regn-
skapsåret 2001 som får innvirkning på statsbud-
sjettet for 2002. 

Aksjeutbytte som Kommunalbanken AS skal
betale til staten i 2003 blir fastsatt på dette grunn-
lag. Utbytte betales etterskuddsvis, det vil si på
basis av bankens regnskap for 2002. Det budsjette-
res med aksjeutbytte på 30,8 mill. kr i 2003.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

70 Garantiprovisjon 28 725 16 800 13 800

Sum kap. 5316 28 725 16 800 13 800

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

81 Aksjeutbytte 16 560 29 200 30 800

Sum kap. 5616 16 560 29 200 30 800
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Programkategori 13.20 Innvandring

Samlede utgifter under programkategori 13.20

Samlede inntekter under programkategori 13.20

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

520 Utlendingsdirektoratet 
(jf. kap. 3520) 1 469 040 1 552 627 1 490 270 -4,0

521 Bosetting av flyktninger og tiltak for 
innvandrere (jf. kap. 3521) 1 930 494 2 809 340 3 111 914 10,8

522 Senter mot etnisk diskriminering 
(jf. kap. 3522) 5 710 6 000 6 300 5,0

523 Kontaktutvalget mellom innvan-
drere og myndighetene 
(jf. kap. 3523) 3 407 3 650 3 800 4,1

524 Utlendingsnemnda 60 316 109 800 104 870 -4,5

Sum kategori 13.20 3 468 967 4 481 417 4 717 154 5,3

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

3520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520) 446 030 514 156 504 676 -1,8

3521 Bosetting av flyktninger og tiltak for 
innvandrere (jf. kap. 521) 88 000 100 003 76 790 -23,2

3522 Senter mot etnisk diskriminering 
(jf. kap. 522) 24

3523 Kontaktutvalget mellom innvan-
drere og myndighetene 
(jf. kap. 523) 117

3524 Utlendingsnemnda (jf. kap. 524) 1 430

Sum kategori 13.20 535 601 614 159 581 466 -5,3
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Myndighetenes oppgave- og ansvarsdeling 

Kommunal- og regionaldepartementet har et sær-
skilt ansvar for utlendingsloven og statsborgerlo-
ven. Etter 1. januar 2001 kan ikke departementet
instruere utøvende myndigheter om lovtolkning,
skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker
etter utlendingsloven, bortsett fra i saker som gjel-
der rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn.
Departementet ivaretar sitt ansvar for lovgivningen
gjennom å vurdere om konsekvensene av Utlen-
dingsdirektoratets og Utlendingsnemndas praksis
er i samsvar med intensjonene i lovverket. Depar-
tementet kan justere praksis ved å endre forskrif-
ter og eventuelt foreslå lovendringer. I statsborger-
saker er departementet fortsatt klageinstans.

Departementet har ansvar for kvoten for over-
føringsflyktninger, mottak og tilrettelegging av
retur i forhold til asylsøkere, tilrettelegging for
bosetting av flyktninger og personer med opphold
på humanitært grunnlag og for tilbakevending.
Ansvarsområdet omfatter videre samordning av til-
tak og lovgivning som gjelder introduksjonstilbud
til nyankomne innvandrere, rasisme og diskrimine-
ring. I tillegg skal departementet fremme dialog og
samhandling med innvandrere og sørge for en
samordnet statlig politikk på feltet.

Departementet skal følge opp Norges omfat-
tende internasjonale forpliktelser og avtaler på
migrasjonsområdet, særlig innen Norden, EU
(inkludert Schengen), Europarådet og FN-organer,
i første rekke FNs høykommissær for flyktninger
(UNHCR).

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal iverksette
flyktning-, innvandrings- og integreringspolitikken
på Kommunal- og regionaldepartementets ansvars-
område, slik dette er beskrevet ovenfor. UDI gir
også faglig baserte bidrag til utviklingen av regel-
verk og politikk på disse områdene.

Utlendingsnemnda (UNE) er et frittstående,
domstollignende forvaltningsorgan som behandler
klager på UDIs vedtak etter utlendingsloven.
UNEs avgjørelser er retningsgivende for den prak-
sis UDI skal følge i likeartede saker.

Politiet har ansvar for den første registreringen
av asylsøkere, saksforberedelse og i noen tilfeller
behandling av utlendings- og statsborgersaker.
Politiet står dessuten for uttransportering av utlen-
dinger uten oppholdsgrunnlag som ikke reiser fri-
villig. 

Utenriksstasjonene behandler visumsøknader
og verifiserer opplysninger i enkeltsaker for utlen-
dingsmyndighetene. Noen få stasjoner kan inn-
vilge søknader om spesialistarbeidstillatelse. Uten-
riksstasjonene spiller også en viktig rolle i arbeidet

med å spre informasjon om norsk innvandrings- og
flyktningpolitikk og tilhørende regelverk.

Senter mot etnisk diskriminering (SMED) er et
frittstående forvaltningsorgan og har som hoved-
oppgave å yte rettshjelp i saker om diskriminering
på grunnlag av trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal
eller etnisk opprinnelse, og å dokumentere og
overvåke art og omfang av slik diskriminering. 

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myn-
dighetene (KIM) er et rådgivende organ for myn-
dighetene. Utvalget kan drøfte alle prinsipielle
sider ved norsk flyktning-, innvandrings- og inte-
greringspolitikk og er i tillegg et forum for kontakt
og dialog. Utvalgets sekretariat er fra juli 2002 lagt
til UDI.

Prioriteringer i budsjettet for 2003

I budsjettforslaget for 2003 er det lagt inn midler til
styrking av kunnskapsnivået og kompetansen i
kommunene med tanke på at det skal innføres en
ordning med obligatorisk individtilpasset introduk-
sjonsprogram for nyankomne innvandrere. Pro-
grammet skal være målrettet, slik at nyankomne så
raskt som mulig kommer i arbeid eller utdanning
og blir økonomisk selvhjulpne, jf. omtale i delmål 9
om bosetting og introduksjonsprogram.

En velfungerende utlendingsforvaltning står
sentralt i regjeringens moderniseringsprogram.
Det vil derfor også i 2003 være fokus på saksbe-
handling, produktivitet og service både i UDI og i
UNE, jf. delmål 2 og 3. 

Som et mer langsiktig tiltak for å sikre en rask,
smidig og korrekt behandling av saker etter utlen-
dingsloven, er det i 2003-budsjettet lagt inn midler
til en særlig satsing på utvikling og kvalitetssikring
av tolketjenester (kap. 521, post 71). 

I budsjettforslaget er det lagt inn 9,5 mill. kr til
oppfølging av handlingsplanen. Tiltak for å øke del-
takelsen i samfunnet for barn og unge med innvan-
drerbakgrunn. 

De største utgiftspostene innenfor programka-
tegori 13.20 Innvandring er knyttet til integrerings-
tilskuddet som utbetales til kommuner ved boset-
ting av flyktninger (kap. 521, post 60), utgifter til
drift av mottak for asylsøkere (kap. 520, post 21) og
til drift av Utlendingsdirektoratet og Utlendings-
nemnda (kap. 520, post 1 og kap. 524, post 1 og
21). Bevilgningsbehovet på feltet er i stor grad
avhengig av antallet personer som søker asyl i
Norge. Kap. 521, post 60 Integreringstilskudd er i
tillegg avhengig av antall bosatte i 2003 og de fire
foregående årene. Som følge av høye ankomsttall
har utgiftene under programkategorien økt de
siste årene, fra 2,7 mrd. kr i 2000 til 3,6 mrd. kr. i
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2001 og 4,5 mrd kr. i 2002. Budsjettforslaget for
2003 er på 4,7 mrd. kr.

1) Midler til uttransportering av asylsøkere som har fått 
avslag på sin søknad ligger på Justisdepartementets 
budsjett.

Tallene i tabellen er prognoser, ikke måltall.
Prognoser som gjelder asylsøkere og innvandring
er ofte usikre. Asylsøkertallet påvirker fastsettel-
sen av de andre forutsetningene, både på Kommu-
nal- og regionaldepartementets og på andre depar-
tementers ansvarsområde. 

Likestilling mellom kvinner og menn

Integreringspolitikken har som utgangspunkt at
alle innbyggere skal ha like muligheter, rettigheter
og plikter, selv om de velger å leve på ulike måter.
Åpenhet, dialog og samhandling er viktig for å nå
dette målet. 

Dilemmaer og konflikter i innvandrings- og
integreringspolitikken oppstår bl.a. på grunn av
ulikheter i kulturelle tradisjoner, normer og ver-
dier. Enkelte kvinner med innvandrerbakgrunn
utsettes for diskriminering i familien, i eget miljø
og i storsamfunnet, både som kvinner og som del
av en etnisk eller religiøs minoritet. 

Innvandreres tilpasning på egne premisser må
skje innenfor en ramme basert på norsk lov og
grunnleggende menneskerettigheter. For å kjenne
valgmulighetene og forstå konsekvenser av egne
valg, må alle innbyggere ha grunnleggende kunn-
skaper om norsk språk og samfunnsliv. Tilpassede
opplærings- og kvalifiseringstilbud, inkludert gode
ordninger for barnepass, for nyankomne innvan-
drerkvinner har stor betydning. Gjennom opplæ-
ringen i norsk og samfunnskunnskap skal det gis
informasjon om kvinners rettigheter og mulighe-
ter. 

Kommunal- og regionaldepartementet legger i
dette budsjettforslaget særlig vekt på følgende til-
tak for å styrke arbeidet med likestilling mellom
kvinner og menn på innvandringsfeltet:
– Arbeidet mot tvangsekteskap, blant annet på

regelverkssiden, videreføres.
– Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2000-

2003) følges opp.
– Handlingsplan mot handel med kvinner ferdig-

stilles i samarbeid med Justisdepartementet,
Utenriksdepartementet og Barne- og familiede-
partementet. 

– Utlendingslovutvalget vil legge vekt på kjønns-
dimensjonen i utforming av lov- og regelverk,
spesielt kjønnsbasert forfølgelse av kvinner. 

– Kommunal- og regionaldepartementet vil alle-
rede inneværende år foreslå endringer i saksbe-
handlingsreglene i asylsaker og kriteriene for å
anses som flyktning. Det skal tas hensyn til at
kvinners og menns opplevelse i flyktningsitua-
sjoner kan være ulike. 

Tabell 3.2 Sentrale forutsetninger for 2003 budsjettet.

Antall

Asylsøkere 16 000

Overføringsflyktninger 750

Familiegjenforente til 
flyktninger mv. 2 400

Personer i mottak, gjennomsnitt 9 700

Bosatte (m/ familiegjenforente 
og overføringsflyktninger) 8 800

Tilbakevendte 300

Uttransporterte1) 8 000
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Mål for programkategori 13.20 Innvandring

Boks 3.1 Hovedmål og delmål

Effektiv og brukerorientert forvaltning

For å kunne nå hovedmålene for innvandrings-,
flyktning- og integreringspolitikken, må regelver-
ket være oppdatert og enkelt å praktisere. En
effektiv utlendingsforvaltning som behandler
saker raskt og korrekt, ivaretar hensynet til retts-
sikkerhet og yter søkere og publikum god service,
skaper tillit til og forståelse for politikken. For å nå
målet om en effektiv og brukerorientert forvalt-
ning, må det jevnlig vurderes om organisering og
ansvarsdeling mellom instanser er hensiktsmes-
sig. 

1. Oppdatert regelverk på utlendingsfeltet i 
samsvar med internasjonale forpliktelser og 
nasjonale utfordringer 

Tilstandsvurdering

Regelutviklingen internasjonalt, bl.a. innenfor
Schengen-samarbeidet, og situasjonen nasjonalt
gjør det nødvendig med en løpende vurdering av
behovet for justering og klargjøring av regelverket
på utlendingsfeltet. Regelverket er i utgangspunk-
tet kjønnsnøytralt. I noen tilfeller tas det likevel
høyde for at kvinner og barn kan stille svakt fordi

deres oppholdsgrunnlag er knyttet til et mannlig
familiemedlem. 

Det er i løpet av siste år gjennomført betydelige
endringer av regelverket som gjelder arbeidsinn-
vandring, jf. nærmere omtale under delmål 5.

Gjeldende utlendingslov ble vedtatt i 1988 og er
ikke godt nok tilpasset dagens situasjon. Regjerin-
gen har derfor nedsatt et utvalg som innen utgan-
gen av 2003 skal komme med forslag til ny utlen-
dingslov. 

Strategier og tiltak

I praktiseringen av utlendingsloven skal utlen-
dingsmyndighetene øke bevisstheten om at kvin-
ner og barn kan rammes av strukturelle, kjønnsbe-
stemte forhold. Dette må synliggjøres både i for-
hold til enkeltsaker og i den videre utviklingen av
regelverket. Behov for endringer vurderes i forbin-
delse med innsatsen mot tvangsekteskap, handel
med kvinner og andre tiltak for å ivareta kvinners
rettigheter. 

De prinsipielle spørsmålene ved grensedrag-
ningen mellom asyl og opphold på humanitært
grunnlag vurderes av utlendingslovutvalget. Som
grunnlag for utvalgets arbeid på dette punkt, er det
satt i gang et forskningsprosjekt. 

Hovedmål: Delmål:

Effektiv og bru-
kerorientert for-
valtning

1. Oppdatert regelverk på utlendingsområdet i samsvar med internasjonale forplik-
telser og nasjonale utfordringer.

2. Mål- og resultatstyring basert på god kunnskap.
3. Åpen og velfungerende utlendingsforvaltning som publikum har tillit til.

4. Effektiv utlendingskontroll, herunder rask og korrekt behandling av søknader
etter utlendings- og statsborgerlovgivningen.

5. Bedre tilrettelegging for bruk av utenlandsk arbeidskraft når behovet ikke kan
dekkes innenlands eller innen EØS.

6. Differensiert behandling av asylsøkere innenfor rammen av internasjonale kon-
vensjoner.

7. Fleksibel bruk av kvoten for overføringsflyktninger.
8. Aktiv tilrettelegging for at flyktninger skal kunne vende tilbake til hjemlandet i

trygghet.

9. Rask og god bosetting med introduksjonsprogram i alle bosettingskommuner.
10. Mindre etnisk diskriminering og rasisme og et tjenestetilbud tilpasset brukernes

språklige, kulturelle og religiøse bakgrunn.
11. Dialog og samarbeid mellom myndighetene og personer med innvandrerbak-

grunn. 

Regulert inn-
vandring

Beskyttelse til 
flyktninger

Like muligheter 
til deltakelse
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Departementet vil vurdere praktiseringen av
vilkårene for å få asyl i Norge. Dette innebærer
bl.a. en gjennomgang av regelverket som gjelder
kjønnsbasert forfølgelse. I tillegg til å sikre større
grad av likebehandling og effektivitet i asylsaksbe-
handlingen, skal skillet mellom retten til beskyt-
telse og oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
gjøres klarere. Som et ledd i dette arbeidet frem-
met regjeringen Ot.prp. nr. 48 (2001-2002) som ble
vedtatt av Stortinget 11.6.2002. Departementet
arbeider med forskrifter som skal sendes på
høring høsten 2002. For øvrig vil departementet
generelt vise tilbakeholdenhet når det gjelder for-
slag til større endringer av utlendingsloven mens
utlendingslovutvalget foretar sin gjennomgang. 

Departementet vil legge fram en odelstingspro-
posisjon om ny statsborgerlov i 2003. 

2. Mål- og resultatstyring av utlendingsfor-
valtningen basert på god kunnskap 

Tilstandsvurdering

Saksbehandlingstiden i asylsaker og andre utlen-
dingssaker er fortsatt lang. Problemområdene har
blitt kartlagt og en rekke tiltak for å sikre bedre
mål- og resultatsoppnåelse er iverksatt. 

I 2001 ble det foretatt en uavhengig gjennom-
gang av UDIs organisasjon og økonomiforvaltning,
jf. rapport fra PriceWaterhouseCoopers av
1.8.2001. 

For å følge opp denne rapporten er det siden
høsten 2001 satt i verk organisatoriske og adminis-
trative tiltak for å bedre måloppnåelsen i UDI. Det
er bl.a. foretatt vesentlige endringer i UDIs organi-
sasjons- og ledelsesstruktur. 

I juni 2002 la Riksrevisjonen fram sin rapport
om UDIs roller og ansvar, jf. Dokument nr. 3:8
(2001-2002) Riksrevisjonens undersøkelse av UDIs
saksbehandling i utlendingssaker, statlige asylmot-
tak og måloppnåelsen for integreringstilskuddet.
UDI har satt i verk flere tiltak for å rette opp de for-
holdene som Riksrevisjonen peker på. Arbeidet
med å få etablert et differensiert mottakssystem er
et eksempel, jf. delmål 6. I tillegg er organiserin-
gen av selve asylsaksbehandlingen endret, og
uttransporteringen av utlendinger uten oppholds-
grunnlag er effektivisert.

UNEs virksomhet er under evaluering, bl.a. for
å sikre en mest mulig rask og effektiv behandling
av klagesakene. Sluttrapporten skal foreligge ved
årsskiftet 2002/2003.

For å forbedre departementets styring av UDI
og UNE ble det høsten 2001, i samarbeid med
Statskonsult, gjennomført et eget prosjekt om
etatsstyringen på utlendingsfeltet. Fokus for pro-
sjektet har i første rekke vært å sette realistiske og
forpliktende resultatkrav, samt å utvikle og forbe-
dre rapporterings- og oppfølgingsrutinene.

Et av problemene på utlendingssektoren er et
tungdrevet datasystem med utilstrekkelig datakva-
litet og høye driftskostnader. Det er lagt ned mye
ressurser i å utvikle et nytt Datasystem for utlen-
dings- og flyktningsaker (DUF). Utviklingen av
DUF er mer komplisert og tid- og kostnadskre-
vende enn forutsatt, men vil på sikt gi gevinster,
bl.a. fordi det nye systemet vil ha lavere driftskost-
nader og bidra til å effektivisere saksbehandlingen
når det er fullt utviklet. DUF vil også gi styrings-
data av langt bedre kvalitet enn det dagens system
gir, noe som er helt nødvendig med de styrings-
messige utfordringer som utlendingsfeltet har.

Et viktig bidrag til å forbedre kunnskapsgrunn-
laget for politikken er forsknings-, utrednings- og
forsøksvirksomhet som departementet finansierer,
jf. kap. 521, post 71 Kunnskapsutvikling og kap.
500, post 21 Spesielle forsknings- og utrednings-
oppdrag.

Strategier og tiltak

Omstillings- og effektiviseringsarbeidet i UDI og
UNE vil bli ført videre. Evalueringen av UNE vil bli
fulgt opp. UDI har under arbeid et ledelsesinforma-
sjonssystem som bl.a. skal gi et bedre grunnlag for
oppfølging av mål og utnyttelse av ressurser. Vur-
deringene i Riksrevisjonens rapport er et viktig
bidrag i det kontinuerlige effektiviseringsarbeidet. 

Arbeidet med å styrke den økonomiske og
administrative styringen av UDI og UNE vil bli
videreført. For å sikre helhetlig styring vil samar-
beid og samordning med Justisdepartementet og
Utenriksdepartementet om politiets og utenriks-
stasjonenes oppgaver på utlendingsfeltet også bli
forbedret. 

Departementet vil følge den videre utviklingen
og iverksettingen av DUF nøye. Det systematiske
arbeidet for å forbedre kunnskapsgrunnlaget for
politikkutvikling og styring gjennom FoU-virksom-
het vil fortsette, jf. kap. 521, post 71. 

Departementet vil løpende vurdere behovet for
delegering og desentralisering av oppgaver i tråd
med målsettingene for regjeringens modernise-
ringsprogram for forvaltningen.
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3. Åpen og velfungerende utlendingsforvaltning 
som publikum har tillit til

Tilstandsvurdering

Det har kommet mye kritikk mot utlendingsfor-
valtningen for dårlig service, manglende åpenhet
og lang saksbehandlingstid. Dette har ført til svek-
ket tillit til forvaltningen. På denne bakgrunn er
det iverksatt flere tiltak. 

Det er utarbeidet en ny servicestrategi for
utlendingsforvaltningen for perioden 2002 til 2005.
UDIs sentralbordtjeneste er kraftig styrket for å
øke tilgjengeligheten. UNE har etablert en åpen
praksisbase på sin hjemmeside der anonymiserte
vedtak er tilgjengelige. UDI og UNEs hjemmesider
er forbedret, bl.a. med realistisk og oppdatert
informasjon om saksbehandlingstider. For å imøte-
komme behovet for rask tilgang på informasjon
utgir departementet, i samarbeid med UDI, et
ukentlig elektronisk nyhetsbrev om politikken på
området. 

En viktig del av informasjonsarbeidet på utlen-
dingsfeltet drives av utenriksstasjonene, både i for-
hold til søkere, andre lands myndigheter og all-
mennheten. 

Strategier og tiltak

UDI vil iverksette ytterligere tiltak for å forbedre
brukerservicen. Saksbehandlere skal bli mer til-
gjengelige. Veiledning og informasjon til personer
som søker om ulike tillatelser, skal styrkes. Et fer-
dig utviklet og fungerende DUF vil være et viktig
virkemiddel. 

Det er foreslått en rekke tiltak for å styrke
informasjonen til utenriksstasjonene slik at disse
kan gi bedre service til søkerne og øke kvaliteten
på saksbehandlingen. Dette er bl.a. viktig for å få
informasjon fram til kvinner slik at deres rettighe-
ter ivaretas. Arbeidet med å gjennomføre disse til-
takene er satt i gang og vil bli videreført i 2003. 

Mulighetene for å legge vedtaksmyndighet i
flere typer utlendingssaker til politiet eller uten-
riksstasjonene vil bli vurdert. Det kan også være
aktuelt å overføre mer ansvar til Aetat når det gjel-
der arbeidstillatelser.

Regulert innvandring

Innvandringens omfang og karakter må styres for
å sikre en stabil økonomisk og sosial utvikling.
Regulering av innvandringen skal utformes i sam-
svar med internasjonale forpliktelser, behovet for
rekruttering av utenlandsk arbeidskraft og tilrette-
legging for kultur- og kunnskapsutveksling. Utlen-
dingsloven er et viktig virkemiddel. Gjennomføring

av reguleringen og kontrolltiltak skal skje på en
korrekt måte som ivaretar rettighetene til dem
som omfattes av loven. Kvinners og barns rettighe-
ter krever særskilt oppmerksomhet. Organisert
menneskesmugling og ulovlig innvandring skal
bekjempes. 

4. Effektiv utlendingskontroll, herunder rask og 
korrekt behandling av søknader etter utlendings- 
og statsborgerlovgivningen 

Tilstandsvurdering

Myndighetene har i økende grad iverksatt tiltak
nasjonalt og deltar i internasjonalt samarbeid for å
hindre menneskesmugling og ulovlig innvand-
ring. Samarbeidet betyr bedre kunnskap om andre
lands tiltak, muligheter til å samordne innsats og et
bedre grunnlag for å lage prognoser.

Etter at Norge kom med i Schengen-samarbei-
det, har kontroll med reisende som kommer fra
land utenfor Schengen-området, blitt intensivert.
De åpne grensene i Europa gjør det imidlertid
enklere for personer uten lovlig opphold å bevege
seg rundt i Schengen-området. Bortfall av kontroll
på indre Schengen-grenser erstattes av bl.a. felles
visumpolitikk, styrket kontroll på yttergrensene og
tiltak rettet mot organisert menneskesmugling og
handel med kvinner. 

Gjennom deltakelse i Schengen-samarbeidet
får Norge informasjon om utviklingstrekk og
andre lands praksis og kan sikre at norske interes-
ser blir ivaretatt. Vi deltar aktivt i innsatsen for å
styrke kontrollen på yttergrensene og for å forbe-
dre visumsamarbeidet. 

Politiet har ansvar for å uttransportere utlen-
dinger uten lovlig opphold som ikke reiser frivillig.
I 2001 ble ca. 5 100 personer uttransportert, mens
antallet pr. 1.8.2002 var ca. 4 400. Av disse var om
lag 3 000 asylsøkere. Økningen skyldes effektivise-
ring av arbeidet, og at det har kommet mange asyl-
søkere med grunnløse søknader. En del utlendin-
ger uten oppholdsgrunnlag kan imidlertid ikke
uttransporteres med eskorte, fordi enkelte land
fortsatt nekter å ta imot egne borgere dersom de
ikke reiser frivillig, jf. delmål 6. 

Som ledd i arbeidet med å redusere saksbe-
handlingstiden i utlendingssaker, har UDI og UNE
iverksatt egne prosjekter for å redusere antall ube-
handlete saker. Begge instanser har behandlet
flere saker pr. måned hittil i 2002 enn 2001. I UDI
har restansene blitt betydelig redusert, jf. kap. 520,
post 1 Driftsutgifter. I UNE har det vært en liten
økning på grunn av flere saker fra UDI, jf. kap. 524,
post 1 Driftsutgifter. 
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Omgjøringsprosenten i UNE har ikke endret
seg vesentlig siden UNE ble etablert, og ligger på
om lag samme nivå som da klagesakene ble
behandlet av Justisdepartementet. For 2001 var
gjennomsnittet 8,7 pst. (6,1 pst. i asylsaker og 15,8
pst. i andre saker). I første halvår 2002 var omgjø-
ringsprosenten 8,6 (6,5 pst. vs. 11,7 pst.). 

Strategier og tiltak

Regjeringen vil styrke samarbeidet med opprinnel-
ses- og transittland, både med sikte på å motvirke
ulovlig innvandring og for å sikre at disse landene
mottar egne borgere. I denne sammenheng er en
nasjonal og internasjonal samordning av virkemid-
delbruken sentral. Et bredt internasjonalt samar-
beid om asyl- og migrasjonsspørsmål, med fokus
på informasjons- og erfaringsutveksling og bedre
samordning av tiltak, vil bli ført videre.

Justismyndighetene og Kommunal- og regio-
naldepartementet vil videreutvikle politisamarbei-
det med Schengen-/EU-landene. Regjeringen vil i
denne sammenhengen fokusere på problemer
knyttet til menneskesmugling og menneskehan-
del, som særlig rammer kvinner og barn. Norge
knyttes i 2003 etter planen til EUs fingeravtrykk-
system, EURODAC. Gjennom denne tilknytningen
vil kontrollen med ulovlig innvandring kunne
effektiviseres. Effekten kan forventes fullt ut først
etter ca. tre år.

Innenfor rammen av EU og Stabilitetspakten
for Sørøst-Europa bidrar bl.a. Norge til å bygge
opp en velfungerende utlendingsforvaltning og
mer effektiv grensekontroll i en rekke land. Enga-
sjementet i Budapest-prosessen mot ulovlig inn-
vandring i Europa vil også bli videreført.

Det arbeides med en forstudie om en felles
database som registrerer alle som søker om visum
til Schengen-landene. Dette vil øke kontrollmulig-
hetene i forhold til ulovlig innvandring.

Tilbudet om DNA-analyser i enkelte familie-
gjenforeningssaker vil bli videreført. Det skal gjen-
nomføres endringer i utlendingslovgivningen i
2003 for å styrke dette arbeidet. Hensikten er at
myndighetene i tvilstilfeller lettere skal kunne fast-
slå korrekte slektskapsrelasjoner og gi et tilbud til
dem som ikke kan dokumentere familietilknyt-
ning. 

Arbeidet med å redusere saksbehandlingsti-
dene på utlendingsfeltet vil fortsette. Søkerne skal
få god og oppdatert informasjon om forventet saks-
behandlingstid, jf. delmål 2 og 3. 

5. Bedre tilrettelegging for bruk av utenlandsk 
arbeidskraft når behovet ikke kan dekkes 
innenlands eller innen EØS

Tilstandsvurdering

Med virkning fra 1.1.2002 ble det gjennomført en
rekke forenklinger i regelverket som skal legge til
rette for økt arbeidsinnvandring, særlig av spesia-
lister. Rutinene for arbeidsmarkedsmessig vurde-
ring av spesialistarbeidstillatelser er forenklet
innenfor rammen av en årlig kvote på 5 000 tillatel-
ser i 2002. Spesialister kan få visum for å søke
arbeid i Norge, og spesialister og sesongarbeidere
kan søke arbeidstillatelse fra riket. Noen utenriks-
stasjoner har fått myndighet til å innvilge søknader
om spesialistarbeidstillatelser, og politiet har fått
utvidet myndighet til å behandle søknader om
arbeidstillatelse. Det har også blitt lettere å få fore-
løpig arbeidstillatelse mens hovedsøknad er til
behandling. Bestemmelsen om at utlendinger som
har studert i Norge som hovedregel ikke kan få
arbeidstillatelse før etter fem års opphold utenfor
riket (karanteneregelen), er opphevet. Med virk-
ning fra 1.7.2002 er ordningen med arbeidstilla-
telse til ufaglært russisk arbeidskraft til fiskeindus-
trien i nord utvidet. 

I løpet av 1. halvår 2002 ble det innvilget 715 og
12 603 arbeidstillatelser til hhv. spesialist og
sesongarbeider, sammenliknet med hhv. 777 og
11 920 for hele 2001. Dette tyder på at liberaliserin-
gen av regelverket har hatt effekt. Økt arbeidsinn-
vandring fører også til økt antall søknader om fami-
liegjenforening, besøksvisum mv. Samlet betyr det
flere saker å behandle for utlendingsforvaltningen. 

Strategier og tiltak

Regjeringen legger til grunn at det vil være større
behov for rekruttering av arbeidskraft fra utlandet i
årene framover. Regelverket vil bli ytterligere for-
enklet med sikte på å lette rekruttering av etter-
spurt utenlandsk arbeidskraft, både faglært og
ufaglært. Det er bl.a. foreslått en generell regel om
at arbeidsgiver skal kunne søke om arbeidstilla-
telse på vegne av utenlandsk arbeidstaker. 

Kommunal- og regionaldepartementet har
dessuten lagt fram et høringsdokument som drøf-
ter hvordan regelverket kan legge bedre til rette
for bedre tilgang på ufaglært arbeidskraft fra land
utenfor EØS når behovet ikke kan dekkes på
annen måte. En ny ordning for ufaglærte kan
avgrenses på ulike måter for å forhindre at innen-
landsk arbeidskraft fortrenges. Etter høringsrun-
den vil det bli vurdert hvilke forslag som det er
aktuelt å gå videre med og legge fram for Stortin-
get. 
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Beskyttelse til flyktninger 

Flyktningpolitikken har med basis i internasjonale
forpliktelser som mål å gi beskyttelse til flyktnin-
ger og andre som av flyktningliknende grunner
står i fare for å miste livet eller bli utsatt for umen-
neskelig behandling. Det omfatter også personer
som forfølges på grunn av kjønn eller seksuell leg-
ning. I mange tilfeller er det mest formålstjenlig å
gi flyktninger hjelp nær konfliktområdene, men
noen vil også ha behov for beskyttelse i Norge. Det
gjelder både overføringsflyktninger, som tas ut på
en kvote i samarbeid med UNHCR, og noen asylsø-
kere. 

6. Differensiert behandling av asylsøkere innenfor 
rammen av internasjonale konvensjoner 

Tilstandsvurdering

Personer som søker asyl, skal ikke sendes fra
Norge til områder hvor de risikerer forfølgelse,
eller hvor de kan miste livet eller bli utsatt for
umenneskelig behandling. Asylsøkere som ifølge
utlendingslovens definisjon er flyktninger, skal inn-
vilges asyl. I første halvår 2002 innvilget UDI asyl i
2 pst. av sakene. I ca. 20 pst. av sakene ble det gitt
opphold på humanitært grunnlag, hvorav om lag
halvparten av flyktningliknende grunner. I halvpar-
ten av sakene ble det gitt avslag, mens ca. 25 pst.
ble overført til Dublin-prosedyre. I tillegg kommer
asylvedtak som gjelder overføringsflyktninger.

Andre halvår 2001 økte tilstrømmingen av asyl-
søkere til Norge betraktelig. Antallet ankomster 1.
halvår 2002 var noe lavere, i overkant av 8 000, men
på et stabilt høyt nivå i norsk sammenheng. Det
var en ny økning i juli. Søkerne kommer fra en
rekke land, også fra land der menneskerettighets-
situasjonen er tilfredsstillende. Det gjelder bl.a.
noen av søkerlandene til EU. Størsteparten av
søkerne har ikke reisedokumenter, noe som betyr
ekstra arbeid for myndighetene. Hittil i år er ca. 30
pst. kvinner og ca. 5 pst. enslige mindreårige. Pr.
1.8.2002 har det kommet om lag 380 enslige min-
dreårige asylsøkere, mens det på samme tidspunkt
i fjor hadde ankommet om lag 200.

Asylsaksbehandlingen skal være differensiert.
Saker hvor det i utgangspunktet åpenbart verken
foreligger behov for beskyttelse eller forhold som
tilsier at annen type tillatelse vil bli gitt, skal
behandles umiddelbart. Utgangspunktet for denne
vurderingen er en søkers opprinnelsesland. Samti-
dig skal søkers rettsikkerhet ivaretas. Intervju skal
foretas kort tid etter at søknad er fremmet, vedtak
skal fattes kort tid etter intervju, og klagebehand-
ling skal skje fortløpende. Enslige mindreårige

asylsøkere skal prioriteres i alle ledd. Det tilstre-
bes bruk av kvinnelig tolk til kvinnelige asylsø-
kere. Alle asylsøkere har rett til fritt rettsråd. Ord-
ningen med fritt rettsråd i asylsaker og i enkelte
andre utlendingssaker har blitt kraftig kritisert
fordi den er kostbar, og fordi det er reist tvil om
alle saker blir behandlet tilfredsstillende.

Alle asylsøkere får tilbud om innkvartering i
mottak. I juli 2002 var ca. 30 pst. av beboerne kvin-
ner, mens enslige mindreårige utgjorde i under-
kant av 5 pst. Mottakene gir jevnt over høy prioritet
til kvinner og barn. 76 pst. har kvinnegrupper, og
55 pst. har egne fellesrom for kvinner. 65 pst. har
innført særskilte tiltak for å hindre at kvinner blitt
utsatt for uønsket oppmerksomhet fra menn. Kvin-
ner er i stor grad sikret medvirkning gjennom del-
takelse i beboerråd. Mottakssystemet er nærmere
omtalt under kap. 520 Utlendingsdirektoratet, post
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak.

For å sikre bedre oppfølging av enslige mindre-
årige asylsøkere er det satt ned en tverrdeparte-
mental arbeidsgruppe som skal utrede alternative
mottaks- og bosettingsmodeller, alternativ til
dagens vergeordning og rutiner for forhåndsgod-
kjenning og oppfølging av slektsplassering. Som
ledd i arbeidet er det bevilget penger til SOS Bar-
nebyer for å utrede en bosettingsmodell for enslige
mindreårige og til Salangen kommune for å prøve
ut et vergeprosjekt. Arbeidsgruppens sluttrapport
skal foreligge ved årsskiftet 2002/2003. Departe-
mentet har imidlertid allerede iverksatt strakstiltak
for å styrke kontrollen i forhold til enslige mindreå-
rige asylsøkere som flytter til slekt. Dette fordi
forskning viser at en del enslige mindreårige som
bor hos slekt ikke får den oppfølging de har behov
for. 

For øvrig arbeider departementet og UDI med
å følge opp tiltakene i St.meld. nr. 17 (2000-2001)
Asyl- og flyktningpolitikken i Noreg. Det arbeides
med rutiner for en barnefaglig vurdering av ens-
lige mindreårige i mottak med tanke på å avklare
hjelpebehov, og i forhold til oppsporing av foreldre.
Det avholdes to årlige tilsyn av avdelingene for
enslige mindreårige, og i tillegg arbeides det med
å utvikle et konsept for tilsyn med det enkelte
barn. Videre er det utarbeidet rutiner for oppføl-
ging av enslige mindreårige asylsøkere som for-
svinner fra mottak. 

Som ledd i arbeidet med å sikre raskere saks-
behandling og raskere retur, differensieres tilbu-
det for asylsøkere i mottak. De med antatt grunn-
løse søknader og de med endelig avslag som ven-
ter på avreise, skal ha et enklere tilbud. Det legges
stor vekt på informasjon, motivasjon og realitets-
orientering overfor dem som får avslag. Samtidig
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legges det også stor vekt på å sikre situasjonen for
barn.

For å få flere til å akseptere frivillig retur, ble
det fra 1.6.2002 innført en ordning der de som har
fått endelig avslag på søknaden om asyl, får redu-
serte ytelser etter Reglement for økonomisk hjelp
til beboere i statlige mottak (Pengereglementet)
når utreisefristen har gått ut. Det foretas imidlertid
ikke trekk i barns ytelser. Personer med antatt
grunnløse søknader får ikke arbeidstillatelse.

I samarbeid med International Organization for
Migration (IOM) er det iverksatt et returprogram
for personer med avslag på asylsøknaden for å få
flere til å reise frivillig. Det består bl.a. av informa-
sjon, transport til hjemlandet, begrenset reise-
støtte ved behov, og eventuell oppfølging i hjemlan-
det. Alle asylsøkere får informasjon om returpro-
grammet i asylintervjuene og ved underretning om
asylvedtakene. I tillegg informerer mottakene om
programmet. I perioden april-juli 2002 har nær-
mere 300 personer benyttet seg av ordningen.

Norge har gjennom en samarbeidsavtale knyt-
tet seg til Dublin-konvensjonen om hvilket EU-land
som har plikt til å behandle en søknad om asyl.
Konvensjonen skal hindre at asylsøkere blir sendt
fra land til land, uten at noe land foretar en reali-
tetsvurdering av om vedkommende er flyktning
etter flyktningkonvensjonen. En ny EU-rettsakt vil
i løpet av noe tid erstatte Dublin-konvensjonen, jf.
St.prp. nr. 38 (2000-2001). Hensikten er et mer
effektivt samarbeid. 

20-30 pst. av asylsakene blir behandlet etter
Dublin-konvensjonen. Dette viser at mange asylsø-
kere har vært i andre land først. I omkring 90 pst.
av disse sakene har Norge fått aksept for å tilbake-
føre asylsøkere til andre land. Antallet anmodnin-
ger om tilbaketaking til Norge er klart lavere.
Dublin-arbeidet er under kontinuerlig utvikling og
oppfølging. 

Strategier og tiltak

UDI skal overta ansvaret for hoveddelen av
ankomstregistreringen av asylsøkere fra politiet
for å sikre at denne kan samordnes bedre med søk-
nadsbehandlingen. Det innebærer en effektivise-
ring i forhold til dagens ordning.

UDI skal videreutvikle samarbeidet med poli-
tiet om rutiner ved ankomst og uttransportering,
spesielt i forbindelse med antatt grunnløse asyl-
søknader. Det tas sikte på å opprette bilaterale
avtaler med aktuelle land for å sikre rask retur,
også av personer som mangler dokumenter.

Det foretas en bred gjennomgang av ordningen
med fritt rettsråd i asylsaker og enkelte andre

utlendingssaker. Eventuelle større endringer i ord-
ningen vil bli iverksatt i 2003. 

Det nye returprogrammet skal utvikles videre
og tilpasses ulike grupper. Arbeidet skal rettes inn
mot den enkelte, mottak og kommuner. 

Departementet vil nøye følge den videre utvik-
lingen av det differensierte mottakssystemet, og
særlig situasjonen for enslige mindreårige asylsø-
kere. For øvrig vil departementet vurdere anbefa-
lingene arbeidsgruppen kommer med vedrørende
alternative mottaks- og bosettingsmodeller, verge-
ordning og rutiner for forhåndsgodkjenning og
oppfølging av slektsplassering. Tiltak for å
beskytte kvinner mot uønsket oppmerksomhet fra
menn skal gjennomføres i alle mottak.

7. Fleksibel bruk av kvoten for overførings-
flyktninger 

Tilstandsvurdering

Innenfor en 3-års periode fastsettes det en årlig
kvote for hvor mange overføringsflyktninger
Norge skal gjenbosette, dvs. finne en varig løsning
for. Uttaket av disse flyktningene skjer vanligvis i
samarbeid med UNHCR, og i samsvar med krite-
rier fastsatt av Kommunal- og regionaldepartemen-
tet. Siden 1998 har den årlige kvoten vært på 1 500
plasser. Antall flyktninger som blir tatt ut innenfor
kvoten, varierer imidlertid fra år til år. I 1998 tok
Norge ut 1 124 overføringsflyktninger og i de påføl-
gende år 1 480, 1 481 og 1 269. Uttaket i 2002 antas
å bli på i underkant av 1 200 personer. Flyktninger
fra Midtøsten og Afrika er prioritert.

Utgifter knyttet til etablering og drift av en
egen gjenbosettingsattaché har vært finansiert
gjennom alternativ bruk av et begrenset antall kvo-
teplasser for å styrke gjenbosettingsarbeidet, jf.
kap. 521, post 60 Integreringstilskudd.

Strategier og tiltak

Regjeringen foreslår at kvoten for overføringsflykt-
ninger fortsatt vurderes fleksibelt innenfor treårs-
perioder. Inneværende periode begynte i 2001 og
avsluttes i 2003. Fleksibiliteten innebærer at
ubrukte plasser kan overføres til etterfølgende år
innenfor perioden. Det var 230 ubrukte plasser i
2001. Anslagsvis vil ca. 500 plasser kunne overfø-
res til 2003. Fordi det har kommet mange asylsø-
kere det siste året og fordi bosetting av dem som
får opphold er vanskelig, settes kvoten for 2003 til
750 plasser. Det vil gi ca. 1 250 plasser til disposi-
sjon neste år. For 3-års perioden 2001-2003 innebæ-
rer det at kvoten er redusert med 750 plasser. 
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Norge vil fortsatt samarbeide nært med
UNHCR om bruken av kvoteplassene. Ved uttak
skal det som tidligere år, tas utgangspunkt i den
enkeltes flyktningbakgrunn, behov for å bli bosatt i
et nytt land og muligheten for å kunne delta og
klare seg selv i det norske samfunnet. Det legges
opp til tettere dialog med UNHCR om hvem Norge
prioriterer for gjenbosetting. Et slikt utviklingsar-
beid ventes å være ressursbesparende. Utsatte
kvinner er blant dem som vil bli tatt ut, og det tas
særlig hensyn i saker som inkluderer barn. 

Regjeringen foreslår at midler tilsvarende
50 kvoteplasser kan brukes til arbeid for å gjøre
gjenbosettingsarbeidet mer effektivt både i og
utenfor Norge, bl.a. for å styrke arbeidet med å få
flere land til å tilby gjenbosettingsplasser og for å
arbeide for alternative varige løsninger for utsatte
flyktninger. Innenfor denne rammen avsettes det
midler til å bistå UNHCR i arbeidet med å forbe-
rede saker for Norge, bl.a. ved ordningen med en
egen norsk gjenbosettingsattaché. Det avsettes
også midler til et informasjonsprogram som skal
sørge for at overføringsflyktninger får bedre kunn-
skap om norske samfunnsforhold i forbindelse
med ankomst til Norge. Informasjon til kommu-
nene om de gruppene overføringsflyktninger som
bosettes i kommunene, skal også ivaretas gjennom
programmet, jf. delmål 9. 

8. Aktiv tilrettelegging for at flyktninger skal kunne 
vende tilbake til hjemlandet i trygghet 

Tilstandsvurdering

I perioden 1.1. - 1.8.2002 har kun 154 personer,
hvorav vel halvparten kvinner, vendt tilbake til
hjemlandet. De aller fleste har reist til Bosnia-Her-
cegovina eller Jugoslavia, dvs. Kosovo. I samme
periode har 36 personer som tidligere har mottatt
tilbakevendingsstøtte, gjeninnvandret til Norge.
Nesten alle kommer fra Kosovo.

Hovedtyngden av tilbakevendingen til Balkan
er over. Det er på sikt muligheter for en viss tilba-
kevending til andre land hvor den politiske situa-
sjonen har bedret seg, som Afghanistan, Somalia
og Sri Lanka. Midler avsatt til humanitær innsats
og til utviklingshjelp, kan bidra til å gjøre tilbake-
vending mulig hvis bruken av slike midler også
har et flyktningperspektiv. 

En statlig støtteordning for flyktninger og per-
soner med opphold på humanitært grunnlag som
ønsker å vende tilbake til hjemlandet, har eksistert
siden 1992, jf. kap. 521, post 72 Tilbakevending for
flyktninger. Ordningen er den samme uansett hvil-
ket land flyktningene kommer fra. Erfaringen hittil

viser at det først og fremst er personer fra Bosnia-
Hercegovina og Kosovo, som har hatt kollektiv
beskyttelse i Norge, som har benyttet seg av ord-
ningen. I tillegg har en større gruppe chilenere
mottatt støtte.

Praktisk informasjon og rådgivning om tilbake-
vending skal være et tilbud til alle flyktninger som
vurderer å vende tilbake til hjemlandet. Flyktnin-
gerådet har siden 1995 mottatt prosjektmidler for å
gi informasjon og rådgivning om tilbakevending. 

Strategier og tiltak

Resultatene fra evalueringen av ordningen med
støtte til tilbakevending forventes å foreligge mot
slutten av 2002. På grunnlag av evalueringen
ønsker departementet å vurdere støtteordningen.
Et sentralt tema i en slik vurdering vil være behov
for en ny og bedre ordning for tilbakebetaling av
støtte ved gjeninnvandring, jf. rapportering under
kap. 521, post 72.

Støtten til tilbakevendingsprosjekter skal i før-
ste rekke bidra til å opprettholde informasjons- og
rådgivningsvirksomheten overfor de gruppene
som tilbakevending er aktuelt for. I tillegg kan det
gis støtte til tiltak i Norge som flyktningene kan ha
nytte av etter at de har vendt tilbake til hjemlandet.
Prosjekter og tiltak med kvinner som målgruppe,
prioriteres. I tillegg bør det bygges opp mer kom-
petanse i mottak og kommunene. Aktuell fors-
kning og evaluering på tilbakevendingsfeltet skal
følges opp.

Metoder og erfaringer i tilbakevendingsarbei-
det skal benyttes i pågående utviklingsarbeid som
gjelder retur av personer med avslag på asylsøkna-
den. 

Like muligheter til deltakelse

Det er et mål at alle, uavhengig av opprinnelse og
kjønn, skal ha like muligheter, rettigheter og plik-
ter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser.
Innsats mot rasisme og diskriminering er viktig for
å nå dette målet. Rask og god bosetting av flyktnin-
ger er grunnlag for et aktivt liv i trygge omgivelser.
Et samordnet og obligatorisk kvalifiseringstilbud
for nyankomne, tilrettelagt for både kvinner og
menn, vil føre til raskere deltakelse i ordinær
utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv. Utviklingen
av det offentlige tjenestetilbudet skal ta hensyn til
brukernes kjønn og til språklig, kulturell og reli-
giøs bakgrunn. For å sikre medvirkning og innfly-
telse skal dialogen og samarbeidet mellom innvan-
drere og myndigheter videreutvikles og styrkes.
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9. Rask og god bosetting med introduk-
sjonsprogram i alle bosettingskommuner 

Tilstandsvurdering

Målet er at alle flyktninger skal bosettes innen 6
måneder etter at de har fått opphold i Norge, ens-
lige mindreårige før det har gått tre måneder. Pr.
1.7.2002 var det bosatt 4 139 flyktninger, hvorav
167 enslige mindreårige. Personer som er bosatt
fra mottak har i gjennomsnitt ventet i åtte måneder
på kommuneplass etter vedtak om opphold. 40 pst.
av flyktningene som er bosatt fra mottak, hadde
ventet mer enn seks måneder etter vedtak om opp-
hold. Bare en tredjedel av de enslige mindreårige
ble bosatt innen tre måneder etter vedtak om opp-
hold. Hovedårsaken til lang ventetid på bosetting
er at kommunene, særlig i østlandsområdet, bru-
ker lang tid på å skaffe boliger til enslige, jf. kap.
521, post 60. 

2002 er det første året med ny bosettingsord-
ning, jf. omtale under kap. 521, post 70 Bosettings-
ordningen og integreringstilskuddet, oppfølging. I
2002 er det behov for å bosette om lag 6 000 perso-
ner. Familiegjenforente kommer i tillegg. Kommu-
nene har fattet vedtak om 7 000 plasser, men ikke
alle kan tas i bruk inneværende år. Selv om kom-
munene nå fatter vedtak om bosetting tidligere og
tilbyr flere plasser, har ikke den nye bosettingsord-
ningen, så langt, ført til en økning i det antall flykt-
ninger som faktisk bosettes i kommunene, noe
som bl.a. skyldes at det ofte tar lang tid å skaffe
boliger. Den har heller ikke medført at en så stor
andel som ønskelig er blitt bosatt i det sentrale øst-
landsområdet, noe som dels skyldes det store
antall familiegjenforente som er kommet, dels pro-
blemet med å skaffe boliger. Behovet for kommu-
neplasser i 2003 er beregnet til 8 800 personer. Tal-
let inkluderer både personer bosatt fra mottak,
overføringsflyktninger og familiegjenforente.
Gruppen familiegjenforente har i 2002 vært spesi-
elt stor som følge av restansenedbyggingen i UDI.
Behovet for kommuneplasser er større enn tilgan-
gen, særlig i østlandsområdet. Behovet i 2003 vil
være betinget av hvor mange som blir bosatt i
2002.

Bosettingen av overføringsflyktninger byr fort-
satt på spesielle utfordringer. Forskning viser at
overføringsflyktninger, i større grad enn tidligere,
blir bosatt i mindre sentrale kommuner med rela-
tivt sett stor arbeidsledighet og begrenset erfaring
i flyktningarbeid. I tillegg har både kommunene og
den enkelte flyktning behov for bedre informasjon. 

I statsbudsjettet for 2001 og 2002 ble integre-
ringstilskuddet og ekstratilskuddene til bosetting
av eldre og funksjonshemmede økt, jf. kap. 521,
post 60. Kommuner mener at mangel på boliger,

særlig til enslige og mange familiegjenforente, er
hovedårsaker til at det likevel ikke blir bosatt et til-
strekkelig antall flyktninger. I tillegg ønsker noen
kommuner å bosette andre nasjonaliteter enn dem
de blir anmodet om. Andre årsaker til lange vente-
tider kan være forhold av medisinsk art eller fami-
lietilknytning.

Nyankomne innvandrere har ofte behov for
kvalifisering for å komme inn på arbeidsmarkedet.
Det krever at utdannings- og arbeidsmarkedsmyn-
dighetene legger til rette for differensierte og indi-
vidtilpassede kvalifiseringstilbud både for kvinner
og menn. 

Forskningsstiftelsen Fafo har evaluert 16 av de
26 utviklingsprosjektene som med støtte og oppføl-
ging fra UDI har prøvd ut en ordning med intro-
duksjonsprogram, jf. kap. 521, post 71 Kunnskaps-
utvikling. De resterende 10 vil bli evaluert i løpet
av 2002. Evalueringen viser at når lønnet kvalifise-
ring erstatter sosialhjelp, og deltakerne får tilbud
om et heldagsprogram, bedres norskkunnskapene
og jobbmulighetene øker. Lønnet individbasert
kvalifisering fører også til at flere kvinner deltar.
Fafos evaluering peker på at det et er et stort
behov for utvikling av kompetanse og metoder for
å utarbeide gode introduksjonsprogram. 

Prosjektet ”Norskopplæring for voksne innvan-
drere 1998-2002”, utført av VOX, viser at dagens til-
skuddsordning for opplæring i norsk med sam-
funnskunnskap for voksne er sjenerøs med hensyn
til antall timer, men at gjennomstrømmingen er
dårlig og resultatene uklare. Mange kvinner deltar
aktivt i opplæringen, mens noen har problemer på
grunn av omsorgsoppgaver eller helseproblemer,
jf. kap. 254, post 60 Tilskudd til opplæring for
voksne innvandrere på Utdannings- og forsknings-
departementets budsjett. På bakgrunn av den
eksterne vurderingen av dagens ordning med opp-
læring i norsk med samfunnskunnskap og en tverr-
departemental gjennomgang, utreder regjeringen
nå en større omlegging av hele ordningen.

Strategier og tiltak

I 2003 må bosettingen gå raskere. Den nye boset-
tingsordningen skal brukes aktivt. Viktige hensyn
er fortsatt at flyktninger skal kunne bo nær familie
og venner, at det lokalt er mulig å bygge opp grup-
per fra samme land, og at det finnes muligheter for
utdanning, kvalifisering og arbeid. Mottakenes
mer aktive rolle i bosettingen vil bli videreutviklet.
Prioriterte grupper i bosettingsarbeidet vil være
enslige mindreårige og personer som har ventet
lenge på bosetting. 

Kommunenes sentralforbund (KS) vil gjen-
nomføre møter med kommuner i de områder der
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flest flyktninger ønsker å bosette seg. Slik kan
bosettingen vurderes i en regional sammenheng,
både når det gjelder arbeidsmarked og boligmar-
ked. Hensikten er å øke bosettingen i disse områ-
dene, og samtidig bidra til redusert flytting til
andre kommuner (sekundærflytting). Det er viktig
at både menn og kvinner får informasjon om
arbeidsmarkedet, slik at de kan vurdere mulighe-
ten til arbeid ved valg av bosted. 

Regjeringen vil utvikle et mer helhetlig tilbud
til enslige mindreårige både i mottaks- og boset-
tingsfasen. Alternative modeller for mottak og
bedre oppfølging av dem som bor hos slektninger
blir vurdert. En ordning for enslige mindreårige
som kan erstatte eller komme i tillegg til dagens
vergeordning, er også nødvendig. I 2003 vil det bli
bevilget midler over kap. 521, post 71 til utprøving
av alternativ vergeordning og modeller for boset-
ting av enslige mindreårige og til menneskerettig-
hetskurs for enslige mindreårige. 

Informasjon til kommunene om overførings-
flyktninger som skal bosettes i kommunen, skal
skje gjennom et eget informasjonsprogram, jf. del-
mål 7. Overføringsflyktninger med helseproble-
mer bør bosettes der det finnes et tilrettelagt helse-
tilbud. Kommunenes behov for mer kunnskap om
hver enkelt flyktning skal for øvrig ivaretas gjen-
nom bedre samarbeid med UNHCR. 

Stortinget fattet i 2002 vedtak om å anmode
regjeringen om å fremme et lovforslag som forplik-
ter kommunene til å legge tilrette et obligatorisk
introduksjonsprogram for nyankomne innvan-
drere, jf. Innst. S. nr. 129 (2001-2002). Regjeringen
vil legge fram en odelstingsproposisjon om dette i
løpet av 2002. Økonomisk selvstendighet er en
grunnleggende forutsetning for likestilling mellom
kjønnene. Til forskjell fra behovsprøvd sosialhjelp,
der familiens inntekt ses under ett, skal introduk-
sjonsstønad til deltakerne i et slikt program være
en individuell ytelse som sikrer også nyankomne
kvinner egen inntekt i kvalifiseringsperioden. UDI
er ansvarlig for oppfølging av kommunene og vil
gjennom en omfattende satsing på informasjon,
råd, veiledning og opplæring legge til rette for at
kommunenes kompetanse øker. Erfaringer og
kunnskap fra de 26 kommunale prosjektene blir
overført av UDI til alle bosettingskommuner for å
sikre at flyktninger og innvandrere får mer likever-
dige kvalifiseringstilbud uavhengig av hvor de
bosettes. Det vil videre bli bevilget midler til opp-
start og utprøving av modeller i forhold til intro-
duksjonsordningen som kommuner kan søke om,
jf. kap. 521, post 62 Kommunale innvandrertiltak. 

Flyktningers medbrakte utdanning og yrkeser-
faring er verdifull for norsk arbeids- og samfunns-
liv og skal utnyttes bedre. Regjeringen vil bevilge

prosjektmidler over kap. 521, post 71 til nærings-
virksomhet som legger til rette for å ta inn ledige
innvandrere. 

10. Mindre etnisk diskriminering og rasisme og et 
tjenestetilbud tilpasset brukernes språklige, 
kulturelle og religiøse bakgrunn

Tilstandsvurdering

Rasisme og diskriminering fører til barrierer for
deltakelse på viktige samfunnsområder for perso-
ner med innvandrerbakgrunn. Det er lite retts-
praksis, og kriminalstatistikken på området er
mangelfull. Det finnes imidlertid annen dokumen-
tasjon som gjør det mulig å danne seg et bilde av
situasjonen når det gjelder etnisk diskriminering i
Norge. 

Senter mot etnisk diskriminering (SMED)
utgir årlig rapporter basert på de henvendelser
senteret mottar, jf. kap. 522. UDI lager rapporter
om art og omfang av rasisme og diskriminering på
kommunenivå. Både FNs rasediskrimineringsko-
mité (CERD) og Europarådets kommisjon mot
rasisme og intoleranse (ECRI) lager jevnlig rappor-
ter om tilstanden i Norge. Forskning og utrednin-
ger dokumenterer også at personer med innvan-
drerbakgrunn opplever diskriminering og andre
former for utestenging i samfunnet. I følge de
nevnte rapportene er diskriminering særlig et pro-
blem i arbeidslivet, i boligsektoren og i forhold til
enkelte typer offentlig og privat tjenesteyting. Dis-
kriminering kan komme til uttrykk gjennom usak-
lig forskjellsbehandling, usynliggjøring, tilbakehol-
delse av informasjon og latterliggjøring. Ofte er
slik diskriminering vanskelig å bekjempe.

Arbeidet for å sikre kvinner med innvandrer-
bakgrunn like muligheter er likestillingskamp i
mer enn én forstand. Mange kvinner opplever dis-
kriminering både på grunn av kjønn, opprinnelse
og trosbekjennelse. På liknende måte opplever
også homofile med innvandrerbakgrunn en form
for dobbelt diskriminering.

Innenfor flere språk er det stor mangel på kvali-
fiserte tolker. Skjermtolking oppfattes som positivt
av brukerne, men er kostbart. Det er også svakhe-
ter når det gjelder kvaliteten på tolketjenester
innen politi og rettsvesen. For lite bruk av tolk og
utstrakt bruk av ukvalifiserte tolker kan være en
medvirkende årsak til at innvandrere opplever dis-
kriminering og annen forskjellsbehandling. 

Fra høsten 2002 er det opprettet 10 nye studie-
plasser innen tolkeutdanningen ved Universitetet i
Oslo, jf. kap. 260 på Utdannings- og forskningsde-
partementets budsjett for 2002. Tilbudet starter
med språkene albansk og arabisk.
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Strategier og tiltak
Arbeidet mot rasisme og diskriminering forutset-
ter en samordnet offensiv innsats fra offentlige
instanser og frivillige organisasjoner – både sen-
tralt og lokalt. Utslag av rasisme og diskriminering
må bekjempes, både gjennom et effektivt lovverk
og forebyggende og holdningsskapende tiltak. Det
er nødvendig å ha et langsiktig perspektiv på de til-
tak som iverksettes. Regjeringen vil legge fram for-
slag om en lov mot etnisk diskriminering innen
årsskiftet 2003/2004.

Regjeringen la i juli 2002 fram Handlingsplan
mot rasisme og diskriminering (2002-2006). Tilta-
kene i planen retter seg særlig mot satsingsområ-
dene arbeidsliv, tilpasning av offentlige tjenester,
skole/utdanning, politi/påtalemyndighet/domsto-
lene, dokumentasjon/overvåking, Internett og
lokalmiljø. Kjønnperspektivet er en integrert del av
tiltakene i planen. 

Blant tiltakene i arbeidet mot rasisme og diskri-
minering er også kunnskapsutvikling og tilskudd
til frivillig virksomhet, jf. kap. 521, post 71 Kunn-
skapsutvikling og post 73 Tilskudd til innvandrer-
organisasjoner og annen frivillig virksomhet.
Arbeidet med å utvikle gode dokumentasjons- og
registreringsmetoder har høy prioritet. Statistikk
som utvikles vil få fram kjønnsdimensjonen. Tverr-
faglig veiledningstjeneste i lokalt arbeid mot
rasisme og fremmedfiendtlighet skal oppretthol-
des. Det vil bli satt i gang forskning som ser spesi-
elt på barrierer mot deltakelse på arbeidsmarkedet
for kvinner med innvandrerbakgrunn. 

Regjeringen legger vekt på det internasjonale
arbeidet mot rasisme og diskriminering, bl.a. opp-
følging av FNs Verdenskonferanse mot rasisme og
FNs rasediskrimineringskonvensjon. 

Handlingsplan for å øke deltakelsen i samfun-
net for barn og unge med innvandrerbakgrunn ble
lansert i juni 2002. Hovedsatsingen er å bedre
språk- og samfunnskunnskapene både hos førsko-
lebarn og deres foreldre, og bedre samarbeidet
mellom foreldre og skole. 

Arbeidet med å kvalitetssikre tolker som ikke
er statsautoriserte, videreføres. Arbeidet med
rekruttering av gode tolker i offentlig sektor fort-
setter. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for bruk
av tolk i statlige mottak. Det skal opprettes et tolke-
register for å bidra til en mer effektiv bruk av de
tolkene som finnes, og for å gi brukerne bedre
oversikt over tolkenes kompetanse. Det skal arran-
geres tolkekurs for å bøte på det mangelfulle
utdanningstilbudet. En utredning om videreutvik-
ling av utdanningstilbudet for tolker skal gjennom-
føres. 

11. Dialog og samarbeid mellom myndighetene og 
personer med innvandrerbakgrunn 

Tilstandsvurdering

Lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd
og lokale kontaktutvalg har utviklet seg til viktige
kontaktpunkter for myndighetene i enkelte kom-
muner og fylkeskommuner. En rapport fra Univer-
sitetet i Bergen viser at der slikt samarbeid funge-
rer, er det et viktig virkemiddel for økt deltakelse
og for å sikre at myndighetenes tiltak er tilpasset
innvandrernes behov. Det er imidlertid behov for
ytterligere å utvikle og styrke arenaer for sam-
handling og kontakt mellom de ulike minoritets-
miljøene og samfunnet ellers. 

Kvinner, og spesielt unge jenter, med innvan-
drerbakgrunn deltar i økende grad i den offentlige
debatt. I 2002 har regjeringen i samarbeid med inn-
vandrerorganisasjonene, satt søkelyset på tvangs-
ekteskap og kjønnslemlestelse. 

Innvandrere deltar i beskjeden grad i politikk
og organisasjonsliv. Sammenliknet med tall for alle
stemmeberettigede er valgdeltakelsen blant uten-
landske statsborgere i kommunevalg lav, spesielt
for statsborgere fra ikke-vestlige land. Norske bor-
gere med innvandrerbakgrunn har imidlertid en
valgdeltakelse som ligger noe nærmere den øvrige
befolkningen. Kvinner har en høyere valgdelta-
kelse enn menn i de fleste nasjonalitetsgrupper. 

Strategier og tiltak

Tilskuddet til landsdekkende organisasjoner er
evaluert, og mål og kriterier for støtten er vurdert.
Det vil bli utarbeidet nye retningslinjer for til-
skuddsordningen som vil gjelde fra 2003, jf. kap.
521, post 73 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner
og annen frivillig virksomhet. 

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myn-
dighetene (KIM) er evaluert av Norsk institutt for
by- og regionforskning (NIBR). Denne evaluerin-
gen danner grunnlag for en omorganisering av
utvalget, jf. kap. 523. 

En av Makt- og demokratiutredningens under-
søkelser viser at personer med minoritetsbak-
grunn nærmest er fraværende i den gruppen som
regnes som samfunnselite. Undersøkelsen viser
også at blant dem som har innflytelse internt i de
ulike innvandrermiljøene, er det få kvinner. Videre
er utfordringene store når det gjelder etniske
minoriteters muligheter for innflytelse. 

Det har vokst fram flere organisasjoner av og
med ungdom med innvandrerbakgrunn, og myn-
dighetenes dialog og samarbeid med disse skal
utvikles. Bl.a. inviterte regjeringen til en nasjonal
dialogkonferanse i august 2002, hvor ungdom med
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innvandrerbakgrunn var en viktig deltakergruppe.
Lokale innvandrerorganisasjoners eget nettverks-
arbeid er også viktig, og det skal fortsatt oppmun-
tres til samarbeid på tvers av etniske og nasjonale
organisasjoner.

Myndighetenes dialog og samarbeid med kvin-
neorganisasjoner vil bli utviklet videre. Det skal
legges bedre til rette for at kvinner med innvan-
drerbakgrunn får nødvendig kunnskap om hvilke
rettigheter og plikter de har som samfunnsborgere
i Norge. 

Kap. 520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520)

Endringer som ikke framgår av tabellen: Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2002 ble bevilgningen på kap. 520, post 1 økt med 37 mill. kr til 381,627 mill. kr og kap. 520, 
post 21 økt med 284,5 mill. kr til 1 393,2 mill. kr, jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002).

Post 1 Driftsutgifter

Posten omfatter utgifter til drift av Utlendingsdi-
rektoratet (UDI). UDI, som har en sentral adminis-
trasjon i Oslo og seks regionkontorer, har ansvar
for bl.a. behandling av saker etter utlendingsloven
og ansvar for mottak, bosetting og oppfølging av
introduksjonstiltak for nyankomne innvandrere, jf.
omtale innledningsvis. UDI skal dessuten i samar-
beid med andre virksomheter bidra til integrering
og deltakelse, mangfold og fellesskap i samfunnet,
jf. omtale over.

I 2001 fattet UDI 74 700 vedtak i 1. instans etter
utlendings- og statsborgerlovgivningen. Dette er
en økning i antall vedtak på i underkant av 50 pst. i
forhold til 2000. Økningen skyldes i hovedsak en
kombinasjon av økte bevilgninger og igangsatte
reformer i saksbehandlingen høsten 2001. 

Antall asylsøkere økte betraktelig i 2001 fra
10 8421 ved inngangen til året til 14 782 ved årsskif-
tet. Dette er en økning på 36 pst. fra 2000, og er det
høyeste antall asylsøkere som har kommet til
Norge i løpet av et år. De store kapasitetsproble-
mene i hele utlendingsforvaltningen ga uaksepta-
belt lange ventetider for svært mange søkere i

2001. I løpet av høsten 2001 ble det derfor planlagt
og delvis gjennomført en reform av asylsaksbe-
handlingen. Det er nå lagt opp til et system der
søkere med antatt grunnløse søknader skal
behandles enklere og raskere enn andre, jf. delmål
6. I tillegg er det gjennomført endringer i UDIs
organisasjons- og lederstruktur jf. delmål 2. 

UDI satte i verk et restansenedbyggingspro-
sjekt i oktober 2001, med mandat å redusere antall
ubehandlede saker innen 1.7.2002. Som et resultat
av dette og øvrige effektiviseringstiltak var UDIs
saksbehandlingstid pr. 1. juli i år redusert slik at
ingen saker var eldre enn seks måneder. I familie-
gjenforeningssaker der alle nødvendige opplysnin-
ger foreligger, eller som involverer barn med forel-
dre bosatt i Norge, er ingen saker eldre enn fem
måneder. Antallet ubehandlede saker i UDI er
redusert til 6 000 saker pr. 1.8.2002. 

Antall ansatte i UDI økte i løpet av 2001 fra ca.
475 til i overkant av 500 personer. Ressurstilførse-
len ble brukt både til å øke kapasiteten i asylsaks-
behandlingen og til å bygge ned restanser i andre
utlendingssaker. Veksten i 2001 var en fortsettelse
av den veksten UDI har vært gjennom siden 1998
som følge av økt saksmengde og tilførsel av nye

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Driftsutgifter 320 148 344 627 372 980

21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak 1 134 553 1 108 700 1 051 220

22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 99 300 66 070

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 14 339

Sum kap. 520 1 469 040 1 552 627 1 490 270

1  Inkludert søknader fra kosovoalbanere som tidligere hadde midlertidig beskyttelse.
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oppgaver. UDI vil overta en del av ankomstregis-
treringen av asylsøkere fra politiet. 

Resultatene av tiltakene og økte ressurser viser
seg ved at det er en klar nedgang i antallet ube-
handlede saker, samtidig som saksbehandlingsti-
den er redusert. UDI er en virksomhet i endring,
med økt produktivitet, ny organisasjonsstruktur og
mer fleksible arbeidsrutiner. Likevel gjenstår det
arbeid på disse feltene; saksbehandlingstiden skal
kortes ytterligere ned, og publikumsservicen skal
bedres ytterligere, jf. delmål 3. Ikke minst vil fer-
digstilling og iverksetting av Datasystem for utlen-
dingsforvaltningen (DUF) kreve ressurser også i
2003. Så store omstillinger som det som nå gjen-
nomføres i UDI, kan imidlertid bety at organisasjo-
nen vil få perioder med stagnasjon i utviklingen.

Budsjettforslag for 2003

Det foreslås en bevilgning til drift av UDI på
373 mill. kr i 2003. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak 

Bevilgningen på posten skal dekke statens utgifter
knyttet til drift av statlige mottak for asylsøkere og
flyktninger. 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har fullmakt til å
inngå avtaler om etablering og drift av statlige mot-
tak for asylsøkere og flyktninger. Mottakene er
lokalisert over hele landet og drives etter avtale
med private driftsoperatører, kommuner eller orga-
nisasjoner. Enslige mindreårige asylsøkere plasse-
res i egne avdelinger. Driften skal være i samsvar
med statens reglement og instrukser for drift og
økonomiforvaltning. All mottaksdrift konkurranse-
utsettes, så fremt det ikke er helt spesielle forhold
som tilsier at regelverket for offentlige anskaffel-
ser kan fravikes, som f.eks. uventet stor tilstrøm-
ming av asylsøkere. 

Ses det isolert på driftsavtalene, var gjennom-
snittlig pris pr. mottaksplass pr. døgn i 1. halvår
2002 på ca. kr 150 for ordinære plasser og plasser
for enslige mindreårige sett sammen, og ca. kr 200
for transittplasser. Gjennomsnittlig pris for plasser
i det nye transittsystemet inkludert ventetransitt,
som brukes ved uttransportering, vil bli høyere
enn prisen for ordinære plasser. Dette skyldes bl.a.
at det er behov for vakthold, høyere bemanning,
samt helsetjenester i denne type mottak.

I tillegg til disse kontraktfestede utgiftene til
driftsoperatørene dekker bevilgningen ytelser til
asylsøkere og flyktninger, inkludert enslige min-
dreårige, i tiden de oppholder seg i mottak. Videre
dekker bevilgningen 1. gangs helseundersøkelse,
flytting i forbindelse med bosetting i kommunene,

flytting mellom mottak, direktebosetting av asylsø-
kere av helsemessige og/eller sosiale årsaker, opp-
læringstiltak for mottaksansatte, utvikling av infor-
masjonsmateriell, halvdagsplass i barnehage for
fire- og femåringer og vertskommunekompensa-
sjonen, til dekning av gjennomsnittlige utgifter til
helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbin-
delse med statlige mottak. Utgifter til særskilte til-
tak som vakthold, tilrettelegging av boforhold for
personer med særskilte behov og utgifter til reise
og kost for asylsøkere og saksbehandlere knyttet
til intervju dekkes også over denne posten. Utlen-
dingsnemnda (UNE) disponerer 10 transittplasser
til bruk i forbindelse med klagebehandlingen. 

Ved behandling av St.meld. nr. 17 (2000-2001)
ble det vedtatt å bevilge midler til halvdagsplass i
barnehage for fire- og femåringer. Da det ikke er
aktuelt med barnehageplass for barn i ventetrans-
itt, og behovet for barnehageplasser ikke er så
stort som først antatt, foreslås noen av midlene
omdisponert til tiltak for barn i ventetransitt. For
2003 foreslår regjeringen videre å bruke i under-
kant av 14 mill. kr av midlene på posten til å styrke
informasjonen til asylsøkere i mottak i samarbeid
med frivillige organisasjoner, til aktivitetstiltak i
mottak som følge av reduksjon i tilskuddet til nor-
skopplæring for innvandrere, jf. kap. 254, post 60,
og til tiltak for enslige mindreårige asylsøkere i
mottak. 

Bevilgningsbehovet avhenger av antall perso-
ner i mottak. Dette er igjen avhengig av antall per-
soner som søker asyl, saksbehandlingstid i asylsa-
ker, andel innvilgelser/avslag, bosettingstakt og
effektuering av avslag. Prognosene for dette er
preget av stor usikkerhet, og bevilgningsbehovet
på posten vil kunne endre seg i løpet av budsjettpe-
rioden. 

For å ivareta behovet for fleksibel mottakskapa-
sitet, har avtalene UDI inngår med driftsoperatører
i all hovedsak 3 måneder oppsigelsestid. Det er et
mål at minimum 90 pst. av de ordinære faste mot-
taksplassene skal være belagt til enhver tid. Gjen-
nomsnittlig kapasitetsutnyttelse i perioden 1.1.-
1.8.2002 var på 94 pst. I perioder med stor opp- og
nedbygging kan målet fravikes, etter nærmere
avtale med departementet. Når det nye transittre-
gimet er utviklet, vil departementet sette særskilte
krav til ressursutnyttelsen.

Pr. 1.8.2002 disponerte UDI 19 641 mottaks-
plasser fordelt på 138 mottak. Totalt bodde det da
15 538 personer i mottak, 65 pst. menn og 35 pst.
kvinner. I mottak med utvidet omsorgstilbud var
det 262 enslige mindreårige. 24 pst. av disse var
under 16 år. Det har vært en økning i antall mot-
taksplasser siden sommeren 2001. Ca. 20 pst. av de
ordinære mottaksplassene er desentraliserte, dvs.
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at boenhetene er spredt i vanlige boligområder.
Mottakene er plassert i alle landsdeler bl.a. for å
utnytte tilgjengelig bygningsmasse og arbeids-
kraft.

Budsjettforslag for 2003

Det foreslås en bevilgning til drift av mottak på
1 051,2 mill. kr i 2003. Bevilgningsforslaget er
basert på et anslag om gjennomsnittlig belegg i
mottak på ca. 9 700 personer. Jf. også romertalls-
vedtak VI Fullmakt om midlertidig innkvartering
av asylsøkere og flyktninger.

Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og 
oversettelse 

Utlendingsdirektoratet (UDI) har et overordnet
faglig ansvar for de offentlige tolketjenestene i
Norge. UDI har ansvaret for å intervjue asylsø-
kere, og benytter seg derfor av tolker i stort
omfang. 

I tillegg til asylintervjuet, har asylsøkere med
visse unntak anledning til å gi en skriftlig forkla-
ring på hvorfor de søker asyl (såkalt egenerklæ-
ring) forut for intervjuet. Denne ordningen inne-
bærer utgifter til oversettelse. Bevilgningen på pos-
ten skal dekke statens utgifter til tolking og
oversettelser knyttet til asylsaksbehandlingen.

Tolke- og oversettelsesutgiftene er knyttet til
antall asylankomster i 2003. Det foreslås en bevilg-
ning på 66,1 mill. kr på posten i 2003. 

Kap. 3520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520)

Endringer som ikke framgår av tabellen: Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2002 ble bevilgningen på kap. 3520, post 4 økt med 166,7 mill. kr til 680,766 mill. kr, jf. Innst. S. 
nr. 255 (2001-2002).

Post 2 Gebyr nødvisum

På bakgrunn av tidligere erfaringstall foreslås det
budsjettert med kr 90 000 i gebyrinntekter for
utskriving av nødvisum.

Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

Visse innenlandske utgifter knyttet til mottak av
asylsøkere og flyktninger kan i henhold til OECD/

DACs (Development Assistance Committee) statis-
tikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklings-
hjelp. Regjeringen foreslår at 504,6 mill. kr av utgif-
tene på kap. 520, post 21 Spesielle driftsutgifter,
statlige mottak blir rapportert inn som utviklings-
hjelp. I den forbindelse inntektsføres tilsvarende
beløp på kap. 3520, post 4 Refusjon av ODA-god-
kjente utgifter.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

2 Gebyr nødvisum 81 90 90

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 435 887 514 066 504 586

15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 144

16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 5 063

18 Refusjon av sykepenger 4 855

Sum kap. 3520 446 030 514 156 504 676
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Kap. 521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521)

Endringer som ikke framgår av tabellen: Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2002 ble bevilgningen på kap. 521, post 60 økt med 33 mill. kr til 2 750,175 mill. kr, kap. 521, 
post 72 satt ned med kr 10 815 000 til kr 0 og kap. 521, post 75 økt med 12 mill. kr til 39,2 mill. kr, jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002).

Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres
Bakgrunn

Dagens integreringstilskuddsordning ble innført
1.1.1991. En viktig intensjon ved innføringen av til-
skuddsordningen var å bidra til bedre ressursut-
nyttelse ved å samle det økonomiske og adminis-
trative ansvaret på kommunalt nivå, i tråd med
prinsippet om kommunal handlefrihet. Integre-
ringstilskuddet skal dekke kommunesektorens
gjennomsnittsutgifter til bosetting og integrering
av flyktninger i bosettingsåret og de fire neste
årene. Kommuner som bosetter flyktninger, mottar
tilskudd etter samme satsstruktur og nivå. Siden
utgiftsnivået varierer fra kommune til kommune,
innebærer dette gjennomsnittsprinsippet at noen
kommuner får mer i tilskudd enn de har utgifter i
tilskuddsperioden, mens andre kommuner har net-
toutgifter i forbindelse med bosettings- og integre-
ringsarbeidet. 

Målsetting

Integreringstilskuddet skal bidra til rask og god
bosetting ved at flyktningene bosettes fra mottak
innen seks måneder etter at det er gitt ordinær
oppholds- og/eller arbeidstillatelse og ved at over-

føringsflyktninger bosettes innen seks måneder
etter at innreisetillatelse er innvilget. Tilskuddet
skal bidra til rask bosetting av eldre og funksjons-
hemmede flyktninger og til at kommunene gjen-
nomfører et planmessig og godt bosettings- og
integreringsarbeid. Flyktningene skal raskest
mulig bli selvhjulpne ved at de som bosettes sna-
rest mulig får tilbud om et introduksjonsprogram,
tilpasset kvinners og menns ulike livssituasjon.

Tildelingskriterier

I 2003 foreslås en videreføring av tilskuddet for
femårsperioden på kr 376 000. Ved flytting skal fra-
og tilflyttingskommunene dele tilskuddet i flytteå-
ret på grunnlag av en fordelingsnøkkel. Flyktnin-
ger som har fylt 60 år ved bosetting utløser et
ekstra engangstilskudd på kr 120 000. Ved boset-
ting av flyktninger med kjente funksjonshemnin-
ger kan det på grunnlag av dokumenterte behov
gis et ekstra engangstilskudd på kr 120 000. Der-
som kommunens utgifter overstiger engangstil-
skuddet på kr 120 000, kan det søkes om et ytterli-
gere engangstilskudd på inntil kr 150 000. Det stil-
les krav til dokumentasjon av behovenes art,
iverksatte og planlagte tiltak og merutgifter knyttet
til tiltakene. Hvert år bosettes det et fåtall personer

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

60 Integreringstilskudd, kan overføres 1 857 604 2 717 175 2 952 811

62 Kommunale innvandrertiltak 11 964 12 000 42 450

70 Bosettingsordningen og integreringstilskudd, opp-
følging 2 093 2 350 2 440

71 Kunnskapsutvikling, kan overføres 18 600 16 700 43 733

72 Tilbakevending for flyktninger, kan overføres 15 933 10 815 11 300

73 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen fri-
villig virksomhet 23 000 21 600 22 420

74 Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m. 1 300 1 500 1 560

75 Transport av flyktninger/reiseutgifter til og fra 
utlandet 27 200 35 200

Sum kap. 521 1 930 494 2 809 340 3 111 914
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med særlig alvorlige funksjonshemninger. Disse
personene har behov for omfattende og ressurs-
krevende behandlingsopplegg. For å sikre boset-
ting av denne gruppen, er det etablert en egen til-
skuddsordning på inntil kr 500 000 pr. år i inntil
fem år. Det stilles omfattende krav til medisinsk og
økonomisk dokumentasjon, og det søkes for ett år
av gangen. 

Skoletilskuddet

På post 60 ligger det også et tilskudd til språkopp-
læring for barn som er omfattet av integreringstil-
skuddet. Målet med dette tilskuddet er å dekke
kommunenes egenandel i forbindelse med sær-
skilt norskopplæring og morsmålsopplæring for
disse elevene. Tilskuddet er i 2003 på kr 7 925 pr.
barn pr. år. 

Oppfølging og kontroll

Det er ikke forutsatt at kommunene skal avlegge
særskilt regnskap for integreringstilskuddet. Gjen-
nom Beregningsutvalgets kartlegging av kommu-
nenes utgifter til bosetting og integrering av flykt-
ninger kontrolleres det imidlertid at det er sam-
svar mellom forbruk og tilskuddsnivå for
kommunesektoren som helhet, jf. kap. 521, post 70
Bosettingsordningen og integreringstilskudd, opp-
følging. 

UDI vurderer i hvilken grad kommunene arbei-
der planmessig med bosettings- og integreringsar-
beidet, på bakgrunn av kommunerapporteringen
og statistikk over ventetid for bosetting, samt ved
løpende kontakt med kommunene. Det vil bli lagt
særlig vekt på oppfølging og vurdering av planmes-
sig innsats i forhold til kvalifisering for arbeidslivet
og at kvinners og menns ulike behov blir ivaretatt.

Rapport 2001-2002

Det er fortsatt ikke balanse mellom behov og antall
kommuneplasser. Pr. 1.7.2002 var gjennomsnittlig
ventetid fra positivt vedtak til bosetting 8 måneder.
Når det gjelder bosetting av overføringsflyktninger
er resultatene bedre. Målsettingen om bosetting
innen seks måneder etter positivt vedtak fasthol-
des også for 2003, til tross for at UDI har begrenset
med virkemidler for å nå disse, jf. delmål 9.

UDI arbeider kontinuerlig med å informere og
motivere kommunene om viktigheten av at flykt-
ningene blir bosatt så raskt som mulig. Dialog,
informasjon og samarbeid med kommunene er
sentrale virkemidler. Det er likevel den enkelte
kommune som har det avgjørende ordet. Kapasite-
ten til årlig å bosette så mange personer som beho-
vet de siste årene, er tilsynelatende begrenset.
Integreringstilskuddssatsen ble økt i 2001 og 2002.
Erfaring viser at selv en relativt stor økning i sat-
sen slår marginalt ut i forhold til økt bosetting, jf.
delmål 9.

1) Tabellen viser antall ankomster. 
2) Som utløser integreringstilskudd. Søknad må være innlevert i løpet av herboendes integreringstilskuddsperiode. 
3) For årene 1998 og 1999 er ikke enslige mindreårige skilt ut som egen gruppe. 
4) 2000-tallene er korrigert i forhold til St.prp. nr. 1 (2000-2001). 
Kilde: UDIs Mottaks- og bosettingsstatistikk.

Flyktningene ble bosatt i 307 kommuner i 2001.
Av de bosatte 1. halvår 2002 er om lag en fjerdedel
kvinner.

Tabell 3.3 Antall bosatte.

Bosettingsår 1998 1999 20004) 2001 1. halvår 2002

Tidligere asylsøkere 1 358 3 733 3 627 3 395 1 419

Overføringsflyktninger1) 823 1 635 788 1 747 626

Familiegjenforente2) 862 1 370 1 516 1 417 1 927

Enslige mindreårige 
asylsøkere3) 406 340 167

Totalt antall bosatte 3 043  6 738 6 337 6 899 4 139
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Tabellen viser andelen personer som ble bosatt i kommune, innen 6 md. etter vedtak, mellom 6 og 12 md., og mer enn 12 md. 
fra oppholds- og eller arbeidstillatelse ble innvilget, for årene 1998 – 1. halvår 2002. 
Kilde: UDIs Mottaks- og bosettingsstatistikk.

For omtale av årsaker til lange ventetider på
bosetting jf. delmål 9. 

Det er en målsetting at flyktninger raskest
mulig skal bli selvhjulpne. Hovedtendensen er
imidlertid fortsatt at det tar tid før flyktninger blir
selvforsørgende. 

Målet for bosetting av enslige mindreårige er
innen tre måneder. Bare en tredjedel av de enslige
mindreårige ble i 1. halvår 2002 bosatt innenfor
målet. En av årsakene til treg bosetting er at det
har vært vanskelig å finne gode bo- og omsorgsløs-
ninger for enslige mindreårige, og at det er behov
for veiledning og kompetanseoverføring til kom-
munene. Utgifter til kommunale botiltak for ens-

lige mindreårige asylsøkere og flyktninger, som er
hjemlet i barnevernloven § 4-4, og som overstiger
kommunenes egenandel, refunderes. Ordningen
bidrar til at en eventuell økonomisk risiko for kom-
munene reduseres. Situasjonen på dette området
må også ses i sammenheng med Barne- og familie-
departementets særskilte tilskudd til kommunenes
arbeid med enslige mindreårige, jf. kap. 854, post
64 Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og
asylsøkere.

Av 167 enslige mindreårige bosatt pr. 1.7.2002
kom ca. 20 pst. med følgeperson. Ca. en femtedel
var jenter. Av de resterende, som kom uten følge-
person, var ca. en tredjedel jenter.

Budsjettforslag for 2003

For 2003 foreslås en bevilgning på 2 952,8 mill.
kr til utbetaling av integreringstilskudd til kommu-
nene, basert på en forutsetning om at 8 800 perso-
ner vil bli bosatt i 2003. Dette beløpet inkluderer
73,9 mill. kr til opplæring for språklige minoriteter
i grunnskolen. 

Regjeringen foreslår at midler tilsvarende
50 kvoteplasser på posten (år 1-tilskudd) alterna-

tivt kan brukes til arbeid for å gjøre gjenbosettings-
arbeidet mer effektivt både i og utenfor Norge, jf.
beskrivelse under delmål 7.

Fra og med 2000 ble det satt i gang et forsøk
med å tildele øremerkede tilskudd som rammetil-
skudd i 20 kommuner, jf. kap. 571, post 68 Forsøk
med rammefinansiering av øremerkede tilskudd.
Integreringstilskuddet omfattes av forsøksordnin-

Tabell 3.4 Oppholdstid i mottak etter vedtak (i prosent).

Bosatt i kommune etter 
vedtak 1998 1999 2000 2001 1. halvår 2002

Innen 6 måneder 71 68 48 37 61

Mellom 6 og 12 måneder 28 30 40 38 25

Mer enn 12 måneder 1 2 12 25 14

Tabell 3.5 Satser for integreringstilskuddet i 2003.

Bosettingsår Satser 2000 Satser 2001 Satser 2002
Forslag til

satser 2003

År 1 (2001) 75 000 85 000 87 000 87 000

År 2 (2000) 65 000 75 000 77 000 77 000

År 3 (1999) 60 000 75 000 77 000 77 000

År 4 (1998) 50 000 65 000 68 000 68 000

År 5 (1997) 50 000 65 000 67 000 67 000

Sum 300 000 365 000 376 000 376 000
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gen. I tillegg til bevilgningen på posten bevilges
132,2 mill. kr over kap. 571, post 68 Forsøk med
rammefinansiering av øremerkede tilskudd. Av
dette utgjør skoletilskuddet 3 mill. kr. Jf. også
romertallsvedtak III Omdisponeringsfullmakter i
forbindelse med forsøket med rammefinansiering.

Post 62 Kommunale innvandrertiltak

Målsetting

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kom-
munenes integreringsarbeid og bidra til å sikre
like muligheter for innvandrere gjennom å: 
– stimulere til utprøving og oppstarting av nye til-

tak som støtter opp om kommunale introduk-
sjonsprogram for nyankomne flyktninger og
innvandrere.

Alle kommuner kan søke om midler til dette formå-
let. 

De 12 kommunene i landet med størst antall
utenlandsfødte personer, som er fast bosatt i kom-
munen, og som er født utenfor EØS-området, USA,
Canada, Australia og New Zealand, samt deres
barn, kan søke om midler til å:
– stimulere til tiltak som bidrar til økt deltakelse,

nettverksbygging, dialog og samhandling, sær-
lig blant kvinner, barn og unge med innvandrer-
bakgrunn. Det skal legges vekt på brukermed-
virkning. 

– stimulere til tiltak og prosjekter som kan fore-
bygge tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Tilskuddet fordeles etter søknad til Utlendingsdi-
rektoratet. 

Rapport for 2002

Det er i 2002 utbetalt 12 mill. kr til de 12 kommu-
nene som var tilskuddsberettiget i 2002. Kommu-
nene er Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim,
Drammen, Bærum, Kristiansand, Skien, Asker,
Fredrikstad, Sandnes og Skedsmo. Størrelsen på
tilskuddene varierte fra kr 210 000 til 6,2 mill. kr
mellom de ulike kommunene. Hovedmålgruppene
er barn, unge og kvinner med innvandrerbak-
grunn. 

I 2002 er midlene i hovedsak fordelt på ulike
kvalifiseringstiltak i forbindelse med introduk-
sjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Det
har også vært en bredere satsing på tiltak som kan
virke forebyggende mot tvangsekteskap og kvinne-
lig kjønnslemlestelse, både ved videreføring av
eksisterende prosjekter og oppstart av nye. Tilta-
kene mot kjønnslemlestelse er knyttet opp mot

Barne- og familiedepartementets nasjonale pro-
sjekt ”Omsorg og kunnskap mot kvinnelig
omskjæring”. Når det gjelder barne- og ungdoms-
tiltak, er hovedtyngden av tiltakene rettet mot sko-
lemestring, fritidsaktiviteter og bedring av samar-
beidet mellom barn, skole og hjem.

Budsjettforslag for 2003

Det foreslås en bevilgning på 42,5 mill. kr på pos-
ten i 2003. 12,5 mill. kr avsettes til de 12 kommu-
nene i landet med størst antall utenlandsfødte per-
soner.

Post 70 Bosettingsordningen og integrerings-
tilskuddet, oppfølging

Bevilgningen skal dekke to formål: Den ene delen
av bevilgningen skal dekke utgifter i forbindelse
med den nye bosettingsordningen. Den nye boset-
tingsordningen innebærer at Kommunenes Sen-
tralforbund (KS), ved siden av å delta i nasjonalt
utvalg for bosetting av flyktninger, skal delta i
arbeidet med å sikre raskere bosetting, bl.a. ved å
arrangere møter i pressområder for å fremme regi-
onalt samarbeid om bosettingen. Den andre delen
av bevilgningen skal gå til kartlegging av kommu-
nenes gjennomsnittsutgifter til bosetting og inte-
grering sett i forhold til integreringstilskuddet, jf.
kap. 520, post 60 Integreringstilskudd. Det foreslås
avsatt 2,44 mill. kr i 2003, hvorav 1,15 mill. kr til
Beregningsutvalgets kartlegging av kommunale
utgifter til bosetting og integrering av flyktninger,
og 1,29 mill. kr til KS sitt samlede arbeid på flykt-
ningfeltet. 

I tillegg bevilges det kr 250 000 til Nasjonalt
utvalg for bosetting over kap. 500, post 1 Driftsut-
gifter, og kr 400 000 til Beregningsutvalget over
kap. 520, post 1 Driftsutgifter. Bevilgningen til
Beregningsutvalget på totalt 1,55 mill. kr skal
dekke utgifter til gjennomføring av de ulike under-
søkelsene, herunder sakkyndig hjelp, sekretariat
og andre driftsutgifter for utvalget. 

Post 71 Kunnskapsutvikling, kan overføres

Både Kommunal- og regionaldepartementet og
UDI forvalter midler på denne posten. I tråd med
Kommunal- og regionaldepartementets samord-
ningsrolle gjøres mye av kunnskapsutviklingen i
samarbeid med ansvarlige sektormyndigheter. En
del av prosjektene er flerårige. Prosjekter adminis-
trert av UDI er i hovedsak evalueringer eller utvi-
klingsprosjekter.
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Målsetting

Formålet med bevilgningen på posten er å:
– sikre et godt kunnskapsunderlag for statens

asyl-, innvandrings-, flyktning- og integrerings-
politikk, som belyser situasjonen for både kvin-
ner og menn

– bidra til en nasjonal kunnskapsutvikling om
internasjonal migrasjon og etniske relasjoner
og om gode måter å utvikle et flerkulturelt sam-
funn på

– bidra til informasjon om og spredning av fors-
kningsresultater

Det formuleres egne mål for de prioriterte kunn-
skapsområdene for posten og det enkelte fors-
kningsprosjektet. Nye prosjekter skal ivareta
kjønnperspektivet. 

Rapport for 2001-2002 

Det er gitt støtte til løpende prosjekter om delta-
kelse og innflytelse i et flerkulturelt samfunn og til
evalueringer av Senter mot etnisk diskriminering
og Utlendingsnemnda. Som ledd i oppfølgingen av
regjeringens Handlingsplan mot tvangsgifte er det
bevilget midler til prosjekter som bidrar til å fore-
bygge tvangsekteskap gjennom informasjon, råd
og veiledning til foreldre og ungdom og til det tre-
årige prosjektet ”Omsorg og kunnskap mot kvin-
nelig omskjæring”. Under Handlingsplan mot
rasisme og diskriminering har prosjektene ”Kom-
petansebygging i tverrkulturell forståelse” og ”Inn-
vandrerforeldre som ressurs i arbeidet med volde-
lige ungdomsgjenger” fått støtte. Midler til kunn-
skapsspredning og erfaringsformidling er nyttet til
gjennomføringen av den 7. internasjonale Metro-
poliskonferansen Oslo 2002. 

Videre er det bevilget midler til prosjekter om
asyl- og flyktningpolitikken og mottak av nyan-
komne flyktninger. Et prosjekt om skillet mellom
asyl og oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
av beskyttelsesgrunner er startet opp og skal være
ferdig i løpet av 2003. Det er gjennomført prosjek-
ter om mottak av overføringsflyktninger, oppvekst
og levekår for enslige mindreårige flyktninger,
metoder for kommunalt arbeid blant enslige min-
dreårige, bruk av flyktningguider, politikken i for-
hold til flyktninger fra Kosovo og om mønstre og
flytteårsaker blant flyktninger etter bosetting. I til-
legg er tilskuddene på statsbudsjettets kap. 521,
post 72 Tilbakevending for flyktninger evaluert.
Samlet gir disse prosjektene økt kunnskap om
hvordan tiltak kan videreutvikles når det gjelder
mottak, bosetting og tilbakevending.

Det er også gitt støtte til prosjekter om forsøk i
kommunene med introduksjonsprogram for nyan-
komne, ordningen med tilskudd til norskopplæ-
ring for voksne innvandrere i perioden 1998-2001,
skjermtolking og om innvandreres innflytelse, jf.
delmål 9, 10 og 11. 

Det redegjøres for resultater og oppfølging av
enkelte prosjekter under enkelte av delmålene for
programkategori 13.20 Innvandring.

Budsjettforslag for 2003

Det foreslås en bevilgning på 43,7 mill. kr på pos-
ten i 2003. Midler til videreføring av utviklingsar-
beid i forbindelse med introduksjonsprogrammer i
kommunene bevilges over kap. 521, post 62 Kom-
munale innvandrertiltak. I 2003 utgjør utvikling og
kvalitetssikring av tolketjenester i hovedsak øknin-
gen på posten. Bevilgningen går ellers til løpende
prosjekter, evalueringer og nye prosjekter om asyl-
og flyktningspørsmål, arbeidsinnvandring, diskri-
minering og kvinnerelaterte prosjekter.

Post 72 Tilbakevending for flyktninger, kan 
overføres 

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til
rette og motivere flyktninger for tilbakevending
når forholdene i hjemlandet gjør det mulig. Posten
omfatter både individuell støtte ved tilbakevending
og støtte til tilbakevendingsprosjekter.

Program for individuell støtte ved tilbakevending

Personer som har fått asyl eller opphold på huma-
nitært grunnlag kan etter søknad få dekket sine
reiseutgifter og tildeles kr 15 000 pr. person til
hjelp for å starte på nytt i hjemlandet.

Målsetting

Formålet med den individuelle støtten er å gi flykt-
ninger hjelp til varig tilbakevending og til å eta-
blere seg på nytt i hjemlandet.

Tildelingskriterier

Alle som har fått asyl eller oppholdstillatelse på
humanitært grunnlag kan tildeles støtte. I utgangs-
punktet gis tilbakevendingsstøtten bare til tilbake-
vending til hjemlandet, men unntaksvis har det
blitt gitt støtte i forbindelse med reise til et annet
land.

Søknadene behandles av Utlendingsdirektora-
tet (UDI). Tilbakevendingsstøtte får ingen umid-
delbare følger for retten til videre opphold i Norge.



2002–2003 St.prp. nr. 1 73
Kommunal- og regionaldepartementet

Tillatelse til opphold og arbeid vil være gyldige til
de løper ut etter de ordinære reglene. Bosettings-
tillatelser er gyldige i to år etter utreise. Dersom
søkeren gjeninnvandrer til Norge, skal støtten
betales tilbake etter nærmere fastsatte regler.

Rapport

Av personene som har mottatt tilbakevendings-
støtte siden 1999, er kosovoalbanerne den klart
største gruppen. Over 6 500 har mottatt støtte,
mens ca. 1 600 av disse har benyttet muligheten til
å komme tilbake til Norge. Av det betydelige krav-
beløpet UDI har overfor personer som er gjeninn-
vandret fra Kosovo, var bare ca. 6,5 pst. tilbakebe-
talt pr. 1.7.2002. Dette skyldes at de aktuelle perso-

nene etter gjeninnvandring for en stor del er
avhengige av sosialhjelp eller pengereglementsy-
telser. Det følger av regelverket at krav om tilbake-
betaling ikke kan inndrives fra personer i en slik
situasjon. De med egen inntekt har ofte så lav inn-
tekt at tilbakebetalingen må skje i avdrag. I tillegg
har UDI hatt problemer med å skaffe seg full over-
sikt over gjeninnvandring av personer som har
vært bosatt i en kommune fordi det mangler ruti-
ner for melding til UDI om dette. De aktuelle per-
sonene følges opp i inntil fire år for å sikre tilbake-
betaling. På tross av visse problemer i forbindelse
med gjeninnvandring har ordningen med midlerti-
dig beskyttelse fungert i forhold til kosovoalba-
nerne. Om lag halvparten av de tilbakevendte er
kvinner.

Tilbakevendingsprosjekter
Målsetting

Prosjektene skal motivere og forberede flyktninger
til tilbakevending til hjemlandet. Samtidig skal pro-
sjektene bidra til å gi alle som deltar i flyktningar-
beid lokalt i Norge kunnskaper som er nødvendige
for å inkludere tilbakevendingsperspektivet i det
ordinære arbeidet med flyktninger.

Tildelingskriterier

Støtte kan gis både til kommuner, andre offentlige
etater, mottak, frivillige organisasjoner og enkelt-
personer. Prosjektene skal være innenfor følgende
kategorier og ta hensyn til at kvinner og menn kan
ha ulike behov:
– informasjonstiltak
– opplæring og kvalifisering
– kompetanseutvikling rettet mot gjenoppbyg-

ging av hjemlandet
– forsoning og demokratibygging
– utvikling av metodikk og kompetanse om tilba-

kevending i offentlig sektor

Rapport 
Prosjektaktiviteten i 2002 har vært betydelig redu-
sert sammenlignet med tidligere år. I 2001 mottok
18 tilbakevendingsprosjekter støtte, mens det i
2002 var 9 prosjekter. I 2002 har det vært fokus på
prosjekter som kan legge til rette for tilbakeven-
ding til Afghanistan og Somalia.

Generelt har prosjektstøtteordningen ført til
større bevissthet om tilbakevendingsspørsmål i
ulike flyktningmiljøer, kommuner, bedrifter og
organisasjoner. Ordningen har bidratt til at flere
flyktninger har fått informasjon og rådgivning om
forholdene i hjemlandet og om tilbakevending.
Prosjekter med fokus på kvalifisering og gjenopp-
bygging har bidratt til at flyktninger har fått rele-
vant arbeid. Noen har deltatt i gjenoppbyggings-
virksomhet. Enkelte av prosjektene har blitt delfi-
nansiert av Utenriksdepartementet. Søknader som
gjelder ungdom og kvinner er prioritert, men få
prosjekter har utelukkende kvinner som mål-
gruppe.

Tabell 3.6 Antall tilbakevendte 1990 - 1. halvår 2002.

1990-96 1997 1998 1999 2000 2001
1. halvår

2002 Sum

Bosnia-Hercegovina 1036 488 317 157 117 66 41 2 222

Jugoslavia (Kosovo) 20 0 0 3 633 1 491 924 44 6 112

Chile 919 36 29 49 11 1 0 1 045

Andre land 140 8 5 7 19 10 6 195

Totalt 2115 532 351 3 846 1 638 1001 91 9 574
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Evaluering
SINTEF/IFIM har fått i oppdrag å evaluere bruken
av midlene på posten. Både ordningen med indivi-
duell støtte og prosjektstøtten skal evalueres.
Målet for evalueringen er å vurdere om virkemid-
lene som har vært stilt til rådighet i tilretteleggin-
gen av tilbakevending har fungert etter formålet.
Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2002 og vil få
betydning for den videre utviklingen av tilbakeven-
dingsprogrammet og for hvordan man i større
grad skal sikre tilbakebetaling av mottatt støtte ved
gjeninnvandring til Norge.

Budsjettforslag for 2003

Det foreslås en bevilgning på 11,3 mill. kr på pos-
ten i 2003, hvorav 4,5 mill. kr til individuell tilbake-
vendingsstøtte og 6,8 mill. kr til tilbakevendings-
prosjekter. I 2003 vil prosjekter som representerer
sentral kompetanse om tilbakevending, i første
rekke informasjonsvirksomhet, bli prioritert, jf.
omtale under delmål 8.

Post 73 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner 
og annen frivillig virksomhet

Tilskuddsordningen på post 73 er delt i 1) tilskudd
til drift av landsdekkende organisasjoner på inn-
vandrerfeltet og 2) tilskudd til drift av lokale inn-
vandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i
lokalsamfunnet som bidrar til flerkulturelt mang-
fold, dialog og samhandling. Med landsdekkende
organisasjon menes en organisasjon som arbeider
med saker av nasjonal karakter og har en landsom-
fattende virksomhet.

Landsdekkende organisasjoner

Målsetting

Formålet med ordningen er å støtte landsdek-
kende organisasjoner som medvirker til å gi alle
samme muligheter, rettigheter og plikter til å delta
i samfunnet og ta i bruk egne ressurser. Det gis
støtte til drift av landsdekkende organisasjoner
som:
– ivaretar asylsøkeres, flyktningers og innvandre-

res rettigheter i samfunnet
– bygger opp kunnskap om behovene asylsøkere,

flyktninger og personer med innvandrerbak-
grunn har

– bidrar til å sikre like muligheter og til å
bekjempe etnisk diskriminering og rasisme

– fremmer og tilrettelegger for kontakt, dialog og
samarbeid mellom personer med innvandrer-
bakgrunn, resten av befolkningen og/eller
myndighetene

Rapport for 2002
På bakgrunn av Statskonsults evaluering i 2000 er
det utarbeidet nye retningslinjer, med presiserin-
ger av bl.a. målformuleringer og kriterier. Til-
skuddsordningen skal gi grunnstøtte til organisa-
sjonene for å bidra til deres kjerneaktiviteter, og
rapporteringsrutinene forenkles. UDI har utarbei-
det detaljerte retningslinjer for søknader som vil
gjelde fra 2003. 

Følgende 9 organisasjoner er tildelt totalt
9,2 mill. kr i 2002: Antirasistisk Senter (ARS), Inn-
vandrernes Landsorganisasjon (INLO), Islamsk
Kvinnegruppe i Norge (IKN), Kristent Interkultu-
relt Arbeid (KIA), MiRA Ressurssenter for innvan-
drer- og flyktningkvinner, Norsk Organisasjon for
Asylsøkere (NOAS), Organisasjonen mot Offentlig
Diskriminering (OMOD), Selvhjelp for innvan-
drere og flyktninger (SEIF) og SOS Rasisme.
MiRA-senteret og IKN retter seg spesifikt mot
kvinner med innvandrerbakgrunn og arbeider i
forhold til kvinnerelaterte spørsmål. SEIF har også
spesielt fokus på kvinners rettigheter. Organisasjo-
nene bidrar bl.a. til et større mangfold i den offent-
lige debatten og sikrer at ulike innvandrermiljøer
blir hørt.

Frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til 
mangfold, dialog og samhandling 

Ordningen er todelt, og gjelder støtte til a) drift av
lokale innvandrerorganisasjoner og b) frivillig virk-
somhet i form av aktiviteter. Midlene fordeles til
fylkeskommunene som forvaltere av ordningen ut
fra antallet utenlandsfødte personer som er fast
bosatt i fylket og som er født utenfor EØS-området,
USA, Canada, Australia og New Zealand, samt
deres barn. Tall fra Statistisk sentralbyrå pr. 1.
januar foregående år ligger til grunn for beregnin-
gen av tilskuddet. 10 pst. av tilskuddsrammen tilfal-
ler fylkeskommunen som administrasjonstilskudd.

Målsetting 

Formålet med driftstilskudd til lokale innvandrer-
organisasjoner er å bidra til:
– å styrke lokal innvandrerorganisering
– at innvandrere får adgang til flere sosiale nett-

verk
– å ivareta felles interesser i forhold til myndighe-

tene

Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er
å:
– bidra til kontakt, samhandling og nettverksbyg-

ging mellom personer med innvandrerbak-
grunn og resten av befolkningen
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– fremme toleranse mellom ulike grupper av
befolkningen og motvirke rasisme og diskrimi-
nering

– rekruttere flere personer med innvandrerbak-
grunn til frivillige organisasjoner og frivillig
virksomhet på tvers av befolkningsgrupper

Tiltak og aktiviteter som er rettet mot kvinner,
barn og unge, som virker forebyggende mot
tvangsekteskap og som kan forebygge kjønnslem-
lestelse, vil bli prioritert.

Rapport for 2002

I 2002 ble det fordelt 12,3 mill. kr til fylkeskommu-
nene til videre forvaltning av ordningen. Av dette
gikk 1,23 mill. kr som administrasjonstilskudd til
fylkeskommunene. 

Ca. 75 pst. av midlene går nå til integrerings-
fremmende, holdningsskapende og antirasistiske
tiltak, mens de resterende 25 pst. går til drift av
organisasjonene. Mer enn 60 pst. av aktørene var
lokale innvandrerorganisasjoner. Ca. 25 pst. av
målgruppene har vært barn og unge, ca. 30 pst.
har vært flerkulturelle grupper, mens innvandrer-
kvinner har utgjort ca. 15 pst. av målgruppene.

Ca. 24 pst. av tiltakene dreide seg om mellom-
menneskelig toleranse og forebyggende arbeid
(deriblant forebygging av tvangsekteskap og kvin-
nelig kjønnslemlestelse), ca. 14 pst. gikk på nett-
verksbygging, 18 pst. var kulturtiltak, ca. 27 pst.
bevaring av nasjonal egenart, 13 pst. idrett og 4 pst.
annet. Det er en svak tendens til at grupperinger
på innvandrersiden og frivillige organisasjoner/
offentlige etater søker sammen på konkrete felter
med tidsbegrensede prosjekter. Rapporteringsruti-
ner på ordningen er forenklet i 2002.

Våren 2001 utlyste daværende regjering 2 mill.
kr i ekstraordinære midler til tiltak mot rasisme og
diskriminering. Målsettingen var å fremme kon-
takt og dialog mellom ungdomsgrupper med ulik
bakgrunn og motvirke konflikter lokalt. Det kom
300 søknader. Midlene ble fordelt mellom 39 tiltak
og prosjekter, som alle ble gjennomført i 2001.
Ungdom var en viktig deltakergruppe i prosjek-
tene. De frivillige organisasjoner har vist stort
engasjement, mens det var liten interesse fra kom-
munene. 

Budsjettforslag for 2003

Det foreslås en bevilgning på 22,4 mill. kr på pos-
ten i 2003, hvorav 9,6 mill. kr til landsdekkende
organisasjoner på innvandrerfeltet, og 12,8 mill. kr
til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virk-
somhet som bidrar til mangfold, dialog og sam-
handling i lokalsamfunn. 

Post 74 Statsautorisasjonsordning for tolker 
m.m.

Tolkeautorisasjonsordningen

Formålet med bevilgningen er å finansiere statens
autorisasjonsordning for tolker. Bruk av godt kvali-
fiserte tolker er avgjørende for å kunne gi innvan-
drere et tilbud på linje med det som tilbys den
øvrige befolkningen, særlig i de første årene etter
ankomst. I enkelte situasjoner er det særlig behov
for kvinnelig tolk. I forbindelse med et høyt antall
asylsøkere og opprettelsen av Utlendingsnemnda,
har behovet for kvalifiserte tolker i flere språk økt
sterkt.

Universitetet i Oslo er ansvarlig for å avholde
tolkeprøvene som danner grunnlag for autorise-
ring, og tildeles årlig midler til dette formål.
Pr. 1.8.2002 hadde i alt 60 tolker, hvorav 28 kvinner,
fått bevilling som statsautoriserte tolker i språkene
albansk, arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk,
engelsk, finsk, fransk, kinesisk, persisk, polsk, rus-
sisk, somali, spansk, tyrkisk, urdu og vietname-
sisk. Autorisasjonsprøven er krevende, og stryk-
prosenten er svært høy, også fordi opplæringstilbu-
det for tolker er mangelfullt. For om mulig å øke
antall kandidater som består prøven, er det satt i
gang nettbasert undervisning som del av et forbe-
redelseskurs. Det er dessuten utarbeidet øvings-
kassetter med veiledningshefte i enkelte språk.

Oppfølging av Nordisk Språkkonvensjon

Formålet med bevilgningen er å følge opp Norges
forpliktelser i forhold til den nordiske språkkon-
vensjonen. I Norge er UDI oppfølgingsmyndighet
for konvensjonen. Norsk-finsk info- og språksenter
er et kompetansesenter for tolke- og oversettertje-
nester mellom norsk og finsk, og er lagt til Finn-
mark fylkeskommune. Tolketjenestene ytes pri-
mært regionalt, mens oversettertjenesten er lands-
dekkende. Senteret driver også informasjons-
virksomhet. 
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Budsjettforslag for 2003

Det foreslås en bevilgning på 1,56 mill. kr på pos-
ten i 2003, hvorav 1,46 mill. kr til tolkeautorisa-
sjonsordningen og kr 100 000 til delvis dekning av
Finnmark fylkeskommunes utgifter til driften av
språksenteret. 

Post 75 Transport av flyktninger/reiseutgifter 
til og fra utlandet

Bevilgningen dekker transport for overførings-
flyktninger, familiegjenforente og for tilbake-
vendte. Reisene arrangeres gjennom IOM (Inter-
national Organization for Migration) på forespørsel

fra UDI i hver enkelt sak. IOM bestiller billetter og
bistår personene med å skaffe nødvendige reisedo-
kumenter. De bistår også personene i eventuelle
transittland, og de vurderer om det er nødvendig
med eskorte til syke personer og små barn som
reiser alene. I perioden 1.1.-31.7.2002 er det dekket
reiseutgifter for 1994 personer. 

ODA-godkjent andel inngår i refusjonsbeløpet
på kap. 195 Tiltak for flyktninger i Norge, godkjent
som utviklingshjelp (ODA), slik det er lagt opp til
for øvrige flyktningutgifter i Norge. Disse midlene
inntektsføres på kap. 3521, post 3 Transport av
flyktninger/reiseutgifter til og fra utlandet. 

Det foreslås en bevilgning på kap. 521, post 75
på 35,2 mill. kr i 2003.

Kap. 3521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521)

Endringer som ikke framgår av tabellen: Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2002 ble bevilgningen på kap. 3521, post 3 økt med 12 mill. kr til 39,2 mill. kr, jf. Innst. S. nr. 
255 (2001-2002).

Post 1 Tilbakevending for flyktninger

Utgifter til tilrettelegging for at flyktninger skal
kunne vende tilbake til hjemlandet kan i samsvar
med OECD/DACs statistikkdirektiv godkjennes
som offisiell utviklingshjelp. Regjeringen foreslår
at 11,3 mill. kr av utgiftene i 2003 på kap. 521,
post 72 Tilbakevending for flyktninger blir innrap-
portert som utviklingshjelp og ført som inntekt på
kap. 3521, post 1 Tilbakevending for flyktninger. 

Post 3 Transport av flyktninger/reiseutgifter til 
og fra utlandet

Utgifter til transport av flyktninger til og fra Norge
kan i samsvar med OECD/DACs statistikkdirektiv
godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Regjerin-
gen foreslår at 34,5 mill. kr av utgiftene i 2003 på

kap. 521, post 75 Transport av flyktninger/reiseut-
gifter til og fra utlandet blir innrapportert som utvi-
klingshjelp og ført som inntekt på kap. 3521,
post 3. 

Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

Visse utgifter knyttet til bosetting av overførings-
flyktninger i kommunene kan i henhold til OECD/
DACs statistikkdirektiv godkjennes som offisiell
utviklingshjelp. Regjeringen foreslår at 31 mill. kr
av utgiftene på kap. 521, post 60 Integreringstil-
skudd blir rapportert inn som utviklingshjelp. I
den forbindelse inntektsføres tilsvarende beløp på
kap. 3521, post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgif-
ter.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Tilbakevending for flyktninger 33 500 10 815 11 300

3 Transport av flyktninger/reiseutgifter til og fra 
utlandet 27 200 34 496

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 54 500 61 988 30 994

Sum kap. 3521 88 000 100 003 76 790
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Kap. 522 Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 3522)

Posten omfatter utgifter til drift av Senter mot
etnisk diskriminering (SMED). SMED ble oppret-
tet i 1998 for en prøveperiode fram til 31.12.2002.
Det er imidlertid vedtatt (jf. B.innst. S. nr. 5 (2001-
2002)) at senteret viderefører virksomheten i sin
nåværende form inntil regjeringen legger fram for-
slag til lov mot etnisk diskriminering, der en vil ta
endelig stilling til hvordan SMED skal videreføres
på permanent basis.

SMED ledes av et styre som består av åtte per-
soner og to vararepresentanter. Opprettelsen av
SMED har til hensikt å sikre vernet av personer
som utsettes for diskriminering på grunnlag av
trosbekjennelse, hudfarge, nasjonal eller etnisk
opprinnelse eller rasistiske utsagn. SMED har to
hovedoppgaver:
– vederlagsfritt yte rettshjelp til personer som

utsettes for etnisk diskriminering
– dokumentere og overvåke situasjonen med

hensyn til art og omfang av rasisme og diskrimi-
nering 

Første halvår 2002 har SMED mottatt 128 nye hen-
vendelser om rettshjelp. SMED har behandlet i
overkant av 800 henvendelser siden oppstarten.
Rettshjelpsvirksomheten gir førstehånds opplys-
ninger om hvordan diskriminering arter seg på
ulike områder. De fleste av senterets henvendelser
kommer fra Østlandet, selv om SMED også får
henvendelser fra de fleste fylkene. Ca. 30 pst. av de
som henvender seg for å få rettshjelp, er kvinner. 

Denne kjønnsfordelingen betyr ikke at kvinner
med minoritetsbakgrunn opplever mindre diskri-
minering enn menn. En grunn til at kvinnene er
underrepresentert, er at det ofte er mannen som
utad håndterer familiens vanskeligheter. SMED
har gjennomført flere tiltak for å øke kvinneande-
len, men det synes imidlertid vanskeligere å nå
fram til kvinner som har behov for hjelp enn til
menn. 

Resultatene av rettshjelpsarbeidet varierer fra
sak til sak. I over halvparten av de 253 tilfellene

SMED behandlet i 2001, har SMED gitt veiledning
og informasjon om vedkommendes rettigheter og
plikter. I ca. 40 tilfeller har arbeidet ført til en øko-
nomisk kompensasjon, omgjøring av vedtak, end-
ring av motpartens praksis eller en beklagelse. 

SMED har også tatt initiativ til selvstendige
undersøkelser, bl.a. for å kartlegge praksisen blant
300 bedrifter overfor personer som bruker religi-
øst hodeplagg. SMED har videre fått en oversikt
over tiltak mot rasisme og diskriminering som
gjennomføres i 29 kommuner, og utfordret repre-
sentanter for partiene på Stortinget til å under-
tegne erklæringen ”Ytringsfrihet og etniske rela-
sjoner i et demokratisk samfunn – retningslinjer
for valgkamp 2001”.

I rapporten ”Underveis mot et bedre vern
2001” beskriver senteret områder hvor det bør set-
tes i gang tiltak for å motarbeide negativ forskjells-
behandling. Disse er arbeidsmarkedet, politieta-
ten, rettsvesenet og uteliv. 

SMED har etter drøye tre års virksomhet opp-
arbeidet et godt erfarings- og kunnskapsgrunnlag.
Rettshjelpsvirksomheten fungerer bra. SMED er
også en aktiv pådriver og aktør i den offentlige
debatten, og fungerer som en sentral premissleve-
randør for sentrale myndigheter i arbeidet mot
rasisme og diskriminering.

Evaluering

SMED er underlagt en løpende evaluering som
utføres av Norsk institutt for by og regionforskning
(NIBR) og Institutt for rettssosiologi ved Universi-
tetet i Oslo (IRS). Evalueringsrapporten skal leg-
ges fram i begynnelsen av 2003. Kommunal- og
regionaldepartementet er oppdragsgiver.

Post 1 Driftsutgifter

Det foreslås en bevilgning på 6,3 mill. kr til drift av
Senter mot etnisk diskriminering for 2003. Jf. også
romertallsvedtak II Merinntektsfullmakter.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Driftsutgifter 5 710 6 000 6 300

Sum kap. 522 5 710 6 000 6 300
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Kap. 3522 Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 522)

Det blir ikke budsjettert med inntekter på dette kapitlet. 

Kap. 523 Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 3523) 

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myn-
dighetene (KIM) ble opprettet i 1984. Utvalget er
sammensatt av 16 personer med bakgrunn fra inn-
vandrerorganisasjonene og 17 personer med bak-
grunn fra offentlige myndigheter og politiske par-
tier. I tillegg har utvalget en leder, slik at det totalt
består av 34 personer. 

Fra 1.1.2003 vil regjeringen oppnevne et nytt
kontaktutvalg for tre år, samtidig som det vil bli
omorganisert. Omorganiseringen har skjedd i tråd
med konklusjonene i evalueringen av KIM, som
ble foretatt i 2001.

Den nye organiseringen innebærer at utvalget
deles i to fora: et Innvandrerforum og et Kontaktut-
valg. Det gjøres for å klargjøre utvalgets to funksjo-
ner. Innvandrerforumet vil bestå av medlemmer
med innvandrerbakgrunn som er foreslått av orga-
nisasjoner over hele landet. Det vil være en
høringsinstans og et rådgivende organ for myndig-
hetene. 

KIM vil bestå av representanter for statlige og
kommunale myndigheter, og de politiske partiene,
samt alle medlemmene i Innvandrerforumet. Det
vil ha 34 medlemmer pluss leder, og skal være et
forum for dialog og kontakt mellom myndighetene
og innvandrerrepresentantene.

Kvinnerepresentasjonen blant innvandrerre-
presentantene i det forrige utvalget var på 62,5 pst.
Det tilstrebes å opprettholde en høy kvinneandel

ved oppnevningen av et nytt utvalg, og samtidig
styrke ungdommens representasjon i utvalget.

Mål

KIM skal være et rådgivende organ overfor myn-
dighetene og en arena for dialog mellom personer
med bakgrunn i innvandrerorganisasjoner, offent-
lig forvaltning, kommuner og politiske partier. Det
skal også være en kompetent høringsinstans på
områder som berører flyktning-, innvandrings- og
integreringsspørsmål.

KIM skal selv ta initiativ til å få belyst saker
som opptar innvandrerbefolkningen i Norge, og
det er ønskelig at KIM er aktiv i samfunnsdebatten
omkring de spørsmål utvalget jobber med.

1.7.2002 ble KIMs sekretariat overført til Utlen-
dingsdirektoratet. Det er et mål at flyttingen av
sekretariatet skal kunne bidra til å styrke dets fag-
lige kompetanse, og gjennom det sikre at KIMs
oppgaver som et uavhengig organ blir ivaretatt på
en tilfredsstillende måte. 

Post 1 Driftsutgifter

Det foreslås en bevilgning på 3,8 mill. kr til drift av
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndig-
hetene for 2003.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Ymse inntekter 20

18 Refusjon av sykepenger 4

Sum kap. 3522 24

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Driftsutgifter 3 407 3 650 3 800

Sum kap. 523 3 407 3 650 3 800
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Kap. 3523 Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 523)

Det blir ikke budsjettert med inntekter på dette kapitlet.

Kap. 524 Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524)

Endringer som ikke framgår av tabellen: Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2002 ble bevilgningen på kap. 524, post 1 økt med 6 mill. kr til 82,5 mill. kr og kap. 524, post 21 
satt ned med 24 mill. kr til 9,3 mill. kr, jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002).

Utlendingsnemnda (UNE) ble opprettet
1.1.2001, og behandler alle klager over vedtak etter
utlendingsloven truffet av Utlendingsdirektoratet
(UDI) i første instans. UNE behandler også klager
på UDIs vedtak om innmelding av utviste personer
i Schengen informasjonssystem (SIS), jf. SIS-loven
§ 7 nr. 2. UNE avgjør klagesakene som et uavhen-
gig, domstollignende organ. Vedtak kan fattes i
nemndmøte med personlig frammøte, i nemnd-
møte uten personlig frammøte, av nemndleder
alene og av sekretariatet. Etter utlendingsloven
kan saker uten vesentlige tvilsspørsmål avgjøres
uten nemndmøte, enten av nemndleder alene eller
av sekretariatet.

Departementet kan ikke instruere UNE om
lovtolkning, skjønnsutøvelse eller avgjørelse i
enkeltsaker, bortsett fra i saker som omfattes av
rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn. Sty-
ringen med nemndas behandling av klagesaker
skjer gjennom lov og forskrift. Departementet kan
instruere om prioritering av saker og om organisa-
toriske og administrative forhold. UNEs behand-
lingsmåte er mer komplisert og ressurskrevende

enn et vanlig forvaltningsorgans. Det forventes
imidlertid at et system med legmenn og personlig
frammøte i saker som byr på vesentlige tvilsspørs-
mål, styrker søkernes rettssikkerhet og tilliten til
klageorganet. Det er iverksatt en uavhengig evalu-
ering av UNE. Evalueringen ble påbegynt i 2001 og
vil pågå ut 2002 med en sluttrapport i januar 2003.

Post 1 Driftsutgifter

Posten omfatter utgifter til drift av UNE, eksklu-
sive utgifter knyttet til selve behandlingen av saker
i nemndmøter.

Nemndas sekretariat har som hovedoppgave å
forberede saker for behandling av nemndleder
eller i nemndmøter, samt innkalle søkere, advoka-
ter, tolker og nemndmedlemmer til nemndmøter. I
saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål,
kan også vedtaksmyndighet delegeres til sekretari-
atet. En viktig oppgave i denne sammenheng er
innhenting og bearbeiding av aktuell landinforma-
sjon. I tillegg kommer rent administrative oppga-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 116

18 Refusjon av sykepenger 1

Sum kap. 3523 117

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Driftsutgifter 57 478 76 500 91 500

21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling 2 838 33 300 13 370

Sum kap. 524 60 316 109 800 104 870
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ver knyttet til planlegging, administrasjon og øko-
nomi. 

Hovedmålet for UNE er å sørge for rask og kor-
rekt behandling av klagesaker, i samsvar med inn-
vandringsregulerende bestemmelser i lov og for-
skrift, rettssikkerhetsgarantier og internasjonale
forpliktelser. Det er viktig at UNE har en tilfreds-
stillende saksavvikling. Rask saksbehandling, sær-
lig i asylsaker, skal derfor prioriteres, jf. delmål 4. 

Å behandle klager i nemndmøter er en kre-
vende behandlingsform. I saldert budsjett for 2002
ble det lagt til grunn at om lag halvparten av asyl-
sakene skulle behandles i nemndmøter med og
uten personlig frammøte. Erfaringer fra 2001 og
første halvår 2002 viser imidlertid at ca. 50 pst. av
de asylsakene UNE mottar, er åpenbart grunnløse
saker hvor det ikke er gitt oppsettende virkning.
Slike saker kan nesten utelukkende behandles av
sekretariatet. Den andre halvdelen er asylsaker
der det er gitt utsatt iverksettelse av vedtak om

avslag. Etter gjeldende retningslinjer behandles
slike saker av nemndleder eller i nemndmøte. Erfa-
ringene viser at ca. 30 pst. av disse asylsakene blir
behandlet i nemndmøte, hvorav ca. 75 pst. med
personlig frammøte. Når det gjelder andre saker,
viser erfaringene at 10 pst. blir behandlet i nemnd-
møte, hvorav ca. 25 pst. med personlig frammøte.

Restansene i UNE økte noe første halvår 2002,
samtidig som det ble behandlet nesten like mange
saker som i hele 2001 (ca. 6 000). Dette skyldes i
hovedsak at UNE mottok flere klagesaker fra UDI
enn tidligere. Det forventes imidlertid at økte res-
surser og UNEs restansenedbyggingsprosjekt vil
bidra til at restanser i klagesaker går ned. Restan-
sene fra den tiden Justisdepartementet var klagein-
stans, er i hovedsak ferdigbehandlet. I første
halvår 2002 var gjennomsnittlig behandlingstid for
asylsaker der det ikke er gitt oppsettende virkning,
18 uker. Litt over halvparten av sakene ble behand-
let innen målet på 16 uker.

Det understrekes at det hefter en del usikker-
het til behandlingsmåten for fremtidige saker, bl.a.
fordi den avhenger av hvor mange åpenbart grunn-
løse saker UNE mottar. Endringer i søkermassen
kan gi budsjettmessige utslag. Det er i denne sam-
menheng viktig å være oppmerksom på at måten
sakene blir behandlet på følger av utlendingslov-
og forskrift og ikke er noe departementet kan
påvirke uten å endre regelverket.

Budsjettforslag for 2003

Det foreslås en bevilgning på 91,5 mill. kr på pos-
ten i 2003.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, nemndmøtebe-
handling

Bevilgningen på posten skal dekke utgifter knyttet
til behandling av saker i nemndmøter, og avhenger
særlig av tilstrømningen av asylsøkere og av hvor
stor andel av sakene som blir behandlet på denne
måten. Midlene omfatter godtgjørelse til nemnd-
medlemmer, godtgjørelse for tolker samt reise og
opphold for nemndmedlemmer, søkere, tolker og
advokater. UNE har et koordineringsutvalg bestå-
ende av en nemndleder og fire nemndmedlemmer.
Utgiftene til dette dekkes også.

Det ble opprinnelig oppnevnt 500 nemndmed-
lemmer av Kongen i statsråd, for fire år. Fra
1.9.2002 er antallet redusert til 150. Fra denne

Tabell 3.7 Innkomne saker og restanser fordelt på sakstyper pr. 30.6.2002.

Innkomne saker

Restanser
overført fra

2001
Nye saker i 1.

halvår 2002

Totalt
antall
saker

Behandlet i 1.
halvår 2002

Ubehandlede
saker pr. 1.
halvår 2002

Asylsaker til klagebe-
handling 1 697 3 243 4 940 3 003 1 937

Andre saker til klagebe-
handling 1 389 2 590 3 979 2 249 1 730

Omgjøringsanmodnin-
ger 1 035 900 1 935 499 1 436

Rettssaker 58 24 82 15 67

Sum 4 179 6 757 10 936 5 766 5 170
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gruppen trekkes to medlemmer, hvorav den ene er
oppnevnt etter forslag fra de humanitære organisa-
sjonene, til hvert nemndmøte. Erfaringer knyttet
til nemndmedlemmenes behov for forberedelser
har gjort at hver enkelt nemndsamling ikke lenger
har to, men kun ett nemndmøte med personlig
frammøte pr. dag. Deler av denne reduksjonen tas
inn igjen ved at endringen har gitt bedre rom for å
legge inn saker uten personlig frammøte. Nemnd-
medlemmene mottar godtgjørelse for hvert opp-
møte. Det samme gjelder for tolker og advokater.
Godtgjørelsen er den samme som gjelder for

skjønnsmenn og meddommere. I tillegg dekker
posten reiseutgifter for søkere som bor i statlige
mottak utenfor Oslo-området. Disse overnatter i
statlige mottak i Oslo-området. Eventuelle utgifter
for søkere som må ta med seg barn eller ektefelle
dekkes også.

Budsjettforslag for 2003

Det foreslås en bevilgning på 13,4 mill. kr på pos-
ten i 2003.

Kap. 3524 Utlendingsnemnda (jf. kap. 524)

Det blir ikke budsjettert med inntekter på dette
kapitlet.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 963

18 Refusjon av sykepenger 467

Sum kap. 3524 1 430
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Programkategori 13.21 Nasjonale minoriteter

Samlede utgifter under programkategori 13.21

Nasjonale minoriteter er etniske, religiøse og/
eller språklige minoriteter med langvarig tilknyt-
ning til landet de bor i. Norge ratifiserte Europarå-
dets rammekonvensjon av 1. februar 1995 om
beskyttelse for nasjonale minoriteter 17. mars
1999. Forut for ratifikasjonen klargjorde regjerin-
gen at samer, kvener, romanifolket (taterne/de rei-
sende), rom (sigøynere), skogfinner og jøder
anses å oppfylle kriteriene for å være nasjonale
minoriteter i Norge, og at gruppene dermed omfat-
tes av konvensjonen. Samenes rettigheter etter
ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i
selvstendige stater, går lenger enn de rettigheter
som følger av rammekonvensjonen, og ut fra ønske
fra Sametinget omfattes ikke samene av politikken
overfor nasjonale minoriteter. Samiske tiltak blir
fremmet over programkategori 13.40.

Norges politikk overfor nasjonale minoriteter
har opp gjennom historien vært preget av krav om
fornorsking og ensidig tilpasning til storsamfun-
net. Minoritetsgruppers språk og kultur ble ned-

vurdert og til dels forsøkt utslettet. Etter den
annen verdenskrig har det gradvis skjedd en end-
ring i myndighetenes politikk overfor minoriteter.
St.meld. nr. 15 (2000-2001) inneholder en bekla-
gelse for fornorskningspolitikken som har rammet
de nasjonale minoritetene, og det blir tatt sterk
avstand fra de overgrepene som har rammet roma-
nifolket.

Myndighetenes oppgave- og ansvarsfordeling

Kommunal- og regionaldepartementet har samord-
ningsansvaret for statlig politikk som særlig berø-
rer de nasjonale minoritetene i Norge. Samtidig
gjelder prinsippet om departementenes sektoran-
svar på alle fagområder, for eksempel kultur,
utdanning og helse. Fagmyndighetene på de ulike
sektorer og forvaltningsnivåer har samme ansvar
for personer som tilhører nasjonale minoriteter
som for resten av befolkningen på sine områder.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

526 Nasjonale minoriteter 2 500 2 700 2 805 3,9

Sum kategori 13.21 2 500 2 700 2 805 3,9
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1) Fordeles senere, jf. kap. 500, post 21

Kultur- og kirkedepartementet avsetter 3 mill. kr
i 2003 til arbeidet med avdeling for dokumentasjon
og formidling av taterkultur ved Glomdalsmuseet.
Det foreslås tilsagn om 45 mill. kr i investeringstil-
skudd de påfølgende år. Til bygging av Kvæntunet
i Porsanger er det lagt inn 4 mill. kr, og det tas
sikte på å følge opp med 7 mill. kr i påfølgende år.
Støtten til den kvenske avisen Ruijan Kaiku videre-
føres på samme nivå som i 2002 med kr 350 000.

Under Utdannings- og forskningsdepartementet
er det en egen tilskuddsordning for opplæring i
finsk i grunnskolen og i videregående opplæring.
Målet for denne ordningen er å stimulere skoleei-
ere til å gi elever og lærlinger med kvensk-finsk

bakgrunn opplæring i finsk som andrespråk. Det
er satt av om lag 7,3 mill. kr til dette formålet.

Barne- og familiedepartementet gir tilskudd til
tospråklig assistanse til barn med minoritetsspråk-
lig bakgrunn, herunder barn fra nasjonale minori-
teter. Dette er presisert i departementets årlige til-
skuddsrundskriv. Det fins foreløpig ikke statistikk-
materiale på hvor mange barn fra nasjonale
minoriteter som omfattes av tilskuddsordningen.
Andre tiltak i barnehage som har som mål å
fremme språk og kultur i forhold til nasjonale
minoriteter, kan eventuelt få støtte gjennom fylkes-
mennenes bevilgning til informasjonstiltak på bar-
nehageområdet. 

Tabell 3.8 Bevilgninger til nasjonale minoriteter (i 1 000 kr).

Dep Tiltak
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

KRD Tilskudd til nasjonale minoriteter 2 500 2 700 2 805

KRD Forskningsmidler (konferanse i 2002) 0 120 1)

KKD Den kvenske avisen Ruijan Kaiku 350 350 350

KKD Glomdalsmuseet 0 4 000 3 000

KKD Kvæntunet, Porsanger 0 1 000 4 000

UFD Tilskudd til opplæring i finsk i grunn-
skolen og videregående skole 6 881 7 079 7 341

Sum 9 731 15 249 17 496
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Mål for programkategori 13.21 Nasjonale minoriteter

Boks 3.2 Overordnet mål og delmål

Like muligheter til deltakelse og til å uttrykke, 
opprettholde og utvikle kulturell identitet

Kulturelt mangfold er en rikdom for fellesskapet.
Regjeringen vil at alle, uansett bakgrunn, skal ha
like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i
samfunnet og bruke sine ressurser. Rasisme og
diskriminering må motarbeides aktivt. Alle, kvin-
ner, menn, barn og unge, har rett til selv å utforme
sin egen identitet, og alle med tilknytning til en
minoritet skal selv få avgjøre om hun eller han
ønsker å bli behandlet ut fra denne tilknytningen.

Regjeringen vil arbeide for et samfunn som
fremmer de forutsetningene som er nødvendige
for at personer som hører til minoriteter skal
kunne uttrykke, opprettholde og videreutvikle sin
identitet, både innenfor sin egen gruppe og i møte
med storsamfunnet.

Disse hovedprinsippene for politikken overfor
nasjonale minoriteter ble trukket opp av regjerin-
gen i St.meld. nr. 15 (2000-2001) Nasjonale minori-
tetar i Noreg. Prinsippene i meldingen fikk bred til-
slutning i Stortinget, jf. Innst. S. nr. 145 (2000-
2001).

1. Videreutvikle og samordne en helhetlig politikk 
overfor nasjonale minoriteter

Tilstandsvurdering

Gjennom de siste årene har myndighetene gradvis
begynt å ta hensyn til nasjonale minoriteters behov
når politikken blir utformet. Et tverrdepartemen-
talt samordningsutvalg for nasjonale minoriteter

ble etablert i januar 1999. Utvalget ledes av Kom-
munal- og regionaldepartementet.

Myndighetenes kunnskap om situasjonen for
de nasjonale minoritetene er spredt og ikke til-
strekkelig dokumentert. Det har vært gjort noe
forskning om kvener og om romanifolket i regi av
Norges forskningsråd. Det er ønskelig over tid å
utvikle mer kunnskap om situasjonen for de nasjo-
nale minoritetene for å sikre at myndighetenes
politikk bygger på et best mulig grunnlag. Se ellers
omtale av delmål 4. Utvide kunnskapsgrunnlaget
for politikken overfor nasjonale minoriteter. 

Strategier og tiltak

Politikken overfor de nasjonale minoritetene skal
ha som siktemål å følge opp eksisterende norsk
lovgivning på området og Norges internasjonale
forpliktelser. St.meld. nr. 15 (2000-2001) skal følges
opp i fagdepartementenes arbeid overfor nasjonale
minoriteter. Kommunal- og regionaldepartemen-
tet tar sikte på å legge fram en egen plan i 2002 for
gjennomføring av tiltakene i St. meld. nr. 15 (2000-
2001). 

Behovene til nasjonale minoriteter skal, så
langt det er mulig, dekkes innenfor de ordningene
som gjelder for samfunnet generelt. Særtiltak og
spesielle tilpasninger av de generelle ordningene
kan imidlertid være nødvendig på noen områder
for å imøtekomme særlige behov hos minorite-
tene, for eksempel når det gjelder minoritetsspråk-
lige media og utdanningstilbud.

Overordnet mål: Delmål:

Like muligheter til deltakelse i samfunnet 
og til å uttrykke, opprettholde og utvikle 
kulturell identitet.

1. Videreutvikle og samordne en helhetlig politikk 
overfor nasjonale minoriteter.

2. Sikre en aktiv dialog mellom de nasjonale mino-
ritetene og myndighetene.

3. Sikre nasjonale minoriteter like muligheter til 
deltakelse på alle samfunnsområder og 
bekjempe etnisk diskriminering og rasisme.

4. Utvide kunnskapsgrunnlaget for politikken 
overfor nasjonale minoriteter.
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2. Sikre en aktiv dialog mellom de nasjonale 
minoritetene og myndighetene

Tilstandsvurdering

Ratifiseringen av Europarådets rammekonvensjon
om beskyttelse av nasjonale minoriteter og oppret-
telse av en egen tilskuddsordning for nasjonale
minoriteter har bidratt til større bevissthet hos
myndighetene om de nasjonale minoritetenes kul-
turelle og samfunnsmessige behov. De nasjonale
minoritetene har oppnådd økt synliggjøring og
anerkjennelse i den offentlige debatt, og økt kultu-
rell mobilisering i egne rekker. Det er etablert en
konstruktiv dialog mellom de nasjonale minorite-
tene og myndighetene, samtidig som begge parter
har pekt på behovet for å videreutvikle dialogen
om politikken.

Strategier og tiltak

Retten til deltakelse i samfunnslivet, og særlig til å
delta i politiske beslutningsprosesser, er en grunn-
leggende rettighet. Alle, kvinner og menn, barn og
unge, skal kunne være med på å utforme tiltak som
gjelder dem selv. Regjeringen vil sikre minoriteter
reell mulighet til deltakelse i beslutningsproses-
sene. Det er viktig at minoritetene selv får delta i
prosessen når myndighetene skal utforme og prio-
ritere tiltak og utvikle en helhetlig politikk for
nasjonale minoriteter. Regjeringen legger særlig
vekt på dialog og samarbeid mellom offentlige
myndigheter og organisasjonene til de nasjonale
minoritetene. Tilskudd til nasjonale minoriteter (jf.
kap. 526, post 70) bidrar til å legge til rette for
denne dialogen. Sterke og synlige organisasjoner
vil over tid ha lettere for å bli hørt av institusjoner
og myndigheter på ulike forvaltningsnivåer. 

3. Sikre nasjonale minoriteter like muligheter til 
deltakelse på alle samfunnsområder og bekjempe 
etnisk diskriminering og rasisme

Tilstandsvurdering

Rapporter fra organisasjonene til de nasjonale
minoritetene og fra Senter mot etnisk diskrimine-
ring viser at diskriminering oppleves som et pro-
blem for personer som hører til de nasjonale mino-
ritetene. Det gjelder både kontakt med det offent-
lige og på det private området, for eksempel på
boligmarkedet og på serverings- og overnattings-
steder. Flere organisasjoner har pekt på behov for
alternativer til de erstatningsordninger som i dag
finnes. Det er i denne forbindelse også uttrykt
sterkt ønske om opprettelse av et fond spesielt
med tanke på romanifolket og de overgrep og man-

glende deltakelse i samfunnet deler av gruppen
har vært utsatt for. 

Strategier og tiltak

Myndighetenes tiltak mot diskriminering og
rasisme mot samer, nasjonale minoriteter og inn-
vandregrupper ses i sammenheng. Det er viktig å
dokumentere diskriminering og rasisme og fjerne
hindringer som vanskeliggjør deltakelse på alle
områder i samfunnet.

Virksomheten ved Senter mot etnisk diskrimi-
nering omfatter alle disse gruppene, og senteret
legger vekt på kontakten med nasjonale minorite-
ter. Det vises for øvrig til omtale under programka-
tegori 13.20 Innvandring. Senterets virksomhet
bidrar for det første til at diskriminering av nasjo-
nale minoriteter blir dokumentert. For det andre
medvirker senteret til at ordninger og praksis som
virker diskriminerende mot personer med tilknyt-
ning til nasjonale minoriteter blir endret. Det vises
til omtale av regjeringens Handlingsplan mot
rasisme og diskriminering (2002-2006) lagt fram av
Kommunal- og regionaldepartementet. Denne
handlingsplanen omfatter også nasjonale minorite-
ter. Det vises for øvrig til omtale under programka-
tegori 13.20 Innvandring.

Tilskudd til nasjonale minoriteter skal være et
bidrag til å styrke de nasjonale minoritetenes
muligheter for aktiv deltakelse på alle samfunns-
områder, for eksempel innen media og på kultur-
området (jf. kap. 526, post 70). Tilskudd kan blant
annet gis til å dokumentere diskriminering, til
holdningsskapende arbeid og til formidling av
kunnskap om minoritetenes situasjon, både innen-
for en minoritet og overfor storsamfunnet generelt.

Synliggjøring av kultur og historie bidrar også
til kunnskap om minoritetenes situasjon. Oppret-
telse av egen avdeling ved Glomdalsmuseet for
dokumentasjon og formidling av taterkultur og
bygging av Kvæntunet i Porsanger er derfor vik-
tige i denne sammenheng.

4. Utvide kunnskapsgrunnlaget for politikken overfor 
nasjonale minoriteter 

Tilstandsvurdering

Norges ratifisering av Europarådets rammekon-
vensjon og Europarådets språkcharter for minori-
tets- og regionalspråk har ført til et økende behov
for informasjon om situasjonen til de nasjonale
minoriteter for å kunne følge opp de forpliktelser
som pålegges Norge. I St.meld. nr. 15 (2000-2001)
blir det pekt på behov for mer systematisert fors-
kning knyttet til flere områder, minoritetsspråk,
situasjonen til barn og unge og forholdet mellom
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menn og kvinner. St.meld. nr. 15 (2000-2001) viser
til at de nasjonale minoritetene vil ha mer kunn-
skap om seg selv, historisk kunnskap og kunnskap
om språk og kultur. Kommunal- og regionaldepar-
tementet har en sentral rolle i utviklingen av kunn-
skap som samordnende departement. I tillegg til å
utvikle kunnskap nasjonalt er det viktig å trekke på
kunnskap og erfaringer som er gjort i andre land,
særlig i de øvrige nordiske landene. 

Erfaringer fra vårt eget land og fra andre land
viser at det er et etisk dilemma hvor mye myndig-
hetene og offentligheten skal vite og hva individer
og grupper skal ha for seg selv. De nasjonale mino-
ritetene må derfor være aktive deltakere i utviklin-
gen av kunnskapsbasert politikk. 

Strategier og tiltak
Som oppfølging av St.meld. nr.15 (2000-2001)
arrangerte Kommunal- og regionaldepartementet i
samarbeid med Norges Forskningsråd et seminar i
mai 2002 om behov for videre forskning vedrø-
rende nasjonale minoriteter. Fagdepartementene
samt representanter for nasjonale minoriteter del-
tok. Orientering om den forskning og kunnskaps-
utvikling som foregår i Sverige inngikk i semina-
ret. Seminaret viste at videre forskning om romani-
folkets språk og gruppens opprinnelse samt status
for kvensk språk bør være prioriterte temaer i det
videre arbeidet. Oppfølgingen vil bli nærmere
beskrevet i planen som Kommunal- og regionalde-
partementet tar sikte på å legge fram i 2002 for
gjennomføring av tiltakene i St.meld. nr. 15 (2000-
2001), jf. Innst. S. nr. 145 (2000-2001). 

Kap. 526 Nasjonale minoriteter 

Post 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Målet med tilskuddsordningen er å støtte virksom-
het som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, som
sikrer alle, uavhengig av etnisk bakgrunn og
kjønn, like muligheter, og som motvirker diskrimi-
nering av nasjonale minoriteter. Det tas sikte på en
evaluering av tilskuddsordningen etter at man har
innhentet mer informasjon om hvordan ordningen
fungerer. 

Grunnstøtte

Målsetting

Å støtte frivillige organisasjoner med basis i nasjo-
nale minoriteter som gjennom sin virksomhet:
– ivaretar interessene til nasjonale minoriteter
– fremmer dialog og samarbeid mellom nasjonale

minoriteter, frivillige organisasjoner og offent-
lige myndigheter

Tildelingskriterier

Det kan gis grunnstøtte til organisasjoner hvis
virksomhet faller inn under ordningens formål, og

som har basis i en av de nasjonale minoritetene
(kvener, romanifolket (tatere/de reisende), rom
(sigøynere), skogfinner og jøder). Det lages hvert
år et eget rundskriv med nærmere omtale av til-
skuddsordningen, herunder tildelingskriterier,
oppfølging og kontroll.

Rapport for 2001-2002

Norske kveners forbund har i 2002 mottatt
kr 665 000 i grunnstøtte. Norske kveners forbund
ble etablert i 1987, og har mottatt støtte fra Kom-
munal- og regionaldepartementet siden 1990.
Romanifolkets landsforening har i 2002 mottatt kr
340 000 i grunnstøtte. Romanifolkets landsforening
ble etablert i 1995 og mottok grunnstøtte første
gang i 1999. Stiftelsen Roma har i 2002 mottatt
kr 75 000 i grunnstøtte. Stiftelsen Roma ble eta-
blert i 1995 og mottok grunnstøtte første gang i
2000. Disse organisasjonene har blant annet til for-
mål å bedre de respektive minoritetenes stilling
språklig, kulturelt og i samfunnslivet.

Tilskuddsordningen har bidratt til å bedre dia-
logen mellom myndighetene og de nasjonale mino-
ritetene, i tråd med målet for tilskuddet. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 2 500 2 700 2 805

Sum kap. 526 2 500 2 700 2 805
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Prosjektstøtte

Målsetting

Gjennom prosjektstøtte ønsker departementet å
bidra til:
– formidling og dokumentasjon av kunnskap om

minoritetenes situasjon 
– dokumentasjon av ulike former for diskrimine-

ring 
– holdningsskapende arbeid 
– selvhjelpsvirksomhet 
– kontakt og samarbeid mellom nasjonale minori-

teter på tvers av landegrenser, fortrinnsvis
innen Norden 

Tildelingskriterier

Det kan innvilges tilskudd til prosjekter som faller
inn under ordningens formål, fremmet av organisa-
sjoner, kommuner, fylkeskommuner eller andre.
Det lages hvert år et eget rundskriv med nærmere
omtale av tilskuddsordningen, herunder tildelings-
kriterier, oppfølging og kontroll.

Rapport for 2001–2002

I 2002 er det blant annet bevilget midler til informa-
sjonstiltak, kunnskapsformidling, seminarer,
musikkfestival og annen kultur- og tradisjonsfor-

midling. Erfaringene tyder på at tilskuddsordnin-
gen er et viktig tiltak for synliggjøring og utvikling
av positive holdninger overfor de nasjonale minori-
tetsgruppene, i tråd med målsettingen for bevilg-
ningen. Ordningen har videre bidratt til å styrke
aktiviteten og engasjementet i minoritetsgruppene.

Prosjektstøtten har i 2002 blant annet gått til
synliggjøring av kvensk kultur og historie både
gjennom Norske kveners forbund og Vadsø
museum. Romanifolkets landsforening fikk bl.a.
kr 30 000 til informasjon i skolen og kr 25 000 til
kulturformidling. Videre fikk Stiftelsen Romanifol-
ket/taterne tildelt kr 150 000 som dels brukes til
dokumentasjon av diskriminering og overgrep
overfor romanifolket i løpet av siste halvdel av
1900-tallet, dels til oppbygging av stiftelsen. Begge
organisasjonene har blant annet til formål å bedre
romanifolkets stilling, språklig, kulturelt og i sam-
funnslivet. 

Kr 270 000 gikk til prosjekter som tar opp jøde-
nes historie og situasjon i Norge i dag. 

Den årlige sigøynerfestivalen som bidrar til å
vise det kulturelle og musikalske mangfoldet i
romkulturen ble støttet med kr 150 000.

Budsjettforslag for 2003

Post 70 forelås bevilget med totalt 2,8 mill. kr til
grunnstøtte og prosjektstøtte i 2003.
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Programkategori 13.40 Samiske formål

Samlede utgifter under programkategori 13.40

Samlede inntekter under programkategori 13.40

Ansvarsfordeling og samordning i norsk 
samepolitikk 
Kommunal- og regionaldepartementet har samord-
ningsansvaret for statlig samepolitikk. Prinsippet
om departementenes sektoransvar gjelder på alle
fagområder, og departementene har ansvar for å
følge opp samepolitikken innenfor sine sektorer.
Dette gjelder også de ordningene som er overført
til Sametinget, og som det bevilges midler til over
kap. 540, post 50.

En helhetlig framstilling av regjeringens same-
politikk og bevilgninger til samiske formål fra
departementene gis i publikasjonen ”Bevilgninger
til samiske formål i statsbudsjettet 2003”.

Sametinget

Sametinget er etablert med hjemmel i Lov om
Sametinget og andre samiske rettsforhold (same-
loven). Sametingets arbeidsområde er alle saker

som etter tingets oppfatning særlig berører den
samiske folkegruppen. Sametinget kan avgi utta-
lelse om og reise alle saker innenfor sitt arbeids-
område. Det kan også legge fram saker for offent-
lige myndigheter og private institusjoner. Sametin-
get bestemmer selv hvilke saker det vil engasjere
seg i.

Sametinget som samepolitisk organ er ikke
underordnet regjeringen, og regjeringen har som
utgangspunkt ikke noe konstitusjonelt ansvar for
Sametingets avgjørelser eller virksomhet. Sametin-
get forvalter i dag en rekke tilskuddsordninger og
oppgaver som er overført fra departementene.
Kommunal- og regionalministeren har det konsti-
tusjonelle ansvar når det gjelder bruk av budsjett-
midler på statsbudsjettets kap. 540 Sametinget.
Når det gjelder bevilgninger til Sametinget over
andre departementers budsjetter, er det vedkom-
mende fagstatsråd som har det konstitusjonelle
ansvaret. 

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

540 Sametinget (jf. kap. 3540) 106 968 127 500 134 450 5,5

541 Tilskudd til samiske formål 3 359 5 600 3 800 -32,1

542 Kompetansesenter for urfolks 
rettigheter 1 900

Sum kategori 13.40 110 327 133 100 140 150 5,3

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

 2003

Pst.
endr.

02/03

3540 Sametinget (jf. kap. 540) 7 400 4 650 -37,2

Sum kategori 13.40 7 400 4 650 -37,2
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Sametinget disponerer i 2002 om lag 195 mill.
kr. Sametinget mottar bevilgninger fra Barne- og
familiedepartementet, Helsedepartementet, Kom-
munal- og regionaldepartementet, Kultur- og kirke-
departementet, Landbruksdepartementet (via

reindriftsavtalen og landbruksavtalen), Miljøvern-
departementet, Utdannings- og forskningsdeparte-
mentet og Utenriksdepartementet. Forslaget for
2003 er fra disse departementene på til sammen
212 mill. kr.

Overordnet mål i samepolitikken

Boks 3.3 Overordnet mål og delmål i samepolitikken

Grunnloven § 110a og sameloven er grunnlaget
for regjeringens målsetting om å legge forholdene
til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre
og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Forpliktelser overfor den samiske befolkning føl-
ger også av internasjonale konvensjoner, særlig
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
artikkel 27, og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk
og stammefolk i selvstendige stater. I St.meld. nr.
33 (2001-2002) framkommer regjeringens samepo-
litikk. 

1. Økt myndighet til Sametinget

For å oppfylle den overordnede målsettingen om å
legge forholdene til rette for at samene selv kan
sikre eget språk, kultur og samfunnsliv, er det et
mål å gi Sametinget større politisk innflytelse og
økt myndighet i saker som er av spesiell interesse
for den samiske befolkningen. Det er også et mål å
sikre en god maktbalanse mellom det offentlige og
sivile samiske samfunn.

Tilstandsvurdering

Foruten den myndigheten som tillegges Sametin-
get gjennom sameloven, er Sametinget tillagt myn-
dighet med hjemmel i reindriftsloven og opplæ-
ringsloven. Det prinsipielt viktigste området Same-
tinget er blitt tillagt myndighet over er

utdanningsområdet. Opplæringsloven gir Sametin-
get beslutningsmyndighet i form av myndighet til å
gi forskrifter. Det overordnede ansvaret for utvik-
lingen av samepolitikken ligger likevel hos Stortin-
get og regjeringen. 

Sametinget har siden etableringen i 1989 fått
overført ansvaret for en rekke oppgaver av sær-
skilt betydning for samisk kultur. Sametinget er til-
lagt forvaltningsansvar for valg til Sameting og
oppnevning av representanter til ulike offentlige
organer. Sametinget utøver myndighet og innfly-
telse gjennom deltakelse og representasjon i en
rekke utvalg, styrer og råd. 

Alle tilskuddsordningene og oppgavene som er
delegert til Sametinget er av særlig betydning for
den samiske kulturs stilling. Etter at sameloven ble
vedtatt, har det vært en forutsetning at Sametinget
skal ha en vesentlig grad av selvråderett og innfly-
telse i disse spørsmålene.

Sametinget fikk i 1999 unntak fra bevilgnings-
reglementets § 4 om bruttobudsjettering og får
hele sin bevilgning fra Kommunal- og regionalde-
partementet, Barne- og familiedepartementet og
Utdannings- og forskningsdepartementet over 50-
poster. Sametinget gis på denne måten et særlig
selvstendig ansvar og frihet med hensyn til res-
sursdisponeringen. Fra 1.1.2002 overførte også
Kultur- og kirkedepartementet sin bevilgning til
Sametinget over en 50-post. Fra dette tidspunktet
er forvaltningsansvaret for en rekke kulturtiltak,

Overordnet mål: Delmål:

Legge forholdene til rette for at den samiske 
folkegruppen kan sikre og utvikle sitt språk, 
sin kultur og sitt samfunnsliv

1. Økt myndighet til Sametinget

2. Styrke samiske næringer 

3. Mer aktiv bruk av samisk språk

4. Økt samisk forskning og kunnskapsutvikling

5. Motvirke negative holdninger, diskriminering 
og rasisme mot samer

6. Styrke nordisk og internasjonalt urfolkssam-
arbeid
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bl.a. Beaivváš Sámi Teáhter, De Samiske Samlin-
ger og tilskudd til samiske museer, overført til
Sametinget. 

Strategier og tiltak

For at Norges forpliktelser både i forhold til nasjo-
nal og internasjonal rett skal kunne oppfylles, er
det viktig å styrke Sametingets rolle som premiss-
leverandør overfor regjeringen, og som ansvarlig
organ for utviklingen av det samiske samfunnet.
Overføring av myndighet og ansvar til Sametinget
blir vurdert fortløpende. 

Regjeringen foreslår at Miljøverndepartemen-
tets bevilgning til Sametinget overføres over en ny
50-post Tilskudd til samisk kulturminnevernar-
beid. Det foreslås samtidig at bevilgningen økes
fra 1 mill. kr til 2 mill. kr i 2003.

For at Sametinget skal kunne sikres mulighet
til å ha en reell innflytelse og medbestemmelse, er
det viktig at Sametinget involveres på et tidlig sta-
dium i prosessen i lovarbeid og lignende. Regjerin-
gen vil blant annet bevisstgjøre og eventuelt endre
rutinene ved oppnevning av lovutvalg, slik at Same-
tinget gis mulighet til representasjon, eventuelt
mulighet til å oppnevne eksperter, til utvalg hvor
saker som særlig berører den samiske folkegrup-
pen skal utredes. 

2. Styrke samiske næringer

Tilstandsvurdering

Samisk næringsliv består i stor grad av enkelt-
mannsforetak og små bedrifter. Tradisjonelle
samiske næringer, som reindrift, laksefiske, duodji
osv., vedlikeholder og produserer samisk kultur. Et
slående trekk ved samenes materielle tilpasning er
allsidigheten i ulike typer kombinasjon av nærin-
ger (fiske, utmarksnæringer, reindrift og jord-
bruk). Ressurssituasjonen og inngrepspresset på
naturgrunnlaget utgjør imidlertid vesentlige utfor-
dringer innen de samiske næringene. 

Reindrift er en liten næring i nasjonal måle-
stokk, men både i samisk og lokal sammenheng
har den stor betydning, økonomisk, sysselsettings-
messig og kulturelt. Reindriften har alltid vært
oppfattet og akseptert som en helt spesiell samisk
næring. Den er derfor en viktig del av det materi-
elle grunnlaget for samisk kultur. Reindriften står
overfor utfordringer når det gjelder rovdyr, beite-
grunnlag, arealinngrep og verdiskaping.

Strategier og tiltak

Regjeringen vil styrke regionalpolitikken for å
sikre bosettingen og verdiskapingen i alle deler av

landet. Dette vil komme samiske næringer til gode.
For å styrke det regionale nivået, vil regjeringen
styrke mulighetene for å utvikle fylkeskommunen
som regional utviklingsaktør, jf. kap. 551 Regional
utvikling og nyskaping. Det er ønskelig at fylkes-
kommunene involverer Sametinget og samiske
næringsorganisasjoner i det regionale partnerska-
pet i fylker med samisk befolkning.

En nødvendig forutsetning for fortsatt utvikling
av samisk kultur og språk er bærekraftige og til-
pasningsdyktige næringer. Regjeringen vil gjen-
nom den generelle næringspolitikken komme med
tiltak som vil sikre samisk næringsliv gode, forut-
sigbare og nøytrale rammevilkår, men utgangs-
punktet er at Sametinget selv skal få velge hvordan
egne virkemidlene skal benyttes.

 Virkemiddelapparatet for næringslivet vil bli
gjennomgått for å oppnå best mulig utnyttelse og
samordning av virkemidlene, i den planlagte stor-
tingsproposisjonen om innretning på og organise-
ring av virkemiddelapparatet for næringslivet vinte-
ren 2003. Regjeringen vil legge opp til en spissing
av de selektive virkemidlene overfor næringslivet
mot innovasjon og nyskaping. 

Stabile rammebetingelser for reindriftsnærin-
gen er en nødvendig forutsetning for å kunne
skape trygghet og forutsigbarhet innenfor rein-
driftsnæringen, jf. Landbruksdepartementets
St.prp. nr. 58 (2001-2002). I St.meld. nr. 33 (2001-
2002) uttrykkes det at regjeringen vil vurdere å
gjennomgå skatte- og avgiftsregimet for reindrifts-
næringen, med sikte på økt verdiskaping. En slik
gjennomgang må ses i sammenheng med rein-
driftsavtalens ramme.

Regjeringen vil nå legge vekt på nøytrale ram-
mevilkår, slik at den enkelte næringsutøver selv
finner den tilpasningen som er mest gunstig. Om
dette skjer gjennom eneyrke eller kombinasjons-
drift, er opp til den enkelte næringsutøver.

Fiske etter lakse- og innlandsfisk har lange tra-
disjoner i samisk kultur. Særlig har laksefisket
vært en grunnpilar for samisk bosetting og kultur,
og utgjør fortsatt et viktig element i mange
samiske lokalsamfunn. Regjeringen mener at de
rike lakse- og innlandsfiskeressursene i fylket
utgjør et stort potensial for økt verdiskaping og
sysselsetting i viktige samiske områder. 

Fiske er en del av det materielle grunnlaget for
samisk kultur. Regjeringen vil sikre størst mulig
forutsigbarhet i kvotefordelingen mellom ulike far-
tøygrupper, og legge til rette for økt verdiskaping
også innenfor fiskerinæringen.

Indre Finnmark har fortsatt en høyere arbeids-
ledighet enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Det er
derfor behov for å utvikle et mer variert næringsliv
og å løfte kompetansenivået i befolkningen. Her
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vises det til St.meld. nr. 33 (2001-2002) kap. 18.5
Rammebetingelser for næringslivet, omstilling og
investering samt skjønnsmessige kriterier i forde-
lingen av tilskudd til fylkeskommunene under
omtale av kap. 551, post 60 Tilskudd til fylkeskom-
muner for regional utvikling.

For nærmere gjennomgang av regionalpolitik-
ken, se programkategori 13.50.

3. Mer aktiv bruk av samisk språk

Tilstandsvurdering

Samisk og norsk er likeverdige språk, jf. samelo-
ven kap. 3. Innenfor forvaltningsområdet for
samisk språk (kommunene Kåfjord, Kautokeino,
Karasjok, Nesseby, Porsanger og Tana) er samisk
og norsk likestilte språk. Sametinget forvalter til-
skudd til samisk tolketjeneste og tospråklighet.
Det er et mål å gjøre lokalforvaltningen i forvalt-
ningsområdet for samisk språk reelt tospråklig. 

Flere undersøkelser utført av Samisk språkråd,
og en undersøkelse utført av Norsk institutt for by-
og regionforskning (NIBR) viser at samelovens
språkregler ikke følges opp i tilstrekkelig grad. 

Aktiv og utvidet bruk av samisk språk er et
svært viktig element i den videre utviklingen av
samisk kultur. For den samiske befolkningen er
det avgjørende at grunnleggende informasjon pro-
duseres og presenteres på samisk, og at den gjøres
allment tilgjengelig. Lulesamisk og sørsamisk
språk er særlig utsatte. For å styrke vernet om
disse språkene er det blant annet utviklet IT-basert
fjernundervisning i samisk språk for sørsamiske
elever. 

Det er fremdeles vanskeligheter forbundet
med å bruke samisk tegnsett i IT-sammenheng.
For eksempel har ikke Folkeregisteret mulighet til
å registrere personer med samiske navn eller
adresser på en korrekt måte. Videre er det ikke
mulig å utveksle samiske tegn mellom ulike offent-
lige registre, f. eks. mellom Folkeregisteret og
Kartverket. Heller ikke departementenes elektro-
niske publiseringssystem ODIN kan i dag hånd-
tere samisk tegnsett.

Fagdepartementene har ansvaret for å ivareta
samiske språk innenfor de ulike sektorer, i samar-
beid med Sametinget. Kultur- og kirkedepartemen-
tet har et generelt og overordnet forvaltningsan-
svar for samiske språk gjennom forvaltningen av
samelovens språkregler. Kultur- og kirkedeparte-
mentet har også ansvaret for stedsnavnsloven, og
vil arbeide for å synliggjøre samisk kultur og histo-
rie og samiske stedsnavn. 

Strategier og tiltak
Regjeringen har i St.meld. nr. 33 (2001-2002) signa-
lisert ønske om en mer aktiv bruk av samisk, og vil
legge forholdene til rette for økt bruk av samisk i
det offentlige rom. Som eksempel på dette er
samisk fra 2002 innført som forhandlingsspråk ved
reindriftsforhandlingene.

Regjeringen vil fortsatt støtte samisk kultur
gjennom bl.a. å legge til rette for utgivelse av litte-
ratur og aviser på samisk språk.

Samisk språk og informasjon er et særlig sats-
ningsområde. Det er spesielt viktig at det legges til
rette for at samisk språk kan benyttes i IT-sammen-
heng. Regjeringen vil følge opp samarbeidet med
Sametinget om Sametingets eSápmi-plan, og for å
gjøre det mulig å bruke samisk tegnsett i IT-sam-
menheng, jf. kap. 541, post 72. Samisk IT-proble-
matikk er også et viktig nordisk samarbeidsom-
råde.

Offentlig samiskspråklig informasjon er relativt
liten i dag. Regjeringen vil øke bevisstheten i for-
valtningen om hva slags informasjon som bør over-
settes, og hvordan informasjonsformidlingen bør
foregå. Et eget samisk språkvalg på Regjeringens
internettsider, ODIN, er under etablering. Stor-
tingsmeldinger, proposisjoner, lover, forskrifter og
andre dokumenter som er publisert på samisk vil
bli gjort tilgjengelig på ODIN. Se for øvrig delmål 4
om holdningsarbeid.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har
lagt fram forslag om å endre det offisielle navnet på
Finnmark fylke til Finnmark eller Finnmárku, altså
tospråklig fylkesnavn, jf. Ot.prp. nr. 111 (2001-
2002). 

Når det gjelder utgifter som kommunene og
fylkeskommunene innenfor forvaltningsområdet
for samisk språk har på grunn av tospråklighet,
fikk Sametinget styrket bevilgningen med 10,2
mill. kr fra 2002. Regjeringen foreslår at ytterligere
5 mill. kr overføres til Sametinget til kommunenes
og fylkeskommunenes faktiske utgifter til tospråk-
lighet. Kommunal- og regionaldepartementet vil
fortsatt følge opp problemstillingene.

4. Økt samisk forskning og kunnskapsutvikling

Tilstandsvurdering 

Samisk forskning skal bidra til å styrke, bevare og
utvikle samisk kultur og språk. Forskning er også
viktig for ressursforvaltning og næringsutvikling.
Det foregår samisk forskning på en rekke fagfelt,
men det er fremdeles et stort behov for kunnskap
om en rekke forhold som angår den samiske
befolkningen og situasjonen i det samiske samfun-
net.
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Forskningen foregår særlig ved Universitetet i
Tromsø, Samisk høgskole og Nordisk Samisk
Institutt. Høgskolen i Nord-Trøndelag har et sær-
skilt ansvar for sørsamisk språk og kultur innenfor
lærerutdanning, mens Høgskolen i Bodø har et
nasjonalt ansvar for lulesamisk språk og kultur i
lærerutdanningen. I de senere år har den samiske
forskningen blitt mer internasjonalt orientert. Som
en følge av sektorprinsippet har flere departement
og underliggende etater FoU-innsats om samiske
forhold. Norges forskningsråd vedtok høsten 2000
et eget program for samisk forskning for perioden
2001-2005. Programmets hovedmål er å rekruttere
og stimulere til forskning som kan gi ny forståelse
og nye perspektiver, bidra til å utvikle samisk som
vitenskapsspråk og stimulere til tverrfaglig og fler-
institusjonelt samarbeid innenfor samisk forskning
på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå.

Universitetet i Tromsø har fått midler til gjen-
nomføring av en levekårsstudie i Norge som er en
del av en større levekårsundersøkelse blant urfolk
i 11 arktiske regioner i Canada, Grønland, Alaska,
USA, Norge, Sverige, Finland og Russland. Leve-
kårsstudien startet i 1997 på bakgrunn av betyde-
lig bekymring i internasjonale fagmiljøer særlig for
høyt nivå av toksiner i næringskjeden i deler av
Arktis, noe som i første rekke rammer urfolk som
lever av reindrift, jakt og fiske. Departementet har
gitt midler til Nordlandsforskning ved Høgskolen i
Bodø til å evaluere prosesser tilknyttet tildelingen
av to oppdrettskonsesjoner for laks og ørret lokali-
sert til Musken i Tysfjord, hvor formålet med tilde-
lingen er å styrke det lulesamiske samfunnet. Pro-
sjektene er finansiert over Kommunal- og regional-
departementets kap. 500, post 21 Spesielle
forsknings- og utredningsoppdrag.

Strategier og tiltak

Samisk språk, kultur og samfunnsliv skal ha gode
utviklingsmuligheter. Den generelle utviklingen
med økt internasjonalisering og globalisering gir
større utfordringer og utviklingsmuligheter, men
setter samtidig større krav til og press på urfolks-
kulturer. Det samiske samfunnet utfordres med
raske omstillinger med bl.a. endringer innen pri-
mærnæringene og overgang til andre næringsfor-
mer. Samisk språk, kultur, næringer og samfunns-
liv skal overleve og utvikles i en verden i stadig og
rask endring. Høy samisk kompetanse innen de
fleste fagområder og forskningsbasert kunnskap
er av stor betydning som grunnlag for fremtidig
utvikling.

Kommunal- og regionaldepartementet har
siden 2001 bevilget midler til Norges forsknings-
råds program for samisk forskning. Bevilgningen

vil bli økt fra 0,9 til 1,5 mill. kr i 2003. Departemen-
tet har over flere år gitt midler til Universitetet i
Tromsø til et prosjekt knyttet til Makt- og demo-
kratiutredningen 1998-2003. Prosjektet skal blant
annet se på faktorer som påvirker maktforholdet
mellom den norske majoritetsbefolkning og den
samiske minoritetsbefolkning. 

Det er viktig at samisk forskning bringer fram
kunnskap og kompetanse som kan styrke, bevare
og utvikle det samiske samfunnet. Det er nødven-
dig at det løpende finner sted kvalitativ god og kri-
tisk forskning av relevans for samiske samfunns-
forhold, og som bringer fram kunnskapsgrunnlag
for utvikling og utforming av myndighetenes same-
politikk. Det er behov for å tilrettelegge for en hen-
siktsmessig organisering av primær- og grunnlags-
data om samiske forhold, slik at data kan gjøres til-
gjengelig for generell samfunnsplanlegging og
forskningsformål.

Et samfunn i omstilling med endring av sam-
funnsstrukturene, fordrer større kontakt og samar-
beid mellom aktørene i næringslivet og forsknings-
institusjoner. Det er viktig at forskningen bringer
fram samefolkets tradisjonelle kunnskaper om
natur, bruksformer, sedvaner, økologi i samiske
områder og andre kulturelle betingelser som kan
være avgjørende forutsetninger for bevaring og
utvikling av språket, kulturen og næringstilpasnin-
gene. Forskningen bør også rettes mot forholdet
mellom storsamfunnet og det samiske samfunnet,
ivareta kjønnsperspektivet og bringe fram mer
kunnskap om samiske kvinners situasjon i samfun-
net. Det vises til St.meld. nr. 34 (2001-2002) for
ytterligere tiltak med hensyn til samisk forskning
og utdanning.

5. Motvirke negative holdninger, diskriminering og 
rasisme mot samer

Tilstandsvurdering

Samisk kultur, bosettingsmønster og ressursbruk
har ofte blitt sett ned på av majoritetsbefolkningen.
Lenge var det offisiell politikk at samene skulle for-
norskes. Selv om fornorskingspolitikken nå er et
forlatt stadium, og målsettingen er likeverdighet
mellom norsk og samisk kultur, er det en del nega-
tive holdninger til samisk kultur som henger igjen
fra fortida. Det er ikke gjort noen undersøkelse i
Norge av opplevd etnisk diskriminering blant
samer, men man vet at det fremdeles forekommer
tilfeller av diskriminerende aksjoner mot samer og
rasistisk motivert hærverk. Mange samer opplever
dessuten negative holdninger og intoleranse knyt-
tet til egen identitet. Det er av stor betydning at
dagens barn og unge sikres et trygt identitets-
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grunnlag, slik at den samiske kulturen og det
samiske samfunnet kan fortsette å utvikle seg. 

Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 522)
har registrert svært få henvendelser fra samer. For
å få belyst en del holdninger til samer og samiske
forhold, bevilget departementet midler til Universi-
tetet i Tromsø til en mindre undersøkelse om hold-
ninger til samiske spørsmål i et utvalg aviser.
Undersøkelsen ble konsentrert til perioden 1996-
2000 da særlig to store saker var i fokus; sameretts-
utvalgets innstilling om retten til land og vann i
Finnmark og innføringen av samisk læreplan i
samiske kommuner.

På oppdrag fra Sametinget, Statskonsult og
Kommunal- og regionaldepartementet har Agenda
gjennomført en undersøkelse om holdninger til
samiske spørsmål blant samer. Bakgrunnen for
undersøkelsen er at Statskonsult sammen med
Sametinget skal utarbeide en langsiktig informa-
sjonsstrategi for økt registrering i samemanntallet.
Rapporten ble lagt fram i juli 2002. En konklusjon
er at negative holdninger er til hinder for at samer
registrerer seg i samemanntallet. Svært mange
oppgir at det å registrere seg i manntallet er nært
knyttet til utviklingen av en samisk identitet og til-
hørighet. Flere av de som ikke registrerer seg opp-
gir fornorskning og en følelse av mindreverdighet
som årsak. Undersøkelsen dokumenterer at virk-
ningene av tidligere tiders fornorskningspolitikk
enda forhindrer samer fra å realisere sine politiske
rettigheter. 

Strategier og tiltak

Negative holdninger til det samiske kan delvis
skyldes manglende informasjon om samer og det
samiske. Det er derfor en stor utfordring å øke
kunnskapen om samiske forhold, både i forvaltnin-
gen, i befolkningen og ikke minst i utdanningssys-
temet. 

Regjeringen vil kartlegge og formidle kunn-
skap om samiske forhold for å motvirke negative
holdninger overfor samer. Kommunal- og regional-
departementet vil iverksette en holdnings- og infor-
masjonssatsing om samer og samiske forhold i
samarbeid med Sametinget. Regjeringen ønsker å
kartlegge eksisterende kunnskaper og forskning
om årsaker til negative holdninger til samer og det
samiske, og hvordan de kan motvirkes. I den grad
det er behov for det ønsker regjeringen også å
igangsette videre FoU-virksomhet på området, jf.
handlingsplanen mot rasisme og diskriminering
lagt fram juli 2002. 

Regjeringen har tilrettelagt for etablering av
Kompetansesenteret for urfolks rettigheter i Kau-
tokeino høsten 2002. Senteret vil ha dokumenta-

sjon og kunnskapsformidling og informasjon om
samer og andre urfolks rettigheter som en sentral
oppgave og regjeringen vil bidra til at senteret kan
ivareta sine oppgaver på en god måte nå og i fram-
tiden.

Kommunal- og regionaldepartementet vil med
jevne mellomrom utgi et informasjonsbrev om
samiske spørsmål.

6. Styrke nordisk og internasjonalt urfolkssamarbeid 

Tilstandsvurdering

Det er i 2000 etablert et fast samarbeid mellom
ministre ansvarlig for samiske saker og sametings-
presidentene i Finland, Sverige og Norge for regel-
messig orientering, drøfting og behandling av
samiske spørsmål av felles interesse. Målsettingen
med det nye nordiske samarbeidet er å styrke og
utvikle det samiske folkets språk, kultur, næringer
og samfunnsliv. Samarbeidet har uformell, men
nær, tilknytning til Nordisk Ministerråd. Forbere-
delse og oppfølging av saker ivaretas av Nordisk
embetsmannsorgan for samiske spørsmål som
også har representasjon fra sametingene. Ansvaret
for sammenkalling og ledelse av møtene går på
omgang mellom de tre landene. I 2003 overtar
Norge ansvaret for sekretariatsfunksjonen fra Fin-
land som overtok denne fra Sverige i 2002. Kom-
munal- og regionaldepartementet er ansvarlig
departement i Norge.

Sametingene i Finland, Sverige og Norge har
opprettet et felles samarbeidsorgan, Samisk parla-
mentarisk råd. Rådet er et institusjonalisert samar-
beid mellom sametingene i saker som berører
samer i flere stater eller samene som ett folk. Rådet
er et sentralt organ i det nye nordiske samarbeidet
om samiske spørsmål, og sametingene tar sikte på
at rådet har en aktiv rolle i det internasjonale arbei-
det, i bl.a. FNs erklæring om urfolks rettigheter,
urfolksspørsmål i Barentssamarbeidet og i arbei-
det overfor Arktisk råd. Sekretariatsfunksjonen føl-
ger det sameting som har presidentvervet. 

Strategier og tiltak

Ministrene og sametingspresidentene besluttet i
november 2001 å opprette en ekspertgruppe til å
utarbeide utkast til en nordisk samekonvensjon
med utgangspunkt i rapporten ”Behov og grunn-
lag for en nordisk samekonvensjon”. Gruppen vil
bestå av to medlemmer fra hvert land, hvorav den
ene utpekes av de respektive sameting. Ekspert-
gruppen vil starte sitt arbeid i begynnelsen av
2003, og det tas sikte på at gruppen har utarbeidet
et utkast til samekonvensjon i løpet av 2004. 
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Samisk parlamentarisk råd vil være et viktig
organ i det nye nordiske samarbeidet framover, og
vil også ha betydning i en internasjonal sammen-
heng. Det er derfor viktig at rådet har gode samar-
beidsvilkår og utviklingsmuligheter.

Regjeringen vil i henhold til St.meld. nr. 33
(2001-2002) og St.meld. nr. 34 (2001-2002) fram-
heve forskning, språk, næringssamarbeid og IT-
løsninger som viktige nordiske og internasjonale
samarbeidsområder. 

Andre departementers budsjettforslag til 
samiske formål

Barne- og familiedepartementet foreslår en bevilg-
ning på 8,4 mill. kr til Sametinget til samiske barne-
hager og informasjons- og utviklingsarbeid. Ord-
ningen med særskilt tilskudd til samiske barneha-
ger ble overført Sametinget fra 1.1.2001.
Sametinget har utarbeidet nye retningslinjer for til-
skuddsordningen som gjelder fra 1.1.2002.

Utdannings- og forskningsdepartementet har
ansvaret for mange ulike ordninger av stor betyd-
ning for samiske samfunn. Noen av disse er øre-
merket samiske formål. Blant de bevilgninger som
går særskilt til samiske formål, er bevilgning til
Samisk høgskole, samiske videregående skoler,
midler til dekning av kommunenes utgifter til
tospråklighet i grunnskolen og til særskilte utvi-
klingstiltak i det samiske utdanningsområdet.
Utdannings- og forskningsdepartementet har som
del av kvalitetsreformen foretatt en gjennomgang
av høyere samisk utdanning og forskning ved
Samisk høgskole og andre institusjoner. Det vises
til St.meld. nr. 34 (2001-2002) Kvalitetsreformen
Om høyere samisk utdanning og forskning med
forslag om en rekke tiltak for å styrke samisk
utdanning og forskning. Meldingen er ikke
behandlet av Stortinget.

Helsedepartementet har i 2002 satt av 6,7 mill. kr
til forsøks- og utviklingsarbeid, hvorav 5,1 mill. kr
ble overført til Sametinget. Dette inkluderer ny
fast fagstilling, videreføring av rehabiliteringssti-
pend og midler til prosjektvirksomhet. Departe-
mentet har bestilt en evaluering av oppfølgingen av
NOU 1995:6, som vil foreligge i løpet av 2002. Fra
1.1.2002 har det nyopprettede Sosial- og helsedi-
rektoratet fått delegert ansvaret for oppfølgingen
av Senter for samisk helseforskning og for iverk-
setting av handlingsplanen ”Mangfold og like-
verd”. I 2002 har senteret fått tildelt 3,5 mill. kr til
ordinær drift og til arbeid med helse- og leve-
kårsundersøkelse i samiske områder. Det legges
opp til en videre oppfølging av handlingsplanen i
2003. 

I Landbruksdepartementets budsjett har rein-
driftsavtalen for 2002/2003 en ordinær ramme på
103 mill. kr, dette er tilsvarende bevilgning som i
avtalen for 2001/2002. Fra henholdsvis reindrifts-
avtalen og jordbruksavtalen overføres det totalt 4
mill. kr til Samisk utviklingsfond. Over Reindrifts-
forvaltningens budsjett er det avsatt 35,9 mill. kr til
forvaltningens driftsutgifter. Dette er en økning på
7,9 mill. kr i forhold til fjoråret. Denne økningen
skyldes i hovedsak oppfølgingen av Reindriftsty-
rets vedtak om øvre reintall pr. distrikt i Vest-Finn-
mark reinbeiteområde ved opprettelse og drift av
et prosjektkontor i Kautokeino, samt for å intensi-
vere tellingen av rein. Videre er det foreslått en
bevilgning på 3,1 mill. kr til vedlikehold av konven-
sjonsgjerdene, 0,6 mill. kr til drift av fjellstuene og
2,1 mill. kr til forlenget omstillingslønn.

Under Miljøverndepartementets budsjett kap.
1429 foreslås det opprettet ny post 50 Tilskudd til
samisk kulturminnevernarbeid. Samtidig foreslås
tilskuddsordningen under kap. 1429, post 72.7
Samisk kulturminnevern, nedlagt. Tilskuddsord-
ningen skal ivareta overordnede kulturminnefag-
lige hensyn i arbeidet med samiske kulturminner
og kulturmiljøer. Midlene skal i hovedsak brukes
til vedlikeholds- og restaureringsarbeid. Det fore-
slås at 2 mill. kr avsettes til formålet i 2003. 

Nærings- og handelsdepartementet: Sametinget
har i 2002 satt i gang arbeidet med å utvikle en
eSápmi-plan i samarbeid med Kommunal- og regio-
naldepartementet og Nærings- og handelsdeparte-
mentet. Arbeidet vil bli videreført i 2003. Regjerin-
gen ser eSápmi-planen som et viktig bidrag til både
regjeringens arbeid med modernisering, effektivi-
sering og forenkling av offentlig sektor, og til
eNorge mer generelt. Under eSápmi-planen etable-
rer Sametinget et pilotprosjekt over tre år, som
bl.a. har til hensikt å bidra til tilgjengeliggjøring av
samiske leksikalske ressurser innen elektronisk
tekstbehandling. eSápmi inngår som et pilotpro-
sjekt i regjeringens strategi for elektronisk inn-
hold, og delprosjektet som mottar støtte som ledd i
strategien, avsluttes i løpet av 2003. 

Justisdepartementet vil i 2003 avsette midler til
Rettshjelpskontoret for Indre Finnmark over kap.
470, post 72, i henhold til retningslinjene for fri
rettshjelp, jf. Stortingets behandling av St.meld. nr.
25 (1999-2000) Om fri rettshjelp i Innst. S. nr. 181
(1999-2000). Tilskuddet for 2003 er ca. 1,2 mill. kr.
Sametinget har ønsket å ta hånd om bevilgningen
til Rettshjelpskontoret for Indre Finnmark. Det er
nå dialog mellom regjeringen og Sametinget om
denne saken. Dialogen med Sametinget er ikke
avsluttet ennå.

Departementet vil på samme måte som i fjor
avsette særskilte midler til politidistrikter som har
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kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk.
Midlene skal dekke utgifter til det generelle merar-
beidet som tospråklighet medfører for politiet, og
utgifter til kompetanseoppbyggingstiltak. Fors-
kningsprosjektet samisk sedvane og rettsoppfat-
ninger ble startet i 1997. Prosjektet er delt i to
faser. Resultatet av fase I av prosjektet som er geo-
grafisk avgrenset til Finnmark fylke, er publisert
som NOU 2001: 34. Samerettsutvalget leder fase II
av forskningsprosjektet samiske sedvaner og rett-
oppfatninger i områdene sør for Finnmark.

I 2002 ble det over Arbeids- og administrasjons-
departementets budsjett satt av 0,5 mill. kr til arbei-
det med innføringen av samisk språkvalg på ODIN
og i andre publiseringssystemer. De mest hen-
siktsmessige løsningene forutsetter en teknolo-
gisk infrastruktur som håndterer samisk tegnsett i
hele produksjonskjeden. Arbeidet videreføres i
2003. 

Over Kultur- og kirkedepartementets budsjett er
bevilgningen til samiske kulturtiltak samlet på én

post og overføres til Sametinget. Budsjettforslaget
er på 30,2 mill. kr. Prosjektkostnaden til nytt Østsa-
misk museum i Neiden (samisk tusenårssted) dek-
kes i 2003 av forventet overføring av udisponert
del av bevilgningen for 2002. Det tas sikte på å
følge opp med ytterligere 27,5 mill. kr i senere ter-
miner. Støtten til samiske aviser videreføres på
samme nivå som i 2002 med 11 mill. kr. Bevilgnin-
gene som gjelder Den norske kirke skal også iva-
reta samisk kirkeliv. Driftsbevilgningene som tilde-
les Kirkerådet skal bl.a. finansiere virksomheten til
Samisk kirkeråd. Det ytes også tilskudd til Det
Norske Bibelselskapet for oversettelse av Det
gamle testamentet til nordsamisk.

Utenriksdepartementet viderefører kr 400 000 til
Sametingets deltakelse i Arktisk råd. Urfolk tilgo-
deses også innenfor bistandsbudsjettet. Utenriks-
departementet bidrar med 1,2 mill. kr til Kompe-
tansesenter for urfolks rettigheter, jf. kap. 542.

Kap. 540 Sametinget (jf. kap. 3540 Sametinget)

Sametingets rapportering til Regjeringen og 
Stortinget
Sameloven § 1-3 slår fast at Sametingets årsmel-
ding skal sendes til Kongen. Regjeringen legger
meldingen fram for Stortinget hvert år i den årlige
stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet,
der også regjeringen redegjør for samepolitikken.
Denne årlige stortingsmeldingen er et godt grunn-
lag for dialog om samepolitikken mellom Stortin-
get, Sametinget og regjeringen. Sametinget vedtok
sin årsmelding for 2001 i mai 2002. Stortingsmel-
dingen om Sametingets virksomhet i 2001 legges
fram i november 2002. 

Sametingets organisering

Virksomheten til Sametingets underliggende råd
ble omorganisert fra 1. januar 2001 ved at de
underliggende rådene ble lagt ned til fordel for en

avdelingsstruktur på administrativt nivå, direkte
under Sametingsrådet. Tildeling av virkemidler
etter søknad blir etter den nye ordningen foretatt
av Sametingets tilskuddsstyre, som oppnevnes av
Sametinget, mens språksaker behandles av Same-
tingets språkstyre som er oppnevnt av Sametings-
rådet. Sametingets språkstyre behandler og vedtar
rent språkfaglige spørsmål, for eksempel skrivefor-
mer og terminologier.

På bakgrunn av Sametingets nye organisa-
sjonsstruktur har Kultur- og kirkedepartementet
foreslått at sameloven kapittel 3 endres. Forslaget
innebærer en ny organisering av arbeidet for
samiske språk ved at loven fastslår at det er Same-
tinget, ikke Samisk språkråd, som har ansvaret for
å legge til rette for vern og videre utvikling av
samiske språk i Norge. Sametinget avgjør hva som
er den beste måten å organisere arbeidet på. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002 Forslag 2003

50 Sametinget 106 968 120 100 129 800

54 Avkastning av Samefolkets fond 7 400 4 650

Sum kap. 540 106 968 127 500 134 450
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Post 50 Sametinget

Regjeringen foreslår at det i 2003 bevilges 129,8
mill. kr over post 50. I forhold til 2001 er dette en
økning på 8,1 pst. Bevilgningen omfatter en økning
på 5 mill. kr som skal fordeles til kommuner og fyl-
keskommuner med særlige utgifter til tospråklig-
het, jf. kommuneproposisjonen (St.prp. nr. 64
(2001-2002), punkt 19.11.2) og Innst. S. nr. 253
(2001-2002). Sametingets bevilgning ble fra 2002
styrket med 10,2 mill. kr til tospråklighet, og Same-
tinget vil fra 2003 forvalte ca. 30 mill. kr til formå-
let. Det er viktig at Sametinget har jevnlig dialog
med de aktuelle kommunene og fylkeskommu-
nene om strategier, målsettinger og resultater for
utviklingen av tospråklig forvaltning og tjeneste-
yting. Det er regjeringens syn at Sametinget i sam-
råd med kommunene og fylkeskommunene bør
etablere forutsigbare tildelingskriterier for ordnin-
gen. Dette er nødvendig for at kommunenes arbeid
med og satsing på tospråklighet skal skje på en
effektiv og planmessig måte.

Sametinget fordeler bevilgningen fra de ulike
departementene i sitt plenumsmøte i november,
med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.
Med de føringer som er lagt i Stortingets budsjett-
vedtak, fordeler Sametinget bevilgningen etter
egne prioriteringer. 

Rapport 2001 

Driftsutgifter

Sametingets økende aktivitet på alle politikkområ-
der innebærer et press på dagens administrative
system. Sametinget har i de siste årene fått over-
ført fra departementene forvaltningsansvaret for
en rekke oppgaver, og har hatt en meget sterk
økning i saksmengden. Sametinget hadde 96 års-
verk pr. 15. mai 2002, mot 92 årsverk på samme tid
i 2001. Ved Sametingets etablering i 1989 var det 13

årsverk. Lønns- og driftsutgifter for Sametinget,
Sametingsrådet, Sametingets administrasjon,
Sametingets tilskuddsstyre og Sametingets språk-
styre var 67,9 mill. kr i 2001.

Likestilling

Likestilling mellom kjønnene er en sentral målset-
ning innenfor alle Sametingets politikkområder, og
er nedfelt i plandokumentene. Målet med arbeidet
er å oppnå likestilling i det samiske samfunnet
blant annet ved å gjøre kjønns- og likestillingsper-
spektivet synlig og forståelig for folk flest. Same-
tingsrådet har vedtatt å ta initiativ til økt forskning
på likestilling i det samiske samfunnet. I Sametin-
gets administrative ledelse (avdelingsdirektør/
direktør) er kvinner i overvekt (62,5 pst). Av Same-
tingets 39 folkevalgte representanter er det 7 kvin-
ner. 

Samisk utviklingsfond - næringsformål

Sametingets overordnede mål når det gjelder
næringsliv er å skape sterke og levende samiske
samfunn med stabil bosetting og et allsidig
nærings- og samfunnsliv. En helhetlig næringspoli-
tikk skal både gi muligheter for næringskombina-
sjoner, småskaladrift og eneyrketilpasninger. Rike
naturressurser i de samiske områdene utgjør et
komparativt fortrinn som kan utnyttes sterkere i
næringsutvikling og verdiskaping. Sametinget
ønsker i sin virkemiddelbruk å inngå samarbeid
med relevante lokale og regionale finansieringsak-
tører. På den måten oppnår man en sterkere og
bedre samordning av tiltakene som igjen fører til at
man lettere oppnår felles mål og tiltak for regional
næringsutvikling. Det er imidlertid like viktig at
Samisk utviklingsfond har en klar profil som en
selvstendig virkemiddelaktør med et definert mål
for samisk næringsutvikling. 
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Støtte fra Samisk utviklingsfond har gitt god
mulighet til å utøve samisk kunsthåndverk og hus-
flid (duodji), og er viktig for å fremme bredden i
samisk kulturliv og næringsliv. Utviklingen av
duodji som næring er også viktig i et likestillings-
perspektiv, fordi det gir gode muligheter for kvin-
nearbeidsplasser. I 2001 ble det fordelt 2,6 mill. kr
til duodji. Sametinget understreker det betydelige
utviklingspotensialet duodji har som fag, kultur og
næring. Sametinget peker også på betydningen av
duodji for kvinner, for samisk språk og som identi-
tetsskapende samisk aktivitet. For å stimulere til
næringsetablering, har Sametinget utarbeidet et
femårig utviklingsprogram for duodji. Ulike instan-
ser er invitert til å delta i finansieringen av pro-
grammet.

I 2001 ga Sametinget tilsagn til kvinner på til
sammen 3,8 mill. kr, noe som utgjør en andel på 42
pst. av tilsagnsbeløp gitt til enkeltpersoner. I 2000
var den tilsvarende andelen på 38 pst. 

Målsettingen med tilskudd til næringskombina-
sjoner er å sikre sysselsetting og inntektsgrunnlag

for de som driver med næringskombinasjoner.
Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR)
la i september 2001 frem en rapport om driftsstøt-
ten til næringskombinasjoner. Rapporten ble sendt
ut på høring, og flere høringsinstanser kom med
forslag til endringer. Det ble bevilget 7 mill. kr i
driftsstøtte til næringskombinasjoner i 2001. 

Under næringskombinasjonsordningen har
23,5 pst. av det samlede støttebeløpet gått til kvin-
ner i 2001, mens den tilsvarende andelen i 2000 var
på 28 pst. Hovedparten av de som har fått driftstil-
skudd tilhører reindriften og duodjiinæringen.

Samisk kulturfond - kulturformål

Samisk kulturfond har til formål å fremme tiltak
for samisk kultur og stimulere til samiske kulturak-
tiviteter for den samiske befolkningen. Den totale
søknadssummen til fondet i 2001 var på 19,5 mill.
kr, en økning på 5,12 mill. kr fra 2000.

Tabell 3.9 Tildelinger fra Samisk utviklingsfond etter næring (i 1 000 kr).

Samisk utviklingsfond 2000 Pst. 2001 Pst.

Jordbruk 2 134 11,5 2 940 17,9

Fiske 3 421 18,5 4 102 24,9

Industri/Bygg og anlegg 3 327 18,0 1 747 10,6

Varehandel/duodji 2 336 12,6 1 466 8,9

Turisme 1 253 6,8 1 310 8,0

Eiendom/forretningsdrift 2 475 13,4 1 701 10,3

Off./priv./sos. tjenesteyting (kultur) 3 551 19,2 3 185 19,4

Sum 18 497 100,0 16 451 100,0

Tabell 3.10 Tilskudd fra Samisk utviklingsfond fordelt på kjønn.

Samisk utviklingsfond 2000 Pst. 2001 Pst.

Kvinner 2 986 38,0 3 824 42,0

Menn 4 855 62,0 5 197 58,0

Sum 7 841 100 9 021 100,0
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Fra 2001 opprettet Sametinget en egen bud-
sjettpost til festivaler. Støtten gis i form av et
direkte grunntilskudd. Formålet er å bidra til å
utvikle samiske kunstneriske uttrykk og sikre og
opprettholde arenaer og scener for formidling av
samiske kulturuttrykk. To festivaler kom i 2001
med under ordningen: Riddu Riđđu Festivála i
Kåfjord og Samisk Musikkfestival i Kautokeino. 

Samisk idrett er nært knyttet til identitet og til-
hørighet, og må derfor ses i sammenheng med
grunnleggende sosiale og kulturelle normer og
verdier i samfunnet. Gjennom støtteordningen vil
Sametinget styrke barns og ungdoms deltakelse i
samisk idrett. Sametinget avsatte kr 500 000 over
en egen budsjettpost i 2001. Hele beløpet ble tildelt
Sámiid Valáštallan Lihttu-Norga. 

”Andre tiltak” gjelder bl.a. festivaler og andre
arrangementer, i 2001 bl.a. Sametingets ungdoms-
konferanse og et betydelig tilskudd til barne- og
ungdomsmagasin på samisk. 

Tiltak rettet mot barn og unge 

Tilskuddsordningen ”Samiske barns oppvekstvil-
kår” skal bidra til å fremme samiske barns opp-
vekstvilkår gjennom tiltak som styrker og bevarer
samisk språk og kultur. Sametinget stilte i 2001 1,9

mill. kr over Samisk kulturfond til disposisjon til
denne ordningen. De siste årene er det særlig sat-
set på utgivelser av barne- og ungdomsmagasiner
på samisk. Det er mangel på samiskspråklig littera-
tur for ungdom, og det er viktig å bygge opp sam-
iskspråklige lesevaner for samisk barn og ungdom.

Samisk språkråd forvalter en stipendordning
som er et språkvirkemiddel for å stimulere samisk
ungdom til å velge samisk som fag i videregående
utdanning. I 2001 var det avsatt 1 mill. kr til utdan-

Tabell 3.11 Tildelinger til kulturformål (i 1 000 kr). 

Formål 1999 2000 2001

Samisk kulturfond 8 108 9 479 8 936

Samiske kultursentra/institusjoner 3 518 3 938 3998

Samiske kulturorganisasjoner 1 333 1 022 1 172

Samisk forlagsdrift 1 500 1 515 1 500

Samisk idrett - 500 500

Festivalstøtte - - 700

Sum 14 459 16 454 16 806

Tabell 3.12 Fordeling av midler fra Samisk kulturfond (i 1 000 kr).

Formål 1999 2000 2001

Litteratur 2 600 2 100 2 100

Billedkunst/duodji 1 441 1 105 978

Musikk 1 200 595 1 000

Samiske frie teaterformål 424 480 485

Samiske barns oppvekstvilkår 2 431 2 690 1 898

Andre tiltak 1 425 2 509 2 475

Sum 9 521 9 479 8 936
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ningsstipend for ungdom som har samisk som fag
under utdanningen.

Samisk språkråd – språklige formål 

Samisk språkråd er et rådgivende organ for Same-
tinget og andre offentlige organer i spørsmål om
samisk språk og har ansvar for å bevare, utvikle og
styrke samisk språk i Norge. Rådet skal blant
annet verne om den kulturarv som samisk skrift-
språk og talespråk representerer, utvikle samisk
terminologi og fastsette skrivemåten for samiske
ord og uttrykk innenfor de fastsatte nordiske rett-
skrivningene. Etter omorganiseringen av Sametin-

get pr. 1.1.2001 er det Sametingets språkstyre som
ivaretar disse oppgavene, jf. omtalen av Sametin-
gets organisering. 

Sametinget fordeler tilskudd til samisk tolketje-
neste og tospråklighetstilskudd til kommuner og
fylkeskommunene i forvaltningsområdet for
samisk språk. Den overordnede målsettingen er at
forvaltningen skal bli fullt ut tospråklig. Sametin-
get fordelte i 2002 til sammen 24,7 mill. kr i
tospråklighetstilskudd, til språkprosjekter utenfor
forvaltningsområdet for samisk språk og kr 400
000 i driftstilskudd til hvert av de fire samiske
språksentrene i Kåfjord, Porsanger, Tysfjord og
Evenes. 

Samiske hovedorganisasjoner og politiske 
grupperinger

Sametingsrådet fordeler tilskudd til Sametingets
politiske grupperinger og til samiske organisasjo-
ner. Sametinget fordelte i 2001 til sammen 2,2 mill.
kr til de politiske gruppene i Sametinget. Formålet
med tilskuddet er å styrke arbeidsvilkårene for
gruppene.

Samiske organisasjoner har en viktig funksjon
både i forhold til Sametinget og for opprettholdelse
av samepolitiske miljøer. Formålet med tilskudds-
ordningen er å styrke samepolitisk virksomhet
gjennom landsomfattende organisasjoner som har
som formål å fremme samisk identitet, språk, kul-
tur og samfunnsliv. Sametinget fordelte 2,3 mill. kr
i 2001. 

Post 54 Avkastning av Samefolkets fond

Stortinget vedtok 16. juni 2000 å bevilge 75 mill. kr
til et ”Samefolkets fond” i forbindelse med behand-
lingen av revidert nasjonalbudsjett for 2000. Om
fondets formål uttalte flertallet i finanskomiteen at
avkastningen av fondet skal gå til forskjellige tiltak
som vil styrke samisk språk og kultur. Stortingets
vedtak omtaler fondets opprettelse som en kollek-
tiv erstatning for de skadene og den uretten for-
norskningspolitikken har påført det samiske folk.
Avkastningen av fondet er ikke en del av Sametin-
gets rammebevilgning.

Under plenumssamlingen 30. mai 2002 behand-
let Sametinget utkast til vedtekter til fondet. Same-
tinget vedtok å ta imot Samefolkets fond som et
første ledd i forsoningen mellom staten og samene,
under forutsetning av at staten i samarbeid med
Sametinget iverksetter et arbeid for å utvikle nye
samarbeidsformer og tiltak overfor samene, og at

Tabell 3.13 Sametingets fordeling av midler til tospråklighet (i 1 000 kr).

Tospråklighetstilskudd 2001 2002 Pst.økning

Guovdageaidnu/Kautokeino kommune 3 321 5 421 63,2

Kárášjohka/Karasjok kommune 3 102 5 052 62,9

Deatnu/Tana kommune 2 489 4 089 64,3

Porsáŋgu/Porsanger kommune 2 060 3 610 75,2

Unjárga/Nesseby kommune 1 609 2 234 38,8

Gáivuotna/Kåfjord kommune 1 404 2 479 76,6

Finnmárku/Finnmark fylkeskommune 1 057 1 057 0

Romsa/Troms fylkeskommune 808 808 0

Sum 15 850 24 750
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regjeringen setter i gang et arbeid for å løse saken
for de utdanningsskadelidte etter andre verdens-
krig. Sametingets flertall ønsket ikke at fondets
avkastning skulle gå til individuelle erstatninger.

Regjeringen vil se nærmere på saken og situa-
sjonen som er oppstått, og vurdere på hvilke måter
det er mulig og ønskelig å imøtekomme Sametin-
gets vedtak. 

Kap. 3540 Sametinget (jf. kap. 540 Sametinget)

Her føres avkastningen av Samefolkets fond, jf.
omtalen under kap. 540, post 54.

Kap. 541 Tilskudd til samiske formål 

Endringer som ikke framgår av tabellen: Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2002 ble bevilgningen på kap. 541, post 70 økt med 5 mill. kr til 6,3 mill. kr, jf. Innst. S. nr. 255 
(2001-2002).

Kap. 541, post 71 er fra 2003 overført til kap.
542, post 1. Kap. 541 forvaltes av Kommunal- og
regionaldepartementet.

Post 70 Tilskudd til samiske formål 

Regjeringen foreslår at det bevilges 1,3 mill. kr
over denne posten i 2003. Formålet er å bevare,
utvikle og fremme samisk identitet, kultur og sam-
funnsliv. Tilskuddsordningen kunngjøres hvert år,
og det utarbeides rundskriv med nærmere priori-
teringer og retningslinjer for bruken av midlene. I
2003 prioriteres ungdomstiltak. Tilskudd gis pri-
mært til samiske institusjoner og organisasjoner.
Oppfølging av tilskuddsordningen skjer gjennom

rapportering fra tilskuddsmottakerne, bl.a. ved en
skjønnsmessig vurdering av nytten og resultatene
av prosjektet i forhold til prosjektets mål.

Det er fordelt 1,3 mill. kr i 2002. Ungdomstiltak
er prioritert, og Kommunal- og regionaldeparte-
mentet har gitt i alt kr 920 000 til forskjellige tiltak.
Det er blant annet gitt kr 235 000 til ungdomsorga-
nisasjonen Davvi Nourra. Videre har prosjektet
”allsamisk informasjonstjeneste for ungdom” i
Nordland fått tildelt kr 200 000. Det er også gitt til-
sagn til Tana kommunes ”Unginfo”, Várdobáiki
samisk språksenter, Deanu Searat, Nordisk
Samisk Institutt, Markomeannu, Internasjonal
barne- og ungdomsteaterfestival og Fjell skilag i
Evenskjer. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

51 Avkastning av Samefolkets fond 7 400 4 650

Sum kap. 3540 7 400 4 650

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

70 Tilskudd til samiske formål 3 359 1 300 1 300

71 Kompetansesenter for urfolks rettigheter 1 800

72 Samisk språk, informasjon o.a. 2 500 2 500

Sum kap. 541 3 359 5 600 3 800
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I forbindelse med revidert budsjett 2002 ble det
bevilget 5 mill. kr til realisering av byggetrinn II
ved Árran lulesamiske senter i Tysfjord. 

Post 72 Samisk språk, informasjon, o.a.

Det avsettes 2,5 mill. kr i 2003 til regjeringens sat-
sing på samisk språk og informasjon. Formålet er
tredelt - midlene skal benyttes til å legge til rette
for økt bruk av samisk i det offentlige rom, øke
andelen offentlig informasjon til samer på samisk,
og øke andelen informasjon om samiske forhold til
allmennheten. Et sentralt mål når det gjelder å
oppnå økt bruk av samisk språk, er å gjøre det
mulig å bruke samisk tegnsett i IT-sammenheng,
som for eksempel i offentlige registre. Det er
regjeringens mål at alle offentlige registre skal
kunne bruke samiske tegn, og at datautvekslingen
mellom registrene skal fungere. Arbeidet med å
etablere et samisk språkvalg på ODIN er igangsatt
i 2002 og vil videreføres i 2003. Når det gjelder

holdninger til samer og samiske forhold vil regje-
ringen kartlegge eksisterende kunnskap og fors-
kning om årsaker til negative holdninger til samer
og det samiske, og hvordan de kan motvirkes.
Departementet har tilsatt en prosjektleder til å
arbeide med satsingen, og det samarbeides nært
med Sametinget om disse spørsmålene. Den sven-
ske regjeringen satte i 2001 i verk et tilsvarende
arbeid, og det er naturlig å søke et samarbeid med
Sverige. 

I 2002 er det gitt kr 500 000 i tilskudd til Same-
tingets eSápmi-plan. Kautokeino kommune har fått
kr 308 000 til finansieringen av et veiledningstilbud
i Kautokeino. Norsk teknologisenter har fått kr 200
000 til utarbeidelse av norsk standard for samiske
kodetabeller og tastatur for PC. Nordisk Samisk
Institutt har fått kr 150 000 til arbeidet med samisk
tekstbank. Kåfjord kommune har fått kr 120 000 til
evaluering av Samelovens språkregler i Kåfjord
kommune. 

Kap. 542 Kompetansesenter for urfolks rettigheter

Hensikten med å opprette et kompetansesenter
for urfolks rettigheter er å øke kunnskapen om
denne delen av menneskerettighetene både i
Nord-Norge og i landet for øvrig. Det er ønskelig at
senteret skal skape et faglig nettverk til andre insti-
tusjoner som arbeider med urfolksspørsmål nasjo-
nalt og internasjonalt. Informasjon, dokumentasjon
og nettverksbygging vil være sentrale arbeidsopp-
gaver for senteret. Senteret vil også kunne påpeke
behov for ny forskning, men skal ikke være en
forskningsinstitusjon. 

Senterets styre ble oppnevnt i mai 2002. Det er
etablert et midlertidig sekretariat, og endelig tilset-
ting vil bli foretatt rundt årsskiftet. Senteret er

lokalisert til Kautokeino i lokaler leid av Nordisk
Samisk Institutt. Når det gjelder driftsoppgaver
samarbeides det nært med Nordisk Samisk Insti-
tutt. 

I 2002 bevilget Kommunal- og regionaldeparte-
mentet 1,9 mill. kr til senteret over kap. 541, post
71, mens Utenriksdepartementet avsatte 1,2 mill.
kr. Fra budsjettåret 2003 plasseres bevilgningen fra
Kommunal- og regionaldepartementet på et eget
kapittel 542 Kompetansesenter for urfolks rettig-
heter, post 1 Driftsutgifter. Kommunal- og regional-
departementet foreslår en bevilgning på 1,9 mill.
kr i 2003, mens Utenriksdepartementet viderefører
sin bevilgning på 1,2 mill. kr.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Driftsutgifter 1 900

Sum kap. 542 1 900
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Prográmmakategoriija 13.40 Sámi ulbmilat 

Golut buohkanassii prográmmakategoriijas 13.40

Boađut buohkanassii prográmmakategoriijas 13.40 

Norgga sámepolitihka ovddasvástádusjuohkin 
ja oktiiordnen 

Gielda- ja guovludepartemeanttas lea stáhtalaš
sámepolitihka oktiiordnenovddasvástádus. De-
partemeanttaid suorgeovddasvástádusprinsihppa
gusto buot fágasurggiide, ja departemeanttain lea
ovddasvástádus sámepolitihka čuovvolit iežaset
surggiid siskkabealde. Dát gusto maiddái ortne-
giidda mat leat sirdojuvvon Sámediggái, ja maidda
juolluduvvojit ruđat kap. 540, poasttas 50. 

Ráđđehusa sámepolitihkka ja departemeanttaid
ruhtajuolludeamit sámi ulbmiliidda ovdanbukto-
juvvojit ollislaččat publikašuvnnas ”Ruhtajuollu-
deamit sámi ulbmiliidda stáhtabušeahtas 2003”.

Sámediggi

Sámediggi lea ásahuvvon Sámedikki ja eará sámi
riektedilálašvuođaid lága (sámelága) láhka-
vuođuin. Sámedikki bargoviidodat lea buot áššit
mat dikki oainnu mielde erenoamážit gusket sámi
álbmotjovkui. Sámediggi sáhttá addit ceal-
kámušaid buot áššiid birra ja váldit ovdan buot
áššiid iežas bargoviidodaga siskkabealde. Dat
sáhttá maid bidjat ovdan áššiid almmolaš eiseváld-
diide ja priváhta ásahusaide. Sámediggi mearrida
ieš makkár áššiiguin áigu bargat.

Sámediggi sámepolitihkalaš orgánan ii leat
ráđđehusa vuollásaš, ja ráđđehusas ii leat vuolgga-
sajis makkárge konstitutionála ovddasvástádus
Sámedikki mearrádusain dahje doaimmas.
Sámediggi hálddaša dál muhtun doarjjaortnegiid ja

(1 000 ru.)

Kap. Namahus
Rehketdoallu

2001

Salderej.
bušeahtta

2002
Evttohus

2003

Pst.
nuppástus

02/03

540 Sámediggi (vrd. kap. 3540) 106 968 127 500 134 450 5,5

541 Doarjja sámi ulbmiliidda 3 359 5 600 3 800 -32,1

542 Eamiálbmotvuoigatvuođaid 
gelbbolašvuođaguovddáš 1 900

Oktiibuot kategoriijas 13.40 110 327 133 100 140 150 5,3

(1 000 ru.)

Kap. Namahus
Rehketdoallu

2001

Salderej.
bušeahtta

2002
Evttohus

2003

Pst.
nuppástus

02/03

3540 Sámediggi (vrd. kap. 540) 0 7 400 4 650 -37,2

Oktiibuot kategoriijas 13.40 0 7 400 4 650 -37,2
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bargguid mat leat sirdojuvvon departemeanttain.
Gielda- ja guovluministaris lea konstitutionála
ovddasvástádus bušeahttaruđaid geavaheamis
stáhtabušeahta kapihttalis 540 Sámediggi. Ruđaid
hárrái mat juolluduvvojit Sámediggái eará departe-
meanttaid bušeahttakapihttaliid bokte, lea guos-
kevaš fágastáhtaráđis konstitutionála ovddasvástá-
dus.

Sámediggi hálddaša sullii 195 milj. ru. 2002:s.
Sámediggi oažžu ruđaid Mánáid- ja bearašdeparte-

meanttas, Dearvvašvuođadepartemeanttas, Gielda-
ja guovludepartemeanttas, Kultur- ja girkodeparte-
meanttas, Eanadoallodepartemeanttas (boazodo-
allošiehtadusa ja eanadoallošiehtadusa bokte),
Birasgáhttendeparteamenttas, Oahpahus- ja dut-
kandepartemeanttas ja Olgoriikka-
departemeanttas. Jagi 2003 evttohus daid departe-
meanttain lea oktiibuot 212 milj. ru.

Sámepolitihka bajimuš juksanulbmil

Boksa 3.4 Sámepolitihka bajimuš ja oasseulbmilat

 Vuođđolága § 110a ja sámeláhka leat
ráđđehusa juksanulbmila vuođusin láhčit
dilálašvuođaid nu ahte sámi álbmotjoavku sáhttá
váfistit ja ovddidit iežas giela, kultuvrra ja servodat-
eallima. Maiddái riikkaidgaskasaš konvenšuvnnain
čuvvot geatnegasvuođat sámi veahkadaga hárrái,
erenoamášit ON konvenšuvnnas siviila ja politih-
kalaš vuoigatvuođaid birra artihkkalis 27, ja ILO-
soahpamušas nr. 169 eamiálbmogiid ja čearddalaš
álbmogiid birra iešstivrejeaddji stáhtain. St.meld.
nr. 33 (2001-2002) boahtá ráđđehusa sámepoli-
tihkka ovdan.

Eanet váldi Sámediggái 

Vai ollašuhttojuvvo bajimuš juksanulbmil man
mielde galgá láhčit dilálašvuođaid nu ahte sáp-
melaččat ieža sáhttet váfistit iežaset giela, kultuvrra
ja servodateallima, de lea ulbmil addit Sámediggái
eanet politihkalaš váikkuhanválddi ja eanet válddi
áššiin main sámi veahkadat erenoamážit berošta.
Ulbmil lea maiddái sihkkarastit váldedássádaga
gaskal sámi almmolaš ja sámi siviila servodaga.

Dili árvvoštallan

Earet válddi mii biddjojuvvo Sámediggái sámelága
bokte, de lea Sámediggái biddjojuvvon váldi boazo-
doallolága ja oahpahuslága láhkavuođuin. Prinsih-

palaččat deháleamos suorgi mas Sámediggái lea
biddjojuvvon váldi, lea oahpahussuorgi. Oahpa-
husláhka addá Sámediggái mearridanválddi addit
láhkaásahusaid. Sámepolitihka ovdáneami bajimuš
ovddasvástádus lea almmatge Stuorradikkis ja
ráđđehusas.

Sámediggái lea dan ásaheami rájes 1989:s
addojuvvon ovddasvástádus áššiin mat leat erenoa-
máš mávssolaččat sámi kultuvrii. Sámedikkis lea
ovttasvástádus hálddašit sámedikki válgga ja nam-
madit almmolaš orgánaide lahtuid. Sámedikkis lea
váldi ja váikkuhanfápmu go dan ovddasteaddjit oas-
sálastet máŋgga lávdegottis, stivrras ja ráđis.

Buot doarjjaortnegiin ja bargguin mat leat fáp-
muduvvon Sámediggái, lea vásedin mearkkašupmi
sámi kultuvrra sajádahkii. Maŋŋil go sámeláhka
mearriduvvui, de lea leamaš eaktun ahte Sámedik-
kis galgá mearkkašahtti iešráđđenvuoigatvuohta ja
váikkuhanváldi dáin gažaldagain. 

Sámediggi beasai 1999:s spiehkastit brut-
tobušeahttabidjama ruhtajuolludannjuolggadusaid
§:s 4, ja oažžu olles iežas ruhtajuolludeami Gielda-
ja guovludepartemeantta ovtta 50-poasttas.
Seamma láhkai sirdojuvvojit Mánáid- ja
bearašdepartemeantta ja Oahpahus- ja
dutkandepartemeantta ruhtajuolludeamit 50-poast-
taid bokte. Sámediggái addojuvvo dáinna lágiin
vásedin iešheanalis ovddasvástádus ja
luđolašvuohta resursahálddašeami dáfus. Ođđaja-

Bajimuš juksanulbmil: Oasseulbmilat:

Láhčit dilálašvuođaid nu ahte sámi álbmot-
joavku sáhttá váfistit ja ovddidit iežas giela, kul-
tuvrra ja servodateallima

1. Eanet váldi Sámediggái
2. Nannet sámi ealáhusaid
3. Eanet aktiivvalaš sámegiela geavaheapmi
4. Eanet sámi dutkan ja diehtoovddideapmi
5. Vuosttaldit sámiide čuohcci miellaguottuid,

vealaheami ja rasismma
6. Nannet davviriikkalaš ja riikkaidgaskasaš

eamiálbmotovttasbarggu
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gemánu 1. b. 2002 rájes sirdá máiddái Kultur- ja gir-
kodepartemeanta iežas juolludeami Sámediggái
ovtta 50-poastta bokte. Dan rájes leat máŋga kultur-
doaimma, ee. Beaivváš Sámi Teáhter, Sámi Vuor-
kádávvirat ja ruhtajuolludeamit sámi dávvirvuork-
káide sirdojuvvon Sámediggái. 

Strategiijat ja doaibmabijut

Vai Norgga geatnegasvuođat riikkagottálaš ja riik-
kaidgaskasaš rievtti dáfus galget sáhttit ollašuhtto-
juvvot, de lea dehálaš nannet Sámedikki eaktu-
deaddji rolla ráđđehusa guovdu; ja sámi servodaga
ovddideami ovddasvástideaddji orgánan.
Ráđđehus árvvoštallá oktilaččat sirdit válddi ja
ovddasvástádusa Sámediggái. 

Ráđđehus evttoha ahte Birasgáhttendeparte-
meantta ruhtajuolludeapmi Sámediggái sirdojuvvo
ođđa 50-poastta bokte Doarjja sámi kulturmuito-
suodjalanbargguide. Seammás evttohuvvo ahte
ruhtajuolludeapmi lassána 1 milj. ruvnnus 2 milj.
ruvdnui 2003:s. 

Vai Sámediggái galgá sihkkarastojuvvot duohta
váikkuhan- ja iešmearridanvuoigatvuohta, de lea
dehálaš árra muttus jo bovdet Sámedikki ee. láhka-
bargoprosessii. Ráđđehus hálida ee. movttiidahttit
ja vaikko earáhuhttit láhkalávdegottiid nammadan-
vugiid, nu ahte Sámediggi ovddastuvvo ja
vejolaččat beassá nammadit áššedovdiid dakkár
lávdegottiide mat galget čielggadit áššiid mat ere-
noamážit gusket sámi veahkadahkii.

Nannet sámi ealáhusaid

Dili árvvoštallan
Sámi ealáhuseallimis leat viehka muddui ovttaolb-
mofitnodagat ja smávva fitnodagat. Árbevirolaš
sámi ealáhusat nugo boazodoallu, luossabivdu,
duodji jna. bisuhit ja buvttadit sámi kultuvrra. Sámi
ávnnaslaš heiveheami čalbmáičuohcci dovddaldat
lea ahte sámiin leat leamaš máŋggabealat veahk-
kálas ealáhusat (guolásteapmi, meahcásteapmi,
boazodoallu ja eanadoallu). Resursadilálašvuohta ja
luonddu goarideaddji bahkkemat leat sámi ealáhu-
said mearkkašahtti hástalusat.

Boazodoallu lea unna ealáhusaš riikka dásis,
muhto sihke sámi ja báikkálaš oktavuođas dat lea
viehka mávssolaš, ekonomalaččat, barggosajiid
dáfus ja kultuvrralaččat. Boazodoalu leat álot atnán
ja dohkkehan erenoamáš sámi ealáhussan. Danne
dat lea sámi ávnnaslaš kultuvrra vuođu dehálaš
oassi. Boazodoalus lea stuorra hástalusat boraspi-
riid, guohtuneatnamiid dili, eatnamiid gáržžideami
geažil ja árvobuvttadeami hárrái. 

Strategiijat ja doaibmabijut

Ráđđehus hálida nannet regionálapolitihka váfistan
dihtii ássama ja árvobuvttadeami juohke sajis
riikkas. Dát boahtá maid sámi ealáhusaide buorrin.
Vai regionálá dássi nannejuvvošii, hálida ráđđehus
nannet vejolašvuođa ovddidit fylkkagieldda regi-
uvnnaid ovddideaddjin, vrd. kap. 551 Regiuvnnaid
ovddideapmi ja ođasmahttin. Lea sávahahtti ahte
fylkkagielddat bovdejit Sámedikki ja sámi ealáhus-
organisašuvnnaid guovlulaš searvevuhtii dain fylk-
kain gos sámit ásset. 

Ceavzilis ja dávgasis ealáhusat leat sámi kul-
tuvrra ja giela ovdáneami dárbbašlaš eaktun.
Ráđđehus áigu oppalaš ealáhuspolitihkastis
čađahit doaibmabijuid mat sihkkarastet ahte sámi
ealáhusat ožžot buriid, einnostuvvi ja neutrála rám-
maeavttuid, muhto jurdda lea ahte Sámediggi ieš
galgá beassat mearridit mo iežas váikkuhangaska-
oamit galget geavahuvvot.

Vai ealáhuseallima váikkuhangaskaomiid
buoremusat sáhttá ávkin atnit ja oktiiordnet, de gal-
get dat gieđahallojuvvot dálvet 2003 plánejuvvon
stuorradiggeproposišuvnnas mii gieđahallá mo
ealáhuseallima váikkuhangaskaoamit galget
láhččojuvvot ja organiserejuvvot ealáhuseallima
várás. Ráđđehus hálida čohkket ja háltet válljejuv-
von váikkuhangaskaomiid innovašuvdna- ja
ođasmahttindoaimmaide.

Bistevaš rámmaeavttut leat dárbbašlaš eaktun
go áigu ovddidit oadjebas ja einnostuvvi diliid boa-
zoealáhussii vrd. Eanandoallodepartemeantta
St.prp. nr. 58 (2001-2002). St.meld. nr. 33 (2001-
2002) daddjo ahte ráđđehus áigu árvvostallat
galggašii go guorahallat boazoealáhusa vearro- ja
divatnjuolggadusaid vai árvobuvttadeapmi lassá-
nivččii. Dákkár guoralhallan ferte gehččojuvvot
boazodoallošiehtadusa rámma oktavuođas. 

Ráđđehus áigu deattastit neutrála rámma-
eavttuid, nu ahte juohke ealáhusti gávdná dan
ealáhusheiveheami mii sutnje heive buoremusat.
Juohkehaš ferte mearridit vállje go ovttaealáhus-
fitnu vai lotnolasealáhusaid. 

Luossa- ja sáivaguollebivdu lea doložis leamaš
sámiid árbevirolaš ealáhus, ja das lea leamaš stuor-
ra ekonomalaš mearkkašupmi. Erenomážit lea
luossabivdu leamaš sámi ássama ja kultuvrra
vuođđocaggi, ja lea ain dehálaš oassi máŋgga sámi
báikkálaš servodagas. Ráđđehus oaivvilda ahte
fylkka valljugas luossa- ja jávreguolleriggodagat
rahpet buriid vejolašvuođaid lassánahttit árvo-
buvttadeami ja ođđa bargosajiid dehálaš sámi
guovlluin.

Guolásteapmi lea oassi sámi kultuvrra ávnnas-
laš vuđđosis. Ráđđehus áigu váfistit nu einnostuvvi
earrejuogu go vejolaš iešguđetlágan fatnasiid gask-
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kas ja láhčit vejolašvuođaid lassánahttit árvobuvtta-
deami guolásteamis ge.

Sis-Finnmárkkus bargguhisvuohta lea ain stuo-
rát go gaskamearálaš bargguhisvuohta fylkkain ja
riikkas. Danne lea dárbu ovddidit máŋggabealat
ealáhuseallima ja bajidit veahkadaga gelbbo-
lašvuođa dási. Dás čujuhuvvo St.meld. nr. 33 (2001-
2002) kap. 18.5 Ealáhuseallima, nuppástuhttima ja
investerema rámmaeavttut, ja makkár navdojuvvon
juolludaneavttuid vuođul fylkkagielddaide doarja-
gat juolluduvvojit, máinnašettiin kap. 551, poastta
60 Doarjagat fylkkagielddaide regionála ovddide-
apmái. 

Regionála politihkka gieđahallojuvvo dárkileap-
pot prográmmakategoriijas 13.50.

Eanet aktiivvalaš sámegiela geavaheapmi

Dili árvvoštallan 
Sámegiella ja dárogiella leat ovttaárvosaš gielat, jf.
sámelága kap. 3. Sámegiela hálddášanguovllus
(Gáivuona, Guovdageainnu, Kárášjoga, Unjárgga,
Porsáŋggu ja Deanu gielddain) sámegiella ja dáro-
giella leat dásseárvosaš gielat. Sámediggi hálddaša
doarjagiid sámi dulkonbálvalusaide ja guovttegiel-
alašvuhtii. Ulbmil lea dahkat láhkaguovllu báik-
kálaš hálddašeami geavatlaččat guovttegielalažžan. 

Iskaldeamit maid Sámi giellaráđđi lea čađahan,
ja iskaldeapmi maid Norsk institutt for by- og regi-
onforskning (NIBR) (Norgga gávpot- ja guovlludut-
kamiid Istituhtta) lea dahkan, čájehit ahte
giellalága mearrádusat eai čuvvojuvvo albma
láhkai.

Aktiiva ja viiddit sámegiela geavaheapmi lea
dehálaš oassi sámi kultuvrra ovddideamis. Sámi
álbmogii lea mearrideaddji mávssolaš ahte
vuđđodieđut čállojuvvojit ja almmuhuvvojit sáme-
gillii ja nu ahte dat leat álbmoga olámuttus. Julev-
sámi ja lullisámi giella leat erenoamážit áitojuvvon.
Daid gielaid nannen dihtii lea ee. ráhkaduvvon IT-
heivehuvvon lullisámegiel gáiddusoahpahus lul-
lisámi oahppiide.

Leat ain váttisvuođat geavhit sámi čállinmeark-
kaid IT-oktavuođas. Ovdamearkka dihtii ii leat ál-
bmotregistaris vejolašvuohta registreret olbmuid
sámi namain dahje čujuhusain albma láhkai.
Muđui ii leat vejolaš sirddašit sámi čállinmearkkaid
iešguđetlágan almmolaš registariid gaskka, omd.
Álbmotregistara ja Stáhta kártadoaimmahaga
gaskka. Ii departemeanttaid elektrovnnalaš alm-
muhanvuogádat ODIN ge sáhte atnit sámi čállin-
mearkkaid.

Ovddasvástádus gozihit sámegiela dili
iešguđetlágan surggiin lea fágadepartemeanttain
ovttas Sámedikkiin. Kultur- ja girkodepartemeant-

tas lea oppalaš ja bajimuš ovddasvástádus hálddašit
sámegiela sámi giellalága giellanjuolggadusaid
hálddášeami bokte. Kultur-ja girkodepartemeant-
tas lea maiddái ovddasvástádus báikenammalágas,
ja áigu bargat dan ovdii ahte sámi kultuvra ja his-
torjá ja sámi báikenamat bohtet oidnosii.

Strategiijat ja doaibmabijut

Ráđđehus lea St.meld. nr. 33 (2001 – 2002)
geažidan ahte hálida eambbo aktiivva sámegiela
geavaheami, ja áigu láhčit dilálašvuođaid nu ahte
sámegiella eambbo geavahuvvo almmolaččat.
Ovdamearkka dihtii lea sámegiela 2002 gea-
vahišgoahtán boazodoallošiehtadallamiid šiehta-
dallangiellan. 

Ráđđehus áigu ain doarjut sámi kultuvrra ee.
sámegielat girjjálašvuođa ja aviissaid almmustahtti-
miin.

Sámi giella ja diehtojuohkin lea erenoamáš ul-
bmilsuorgi. Lea erenoamáš dehálaš láhčit dili nu
ahte lea vejolaš geavhit sámigiela IT-oktavuođas.
Ráddehus hálida čuovvolit ovttasbarggu Sámedik-
kiin Sámedikki eSápmi plána hárrái, nu ahte šaddá
vejolaš geavahit sámi čállinmearkkaid IT-okta-
vuođain, vrd. kap. 541, poastta 72. Sámi IT-proble-
matihkka lea maiddái dehálaš davviriikkaid ovttas-
bargosuorgi.

Almmolaš sámigielat diehtojuohkin lea
gorálaččat unni otne. Ráđđehus hálida hálddahusa
dahkat diđolažžan makkár dieđuid berre jorgalit, ja
man láhkai dieđuid juohkin berre leat. Sámigiela
válljen ráđđehusa interneahttasiidduin, ODIN:s,
lea ásahuvvomin. Stuorradiggedieđáhusat, pro-
posišuvnnat, lágat, láhkaásahusat ja eará doku-
meanttat mat leat almmuhuvvon sámegillii, galget
leat gávdnan láhkai ODIN:s. Geahča muđui oasse-
ulbmila 4 miellaguottuid váikkuheami birra.

Bargo- ja hálddahusdepartemeanta lea buktán
ovdan evttohusa rievdadit Finnmárkku fylkka alm-
molaš nama namman Finnmark dahje Finnmárku,
namalassii guovttegielat fylkkanamman, vrd.
Ot.prp. nr. 111 (2001- 2002).

Dat mii guoská sámegiela hálddašanguovllu
gielddaid ja fylkkagielddaid goluide guovttegie-
lalašvuođa geažil, de lassánii juolludeapmi
Sámediggái 10,2 milj. ruvnnuin 2002:s. Ráđđehus
evttoha vel juolludit 5 milj. ru. Sámediggái gokčan
dihtii gielddaid ja fylkagielddaid guovttegie-
lalašvuođa duođalaš goluid. Gielda- ja guovludepar-
temeanta hálida ain čuovvolit čuolbmačielggade-
miid ja nu sihkkarastit buhtadusa gielddaide ja
fylkkagielddaide guovttegielaslašvuoda goluid
ovddas.
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Eanet sámi dutkan ja diehtoovddideapmi

Dili árvvoštallan

Sámi dutkan galgá nannet, suodjalit ja ovddidit
sámi kultuvrra ja giela. Dutkan lea maiddái mávs-
solaš veahkki resurssaid hálddašettiin ja ealáhu-
said ovddidettiin. Sámi dutkan čađahuvvo máŋgga
fágasuorggis, muhto lea ain dárbu eambbo dieđuid
háhkat máŋgga dilálašvuođa birra mat gusket sámi
álbmogii ja sámi servodaga diládahkii. 

Dutkan čađahuvvo erenoamážit Romssa univer-
sitehtas, Sámi allaskuvllas ja Davviriikkaid Sámi
Instituhtas. Davvi-Trøndelága allakuvllas lea ere-
noamáš ovddasvástádus lullisámi gielas ja kultuvr-
ras mii guoská oahpaheaddjiid oahpahussii.
Budeju allaskuvllas lea fas riikkalaš ovddasvástá-
dus julevsámi gielas ja kultuvrras oahpaheaddjiid
oahpahusas. Maŋemuš jagiid lea sámi dutkan
šaddan eambbo riikkaidgaskasažžan. Suorgeprin-
sihpa geažil lea moanat departemeanttain ja vuolit
etáhtain DjO-áŋgiruššan (Dutkan ja ovddidan-
barggu áŋgiruššan) sámi dilálašvuođaid birra.
Norgga dutkanráđđi mearridii čakčat 2000:s sierra
prográmma sámi dutkama várás áigodahkii 2001-
2005. Prográmma váldoulbmil lea skáhppot dutkiid
ja movttiidahttit dakkár dutkamiid álggahit mat
sáhttet addit ođđa áddejumi ja ođđa perspektiivaid,
ovddidit sámegiela dieđagiellan ja movttiidahttit
fágaid rasttideaddji ja ásahusrájáid rasttideaddji
ovttasbarggu sámi dutkama birra riikkalaš davvi-
riikkalaš ja riikaidgaskasaš dásis.

Romssa Universitehtii leat maiddái juolluduv-
von ruđat čađahit eallineavttuid guorahallama
Norggas mii lea oassi stuorát eallineavttuid guora-
hallamis gaskal 11 árktalaš regiuvnna Kánadas,
Ruonáeatnamis, Aláskas, USA:s, Norggas, Ruoŧas,
Suomas ja Ruoššas. Eallineavttuid guorahallan álg-
gahuvvui. 1997:s mearkkašahtti balu geažil riik-
kaidgaskasaš fágabirrasiin go dutkit gávnnahedje
ahte biebmoviđjjis muhtin sajiin Árktalaš guovllus
lei menddo alla toksiidnadássi, mii erenoamážit
čuohcá eamiálbmogiidda geat ellet boazodoalus,
bivdimis ja guolásteamis. Departemeanta lea juol-
ludan ruđa Nordlandsforskningen:i Budeju Alla-
skuvllas árvvoštallan dihtii proseassaid mat gusket
luosaid ja dápmohiid biebmanlobiid addimii Mos-
kuj Divttasvuonas, gos addima ulbmil lea nannet
lullisámi servodaga. Prošeakta lea ruhtaduvvon
Gielda- ja guovludepartemeantta kap. 500 poasttas
21 Erenoamáš dutkan- ja guorahallandoaimmat.

Strategiat ja doaibmabijut

Sámi gielas, kultuvrras ja servodateallimis galget
leat buorit ovdánanvejolašvuođat. Dábálaš ovdá-

neapmi mas lea internationálen (internationalise-
ren) ja máilmmemiehtádeapmi, addá stuorát
hástalusaid ja ovdánanvejolašvuođaid, muhto
seammás dat bidjá stuorát gáibádusaid ja deaddaga
eamiálbmotkultuvrraide. Sámi servodahkii biddjo-
jit stuorra hástalusat go dáhpáhuvvet johtilis nup-
pástusat, omd. vuođđoealáhusain ja go ođđa
ealáhusat bohciidit. Sámi giella, kultuvra, ealáhusat
ja servodateallin galget ceavzit ja ovdánit dakkár
máilmmis mii dađistaga johtilit rievdá. Alla sámi
gelbbolašvuohta iešguđetlágan fágasurggiin ja dut-
kama bokte oamastuvvon máhttu leat hui mávs-
solaččat boahteáiggi ovdáneamis.

Gielda- ja guovludepartemeanta lea jagi 2001
rájes juolludan ruđaid Norgga dutkanráđi pro-
grámmii sámi dutkama várás. Juolludeapmi galgá
lassánit 0,9 gitta 1.5 milj. ru. rádjái 2003:s. Departe-
meanta lea máŋga jagi juolludan ruđaid Romssa
Universitehta prošektii mii guoská Makt- og demo-
kratiutredningen:ni 1998-2003 (Válde- ja demokra-
tiijačielggadeapmái). Prošeakta galgá ee. guorahal-
lat muhtun fáktoriid mat váikkuhit Norgga eanet-
logu ja sámi unnitlogu váldegaskavuođa. 

Lea dehálaš ahte sámi dutkan skáhppo dieđuid
ja ovddida máhtolašvuođa mii sáhttá nannet, bisu-
hit ja ovdánahttit sámi servodaga. Lea dárbbašlaš
ahte dađistaga čađahuvvo kvalitatiiva buorre ja kri-
italaš dutkan mii guoská sámi servodat-
dilálašvuođaide ja mii ovdan buktá máhtolašvuođa
man vuođul eiseválddit sáhttet ovddidit ja hábmet
iežaset sámepolitihka. Lea dárbu láhčit dili nu ahte
lea vejolaš organiseret primára dieđuid ja
vuođđodieđuid sámi dilálašvuođaid birra, ja nu
ahte dieđut leat olámuttus ja daid sáhttá ávkin atnit
dábálaš servodatplánema ja dutkanulbmiliid okta-
vuođas.

Nuppástuvvi servodat man servodatstruktuvr-
rat rivdet, gáibida stuorát oktavuođa ja ovttas-
barggu ealáhustiid ja dutkanásahusaid gaskkas.
Lea dehálaš ahte dutkan buktá ovdan sámi árbevi-
rolaš máhtu luonddu birra, geavahanvugiid birra,
áigahaš álbmotdábiid birra, sámi guovlluid eko-
logiijja birra ja eará kultuvrralaš eavttuid birra mat
sáhttet leat mearrideaddji eavttut og áigu giela, kul-
tuvrra ja ealáhusheiveheami bisuhit ja ovddidit.
Berre maiddái dutkat stuorraservodaga ja sámi
servodaga gaskavuođa, gozihit sohkabealdássit-
vuođa ja ovdan buktit eanet dieđuid sámi nis-
sonolbmuid dilálašvuođaid birra servodagas.
čujuhuvvo St.meld. nr. 34 (2001-2002) gos sáhttá
lohkat eambbo sámi dutkan- ja oahpahusdoaibma-
bijuid birra.
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Vuosttaldit sámiide čuohcci negatiiva 
miellaguottuid, vealaheami ja rasismma.

Dili árvvoštallan

Eanetlohku lea dávjá badjelgeahččan sámi kul-
tuvrra, ássanminstara ja resursageavaheami.
Guhká lei dakkár almmolaš politihkka ahte sámit
galge dáruiduhttojuvvot. Vaikko eiseválddit dál leat
guođđán dáruiduhttinpolitihka ja hálidit ahte dáža
ja sámi kultuvra galget leat ovttaárvosaččat, de leat
ain ovddežis báhcán negatiiva miellaguottut sámi
kultuvrra hárrái. Norggas ii leat oktage dutkan gil-
lájuvvon čearddalaš vealaheami sámiid gaskkas,
muhto diehtit ahte ain dahkkojuvvojit čeardda vea-
laheaddji dagut ja billisteamit sámiid vuostá. Dasto
vásihit ollu sámit negatiiva miellaguottuid ja eahpe-
toleránssa iežaset idetitehta vuostá. Lea hui
dehálaš ahte otná mánát ja nuorat duođaid ožžot
dorvvolaš identitehtavuođu, nu ahte sámi kultuvra
ja sámi servodat ain ovdánivčče.

Senter mot etnisk diskriminering (čearddalaš
vealaheami vuosttaldeaddji guovddáš) (geahča
kap. 522) ii leat registreren galle oktavuođaváldima
sámiin. Čielggadan dihtii miellaguottuid sámiid ja
sámi diliid vuostá jolludii departemeanta ruđaid
Romssa Universitehtii unnit iskkadeapmái man ul-
bmil lei iskat makkár guottut ledje sámi áššiide
muhtun aviissain. iskkadeapmi lea dahkkon ere-
noamážit áigodagas 1996-2000 go čalmmustuvvo-
jedje dakkár áššit go omd. sámi vuoigatvuođalávde-
gotti čielggadeapmi vuoigatvuođaid birra eatnami-
idda ja čáziide Finnmárkkus ja sámi oahppoplána
čađaheapmi sámi gielddain.

Agenda-nammasaš fitnodat lea Sámedikki,
Statskonsult ja Gielda- ja guovludepartemeantta
ovddas dahkan miellaguottuid iskkadeami sámi
áššiide sámiid gaskkas. Iskkadeami duogáš lea
ahte Statskonsult Sámedikkiin ovttas áigot ráhka-
dit guhkesáigásaš diehtojuohkinstrategiija vai
eanebut čálihivčče iežaset sámi jienastuslohkui.
Raporta almmuhuvvui suoidnemánus 2002:s.
Raportta okta jurddaboađus lea ahte negatiiva
miellaguottut cagget sámiid čáliheames iežaset jie-
nastuslohkui. Hui olus čilgejit ahte čáliheapmi jie-
nastuslohkui gullá sámi identitehta ja
gullevašvuođa ovddideapmái. Máŋggas geat eai
čálit iežaset jienastuslohkui, namahit dáruiduht-
tima ja vuolitvuođadovddu sivvan dása. Iskadeapmi
duođašta ahte ovdalaš áiggi dáruiduhttinpolitihka
váikkuhusat vel otne ge hehttejit sámiid ávkin gea-
vaheames iežaset politihkalaš vuoigatvuođaid.

Strategiijat ja doaibmabijut

Negatiiva miellaguottut sámiide sáhttet oassála-
gaid bohciidit váilevaš čuvehusas sámiid birra.
Danin lea stuorra hástalus lasihit diehtojuohkima
ja čuvgehusa sámiid ja sámi áššiid birra sihke háld-
dahusas, álbmogis ja eanemusat oahpahusvuogá-
dagas.

Ráđđehus áigu kártet ja ilbmadit earáide
dieđuid sámi diliid birra vuostildan dihtii negatiiva
miellaguottuid sámiid birra. Gielda- ja guovlude-
partemeanttas áigu vuolggahit miellaguoddo-
váikkuheami ja diehtojuohkima sámiid ja sámi
diliid birra. Bargu čađahuvvo ovttasráđiid Sámed-
ikkiin. Ráđđehus hálida kártet daid dieđuid ja daid
dutkanbohtosiid mat odne leat gávdnamis ja mat
čilgejit negtiiva miellaguottuid sámiide ja sámiid
áššiide, ja mo daid guottuid galggašii váikkuhit.
Ráđđehus hálida dárbbu mielde maiddái álggahit
OjD-doaimmaid dáid áššiid birra, vrd.
Doaibmaplána rasismma ja vealaheami vuostá mii
almmuhuvvui suoidnemánus 2002:s.

Ráđđehus lea bargan dan ovdii ahte Guov-
dageidnui ásahuvvo Eamiálbmogiid vuoigat-
vuođaid gelbbolašvuođaguovddáš 2002:s. Doku-
mentašuvdna ja dieđuid ilbmadeapmi earáide ja
diehtojuohkin sámiid birra ja eará eamiálbmogiid
vuoigatvuođaid birra šaddá guovddáža guovdilis
doaibman. 

Gielda- ja guovludepartemeanta almmuha
jeavddalaččat diehtojuohkinreivve sámiid áššiid
birra.

Nannet davviriikkalaš ja riikkaidgaskasaš 
eamiálbmotovttasbarggu

Dili árvvoštallan

2000:s lea gaskal davviriikkaid sámi ministariid ja
Suoma, Ruoŧa ja Norgga sámedikkiid presideant-
taid ásahuvvon fásta ovttasbargu mas jeavddalaččat
galget dieđuid lonohallat ja juohkit ja buot riikkaid
sámiide guoski sámi áššiid digaštallat ja meannu-
dit. Ođđa davviriikkaid ovttasbarggu ulbmilin lea
nannet ja ovddidit sámi álbmoga giela, kultuvrra,
ealáhusaid ja servodateallima. Ovttasbargu lea eah-
peformálalaš, muhto lea lahka čadnojuvvon Davvi-
riikkaid Ministtarráđđái. Davviriikkalaš sámi áššiid
ámmátolbmuid orgána, mas maiddái sámedikkiin
leat lahtut, ráhkkanahttá ja čuovvola áššiid.
Ovddasvástádus gohččut čoahkkimiidda ja daid
jođihit lea riikkain vurrolagaid. 2003:s oažžu Norga
ovddavástádusa doaimmahit čállingotti doaimmaid
Suomas mii válddii dan ovddasvástádusa badjela-
sas Ruoŧas 2002:s. Norggas lea Gielda- ja guovlude-
partemeanta ovddasvástideaddji departemeanta.



108 Sd.prp. nr. 1 2002–2003
Gielda- ja guovlodepartemeanta

Suoma, Ruoŧa ja Norgga sámedikkit leat ásahan
oktasaš ovttasbargoorgána, Sámi parlamentáralaš
ráđi. Ráđđi lea Sámedikkiid ásahusdásat ovttasbar-
goorgána mii bargá áššiiguin mat gusket sámiide
moatti riikkas dahje sámiide oktan álbmogin.
Ráđđi lea ođđa davviriikkalaš sámeáššiid ovttas-
barggu guovddáš orgána, ja sámedikkit áigot
geahččalit ráđđái oaččohit guovddáš rolla riikkaid-
gaskasaš barggus, ee. ON barggus eamiálbmogiid
vuoigatvuođaid julggaštusasain, eamiálbmotáššiid
Bárentsovttasbárggus ja Árktalaš ráđi bárggus.
Čállingoddedoaibma čuovvu dan sámedikki mas
lea presideantadoaibma. 

Strategiijat ja doaibmabijut

Ministarat ja sámediggepresideanttat mearridedje
skábmamánus 2001 ásahit áššedovdiid joavkku
ráhkadan dihtii dávviriikkalaš sámekonvenšuvdna-
evttohusa ”Davviriikkalaš sámekonvenšuvnna
dárbu ja vuođđu”-raportta vuođul. Joavkkus galget
leat guokte lahtu juohke riikkas, ja nuppi lahtu gal-
get sámedikkit nammadit. Áššedovdiid joavku álg-
gaha iežas barggu jagi 2003 álggus, ja joavku
gárvvista iežas sámekonvešuvdnaevttohusa 2004:s.

Sámi parlametáralaš ráđđi lea dehálaš orgána
dávviriikkaid boahtteáiggi oktasašbarggus, ja dat
šaddá mávssolaš riikkaidgaskasaš orgánan ge.
Danne lea dehálaš ahte ráđis leat buorit ovtasbar-
goeavttut ja ovdánanvejolašvuođat.

Ráđđehus čujuha St.meld. nr. 33 (2001-2002) ja
St.meld. nr. 34 (2001-2002) ja deattuha ahte dutkan,
giella, eláhusovttasbargu ja IT-čovdosat galget leat
dehálaš davviriikkalaš ja riikkaidgaskasaš
áŋgiruššansuorggit. 

Eará departemeanttaid bušeahttaevttohusat 
sámi ulbmiliidda

Mánáid- ja bearašdepartemeanta evttoha 8,4 milj.
ru. juolludeami Sámediggái sámi mánáidgárddiide,
diehtojuohkimii ja ovddidanbargui. Sierra juollude-
apmi sámi mánáidgárddiide lea ortnet maid
Sámediggi lea hálddašan 1.1.2001 rájes. Sámediggi
lea ráhkadan ođđa njuolggadusaid ruhtadoarjjaort-
negii mat doaibmagohte 1.1.2002.

Oahpahus- ja dutkandepartemeanttas lea
ovddasvástádus máŋgga iešgudetlágan ortnegis
main lea stuorra mearkkašupmi sámi servoda-
gaide. Muhtumat dáin leat várrejuvvon sámi ulbmi-
liidda. Ruhtajuolludemiid gaskkas mat mannet sier-
ranassii sámi ulbmiliidda lea ruhtajuolludeapmi
Sámi allaskuvlii, sámi joatkkaskuvllaide, ruđat mai-
guin gokčá gielddaid vuođđoskuvlla guovttegielat-
vuođa goluid ja ruđat sámi oahpposuorggi sierra
ovddidandoaibmabijuide. Oahpahus ja dutkande-

partemeanta lea guorahallan sámi oahpu ja dut-
kama Sámi Allaskuvllas ja eará ásahusain oassin
kvalitehtaođastusa barggus. Dás čujuhuvvo
St.meld. nr. 34 (2001-2002) Kvalitehtaođastus Alit
sámi oahpahusa ja dutkama birra mas leat evtto-
huvvon doaimmat sámi oahpahusa ja dutkama
várás. Stuorradiggi ii leat gieđahallan dieđáhusa.

Dearvvašvuođadepartemeanta lea várren 6,7
milj. ru. geahččaladdan- ja ovddidanbargui, mas 5,1
milj. ru. lea mannan Sámediggái. Dás leat ruđat
mielde ođđa fágavirgái, bargodillái máhcaheaddji
stipeandda joatkimii ja prošeaktadoibmii. Departe-
meanta lea diŋgon NAČ 1995:6 čuovvoleami
árvvoštallama mii galgá gárvánit 2002:s. 1.1.2002
rájes lea aiddo ásahuvvon Sosiála- ja
dearvvašvuođadirektoráhtii fápmuduvvon ovddas-
vástádus Sámi dearvvašvuođaguovddáža čuovvolit
ja doibmii bidjat doaibmaplána ”Mangfold og like-
verd” (Šláddjiivuohta ja ovttaárvosašvuohta).
Jahkái 2002 lea guovddáš ožžon 3.5 milj. ru.
dábálaš doibmii ja dearvvašvuođa- ja eallineavttuid
iskkadeapmái sámi guovlluin. Jurdda lea čuovvolit
doaibmaplána bargguid 2003:s. 

Eanadoallodepartemeantta bušeahttaevtto-
husas lea boazodoallošiehtadusa dábálaš rámma
103 milj. ru. Dat lea seammá go 2001/2002-juollu-
deamis. Boazodoallošiehtadusas ja
eanadoallošiehtadusas sirdouvvo oktiibuot 4 milj.
ru. Sámi ovddidanfondii. Boazodoallohálddahusa
bušeahtas lea várrejuvvon 35,9 milj. ru. hálddahusa
doaibmagoluide. Dát lea 7,9 milj. ru. lassáneapmi
diimmáš juolludeami ektui. Dán lassáneami váldo-
sivva lea Boazodoallostivrra mearrádus čuovvo-
leapmi juohke orohaga bajimus boazologu hárrái
Oarje-Finnmárkku boazodoalloguovllus ja Guovda-
geainnu prošeaktakantuvrra rahpan ja doallan. Las-
sáneami sivva lea maiddái boazolohkama hoah-
puheapmi. Muđui lea juolluduvvon 3,1 milj. ru. rád-
jasoahpamušáiddiid čavddisin doallamii, 0,6 milj.
ru. duottarstobuid bajásdoallamii ja 2,1 milj. ru.
nuppástuhttinbálkká guhkideapmái. 

Birasgáhttendepartemeantta bušeahta kap.
1429 vuolde evttohuvvo ođđa poasta 50 Ruhta-
doarjja sámi kulturmuittuid suodjalanbargguide.
Seammás evttohuvvo ahte doarjjaortnet kap. 1429
vuolde, poasta 72.7 Sámi kulturmuitosuodjalus
heaittihuvvo. Ruhtaortnet galgá gozihit bajimuš
kulturmuitofágalaš beliid sámi kulturmuito- ja kul-
turbirasbargguin. Ruđat galget eanáš geavahuvvot
bajásdoallan- ja divodanbargguide. Evttohuvvo
ahte 2. milj. ru. várrejuvvo ulbmiliidda 2003:s.

Eláhus- ja gávpedepartemeantta: Sámediggi lea
ovttas Gielda- ja guovludepartemeanttain ja Eláhus-
ja gávpedepartemeanttain álggahan eSápmi-plána
ovddideami. Ráđđehus oaidná eSápmi-plána
dehálaš veahkkin áigáidahttit, beaktudit ja okta-
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geardánahttit almmolaš sektora, ja galgá leat veah-
kkin eNorgii muđui. eSápmi-plánas ráhkada
Sámediggi golmmajagi geahččalanprošeavtta, man
ulbmil ee. lea veahkehit geavahahttin dahkat sámi
leksikálalaš resurssaid elektrovnnalaš teaksta-
gieđahallamis. eSápmi lea geahččalanprošeakta
ráddehusa elektrovnnalaš sisdoalu strategiijas, ja
oasseprošeakta mii oažžu doarjaga strategiija oas-
sin, loahpahuvvo 2003:s.

Justis- ja politidepartemeanta áigu 2002:s juollu-
dit ruđaid Sis-Finnmárkku Riekteveahkkekantuv-
rii kap. 470, poasttas 72, nuvttá riekteveahki njuolg-
gadusaid vuođul, vrd. Stuorradikki gieđahallamiin
St.meld. nr. 25 (1999-2000) Om fri rettshjelp Innst.
S. nr. 181 (1999-2000). Doarjja 2001:s lea sullii 1,2
milj. ru. Sámediggi hálida hálddašit juolludeami
Sis-Finnmárkku riekteveahkkekantuvrii. Ráđđehus
ja Sámediggi leat dál ráđđádallamin ášši, muhto
ášši ii leat vel čielgan. Departemeanta áigu nugo
diibmá ge várret vásedin ruđaid politiijaguovlluide
main leat gielddat sámegiela hálddašanguovllus.
Ruđat galget geavahuvvot gokčat oppalaš lasse-
barggu goluid maid guovttegielatvuohta dagaha
politiijaide, ja gelbbolašvuođabajidandoaimmaid
goluid. Dutkanprošeakta sámi áigahaš álbmotdábit
ja riekteoainnut álggahuvvui 1997:s. Prošeakta lea
juhkkojuvvon guovtti muddui. Bohtosat 1. muddus
mii lea geográfalaččat ráddjejuvvon Finnmárkku
fylkii, leat almmustuvvan NAČ 2001:34. Sámi vuoi-
gatvuođalávdegoddi jođiha 2. muttu mii lea dutkan-
prošeakta Sámi áigahaš álbmotdábit ja riekteo-
ainnut Finnmárkku fylkka lulábealde.

Bargo- ja hálddahusdepartemeanta juolludii
jagis 2002 0,5 milj. ru. sierra sámegiela giellavállje-
mii ráđđehusa ODIN-nammasaš interneahttasiid-
duin ja eará almmuhansystemaide. Buot ávkká-
leamos čovdosiiguin dat gáibida teknologalaš infra-
struktuvrra (siskkáldas struktuvrra) mii gieđahallá
sámi čállinmearkkaid olles buvttadusráiddus.
Bargu jotkojuvvo 2003.

Kultur- ja girkodepartemeantta bušeahtas evtto-
huvvo ahte sámi kulturdoaibmabijut čohkkejuv-
vojit ovtta postii ja sirdojuvvojit Sámediggái.
Bušeahttaevttohus lea 30,2 milj. ru. Njávdáma
ođđa nuortasámi dávvirvuorkká (jahkeduhát-
báikki) golut gokčojuvvojit 2003:s daiguin
ruđaiguin mat eai geavahuvvo 2002 juolludeamis,
ja dat ruđat sirdojuvvojit vuordimis jahkái 2002.
Lea jurdda čuovvolit juolludeami vel 27,5 milj.
ruvnnuin maŋŋelat termiinnain. Doarjja sámi aviis-
saide joatkašuvvá seammá dásis go 2002, namalas-
sii 11 milj. ru. Juolludeapmi Norgga girkui galgá
maiddái veahkehit Girku áimmahuššat sámi girko-
eallima. Doaibmajuolludeapmi mii juolluduvvo Gir-
koráđđái, galgá ee. ruhtadit Sámi girkoráđi
doaimma. Juolluduvvo maiddái ruhtadoarjja
Norgga biibbalselskáhppái mii lea jorgalahttimin
Boares testameantta sámegillii.

Olgoriikkadepartemeanta juolluda fas 0,4 milj.
ru. Sámedikki oassálastimii Árktalaš ráđđái.
Eamiálbmogat ožžot maiddái doarjaga veahk-
kebušeahtas. Olgoriikkadepartemeanta juolluda
1,2 milj. ru. Eamiálbmogiid gelbbolašvuođa-
guovddážii, vrd. kap. 542.

Kap. 540 Sámediggi (vrd. kap. 3540 Sámediggi)

(1 000 ru.)

Poasta Namahus

Rehket-
doallu

2001

Salderej.
bušeahtta

2002
Evttohus

2003

50 Sámediggi 106 968 120 100 129 800

54 Sámeálbmot foandda vuoitu 7 400 4 650

Oktiibuot kap. 540 106 968 127 500 134 450
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Sámedikki raporteren Ráđđehussii ja 
Stuorradiggái 

Sámelága § 1-3 nanne ahte Sámedikki jahke-
dieđáhus galgá sáddejuvvot Gonagassii. Ráđđehus
ovdanbidjá dieđáhusa Stuorradiggái jahkásaččat,
stuorradiggedieđáhusas Sámediggi doaimma birra
mas ráđđehus čilge iežas sámepolitihka. Dát
jahkásaš stuorradiggedieđáhus láhčá buorre
vuođu Stuorradiggái, Sámediggái ja ráđđehussii
ráđđádallat sámepolitihka birra. Sámediggi dohk-
kehii iežas 2001-jahkedieđáhusa miessemánus
2002:s. Stuorradiggedieđáhus Sámedikki doaimma
birra almmuhuvvo skábmamánus 2002.

Sámedikki organiseren

Sámedikki vuollálas ráđiid doaibma ođđasis orga-
niserejuvvui ođđajagemánu 1.b. 2001 nu ahte vuol-
lálas ráđit heaittihuvvojedje ja daid sadjái ásahuv-
vui ossodathámádat hálddahuslaš dásis, njuolga
Sámediggeráđi vuollái. Ođđa ortnega mielde juol-
luda Sámedikki doarjjastivra ruđaid ohcamiid
vuođul, ja dan nammada Sámediggi. Giellaáššiid
gieđahallá fas Sámedikki giellastivra man Sámedig-
geráđđi lea nammadan. Sámedikki giellastivra
meannuda ja mearrida čielga giellafágalaš gažalda-
gaid, ovdamearkka dihtii čállinvugiid ja terminolo-
giijaid.

Sámedikki ođđa organisašuvdnastruktuvrra
vuođul lea Kultur- ja girkodepartemeanta evttohan
ahte sámelága kapital 3 rievdaduvvo. Evttohus
mielddis buktá ahte lea Sámediggi ii ge sámi giel-
laráđđi mas lea ovddasvástádus láhčit
vejolašvuođaid giela suodjaleapmái ja ovddideap-
mái Norggas. Sámediggi mearrida mii lea dan
barggu buoremus organiserenvuohki.

Poasta 50 Sámediggi

Ráđđehus evttoha jagis 2003 juolludit 129,8 milj.
ru. poasttas 50. Jagi 2002 ektui dat lea 8,1 pst. lassá-
neapmi. Dán lassáneamis lea 5 milj. ru. mat addojit
doarjjan gielddaide main leat erenoamáš guovtte-
gielatvuođa golut, vrd. gieldaproposišuvnnain
(St.prp. nr. 64 (2000-2001) čuokkis 19.11.2) ja Innst.
S. nr. 253 (2001-2002). Sámedikki juolludeapmi
guovttegielalašvuhtii lassánii 10,2 milj. ruvnnuin, ja
Sámediggi galgá 2003 rájes hálddašit sullii 30 milj.
ru. dán ulbmilii. Lea dehálaš ahte Sámediggi
jámma doallá oktavuođa áššái guoski gielddaiguin
ja fylkkagielddaiguin strategiijaid, ulbmiliid ja boh-
tosiid hárrái guovttegielat hálddahusa ja bálvalu-
said ovddideami ektui. Lea ráđđehusa oaidnu ahte
Sámediggi oktan gielddaiguin ja fylkkagielddai-
guin berre ráhkadit einnostuvvi juolludaneavttuid

dán ortnega várás, nu ahte gielddaid guovttegie-
lalašvuođa bargu ja áŋgiruššan sáhttá dáhpáhuvvat
beaktilit ja plána vuođul.

Sámediggi juogada juolludeami iešguđetlágan
departemeanttain skábmamánu dievasčohkkimist-
tis, Stuorradikki bušeahttamearrádusa várašumiin.
Daid láidestusaid vuođul mat leat Stuorradikki
bušeahttamearrádusas, juogada Sámediggi ruhta-
juolludeami iežas vuoruhemiid mielde. 

Raporta 2001 

Doaibmagolut

Sámedikki lassáneaddji doaimmat buot politihkka-
surggiin dagahit deaddaga dálá administratiiva
vuogádahkii. Maŋemuš jagiid leat departemeanttat
sirdán Sámediggái hálddašanovddasvástádusa ollu
bargamušain, ja Sámedikki áššehivvodat lea hir-
bmadit lassánan. Samedikkis ledje 96 jahkebarggu
pr. miessemánu 15. b. 2002, ja 92 jahkebarggu
seamma áiggis 2001:s. Sámedikki ásaheamis 1989
ledje 13. jahkebarggu. Sámedikki, Sámediggeráđi,
Sámedikki hálddahusa, Sámi ealáhusráđi, Sámi
kulturmuitoráđi, Sámi giellaráđi ja Sámi kulturmui-
toráđi bálká- ja doaibmagolut ledje 67,9 milj. ru.
2001:s.

Ovttadássásašvuohta
Sohkabeliid ovttasdássásašvuohta lea guovdilis
ulbmil buot Sámedikki politihkkasurggiin ja lea
mielde plánadokumeanttain. Ulbmil lea juksat
ovttadássásašvuođa sámi servodagas ee. go oidno-
sii ja áddehahttin ovdan buktá sohkabealleperspek-
tiivva ja ovttasdássásašvuođa perpektiivva nu ahte
dábálaš olbmot dán vuhtii váldet. Sámediggeráđđi
lea mearridan álgaga dahkat nu ahte dutkan ovtta-
dássásašvuođa birra sámi servodagas lassánivččii.
Sámedikki hálddahusa jođihangottis, mas leat
ossodatdirektorat ja direktora, leat nissonat eanet-
logus (62,5 pst.). Sámedikki 39 lahtus leat 7:s nisso-
nat. 

Sámi ovddidanfoanda – ealáhusulbmilat
Sámedikki bajimuš ulbmilat ealáhusaid dáfus leat
ráhkadit nana ja ealli sámi servodagaid main lea
bissovaš ássan ja máŋggbealat servodateallin.
Ollislaš ealáhuspolitihkka galgá addit
vejolašvuođaid válljet lotnolašealáhusaid, unna-
doaimmatealáhusaid, ja ovttaealáhusfitnuid. Rikkis
luondduresurssat sámi guovlluin leat komparatiiva
ovdun maid sáhttá buorebut geavahit
ealáhusovddideamis ja árvobuvttadeamis.
Sámediggi hálida iežas váikkuhangaskaomiiguin
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ovttasbargagoahtit áššáigullevaš báikkálaš ja guov-
lulaš ruhtadeaddjiiguin. Dán láhkai sáhttá čavgga-
but oktiiordnet doaibmabijuid nu ahte lea álkit juk-
sat oktasaš ulbmiliid ja gávdnat oktasaš doaibma-
bijuid regionála ealáhusovddideamis. Muhto lea

seamma dehálaš ahte Sámi ovddidanfoanddas lea
čielga profiila sierranas ulbmilreaidadeaddjin mas
lea meroštallojuvvon ulbmilat sámi eláhusovddi-
deami dáfus.

Sámi ovddidanfoandda doarjja lea addán buriid
vejolašvuođaid duddjot ja ávdnet sámi dáiddadujiid
ja dujiid, ja dat viiduda sámi kultureallima ja
ealáhuseallima. Duoji ovddideapmi ealáhussan lea
maid dehálaš dásseárvoperspektiivvas, go dat addá
buriid vejolašvuođaid nissoniidda ásahit bargosa-
jiid. Jagis 2001 juolluduvvui 2,6 milj. ru. duodjái.
Sámediggi deattuha man stuorra ovdánanve-
jolašvuohta duojis lea fágan, kultuvran ja ealáhus-
san. Sámediggi čujuha maiddái dasa maid duodji
mearkkaša nissoniidda, sámegillii ja sámi identi-
tehtanannejeaddji doaibman. Sámediggi lea ráhka-
dan viđajagi duodjeovddidanprográmma vai dát
movttiidahtášii olbmuid válljet duoji ealáhussan.
Iešguđetlágan eiseválddit leat bovdejuvvon ruhta-
dit prográmma.

Jagis 2001 lohpidii Sámediggi oktiibuot 3,8 milj.
ru. ruhtajuolludemiid nissoniidda, mii dahká 38

pst. lohpádussupmis mii addojuvvui ovttaskasol-
bmuide. 2000 lei vástideaddji oassi 38 pst. 

Lotnolasealáhusaid ruhtadoarjagiid ulbmil lea
leamaš bisuhit daid olbmuid bargosajiid ja dine-
stusa geat ellet lotnalasealáhusain. Norsk institutt
for by- og regionforskning (NIBR) buvttii čakčamá-
nus ovdan raportta lotnolasealáhusaid doaibma-
doarjaga birra. Raporta sáddejuvvui gulaskuddamii
ja máŋga gulaskuddaninstánssa bukte rievdadan-
evttohusaid. Juolluduvvui 7 milj. ru. doaibman-
doarjjan 2001:s.

Dán lotnolasealáhusortnegis lea 23,5 pst.
doarjjaruđain juolluduvvon nissonolbmuide 2001.
2000 juolluduvvui 28 pst. Eanáš oassi doarjagiin lea
addon olbmuide geat gullet boazodollui ja duod-
jeealáhussii.

 Tabealla 3.14 Juolludeamit Sámi ovddidanfonddas ealáhusaid mielde (1000 ru.).

Sámi ovddidanfoanda 2000 Pst. 2001 Pst.

Eanadoallu 2 134 11,5 2 940 17,9

Guolásteapmi 3 421 18,5 4 102 24,9

Industriija/Huksen ja ráhkadus 3 327 18,0 1 747 10,6

Gálvogávppašeapmi/duodji 2 336 12,6 1 466 8,9

Turisma 1 253 6,8 1 310 8,0

Opmodat/gávpedoaimmat 2 475 13,4 1 701 10,3

Almmolaš/priváhta/sosiála bálvaleapmi
(kultuvra) 3 551 19,2 3 185 19,4

Oktiibuot 18 497 100,0 16 451 100,0

 Tabealla 3.15 Sámi ovddidanfoandda juolludemiid sohkabeali juohku. 

Sámi ovddidanfoanda 2000 Pst. 2001 Pst.

Nissonolbmot 2 986 38,0 3 824 42,0

Almmáiolbmot 4 855 62,0 5 197 58,0

Oktiibuot 7 841 100 9 021 100,0
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Sámi kulturfoanda - kulturulbmilat

Sámi kulturfoandda ulbmil lea ovddidit doaibmabi-
juid sámi kultuvrra váste ja arvvosmahttit sámi kul-

turdoaimmaid sámi veahkdaga váste. Ollislaš
ohcansubmi fondii jagis 2001 lei 19,5 milj. ru., mii
lea 5,12 milj. ru. eambbo go 2000:s.

2001 rájes ráhkadii Sámediggi sierra bušeahtta-
poastta festiválaide. Doarjja addo njuolgga
vuođđodoarjjan. Ulbmil lea ovddidit sámi dáiddalaš
ilbmademiid ja sihkkarastit sámi kulturdovddahe-
miide gávnnadan- ja čájehanbáikkiid. Guokte festi-
vála bohte ortnega vuollái 2001: Riddu Riđđu Festi-
vála Gáivuonas ja Sámi Musihkkafestivála Guovda-
geainnus.

Sámi valáštallan lea čavga čadnojuvvon identi-
tehtii ja gullevašvuhtii ja danin galgá gehččojuvvot
servodaga sosiála ja kultuvrralaš vuođđonjuolgga-
dusaid ja -árvvuid oktavuođas. Ruhtadoarjaga
bokte hálida Sámediggi nannet mánáid ja nuoraid
oassálastima valašatallamiin. Sámediggi juolludii
badjet 500 000 ru. iežas bušeahttapoasttas 2001.
Olles doarjaga oaččui Sámiid Valáštallan Lihttu-
Norga.

”Eará doaibmabijut” leat ee. festiválat ja eará 
doalut. 2001:s addui doarjja ee. Sámedikki 
nuoraidkonferánsii ja mealgadaš doarjja 
sámegielat mánáid- ja nuoraidmagasiinnaide.

Doaibmabijut mánáid ja nuoraid váste 
Doarjjaortnet ”Sámi mánáid bajásšaddaneavttut”
galgá veahkehit ovddidit sámi mánáid bajásšaddan-
eavttuid dakkár doaibmabijuiguin mat nannejit ja
seailluhit sámi giela ja kultuvrra. Sámediggi bijai

 Tabealla 3.16 Juolludeamit kulturulbmiliidda (1 000 ru.). 

Ulbmilat 1999 2000 2001

Sámi kulturfoanda 8 108 9 479 8 936

Sámi kulturguovddážat/ásahusat 3 518 3 938 3998

Sámi kulturorganisašuvnnat 1 333 1 022 1 172

Sámi girjelágádusdoaibma 1 500 1 515 1 500

Sámi valáštallan - 500 500

Festiváladoarjja - - 700

Oktiibuot 14 459 16 454 16 806

 Tabealla 3.17 Sámi kulturfoandda ruđaid juogadeapmi (1 000 ru.).

Ulbmilat 1999 2000 2001

Girjjálašvuohta 2 600 2 100 2 100

Govvadáidda/duodji 1 441 1 105 978

Musihkka 1 200 595 1 000

Sámi friddja teáhterulbmilat 424 480 485

Sámi mánáid bajásšaddaneavttut 2 431 2 690 1 898

Eará doaibmabijut 1 425 2 509 2 475

Oktiibuot 9 521 9 479 8 936
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2001:s 1,9 milj. ru. dán ortnega atnui. Maŋimuš
jagiid leat návccat erenoamážit geavahuvvon alm-
muhit mánáid- ja nuoraidmagasiinnaid sámegillii.
Lea unnán sámegiel girjjálašvuohta nuoraide, ja lea
dehálaš nannet sámi mánáid ja nuoraid sámegiela
lohkanvieruid. 

Sámi giellaráđđi hálddaša giellaváikkuheaddji
stipeandaortnega mii galggašii arvvosmahttit sámi
nuoraid válljet sámegiela fágan joatkkaskuvllas.
Jagis 2000 ledje várrejuvvon 1,0 milj. ru. oahppo-
stipeandan nuoraide geain lea sámegiella fágan
oahpahusas.

Sámi giellaráđđi – gielalaš ulbmilat 

Sámi giellaráđđi lea ráđđeaddi orgána mii galgá
addit ráđiid Sámediggái ja eará almmolaš orgá-
naide sámi giellaáššiin, ja das lea ovddasvástádus

sealluihit, ovddidit ja nannet sámegiela Norggas.
Ráđđi galgá ee. suodjalit kulturárbbi maid sámi
čállingiella ja hállangiella ovddasta, ovddidit sáme-
giela terminologiija ja mearridit sámegiela sániid ja
dajaldagaid čállinvuogi mearriduvvon davviriik-
kalaš riektačállinvugiid mielde. Maŋŋil Sámedikki
ođđasisorganiserema pr. 1.1. 2001 lea Sámedikki
giellastivra fuolahišgoahtán dáin bargguin, vrd.
Sámedikki organiserema máinnašumiin. 

Sámediggi juohká doarjagiid sámi dulkonbálva-
lusaide ja guovttegielatvuođadoarjagiid sámegiela
hálddašanguovllu gielddaide. Bajimuš juksanul-
bmilin lea ahte hálddahus galgá šaddat ollásit
guovttegielagin. Jagis 2002 juolludii Sámediggi
24,7 milj. ru. guovttegielatvuođa lassegoluide ja
sámegiela ovddidanprošeavttaide ja 400 000 ru.
doaibmaruđaid juohke njealji giellaguovddážii Gái-
vuonas, Porsáŋggus, Divttasvuonas ja Evenáššis. 

Sámi váldoorganisašuvnnat ja politihkalaš joavkkut 

Sámediggeráđđi juohká doarjagiid Sámedikki poli-
tihkalaš juhkosiidda (joavkkuide) ja sámi orga-
nisašuvnnaide. Jagis 2000 juhkkojuvvojedje 1,8
milj. ru. Sámedikki politihkalaš joavkkuide. Doar-
jaga ulbmil lea nannet joavkkuid bargoeavttuid. 

Sámi organisašuvnnain lea dehálaš doaibma
sihke Sámedikki ektui ja sámepolitihkalaš birrasiid
bisuheamis. Doarjjaortnega ulbmil lea nannet
sámepolitihkalaš doaimma riikkaviidosaš
organisašuvnnaid bokte maid ulbmil lea ovddidit
sámi identitehta, giela, kultuvrra ja servodateal-
lima. Sámediggi juogadii 2,3 milj. ru. jagis 2001. 

Poasta 54 Sámeálbmoga foandda vuoitu

Stuorradiggi mearridii geassemánu 16. b. 2000
juolludit 75 milj. ru. ”Sámeálbmoga fondii” go
gieđahalai jagi 2000 ođastuvvon nationálabušeahta.
Foandda ulbmila birra celkkii finánsadoaibmagotti
eanetlohku ahte foandda vuoitu galgá mannat
iešguđetlágan doaibmabijuide mat nannejit sámi
giela ja kultuvrra. Stuorradikki mearrádus
máinnaša foandda ceggema oktasaš buhtadassan
vahágiid ja vearrivuođaid ovddas maid dáruiduht-
tinpolitihkka lea dagahan sámi álbmogii. Foandda
vuoitu ii leat oassi Sámedikki rámmajuolludeamis

Sámediggi gieđahalai evttohuvvon foandda
njuolggadusaid dievasčoahkkimisttis miessemánu
30. b. 2002. Sámediggi mearridii váldit vuostá

 Tabealla 3.18 Sámedikki guovttegielatvuođa ruđaid juohkin (1000 ru.).

Guovttegielatvuoda doarjja 2001 2002 Pst.

Guovdageaidnu/Kautokeino kommune 3 321 5 421 63,2

Kárášjohka/Karasjok kommune 3 102 5 052 62,9

Deatnu/Tana kommune 2 489 4 089 64,3

Porsáŋgu/Porsanger kommune 2 060 3 610 75,2

Unjárga/Nesseby kommune 1 609 2 234 38,8

Gáivuotna/Kåfjord kommune 1 404 2 479 76,6

Finnmárku/Finnmark fylkeskommune 1 057 1 057 0

Romsa/Troms fylkeskommune 808 808 0

Oktibuot 15 850 24 750
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Sámeálbmoga foandda vuosttas soabatlávkin
gaskal stáhta ja sámiid, dainna eavttuin ahte stáhta
ovttas Sámedikkiin álggaha barggu man áigumuš
lea ovddidit ođđa ovttasbargovugiid ja doaibmabi-
juid sámiid várás, ja dainna eavttuin ahte ráđđehus
álggaha barggu man ulbmil lea čoavdit daid ášši
geat leat gillán oahppaváilli nuppi máilmmesoađi

maŋŋá. Sámedikki eanetlohku ii hálidan ahte
foandda vuoitu galgá geavahuvvot oktagaslaš
buhtadassan.

Ráđđehus áigu dárkileappot geahčadit bohcii-
dan dili, ja suokkardit mo lea vejolaš ja sávahahtti
ollašuhttit Sámedikki mearrádusa.

Kap. 3540 Sámediggi (vrd. kap. 540 Sámediggi)

Dás girjejuvvo Sámeálbmoga foandda vuoitu,
vrd. máinnašumiin kap. 540, poastta 54 vuolde. 

Kap. 541 Doarjja sámi ulbmiliidda

Rievdadusat mat eai boađe ovdan tabeallas: 
Stuorradikki gieđahallamis St.prp. nr. 63 (2001-
2002). Lassejuolludusat ja ođđa vuoruheamit 2002-
stáhtabušeahttajuolludeamis kap. 541, poasta 70
lassánedje 5 milj. ruvnnuin 6,3 milj. ruvdnui, vrd.
Inst. S. nr 255 (2001-2002).

Kap. 541 poasta 71 lea 2003 rájes sirdojuvvon
kap. 542, poasta 1:i. Gielda- ja guovludeparte-
meanta hálddaša. kap. 541.

Poasta 70 Doarjja sámi ulbmiliidda 

Ráđđehus evttoha juolludit oktiibuot 1,3 milj. ru.
dán poasttas jagis 2003. Ulbmilin lea doarjut doaim-
maid mat sáhttet seailluhit ja ovddidit sámi identi-
tehta, kultuvrra ja servodateallima. Doarjjaortnet
almmuhuvvo juohke jagi, ja ráhkaduvvo johtočála
mas doarjagiid vuoruheamit ja geavaheami njuolg-
gadusat lagabut čilgejuvvojit. 2003 vuoruhuvvojit
nuoraiddoaibmabijut. Ruhtadoarjja addojuvvo
vuosttažettiin sámi ásahusaide ja organisašuvn-
naide. Juolludanortnega čuovvoleapmi dáhpáhuvvá
doarjjavuostáiváldiid raporterema bokte, ee.

(1 000 ru.)

Poasta Namahus
Rehketdoallu

2001

Salderej.
bušeahtta

2002
Evttohus

2003

51 Sámeálbmoga foandda vuoitu 7 400 4 650

Oktiibuot kap. 3540 7 400 4 650

(1 000 ru.)

Poasta Namahus
Rehketdoallu

2001

Salderej.
bušeahtta

2002
Evttohus

2003

70 Doarjja sámi ulbmiliidda 3 359 1 300 1 300

71 Eamiálbmotvuoigatvuođaid
gelbbolašvuođaguovddáš 1 800

72 Sámi giella, diehtojuohkin j.e. 2 500 2 500

Oktiibuot kap. 541 3 359 5 600
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árvvoštallojit doarjaga ávki ja bohtosat
navddolaččat prošeavtta ulbmiliid ektui.

Lea juolluduvvon 1,3 milj. ru.. 2002:s. Nuoraid
doaibmabijut leat vuoruhuvvon, ja Gielda- ja guov-
ludepartemeanta lea addán oktiibuot 920 000 ru.
iešguđetlágan doaibmabijuide. Ee. lea addojuvvon
235 000 ru. nuoraidorganisašuvdnii Davvi Nuorra.
Dasa lassin lea prošeakta ”allsamisk informasjons-
tjeneste for ungdom” Nordlánddas ožžon 200 000
ru. Lea maiddái addojuvvon juolludanlohpádus
Deanu gieldda Infonurrii, Várdobáiki-giella-
guovddážii, Deanu searaide, Davviriikkaid Sámi
Instituhttii, Márkomennui, Riikkaidgaskasaš
mánáid- ja nuoraidfestiválii ja Fjell čuoiganjovkui
Skierris.

Reviderejuvvon bušeahta oktavuođas juolluduv-
vui 5 milj. ru. Árran julevsámi guovvdážii Divttas-
vuonas guovddáža huksema nuppi ceahkkái.

Poasta 72 Sámi giella, diehtojuohkin, j.e.

Juolluduvvo 2,5 milj. ru. 2003:s ráđđehusa sámi
giela ja diehtojuohkima áŋgiruššamii. Ulbmil lea
golmmaoasat - ruhtajuolludeamit galget geavahuv-
vot lasihit sámigiela geavaheami almmolaš sajiin,
lasihit almmolaš dieđiheami sámiide sámegillii, ja
lasihit čuvgema olgomáilbmái sámiid birra ja sámi
diliid birra. Guovddáš ulbmil sámi giela viiddit gea-

vaheami dáfus lea vejolašvuohta gevahahit sámi
čállinmearkkaid IT-oktavuođas, omd. almmolaš
registariin. Ráđđehusa ulbmil lea ahte buot alm-
molaš registarat galget sáhttit geavahit sámi čállin-
mearkkaid, ja ahte dieđuid lonohallan gaskal regis-
tariid galgá doaibmat. Sámi giellaválljen ODIN-
interneahttasiidduin lea álggahuvvon 2002:s ja jot-
kojuvvo 2003:s. Mii guoská miellguottuide sámiide
ja sámi áššiide, hálida ráđđehus kártet daid dieđuid
ja dutkanbohtosiid mat čilgejit negtiiva miellaguot-
tuid sámiide ja sápmelašvuhtii, ja mo daid galgá
váikkuhit. Departemeanta lea bidjan virgái
prošeaktajođiheaddji guhte galgá bargat
áŋgiruššamiin, ja dain áššiin lea lagaš ovttasbargu
Sámedikkiin. Ruoŧa ráđđehus álggahii 2001:s
seammalágan barggu, ja danne lea lunddolaš iskat
beassat Ruoŧain ovttas bargat.

2002:s lea juolluduvvon 500 000 ruvdnosaš ruh-
tadoarjja Sámedikki eSápmi-plánii. Guovdageinnu
suohkan lea ožžon 308 000 ru. ruhtadit bagadallan-
fálaldaga Guovdageainnus. Norsk teknologisenter
lea ožžon 200 000 ru. ráhkadan dihtii dárogiel stan-
dárdda sámi kodatabealla ja tastatuvrra Pc:i. Davvi-
riikkaid Sámi Instituhtta lea ožžon 150 000 ru. sámi
teakstabáŋkku bargui. Gáivuona suohkan lea
ožžon 120 000 ru. evalueren dihtii Sámelága giel-
lanjuoggadusaid váikkuhusa Gáivuonas.

Kap. 542 Eamiálbmotvuoigatvuođaid gelbbolašvuođaguovddáš

Eamiálbotvuoigatvuodaid gelbbolašvuođa-
guovddáža ulbmil lea dieđuid juohkit dáid
olmmošvuoigatvuođaid birra olbmuide Davvi-
Norggas ja riikkas muđui. Lea sávahahtti ahte
guovddáš hukse fágalaš fierpmádaga eará ásahu-
saiguin mat barget eamiálbmotgažaldagaiguin
riikkalaččat ja riikkaidgaskasaččat. Diehtojuohkin,
dokumentašuvnda ja fierpmádathuksen galget leat
guovddáža guovddáš barggut. Guovddáš galgá
maid čujuhit dárbui čađahit ođđa dutkamiid,
muhto ii galgga ieš leat dutkanásahus.

Guovddáža stivra nammaduvvui miessemánus
2002:s. Lea ásahuvvon gaskaboddosaš čállingoddi,
ja virgái bidjet bargiid jahkemolsašumi birrasiin.

Guovddáš lea ásahuvvon Guovdageidnui ja lea lái-
gohan Davviriikkaid Sámi Instituhtas lanjaid.
Muđui lea lahka jođihanovttasbargu Davviriikkaid
Sámi Instituhtain. 

Gielda- ja guovludepartemeanta juolludii 1,9
mill. ru. 2002:s guovddážii kap.541, poasttas 71:s, ja
Olgoriikkadepartemeanta várrii 1,2 mij. ru. 2003-
bušeahtas biddjo juolludeapmi Gielda- ja guovlude-
partemeanttas sierra kapitalii 542 Eamiálbmotvuoi-
gatvuođaid gelbbolašvuođaguovddáš, poasta 1
Doaibmagolut. Gielda- ja guovludepartemeanta
evttoha juolludit 1,9 milj. ru. 2003:s, ja Olgoriik-
kadepartemeanta joatká iežas 1,2 milj. ruvdnosaš
juolludemiin.

(1 000 ru.)

Poasta Namahus
Rehketdoallu

2001

Salderej.
bušeahtta

2002
Evttohus

2003

1 Doaibmagolut 1 900

Oktiibuot kap. 542 1 900
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Programkategori 13.50 Regional- og distriktspolitikk

Samlede utgifter under programkategori 13.50

I 2001 ble det bevilget 1,4 mrd. kr over kap. 552.90 SIVA- innskuddskapital. Fra og med 2002 ble eieransvaret for SIVA overført 
til Nærings- og handelsdepartementet  jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002). Dette medførte at kap. 2426 SIVA ble overført til 
Nærings- og handelsdepartement. Fra og med 2003 foreslås det at bevilgningen til regional- og distriktspolitiske formål samles 
på kap. 551 Regional utvikling og nyskaping og kap. 552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling.

Samlede inntekter under programkategori 13.50

Budsjettforslag 2003 - prioriteringer

Prioriteringene for 2003 er i samsvar med kommu-
nal- og regionalministerens distrikts- og regional-
politiske redegjørelse og Stortingets behandling av

St.meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokal-
demokratiet - regionalt og lokalt nivå. 

For budsjettåret 2003 foreslås en bevilgnings-
ramme på 1513,5 mill. kr. Bevilgningsrammen
øker med 100 mill. kr, det vil si 7,1 pst. i forhold til

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

550 Lokal næringsutvikling 261 246 20 000 -100,0

551 Regional utvikling og nyskaping 548 084 414 000 1 166 500 181,8

552 Nasjonalt samarbeid for regional 
utvikling 1 524 504 206 000 347 000 68,4

2425 Statens nærings- og distriktsutvi-
klingsfond (SND) og fylkeskommu-
nene 858 916 773 500 -100,0

2426 SIVA (jf. kap. 5326 og 5613) 315 000

Sum kategori 13.50 3 507 750 1 413 500 1 513 500 7,1

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

 2003

Pst.
endr.

02/03

5326 SIVA (jf. kap. 2426) 181 995

5327 Statens nærings- og distriktsutvi-
klingsfond og fylkeskommunene, 
mv. 121 751 90 000 90 000 0,0

5613 Renter fra SIVA (jf. kap. 2426) 48 140

Sum kategori 13.50 351 886 90 000 90 000 0,0
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saldert budsjett 2002. Av denne bevilgningsøknin-
gen er 50 mill. kr prisjustering og 50 mill. kr reell
økning av bevilgningen.

For å gi regionene frihet til å møte egne utfor-
dringer med regionale løsninger, styrke fylkes-
kommunene som regional utviklingsaktør og som
et ledd i en modernisering av offentlig sektor, fore-
slås det å desentralisere betydelige deler av mid-
lene i regional- og distriktspolitikken til fylkeskom-
munene. Hele 1,17 mrd. kr, dvs. 77 pst. av den
totale bevilgningen på området, vil bli lagt på en ny
tilskuddspost til fylkeskommunene som skal
fremme regional utvikling, tilpasset regionenes
forutsetninger. Posten erstatter en rekke tidligere
ordninger, og bidrar til å redusere byråkratiet og
frigjør mer midler til utviklingsarbeid. Sammen
med betydelig styrking av programområdet, gir
dette stort rom for satsing på målrettet bruk av dis-
trikts- og regionalpolitiske virkemidler i fylkene.

Overordnet mål for regional- og distriktspo-
litikken: Vekst – i hele landet

Målet for regjeringens regional- og distriktspoli-
tikk er å sikre bosetting og levedyktige lokalsam-
funn over hele landet, slik at den enkelte opplever
frihet til å bosette seg der hun eller han ønsker.
Innsatsen skal særlig bidra til å utløse mer av det
store verdiskapingspotensialet som finnes i regio-
nene, og at det utvikles attraktive steder med gode
bo- og leveforhold med utgangspunkt i lokal vekst-
kraft.

Regjeringen ønsker å demme opp for en utvik-
ling der Oslo-regionen fortsetter å vokse langt ras-
kere enn, og på bekostning av, resten av landet. I et
tjueårsperspektiv er visjonen en mer balansert og
egenbasert utvikling, der alle landsdeler har
befolkningsvekst.

For å nå ambisjonene i regional- og distriktspo-
litikken vil regjeringen arbeide etter flere strate-
gier. De fire viktigste strategiene er:
– bedre rammebetingelsene for verdiskaping
– konsentrere den næringsrettede innsatsen mer

mot innovasjon og nyskaping
– legge til rette for utvikling av vekstkraftige regi-

oner over hele landet
– desentralisere virkemidler til regionalt nivå

Mange departementer yter viktige bidrag i regio-
nal- og distriktspolitikken. En av Kommunal- og
regionaldepartementets viktigste oppgaver er å
samordne de ulike departementenes bidrag slik at
de i sum utgjør en helhetlig og målrettet politikk
for regional utvikling (”den brede regional- og dis-
triktspolitikken”). 

Regjeringen har blant annet som mål å legge til
rette for økt verdiskaping i marin sektor, noe som
vil ha stor betydning for Distrikts-Norge. Arbeidet
koordineres av ”Regjeringsutvalget for marin ver-
diskaping” som ledes av fiskeriministeren. Utval-
get skal arbeide for økt verdiskaping i marin sektor
i et 20 til 30 års perspektiv, med fokus på offentlige
oppgaver og rammebetingelser. For nærmere
omtale, se Fiskeridepartementets fagproposisjon.

I tillegg forvalter Kommunal- og regionaldepar-
tementet egne regional- og distriktspolitiske virke-
midler under programkategori 13.50 (”den smale
regional- og distriktspolitikken”). Disse midlene er
et supplement til de ordinære sektorbudsjettene,
og skal brukes til tiltak som er særlig regional- og
distriktspolitisk begrunnet.

Målet med midlene over programkategori
13.50 er å bidra til regional utvikling gjennom å
utløse mer av det verdiskapingspotensialet som fin-
nes i regionene og skape mer attraktive regionale
miljøer. Midlene kan brukes både til tilretteleg-
gende tiltak og tiltak som har til hensikt direkte å
øke verdiskapingen i næringslivet. 

Tilstandsvurdering – den regionale utviklingen

Endringer i bosettingsmønsteret
Befolkningsveksten i Norge er redusert i etter-
krigsperioden, fra en årlig vekstrate på over 1 pst.
like etter krigen, til 0,3 pst. første halvdel av 1980-
tallet. Etter dette har veksten igjen økt, og ligger
nå på 0,7 pst. Mens den reduserte veksttakten
frem til 1980-tallet primært skyldtes lavere fødsels-
tall, skyldes den tiltagende veksten de siste 15
årene primært høyere innflyttingsoverskudd fra
utlandet. Uten innflyttingsoverskuddet ville folke-
veksten vært på rundt 0,3 pst.

Utviklingen de siste 20 årene har vært preget
av sentralisering på alle nivåer. Folketallet har stort
sett gått tilbake i mindre bygdesentre og spredt-
bygde områder. Det har vært en viss befolknings-
vekst i bygdebyregionene og en noe sterkere vekst
i småbyregionene. Den klart sterkeste befolk-
ningsveksten har imidlertid kommet i storbyområ-
dene. Dette mønsteret går igjen over hele landet.
Arbeidspendlingen inn til storbyene har økt.

I dag bor nær 80 pst. av den norske befolknin-
gen i byregioner (med tilgang til sentre med minst
15 000 innbyggere innenfor en reisetid på 60 min.),
hvorav nær 40 pst. i storbyregioner (med tilgang til
sentre med minst 50 000 innbyggere innenfor en
reisetid på 75-90 min.). Mens urbaniseringen har
kommet lengst på Østlandet, bor fortsatt 19 pst. av
befolkningen i Nord-Norge utenfor større og min-
dre sentra. Nordland og Finnmark er de eneste fyl-
kene hvor folketallet er redusert de siste 30 år.
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Prosentvis har befolkningsveksten vært ster-
kest i Oslofjordregionen. Hovedstadområdet har
trukket til seg folk fra hele landet. Flertallet av
dem som flytter fra bygda og bosetter seg i et stor-
byområde, flytter imidlertid til sitt landsdelssenter.
De innenlandske flyttestrømmene har de senere år
avtatt i styrke. Om lag halvparten av befolknings-
veksten i Norge skyldes tilflytting fra utlandet.
Siden innflytterne først og fremst slår seg ned i
sentrale strøk, virker også dette sentraliserende.

De mest perifere områdene av landet kommer
dårligst ut når det gjelder utdanning, inntekt og
formue, men best ut på områdene boligsituasjon,
tjenestetilbud, sosialt nettverk og forurensning. Ni
av de ti kommunene som kommer dårligst ut i
SSBs levekårsundersøkelse ligger i Nord-Norge.
Kommuner på Vestlandet har de beste levekårene i
henhold til de kriteriene som er brukt i undersø-
kelsen. I de større byene finner vi både de beste og
de dårligste levekårene i landet.
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1) NIBR 16 er en kommuneklassifisering. ”Periferi” er kommuner med mer enn 60 min. reisetid til tettsted med mer enn 5 000 
innbyggere. ”By/tettsted” er kommuner med mindre enn 60 min. reisetid til tettsted med mer enn 5 000 innbyggere.

Kilde: SSB

Tabell 3.19 Folketallsutvikling 1980-2002. Kommuner etter sentralitet (NIBR 16)1).

Personer bosatt pr. 1. januar Prosentvis endring

1980 1990 2000 2002
1980-
1990

1990-
2000

2000-
2002

Osloregionen 1 138 110 1 207 899 1 329 066 1 350 946 6,1 10,0 1,6

By/tettsted Østlandet  709 254  723 784  748 979  756 607 2,0 3,5 1,0

Periferi Østlandet  134 767  133 288  129 119  128 266 -1,1 -3,1 -0,7

Sum Østlandet 1 982 131 2 064 971 2 207 164 2 235 819 4,2 6,9 1,3

Kristiansandregionen  130 312  141 612  155 760  158 533 8,7 10,0 1,8

By/tettsted Sørlandet  75 921  80 317  82 726  83 046 5,8 3,0 0,4

Periferi Sørlandet  19 196  18 977  19 383  19 217 -1,1 2,1 -0,9

Sum Sørlandet  225 429  240 906  257 869  260 796 6,9 7,0 1,1

Stavangerregionen  199 916  228 164  259 800  264 205 14,1 13,9 1,7

Bergensregionen  288 324  304 563  329 674  336 096 5,6 8,2 1,9

By/tettsted Vestlandet  320 972  334 354  352 162  354 551 4,2 5,3 0,7

Periferi Vestlandet  224 690  222 682  217 540  215 911 -0,9 -2,3 -0,7

Sum Vestlandet 1 033 902 1 089 763 1 159 176 1 170 763 5,4 6,4 1,0

Trondheimsregionen  220 489  230 010  246 075  250 180 4,3 7,0 1,7

By/tettsted Midt-Norge  67 588  68 058  67 320  67 289 0,7 -1,1 0,0

Periferi Midt-Norge  80 865  79 134  76 565  76 311 -2,1 -3,2 -0,3

Sum Midt-Norge  368 942  377 202  389 960  393 780 2,2 3,4 1,0

Tromsøregionen  48 918  53 322  61 641  62 988 9,0 15,6 2,2

By/tettsted Nord-Norge  201 352  205 271  211 938  211 891 1,9 3,2 0,0

Periferi Nord-Norge  218 226  201 681  190 749  188 029 -7,6 -5,4 -1,4

Sum Nord-Norge  468 496  460 274  464 328  462 908 -1,8 0,9 -0,3

Norge 4 078 900 4 233 116 4 478 497 4 524 066 3,8 5,8 1,0

Sum storbyregioner 2 026 069 2 165 570 2 382 016 2 422 948 6,9 10,0 1,7

Sum by-/ tettstedkommuner 1 375 087 1 411 784 1 463 125 1 473 384 2,7 3,6 0,7

Sum periferikommuner  677 744  655 762  633 356  627 734 -3,2 -3,4 -0,9
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Endringer i næringsstruktur og lokaliseringsbe-
tingelser

Sentraliseringen har et sammensatt årsaksbilde.
En viktig forklaring er sterk vekst i mange typiske
bynæringer, mens flere av de næringene som er
overrepresentert i distriktene er i tilbakegang.
Byene synes å ha lokaliseringsfortrinn for spesielt
kunnskapsintensive næringer. Andre viktige for-
hold er at vi utdanner ungdommen til jobber i
byen, og at bostedspreferansene endrer seg i favør
av sentrum. Vekst- og avfolkingsprosesser er selv-
forsterkende. Det finnes imidlertid vekstkraftige
kommuner og lokalsamfunn med ulik næringssam-
mensetning, størrelse og lokalisering. Vekstkraf-
tige lokalsamfunn kjennetegnes av gründerkultur,
samarbeid og evne til nyskaping. Ofte er de inte-
grert i større regionale næringsmiljøer.
Bostedskvalitetene er også av betydning.

Det er grunn til å tro at utviklingen framover vil
være preget av fortsatt sentralisering og urbanise-
ring, større pendlingsområder rundt byene og for-
skyvninger i befolkningen mot det som oppleves
som de mest attraktive boområdene.

Regjeringen vil våren 2003 legge fram en egen
storbymelding. Her vil forholdet mellom storbyre-
gionene og deres omland være et viktig tema. Kon-
fliktene mellom sentrum og periferi har redusert
regioners vekstmuligheter, og har gjennom dette
bidratt til den betydelige veksten i Oslofjord-områ-
det de siste 10-årene. I storbymeldingen vil regje-
ringen drøfte storbyenes viktige rolle i arbeidet for
en mer balansert vekst de neste 20 årene.

Regional verdiskaping

Økonomisk vekst og verdiskaping blir mer og mer
avhengig av nasjonenes evne til å innovere. Analy-
ser i OECD bekrefter at denne utviklingen forster-
kes. I dag brukes i gjennomsnitt kun 2,7 pst. av
norske bedrifters omsetning på innovasjon, mot 3,1
pst. i EU. Norge har en lavere andel nyetablerin-
ger, patenteringer, nye og endrede produkter og
vår eksportandel er vesentlig lavere enn i de andre
nordiske landene. Dette bildet varierer imidlertid
mellom regioner, bedriftsstørrelse og bransjer. 

Store deler av Norge har en næringsstruktur
preget av småbedrifter og virksomhet basert på
utnyttelse av naturressurser. Dette innebærer ulik-
het når det gjelder muligheten til å nyttiggjøre seg
både generelle rammebetingelser og for eksempel
brukerstyrte forsknings- og utviklingsmidler.
Utfordringene for norsk næringsliv, herunder
internasjonal utvikling, vil variere i omfang og

styrke alt etter hvor i landet man befinner seg.
Dette skaper behov for fleksibilitet og regional til-
pasning i virkemiddelutforming, -bruk og -organi-
sering. Ikke minst gjelder dette i forhold til styr-
king av innsats for innovasjon og nyskaping og økt
verdiskaping i hele landet. 

Strategier i den brede regional- og distriktspo-
litikken

Arbeidet i regional- og distriktspolitikken vil følge
de fire strategiene som er omtalt under avsnittet
om overordnet mål.

Bedre rammebetingelsene for verdiskaping 

Gode rammebetingelser for næringslivet er den
viktigste forutsetningen for å få frem lønnsomme
og konkurransedyktige bedrifter som kan bidra til
økt verdiskaping. Over alt i landet opererer
næringslivet i stadig større grad i et globalt mar-
ked. Ikke minst for viktige vekstnæringer i distrik-
tene er det avgjørende å unngå for sterk lønns- og
kostnadsvekst. For å bedre næringslivets generelle
rammebetingelser legges det blant annet opp til
ytterligere reduksjoner i skatter og avgifter samt
tiltak som kan øke tilgangen på arbeidskraft. 

Konsentrere den næringsrettede innsatsen mot 
innovasjon og nyskaping

Innovasjonspolitikk er en viktig del av regional- og
distriktspolitikken. Ut fra målet om å styrke den
nasjonale innovasjonsevnen og skape større ver-
dier i alle deler av landet, legges det opp til en spis-
sing av de selektive virkemidlene overfor nærings-
livet mot idé-, utviklings- og kommersialiseringsfa-
sen i en bedrifts liv og mot forskning,
kompetanseheving og internasjonalisering i norsk
næringsliv. For å stimulere til flere bedriftsetable-
ringer, nye produkter og prosesser vil det bli lagt
til rette for etablering og utvikling av kunnskaps-
og forskningsparker, næringshager og inkubato-
rer, der kunnskaps- og forskningsparkene fungerer
som ”nav” i større regionale verdiskapingsmiljøer.
Det skal også satses sterkere på entreprenørskap i
utdanningssystemet. Langt flere elever og studen-
ter skal få tilbud om å utvikle kunnskap om det å
etablere en bedrift. Det er viktig at lokalt nærings-
liv blir mer synlig i skolen og bidrar med kunnskap
og erfaring. Med bakgrunn i dette har Kommunal-
og regionaldepartementet bidratt med betydelig
og forutsigbar finansiering av stiftelsen ”Ungt
entreprenørskap”.
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Legge til rette for utvikling av vekstkraftige regioner 
over hele landet

I alle landsdeler finnes det vekstkraftige regioner
med sterke kompetanse- og næringsmiljøer. Ved å
utnytte egne fortrinn og videreutvikle det man alle-
rede er god på, vil mange regioner i Norge ha gode
fremtidsutsikter. For å oppnå målet om en mer
balansert utvikling der alle landsdeler har befolk-
ningsvekst, vil det bli lagt til rette for utvikling av
vekstkraftige regioner der regionsentrene spiller
en sterk rolle. Gjennom samferdselspolitikken vil
det bli lagt vekt på å binde den enkelte region ytter-
ligere sammen kommunikasjonsmessig. Gjennom
satsing på utdanning og forskning skal kompetan-
semiljøene styrkes. Samtidig skal det føres en
offensiv statlig lokaliseringspolitikk, som skal for-
sterke de kompetansemiljøene som allerede finnes
i regionene. En slik lokaliseringspolitikk skal ikke
bare tilføre steder statlige arbeidsplasser, men
også bidra til vekst i sysselsettingen i privat sektor.

Desentralisere virkemidler til regionalt nivå

Regional- og distriktspolitikken tar utgangspunkt i
at ulike deler av landet står overfor ulike utfordrin-
ger og rammevilkår, og at det derfor er behov for
differensierte og fleksible virkemidler. For å sikre
regional forankring og at beslutninger tas så nær
dem det angår som mulig, legges det opp til å
desentralisere i hovedsak alle beslutninger knyttet
til bruken av de regional- og distriktspolitiske vir-
kemidlene til regionalt nivå. Fylkeskommunene
skal forvalte midlene i forpliktende partnerskap
med næringsliv, virkemiddelaktører, private orga-
nisasjoner, utdanningsinstitusjoner og kommuner.
Desentraliseringen av virkemidlene er et ledd i en
omfattende modernisering av offentlig sektor og
bidrar til forenklet saksbehandling og redusert
byråkrati. For å styrke det regionale partnerskapet
vil regjeringen vurdere økt delegering til det regio-
nale nivået innenfor ulike statlige sektorer.

Distriktskommisjonen

Regjeringen vil nedsette en politisk sammensatt
distriktskommisjon tidlig i 2003. Kommisjonen
skal foreta en gjennomgang av helheten i dagens
politikk, det vil si av både ”bred” og ”smal” statlig
politikk som har stor betydning for bosetting og
regional utvikling. Hensikten med en slik kommi-
sjon er også å legge grunnlaget for en bred politisk
forankring av innretningen av virkemidlene i dis-
trikts- og regionalpolitikken. Kommisjonen skal
særlig foreta en vurdering av virkemidler som kan
bidra til nyskaping, næringsutvikling og bosetting.

Gjennomgangen skal også ses i sammenheng med
virkemiddelbruk i andre sammenlignbare land. 

Regjeringen legger opp til at distriktskommi-
sjonen skal nyttiggjøre seg arbeidet i Effektutred-
ningen som vurderer virkningene av ulike typer
statlig innsats for regional utvikling og distriktspo-
litiske mål. Kommisjonen skal legge fram konkrete
forslag til endringer for å styrke eller erstatte
dagens virkemidler i og innretning av distriktspoli-
tikken. Kommisjonen vil bli bedt om å legge fram
resultatene av arbeidet høsten 2004 i form av en
offentlig utredning (NOU).

Gjennomgang av tiltakssonen for Nord-Troms 
og Finnmark

Kommunal- og regionaldepartementet ga høsten
2001 Møreforsking i oppdrag å foreta en gjennom-
gang av erfaringene med tiltakssonen i Nord-
Troms og Finnmark i form av en strategisk ana-
lyse, der bl.a. virkemidlene i sonen ble vurdert mot
andre typer virkemidler. Møreforsking overle-
verte sin rapport 15. august i år. 

Møreforsking mener innsatsen i tiltakssonen
synes å ha fungert i forhold til målet. Netto utflyt-
ting og befolkningsnedgang i sonen i siste halvdel
av analyseperioden 1990-2001 er mindre enn på 80-
tallet og er relativt sett forbedret sammenlignet
med resten av Nord-Norge etter innføringen av til-
takssonen. Innsatsen for å beholde egen ungdom
synes å ha lykkes bedre i tiltakssonen etter 1990
sammenlignet med resten av Nord-Norge. Møre-
forsking foreslår likevel å styrke tiltakssonen pga.
den demografiske utviklingen og økende omstil-
lingspress i norsk økonomi. 

Regjeringen legger opp til at rapporten skal
danne grunnlag for en vurdering av virkemidlene
og innsatsen i tiltakssonen for Nord-Troms og
Finnmark. I den sammenheng vil Kommunal- og
regionaldepartementet be om vurderinger av rap-
porten fra bl.a. fylkene i tiltakssonen og Sametin-
get. Eventuelle forslag til endringer vil bli lagt fram
for Stortinget i 2003. 

Ny distriktsrettet ordning under Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

For å styrke næringsgrunnlaget i distriktene og
næringssvake områder, foreslår regjeringen at det
opprettes en landsdekkende låneordning. Låneord-
ningen foreslås benyttet i det distriktspolitiske vir-
keområdet, men kan også benyttes utenfor dersom
dette bidrar til å styrke næringslivet i distriktene
(nettverksbygging). Til låneordningen foreslås det
bevilget 500 mill. kr i lån (innvilgningsramme) og
75 mill. kr til tapsfond i 2003. Regjeringen legger
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opp til å behandle den videre oppfølging av ordnin-
gen i forbindelse med den planlagte saken for Stor-
tinget om virkemiddelapparatet. Det vil i denne for-
bindelse bli vurdert å supplere låneordningen med
en såkornordning, eventuelt med andre ordninger
som kan sikre kapital til bedrifter i en tidlig fase. 

For nærmere omtale vises det til Nærings- og
handelsdepartementets St.prp. nr. 1 (2002-2003).

Kompensasjon for ikke-utbygging av vassdrag

Ved behandlingen av Innst. S. nr. 68 (2001-2002)
fattet Stortinget følgende vedtak: ”Stortinget ber
Regjeringen vurdere saken om kompensasjon til
Rødøy kommune på nytt – og som et særtilfelle
innenfor ordningen med kompensasjon til kommu-
ner for ikke-utbygging. Det forutsettes at en kom-
pensasjon skal ligge innenfor de økonomiske ram-
mer som har vært gjeldende for denne ordningen.”
Videre har et flertall i Finanskomiteen i Innst. S.
nr. 255 (2001-2002) følgende merknad: ”Flertallet
forventer at Regjeringen følger opp Stortingets
enstemmige vedtak i statsbudsjettet for 2003 og gir
Rødøy kommune kompensasjon for ikke-utbyg-
ging.”

På bakgrunn av dette vedtaket har departe-
mentet vurdert saken på nytt. Det er ikke funnet
grunnlag for kompensasjon for ikke-utbygging i
Rødøy kommune dersom de samme kriterier leg-
ges til grunn som for de øvrige kommuner som er
berørt i denne saken (Vevelstad, Brønnøy, Grane
og Hægebostad). Det foreslås derfor at det ikke
bevilges midler til kompensasjon til noen av de fem
nevnte kommuner over statsbudsjettet for 2003.

Endringer under programkategori 13.50 
Regional- og distriktspolitikk

Regjeringen ønsker å bidra til at fylkeskommunen
fyller sin rolle som regional utviklingsaktør. Som et
ledd i oppfølgingen av St.meld. nr. 19 (2001-2002)
Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og
lokalt nivå og kommunal- og regionalministerens
redegjørelse holdt i Stortinget 30. april 2002, fore-
slås det fra budsjettåret 2003 innført en ny budsjett-
struktur for programkategori 13.50 Regional- og
distriktspolitikk. Utgangspunktet er behovet for
større regional frihet til å tilpasse virkemiddelbruk
til regionale utfordringer. De regionale utfordrin-
gene varierer over landet. For å få en best mulig
måloppnåelse skal bruken av offentlige utviklings-
midler tilpasses lokale og regionale forhold. End-
ringene innebærer derfor en vesentlig desentrali-
sering av midler innenfor programkategori 13.50.
Endringen er også begrunnet i behovet for forenk-
ling og modernisering av offentlig sektor. Budsjett-

reformen bidrar til redusert saksbehandling, kor-
tere beslutningstid og mindre byråkrati.

Programkategori 13.50 vil fra 2003 bestå av to
utgiftskapitler med tre poster og ett inntektskapit-
tel. Hovedtyngden av midler, ca. 77 pst., foreslås
bevilget til fylkeskommunene over en ny post
551.60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional
utvikling. I samarbeid med regionalt partnerskap
fordeler fylkeskommunene rammer til operative
aktører som blant annet SNDs distriktskontor.

Fylkeskommunene og det regionale partner-
skapet vil få større frihet til å foreta vurderinger
basert på lokale og regionale forhold. De vil få
ansvar for å prioritere mellom formål og være
generelt førende for SNDs innsats på regionalt
nivå. For SND innebærer forslaget at føringene i
sterkere grad vil komme fra fylkeskommunen i ste-
det for fra staten. Hensikten med regionalt partner-
skap er å bringe berørte aktører sammen for å
drøfte mål og strategiske hovedlinjer for å iverk-
sette tiltak i situasjoner der en regional aktør ikke
er i stand til å nå vedtatte mål alene. Fylkeskommu-
nene skal ta lederskapet i partnerskapene og de
nødvendige initiativ for å videreutvikle dem. Same-
tinget og samiske næringsorganisasjoner skal
være representert i regionale partnerskap der
dette er hensiktsmessig. Med den nye budsjett-
strukturen vil fylkeskommunen styrkes som utvi-
klingsaktør ved at den får:
– større frihet og handlingsrom til å foreta egne

strategiske vurderinger, fastsette egne mål,
koble virkemiddelbruken til målene og til å
inngå samarbeid med andre 

– bedre muligheter for tilpasning av virkemiddel-
bruken til regionale forhold 

– ansvaret for å prioritere mellom formål/sat-
singsområder

– større mulighet til å legge føringer på SNDs inn-
sats på regionalt nivå 

– resultatansvar overfor egne innbyggere 
– økt synliggjøring av fylkeskommunens ansvar i

det regionale utviklingsarbeidet

Større frihet, ansvar og myndighet til fylkeskom-
munene for de regional- og distriktspolitiske virke-
midlene stiller krav om at fylkeskommunene utfor-
mer et system for styring basert på egne mål og
resultatkrav. Systemet må ta utgangspunkt i
målene i fylkesplanen og i fylkesplanens handlings-
program, inklusiv regionale utviklingsprogram. 

Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional
utvikling skal benyttes til nasjonale programmer
og utviklingstiltak. Midlene skal nyttes på områder
der det er formålstjenlig med nasjonal koordine-
ring og samarbeid om regional utvikling. Satsin-
gene skal bidra til nasjonale løft i form av pilotpro-
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sjekter, forsøk e.l. som bedrifter eller regionale
partnerskap vanskelig kan håndtere alene. Mid-
lene vil i hovedsak bli forvaltet av nasjonale virke-
middelaktører som NFR, SIVA og SND. 

Avsetning til fond

Fram til og med 2002 har en rekke av bevilgnin-
gene over programkategori 13.50 vært bevilget på
50-poster. Bevilgningene på 50-postene har satt
rammer for de tilsagn som kunne gis det enkelte
år. Etter at Stortinget har vedtatt en bevilgning, har
departementet overført midlene til fond i Norges
Bank. Utbetalinger av rammer og tilsagn fra disse

fondene skjer i det året tilsagn blir gitt og i påføl-
gende år. Et tilsagn gjelder i budsjettåret det blir
gitt pluss tre år. Tilsagn gitt til og med budsjettåret
2001 gjelder i tilsagnsåret pluss to år. Bare i helt
særskilte tilfeller kan det gis forlengelse i ytterli-
gere ett år, og da etter skriftlig søknad til departe-
mentet. Utbetalinger skjer etter dokumenterte
utgifter fra støttemottaker. Bakgrunnen for fonds-
ordningen har vært at prosjekter ofte ikke lar seg
realisere innenfor et budsjettår, slik at det er nød-
vendig å foreta utbetalinger over flere år. Ubenyt-
tede midler skal tilbakeføres til statskassen. Denne
fondsordningen vil fortsatt gjelde bevilgninger
som er gitt til og med 2002.

Kap. 550 Lokal næringsutvikling

Fra og med 2003 er bevilgningen på området
samlet på kap. 551 Regional utvikling og nyskaping
og kap. 552 Nasjonalt samarbeid for regional utvik-
ling. Det vises til disse kapitlene for budsjettforslag
for 2003.

Post 60 Tilskudd til utkantkommuner, kan 
overføres

Rapport for 2001-2002

Målet med bevilgningen har vært å gi fylkeskom-
muner og kommuner, gjennom konkrete tiltak og
prosjekter, økt mulighet til å ta ansvar for og

Tabell 3.20 Oversikt over fondsbeholdninger pr. 31.12.2000 og 31.12.2001 (i mill. kr).

Fonds-
nummer Betegnelse 31.12.2000 31.12.2001

64.05.01 Fond for regional utvikling (t.o.m. 2000) 185,5 58,5

64.05.02 Fond for SND og fylkeskommunene (t.o.m. 2000) 0,5 4,7

64.05.03 Fond for regional næringsutvikling i fylker og 
kommuner (t.o.m. 2000) 630,1 342,6

64.05.07 Fond for regional næringsutvikling (f.o.m. 2001) 0 65,2

64.05.08 Fond for SND og fylkeskommunene (f.o.m. 2001) 0 3,5

64.05.09 Fond for regional næringsutvikling i fylker og kommu-
ner (f.o.m. 2001) 0 428,7

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

60 Tilskudd til utkantkommuner, kan overføres 14 595

61 Kommunale næringsfond 92 640

63 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 154 011 20 000

Sum kap. 550 261 246 20 000
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påvirke en situasjon med vedvarende nedgang i fol-
ketallet. 

Det fireårige utkantkommuneprosjektet ble
avsluttet ved utgangen av 2001. Erfaringene vil bli
rapportert gjennom avsluttende erfaringsrappor-
ter fra pilotkommunene, fylkeskommunene og
sluttevaluering gjennomført av Agderforskning
(www.distriktsforum.net/smasamfunn).

For 2001 ble det bevilget 18 mill. kr over kap.
550, post 60, hvorav 9 mill. kr er fordelt mellom fyl-
keskommunene på bakgrunn av utfordringer knyt-
tet til kommuner med befolkningsnedgang. Det
treårige forsøket med nedskrivning av studielån
for Indre Namdal som Utdannings- og forsknings-
departementet forvaltet, ble avsluttet. 

De sentrale midlene ble brukt til å gjennomføre
tiltak og prosjekter i pilotkommunene/region, men
også til sentralt nettverksarbeid, erfaringskonfe-
ranser og andre formidlingstiltak. I 2001 gjennom-
førte departementet, i samarbeid med fylkeskom-
munene, tre erfaringskonferanser for aktuelle
kommuner. Sluttkonferanse ble arrangert på
nyåret 2002.

Pilotkommunene Gamvik, Dyrøy, Tjeldsund,
Askvoll, Utsira, Vågå, Engerdal og regionen Indre
Namdal har gjennomført et betydelig antall tiltak/
prosjekter. Et sentralt mål med prosjektene har
vært å skaffe kunnskap om hvordan de små kom-
munenes utfordringer kan løses, å mobilisere

lokalbefolkningen, samt en offensiv profilering av
kommunene. Det er viktig å se arbeidsplasser, ser-
vicetilbud, boligtilbud, fritids-/kulturtilbud og vel-
ferdstilbud i sammenheng.

Post 61 Kommunale næringsfond, fond

Rapport for 2001

Målet med bevilgningen til kommunale nærings-
fond har vært å styrke kommunenes muligheter til
å drive lokalt næringsutviklingsarbeid. Nærings-
fondet er bl.a. nyttet til kommunalt nærings- og
utviklingsarbeid for å støtte nyetableringer og vide-
reutvikling av eksisterende bedrifter. 

Evalueringer viser at kommunene har fått styr-
ket sin næringspolitiske rolle gjennom forvaltnin-
gen av kommunale næringsfond, blant annet gjen-
nom økt kontakt med næringslivet. Ordningen har
bidratt til å fange opp mindre prosjekter med utvi-
klingspotensial, og fondet har i stor grad blitt
benyttet tidlig i utviklingsprosessen i bedriftene.
Evalueringene viser også at mange gode prosjek-
ter ikke ville blitt realisert dersom kommunen ikke
hadde engasjert seg gjennom næringsfondene.

I 2001 ble det bevilget 93,14 mill. kr til kommu-
nale næringsfond. Rapportene fra 2001 viser at det
ble etablert 851 nye bedrifter og skapt 1520 nye
arbeidsplasser gjennom ulike prosjekter med opp-
startsmidler fra kommunale næringsfond. 

Figur 3.1 Tildelte kommunale næringsfond fordelt på prosjektkategorier i 2000-2001.
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Post 63 Kompensasjon for økt arbeidsgi-
veravgift 

Rapport for 2001-2002

Målet med posten har vært å kompensere de 14
aktuelle kommunene for merkostnader næringsli-
vet er påført som følge av økt sats for arbeidsgiver-
avgift fra 1. januar 2000. Følgende kommuner har
mottatt kompensasjon: Notodden, Bokn, Forsand,
Austevoll, Austrheim, Fusa, Lindås, Meland,
Osterøy, Radøy, Samnanger, Vaksdal, Volda, Ørsta.
Det vises for øvrig til St.prp. nr. 1 (2001-2002).

Det har ikke vært lagt opp til et eget mål- og
resultatstyringssystem for bruken av midlene.
Bevilgningen har også dekket utgifter til overvå-
king av utviklingen i de 14 kommunene. I 2002 er
det også satt i gang en kommunevis innsamling av
bedriftsinformasjon. Analyse vil foreligge høsten
2002.

Det er bevilget 50 mill. kr for 2000, 154 mill. kr
for 2001 og 20 mill. kr for 2002; til sammen 224
mill. kr. Midlene er fordelt på grunnlag av bereg-
nede merutgifter for næringslivet i kommunene. 

Midlene er i all hovedsak forvaltet av den
enkelte kommune. Rapportene om bruk av midler

i 2001, og planlagt bruk i 2002, viser at i overkant
av 60 pst. av midlene er/planlegges nyttet til infra-
strukturtiltak, først og fremst vei- og broutbyg-
ging, samt noe til utbygging av bredbåndskommu-
nikasjon. Midler nyttet til kompetanseheving gjel-
der både bedriftsinterne tiltak og lokal
tilrettelegging for kompetanseoppbygging i
næringslivet, og utgjør ca. en tredjedel av bevilget
beløp. Regionale utviklingstiltak omfatter bl.a.
planarbeid, stedsutvikling m.v. 

Etter departementets vurdering har de bevil-
gede midler gitt grunnlag for stor aktivitet og et
betydelig antall prosjekter og tiltak.

Gjennom overvåkingsopplegget, som gjennom-
føres av NIBR, blir de 14 kommunene (”overvåk-
ningskommunene”) sammenlignet med referanse-
kommuner i samme fylke. Gjennomgangen viser at
de 14 kommunene i 2001 hadde en noe svakere
sysselsettingsutvikling enn referansekommunene,
samlet sett. Når det gjelder utvikling i folketall, er
forskjellene mellom overvåkningskommunene og
referansekommunene svært beskjeden. Også for
øvrige indikatorer er det kun påvist mindre for-
skjeller i utviklingen. En analyse av bedriftsdata vil
bli ferdigstilt ultimo september 2002.

Kap. 551 Regional utvikling og nyskaping

Kapitlet hadde tidligere betegnelsen Regional
næringsutvikling i fylker og kommuner. Fra og
med 2003 vil bevilgning bli tildelt over kap. 551.60,
kap. 552.21 og kap. 552.72. For budsjettforslag
vises det derfor til disse postene.

Post 51 Tilrettelegging for næringsutvikling, 
fond, kan nyttes under kap. 2425, post 51

Rapport for 2001-2002

Målet med kap. 551, post 51 har vært å realisere
kommunale og fylkeskommunale tiltak som legger
til rette for næringsutvikling i distriktene, tilpasset
regionenes forutsetninger og gjerne basert på
samarbeid mellom flere parter. Midlene er blant
annet brukt til tilretteleggende investeringer i
lokal IKT-infrastruktur og satsing på entreprenør-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

51 Tilrettelegging for næringsutvikling, fond 289 584 232 000

55 Etablererstipend, fond 120 500 115 000

57 Tilskudd til INTERREG, inkl. pilotprosjekter, fond 77 000 67 000

58 Regionale samordningstiltak, fond 61 000

60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 1 166 500

Sum kap. 551 548 084 414 000 1 166 500
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skap i utdanningssystemet. Posten er også nyttet
til å finansiere regionale samarbeidsprosjekt i de
fire nordligste fylkene i regi av Landsdelsutvalget
for Nord-Norge og Nord-Trøndelag (LU).

Bevilgningsrammen for 2001 var på 248
mill. kr. Ved behandlingen av St.prp. nr. 19 (2001-
2002) Om endringer i statsbudsjettet 2001 under
Kommunal- og regionaldepartementets forvalt-
ningsområde, ble rammen økt med 6 mill. kr, øre-
merket reiselivssatsing i Finnmark. I tillegg ble det
overført 35,58 mill. kr fra kap. 2425, post 51, jf.
stikkordfullmakt. Overføringen er benyttet av fyl-
keskommunene til tilretteleggende tiltak. Til
sammen ble dermed rammen for 2001 på
289,58 mill. kr. Rammen ble fordelt til følgende for-
mål:
– 148 mill. kr til tilrettelegging for næringsvirk-

somhet gjennom fylkeskommuner og kommu-
ner inkludert 20 mill. kr til særskilt infrastruk-
tur i forbindelse med endring av arbeidsgiverav-
giften for enkelte næringer, 3 mill. kr til
nasjonalt program for stedsutvikling og 6 mill.
kr til reiselivssatsing i Finnmark. 

– 29 mill. kr til LU for gjennomføring av program-
mer for tilrettelegging av næringsvirksomhet. 

– Av den totale rammen var 77 mill. kr sentrale
midler.

Midlene har bedret næringslivets lokale rammebe-
tingelser ved investeringer i infrastruktur og utvi-
klingsprosjekter. Det er gitt støtte til tiltak for
næringsutvikling gjennom investeringer i fysisk
infrastruktur, kunnskapsspredning og større sam-
arbeids- og tiltaksprosjekter. I tillegg er bevilgnin-
gen nyttet til ulike utrednings- og utviklingspro-
sjekter igangsatt av departementet og fylkeskom-
munene. Av den totale rammen er 2,7 pst. av
midlene gått til kvinnerettede prosjekt, og 4,2 pst.
til ungdomsrettet arbeid, mot henholdsvis 1,4 pst.
og 2,7 pst. i 2000. 

Ca. 132 mill. kr er gitt til finansiering av fysisk
infrastruktur. Sentrale prosjekter her er utbedrin-
ger eller utvidelser av kaianlegg for å kunne møte
utviklingen på fartøysiden og investeringer i veg-,
vann- og avløpsanlegg i tilknytning til kommunale
næringsarealer (ca. 54 mill. kr), sentrums- og
stedsutviklingstiltak (ca. 49 mill. kr), og bygging av
nye vannverk (ca. 15 mill. kr). Til andre tilretteleg-
gende tiltak, inkludert investerings-, utviklings- og
opplæringsprosjekter innenfor IKT, er det tildelt
ca. 15 mill. kr. 

Ca. 129 mill. kr er gitt til prosjekter innenfor
kunnskapsoppbygging, læring og profilering. Det
er gitt støtte til samarbeidsprosjekter mellom
næringsliv og høyskoler, videregående skole, fors-
kningsinstitusjoner, prosjekter rettet inn mot kul-

turtiltak som grunnlag for næringsutvikling, vide-
reføring av den særskilte satsingen på kvinner (5,5
pst.) og ungdom (8,6 pst.) i distriktene, eller andre
former for tiltak og programmer som er med på å
legge til rette for sysselsetting og næringsutvik-
ling. 

29 mill. kr ble tildelt Landsdelsutvalget (LU).
Dette er det regionale fellesorgan for fylkeskom-
munene Finnmark, Troms, Nordland og Nord-
Trøndelag. Midlene skal bidra til å videreutvikle
næringslivet gjennom kompetansehevende tiltak
som tar særlig utgangspunkt i landsdelens spesi-
elle behov og forutsetninger. Bevilgningen skal
brukes til å finansiere utviklingstiltak i en tidlig
fase som sikter mot nyskaping og omstilling i
landsdelens næringsliv, relatert til bedriftsgruppe-
ringer på tvers av fylkesgrensene. LU arbeider
aktivt og fleksibelt innenfor fireårs programmer og
årsplaner. Satsingen er samordnet og tilpasset de
fylkesvise regionale utviklingsprogrammer og
SND. 

Etablering av næringsnettverk og arenaer for
kommunikasjon har vist seg som en velegnet
metode for å drive utviklingsprosesser innenfor
LUs programsatsinger. Midlene har i hovedsak
gått til tre programsatsinger:
– Fiskeri- og havbruksprogrammet (9,7 mill. kr)

har støttet prosjekter knyttet til utviklingen av
nye marine arter i oppdrett, marin bioteknologi,
bedre utnyttelse av biprodukter, utvikling av ny
teknologi, samt kommersialisering av nye pro-
dukter.

– Industriprogrammet (6,9 mill. kr.) har støttet
prosjekter knyttet til Enøk og fornybare energi-
former, romrelatert næringsvirksomhet,
logistikk- og transportutvikling knyttet til lands-
delens store industri- og leverandørbedrifter. 

– Reiselivsprogrammet (8,8 mill. kr.) har støttet
prosjekter knyttet til naturbasert opplevelses-
og aktivitetsturisme, grønt reiseliv, Arktisk
meny (med 40 bedrifter involvert), samt attrak-
sjonsutvikling. 

I 2000 ble 8,1 mill. kr benyttet til fiskeri- og hav-
bruk, 6,6 mill. kr til industriprogrammet og 6,3
mill. kr til reiseliv. 5,5 mill. kr ble gitt til øvrige pro-
sjekter.

Der det har vært naturlig, har prosjekter og
nettverk vært knyttet opp til Interreg-programmer,
hvor LU bl.a. er norsk undersekretariat for pro-
grammet ”Nordlig Periferi” (Nordkalotten, Skott-
land og Vest-Norden.) 

I 2002 er det bevilget 232 mill. kr over kap. 551,
post 51. 144 mill. kr av bevilgningen er fordelt til
fylkeskommunene. Kommuner med stor nedgang i
folketallet de siste fem til ti år prioriteres ved forde-
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lingen også i 2002. 18 mill. kr er satt av til spesiell
satsing overfor småsamfunn. Denne rammen skal
brukes til utviklingsprosjekter knyttet til tjeneste-
tilbud i småsamfunn, evalueringer, informasjonsar-
beid mv. 24 mill. kr er fordelt til Landsdelsutvalget.
Departementet forvalter 64 mill. kr, inkludert
7,4 mill. kr til Merkantilt kompetanseprogram for
utkantbutikker (MERKUR) og 6 mill. kr til små-
samfunnssatsingen.

Post 55 Etablererstipend, fond

Rapport for 2001-2002

Etablererstipendet har vært en ordning for
bedriftsetablerere i alle deler av landet, men med
særlig vekt på etablerere i Distrikts-Norge. Formå-
let har vært å stimulere til økt etableringsvirksom-
het for å skape flere varige og lønnsomme arbeids-
plasser. 

Det ble i 2001 bevilget 120 mill. kr, hvor 86,5
mill. kr ble stilt til disposisjon for fylkeskommu-
nene. Av fylkeskommunenes ramme skulle minst
12 mill. kr gå til ungdom. SND ble tildelt henholds-
vis 1 mill. kr for tildeling av stipend til Svalbard, 9
mill. kr til nettverkskredittprosjekter og 20 mill. kr
til inkubatorstipend. Kommunal- og regionaldepar-
tementet har disponert 3,5 mill. kr. 

Rapporteringen fra fylkene viser at det i 2001
ble registrert totalt 2 858 søknader, og at 954 sti-
pend ble innvilget (dvs. 33 pst.). Av fylkeskommu-
nenes og SNDs ramme er ca. 62 pst. av midlene
benyttet til ordinært etablererstipend, 12 pst. av
midlene er gitt som stipend til ungdom i alders-
gruppen 18-29 år og ca. 9 pst. av midlene er brukt
til nettverkskredittprosjekter. Rundt 40 pst. av ram-
men er bevilget til kvinner. 

Av fylkeskommunenes og SNDs ramme, eks-
klusiv nettverkskreditt, er ca. 13 pst. av midlene til-
delt arbeidsledige og ca. 3 pst. til yrkeshemmede.
40 pst. av midlene er gitt innenfor de distriktspoli-
tiske virkeområdene A, B og C. Ca. 16 pst. av fyl-
keskommunenes ramme er benyttet til oppføl-
gings- og opplæringsformål.

Departementets sentrale ramme ble i hovedsak
benyttet til ulike utviklings- og informasjonstiltak
innen etablererarbeid. 

I 2002 er det bevilget 111 mill. kr over denne
posten. Pr. 30.6.2002 var utnyttingsgraden 59 pst.
på landsbasis. 

Post 57 Tilskudd til Interreg, inkl. pilotprosjekt, 
fond

Rapport for 2001-2002

Formålet er å gi norske regioner anledning til å
delta i EUs regionalpolitiske samarbeidsprogram

Interreg. Målet for norsk deltakelse er å fremme
regional utvikling gjennom sosial og økonomisk
integrasjon over landegrensene. Deltakelse i inter-
nasjonalt regionalpolitisk samarbeid må ha som
utgangspunkt de forskjellige mulighetene og utfor-
dringene en region står overfor, og må inngå som
en integrert del av det regionale utviklingspro-
grammet. Fylkeskommunen har som regional utvi-
klingsaktør en sentral rolle i å forankre internasjo-
nalt samarbeid regionalt og lokalt. 

Den nye Interreg-perioden startet 1.1.2000 og
strekker seg fram til og med 2006. Norge deltar i
tre grenseregionale programmer: Interreg IIIA
Sverige-Norge, Interreg IIIA Kvarken-Midtskandia
og Interreg IIIA Nord; i tre transnasjonale pro-
grammer: Interreg IIIB Nordsjøen, Interreg IIIB
Østersjøen og Interreg IIIB Nordlige Periferi; samt
det interregionale Interreg IIIC-programmet.
Interreg III bygger på videreføring av eksisterende
samarbeidsprogrammer. 

Stortinget bevilget i 2001 77 mill. kr over kap.
551, post 57. Midlene er benyttet til norsk delta-
kelse i de forskjellige programmene. Midlene er
videre nyttet til drift av programmene, utredninger
og deltakelse i styringsorganer.

I løpet av 2001 ble programmene godkjent av
EU-kommisjonen. Enkelte programmer ble imid-
lertid godkjent så sent i 2001 at de først ble satt i
operativ drift i 2002. Det er så langt registrert stor
interesse for Interreg i alle programmene og det
har kommet inn mange prosjektsøknader i de før-
ste søkerundene. Dette skyldes antakeligvis at
Interreg og de mulighetene som ligger der nå er
bedre kjent, men også at man har fått opphopning
av søknader som følge av at godkjenningen av pro-
grammene har trukket ut i tid. Departementet har
imidlertid grunn til å tro at det fortsatt vil være stor
interesse for å delta i Interreg. I forbindelse med
deltakelsen i Interreg la man fra norsk side ned et
betydelig arbeid for å bli akseptert som likeverdig
partner. Dette har Norge fått aksept for, ikke minst
som følge av at Norge deltar med egne midler. 

Arbeidet med å evaluere den norske deltakel-
sen i forrige programperiode har nå startet opp.
Departementet forventer at de første resultatene
fra disse evalueringene foreligger mot slutten av
2002. Foreløpige rapporter viser at det var norske
deltakere i over 500 Interreg-prosjekter i forrige
programperiode, de fleste innenfor de grenseregio-
nale programmene.

I 2002 er det bevilget 67 mill. kr over kap. 551,
post 57.
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Post 58 Regionale samordningstiltak, fond

Rapport for 2001

Målet med bevilgningen har vært å stimulere til en
bred offentlig innsats på tvers av sektorer og for-
valtningsområder; gjerne med kopling til nærings-
livet. Videre har det vært et mål å stimulere til
utvikling av tverrsektorielle samarbeidsformer
mellom regionale aktører bl.a. i forbindelse med
gjennomføring av regionale utviklingsprogram-
mer, og å styrke fylkeskommunens regionalpoli-
tiske rolle. 

For 2001 ble det bevilget 61,5 mill. kr. Fylkes-
kommunene søkte om støtte til prosjekter på til
sammen ca. 79 mill. kr. Denne summen inkluderer
ikke Hedmark og Oppland, som hver fikk en
desentralisert ramme på 2,5 mill. kr til fordeling på
aktuelle prosjekt.

Av prosjektene som ble tildelt støtte var en stor
andel ulike typer næringslivsrelaterte prosjekter.
40 pst. av midlene gikk til IKT-relaterte prosjekter,
hvorav bredbåndsprosjekter utgjorde 28 pst. av
den totale bevilgningen på posten i 2001. En bety-
delig andel av prosjektene (13 pst.) var knyttet til
innovasjon, FoU og utdanning. Om lag 10 pst. gikk
til fiske- og havbruksprosjekter. For øvrig hadde
prosjektene utgangspunkt i landbruk, kultur, reise-
liv og ulike samordningstiltak mellom offentlig og
privat sektor. Prosjektene omfatter ulike former for
samarbeid i programmer, mellom fylkeskommune
og kommuner, mellom fylkeskommuner, mellom
kommunesektoren og høgskole/universitet samt
næringsliv. Om lag 33 pst. av midlene gikk til pro-
sjekter i de tre nordligste fylkene og Nord-Trønde-
lag. Etter departementets vurdering har aktivitet
og resultater knyttet til bevilgningen vært i tråd
med de mål som var skissert.

Det er ikke bevilget midler over denne posten
for 2002. 

Post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for 
regional utvikling (ny)

Post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional
utvikling er ny for budsjettåret 2003. I denne pos-
ten inngår formål som tidligere var omfattet av føl-
gende kapitler/poster:
– kap. 550, post 61 Kommunale næringsfond
– kap. 550, post 63 Kompensasjon for økt arbeids-

giveravgift
– kap. 551, post 51 Tilrettelegging for næringsut-

vikling 
– kap. 551, post 55 Etablererstipend 
– kap. 551, post 57 Tilskudd til INTERREG (mid-

ler til Interreg III A)
– kap. 551, post 58 Regionale samordningstiltak

– kap. 552, post 54 Program for vannforsyning 
– kap. 552, post 56 Omstilling og nyskaping
– kap. 2425, post 50 Bedrifts- og næringsutvikling

i distriktene (enkeltsaker og regionale pro-
gram)

Det foreslås derfor at disse postene utgår fra og
med 2003, ved at de støtteformålene de represente-
rer innlemmes i denne nye posten. I tråd med
St.meld. nr. 19 (2001-2002) vil midlene på denne
posten i sin helhet disponeres av fylkeskommu-
nene som i samarbeid med de regionale partner-
skapene foretar prioritering av ulike formål og til-
tak innenfor de mål og rammer som gjelder for
posten. Det er viktig å merke seg at posten nå også
omfatter midler til finansiering av direkte bedrifts-
rettede tiltak gjennom SNDs distriktskontorer,
samt tiltak som tidligere var finansiert over midler
som lå i Kommunal- og regionaldepartementet.
Dette gjelder blant annet eventuelle tilskudd til
områder med spesielle omstillingsutfordringer.
Departementet vil endre retningslinjene for dispo-
nering av de midler som bevilges over posten. End-
ringene er et ledd i en omfattende modernisering
av offentlig sektor.

Mål

Postens hovedmål er å bidra til og tilrettelegge for
regional utvikling, tilpasset regionenes forutsetnin-
ger. Midlene skal bidra til å realisere fylkeskom-
munale mål for utvikling, særlig innenfor kompe-
tanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon
og nyskaping i næringslivet, og tilrettelegging for
dette. 

Midlene skal gjøre det mulig for fylkeskommu-
nene å videreutvikle regionale fortrinn ved å utløse
verdiskapingspotensialet i området. 

For støtte til enkeltbedrifter skal virkemidlene
innrettes slik at de særlig bidrar til å bringe flere
prosjekter fra idéstadiet og over i lønnsom kom-
mersiell virksomhet. 

Et viktig prinsipp er at beslutninger skal tas så
nær dem det angår som mulig. En konsekvens av
dette er at fylkeskommunene gjennom fylkespla-
nen selv skal fastsette egne mål, strategier og
resultatkrav for bruk av midlene. Disse skal være i
samsvar med postens hovedmål og synliggjøres i
fylkesplanens handlingsprogram og/eller regio-
nale utviklingsprogram. 

En god målstruktur er viktig for å få en målret-
tet innsats av virkemidlene. Utformingen av et mål-
og resultatstyringssystem er derfor sentralt i fyl-
keskommunenes arbeid med å definere sin rolle
som regional utviklingsaktør. Med sitt brede stra-
tegiske ansvar og sin tilretteleggingsfunksjon må
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fylkeskommunene arbeide tett opp mot regionalt
partnerskap i utformingen av dette systemet. Kom-
munal- og regionaldepartementet vil arbeide
videre med etablering av rutiner for dialog mellom
forvaltningsnivåene, herunder rapportering og
erfaringsoverføring mellom fylker.

Tildelingskriterier

Fylkenes rammer til regional utvikling vil bli fast-
satt etter både objektive og skjønnsmessige krite-
rier:
– Objektive kriterier: Folkemengde og andel av

befolkningen innenfor de enkelte sonene av det
distriktspolitiske virkeområdet, med vekting av
sonene etter distriktspolitisk prioritet. Alle fyl-
keskommuner tildeles et minimumsbeløp. Sam-
let sett vil dette gi en distriktsmessig profil. 

– Skjønnsmessige kriterier: Flere fylker har fått
spesielle øremerkede tilskudd direkte fra Kom-
munal- og regionaldepartementet som nå faller
bort. Det vil i en overgangsperiode bli tatt hen-
syn til noen spesielle forhold i fordelingen til fyl-
keskommunene. Dette gjelder blant annet
støtte til områder med særskilte omstillingsut-
fordringer, oppfølgingen av Tilleggsmelding til
St.meld. nr. 55 (2000-2001) Om samepolitikken
vedrørende spesielle levekårsutfordringer i
Indre Finnmark, EUs grenseregionale samar-
beid gjennom Interreg, støtte til programvirk-
somheten for Landsdelsutvalget for Nord-
Norge og Nord-Trøndelag, og omfanget av
større næringsrettede fysiske tilretteleggings-
prosjekter i kommunene. I tråd med utfasing av
inngåtte forpliktelser vil de objektive kriteriene
utgjøre en økende del av tildelingen. 

Avgrensing i bruk av midler til regional utvikling:

a) Tiltak som støttes over posten må være i tråd
med mål og strategier i fylkesplanen og fylkes-
planens handlingsprogram. Innenfor målene i
regional- og distriktspolitikken og for bevilgnin-
gen på dette kapitlet står fylkeskommunene for
øvrig svært fritt til å prioritere ulike typer pro-
grammer og tiltak. 

b) Direkte bedriftsstøtte kan kun gis innenfor
område A, B og C av det distriktspolitiske virke-
området. Slik støtte må benyttes i tråd med
statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Direkte
støtte i form av etablererstipend og omstillings-
midler er fortsatt landsdekkende.

c) Støtte til kommunale næringsrettede fysiske
investeringer, som industrikaier og næringsom-
råder samt vannverk og stedsutvikling, kan gis
innenfor hele det distriktspolitiske virkeområ-

det (sonene A, B, C og D). Andre fysiske inves-
teringer som f.eks. veibygging, energiutbyg-
ging og offentlige bygg skal ikke finansieres
over denne posten. Slike prosjekter forutsettes
finansiert gjennom ordinære sektorvise inves-
teringsprogrammer. 

d) Midlene kan ikke benyttes til finansiering av
investeringer i og ordinær drift av fylkeskom-
munal eller kommunal tjenesteproduksjon. 

SNDs rolle som virkemiddelaktør på regionalt nivå

For SND innebærer budsjettomleggingen at førin-
gene i sterkere grad vil komme fra fylkeskommu-
nen i stedet for fra staten. SND får dermed en
todelt rolle: Den ene rollen er å være en aktiv sam-
arbeidspartner og premissleverandør i det regio-
nale partnerskapet. Den andre rollen er å være
operatør for å realisere fylkeskommunenes mål og
delmål. Regional- og distriktspolitikken skal være
en prioritert oppgave for hele SNDs administrasjon
og i forvaltningen av alle SNDs virkemidler. Alle
fylkeskommuner har inngått avtale om opprettelse
av SND distriktskontor. Distriktskontorene forval-
ter gjennom disse avtalene de direkte bedriftsret-
tede virkemidlene på vegne av fylkeskommunen.
SND har i tillegg inngått samarbeidsavtaler med
bl.a. SIVA, Norges forskningsråd, Eksportrådet og
Norsk designråd. Disse samarbeidsavtalene gjør at
næringslivet gjennom SNDs distriktskontor får til-
gang til et bredt sammensatt virkemiddelapparat.

Gjennom fylkesplaner og regionale utviklings-
program skal fylkeskommunene legge føringerfor
bruken av alle de virkemidlene SNDs distriktskon-
tor forvalter. Avtalene mellom fylkeskommunene
og SND avklarer samspillet mellom fylkeskommu-
nenes strategiske ansvar for næringsutvikling i fyl-
ket og SNDs operative ansvar for bruken av dele-
gerte virkemidler. 

Fylkesovergripende samarbeid

Fylkeskommunene må selv, om ønskelig, avsette
midler til fylkesovergripende samarbeid. For
Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøn-
delag (LU) innebærer den nye strukturen at fyl-
keskommunene selv tildeler midler fra den dele-
gerte rammen til LUs virksomhet.

Oppfølging og kontroll

Når det gjelder tilskudd til fylkeskommunen,
ønsker departementet å flytte fokus fra styring og
kontroll til en utvikling basert på partnerskap og
samarbeid. Dette vil være i tråd med målet om å
styrke fylkeskommunenes rolle som regional utvi-
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klingsaktør og bidra til større effektivitet i forvalt-
ningen av midlene.

For fylkeskommunen vil budsjettproposisjon
og tildelingsbrev ikke inneholde etterprøvbare
oppfølgingskriterier. Fylkeskommunene skal i ste-
det selv utarbeide et mål- og resultatstyringssys-
tem, herunder indikatorer og resultatkrav, som
svarer til fylkesplanens mål for regional utvikling.
Departementet vil om ønskelig være behjelpelig
ved utarbeiding av systemene. Utgangspunktet for
fylkenes arbeid er fylkesplanene som er godkjent
ved kongelig resolusjon. Departementet skal påse
at fylkesplanen og fylkesplanens handlingsplan
inneholder et system for oppfølging som er i tråd
med hovedmålet med tilskuddsmidlene.

Departementet vil være opptatt av om fylkene
oppnår planlagte resultater. Den årlige rapporterin-
gen til Stortinget gjennom St.prp. nr. 1 vil være
basert på fylkesvise innrapporteringer. Fylkeskom-
munene skal i årsrapportene synliggjøre hvordan
oppnådde resultater står i forhold til fastlagte resul-
tatkrav. Departementet vil med noen års mellom-
rom evaluere fylkeskommunens rolle som regional
utviklingsaktør og bruken av midlene. Evaluerin-
ger vil gi svar på om de overordnede målene for
politikkområdet er nådd. Resultater av evaluerin-
gene vil bli rapportert til Stortinget på egnet måte,
og må ses i sammenheng med den varslede vurde-
ringen av fylkeskommunenes nye rolle som regio-
nal utviklingsaktør og en vurdering av partnerska-
pets funksjon i den sammenheng.

Departementet vil arbeide videre med å utvikle
rutiner for dialog mellom forvaltningsnivåene, her-
under rapportering og erfaringsoverføring mellom
fylker. Departementet vil formidle faglige og analy-
tiske bidrag til det regionale partnerskapet om for-
hold som påvirker regional utvikling. Departemen-
tet vil også ha dialog med fylkeskommunen om sty-
ringssystemet knyttet til om målene er presise nok
til at det kan gjennomføres aktivitetsrapportering
og evalueringer av måloppnåelse. Departementet
samarbeider med fylkeskommunene om dette. 

Tilskudd uten tilbakebetaling - rundsumtilskudd

Midlene til fylkeskommunene vil bli gitt som til-
skudd uten tilbakebetaling. Det innebærer at ube-
nyttede midler kan omdisponeres til andre tiltak
innenfor samme formål, uavhengig av hvilket år til-
sagnet er gitt. 

Fylkeskommunene gis fullmakt til å fastsette
hvilket år tilsagn skal gis, hvor lenge tilsagn skal
gjelde, behandle søknader om forlengelse av til-
sagn og bevilge ubenyttede midler til nye tiltak i
tråd med de mål Stortinget har satt for bevilgnin-
gen. 

Budsjettforslag 2003

For 2003 foreslås en bevilgning på 1 166,5 mill. kr
over kap. 551, post 60. Bevilgningen gis som til-
skudd uten tilbakebetaling. Midlene desentralise-
res til fylkeskommunene som regionalt folkevalgt
organ. Midlene kan, innenfor de angitte hovedmål,
tildelingskriterier og retningslinjer fritt disponeres
til tiltak for regional utvikling. Fylkeskommunene
skal, i samarbeid med regionalt partnerskap, for-
dele midlene på ulike formål og virkemiddelaktø-
rer og fastlegge resultatkrav. Resultatkravene syn-
liggjøres i fylkesplanens handlingsprogram/i det
regionale utviklingsprogrammet. 

Det er lagt inn 50 mill. kr ekstra på posten for å
gi fylkeskommunene mulighet til å videreføre ord-
ningen med kommunale næringsfond. Kommunale
næringsfond kan bidra til bedriftsetableringer
gjennom bred lokalmobilisering og tilrettelegging
for næringsutvikling. Bakgrunnen for en lokal for-
valtning av midler til små prosjekter har vært vik-
tigheten av lokalt kjennskap til næringslivet samt
behovet for nærhet mellom forvaltning og pro-
sjekthaver. Kommunale næringsfond kan fange
opp de små prosjektene med utviklingspotensiale.
Det er også ønskelig, ved hjelp av en slik bevilg-
ning, å stimulere til interkommunalt samarbeid.
Omfanget av ordningen med kommunale nærings-
fond besluttes av den enkelte fylkeskommune og
forutsettes å skje i nær dialog med primærkommu-
nene og det regionale partnerskapet.
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Kap. 552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

Endringer som ikke framgår av tabellen: Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2002 ble bevilgningen på kap. 552, post 70 økt med 5 mill. kr til 34 mill. kr og kap. 552, post 71 
økt med 7 mill. kr til 30 mill. kr, jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002).

Kapitlet hadde tidligere betegnelsen Nasjonale
programmer og tiltak for regional utvikling. Fra og
med 2003 vil bevilgning bli tildelt over kap. 551.60,
kap. 552.21 og kap. 552.72. For budsjettforslag
vises det derfor til disse postene.

Mål

Målet med bevilgningen er å fremme regional ver-
diskaping og utvikling gjennom satsinger som best
løses nasjonalt. Midlene skal benyttes på områder
der det er formålstjenlig med nasjonal koordine-
ring, der det er kostnadseffektivt å tilby nasjonale
fellesløsninger og der den enkelte region alene vil
ha begrenset kapasitet og kompetanse. Midlene
kan nyttes på områder der det er behov for nasjo-
nal/internasjonal spisskompetanse. I tillegg skal
midlene benyttes til utredninger, forsøk og pilot-
prosjekt for innsats som kan bidra til regional
utvikling. Midlene skal også benyttes til internasjo-
nalt regionalpolitisk samarbeid og tilretteleggende
tiltak for lokal utvikling som er av nasjonal betyd-
ning.

Innsatsen skal særlig bidra til økt innovasjon og
høyere kompetansenivå i regionalt næringsliv.
Forskning og erfaringer viser at samarbeid og
samspill mellom ulike aktører blir stadig viktigere
for nytenkning og innovasjon. Primært skal dette
skje på regionalt nivå, men overfor spesielle utfor-
dringer kan det være hensiktsmessig med en
nasjonal koordinering og samspill mellom nasjo-

nale og internasjonale aktører og fagområder.
Dette vil også gjelde for andre politikkområder og
andre aktører enn de som tradisjonelt er ansvarlig
for næringsutvikling. 

Midlene skal også bidra til systematisk kunn-
skapsutvikling, erfaringsutveksling og læring om
regionale utviklingsprosesser. Tiltakene rettet mot
å fremme regional verdiskaping skal ha et tydelig
fokus på å styrke næringslivets infrastruktur,
skape gode verdiskapingsmiljøer og øke innova-
sjonstakten i bedrifter og bedriftsmiljøer. Tiltakene
skal være forankret i næringslivets behov og
basere seg på samspill mellom private og offentlige
aktører. 

Post 21 Kunnskapsutvikling, informasjon, mv.

Mål

Målet med posten er:
– å utvikle ny kunnskap som grunnlag for nasjo-

nal politikkutvikling
– å spre kunnskap, bidra til kompetanseoppbyg-

ging og gjennomføre informasjonstiltak overfor
virkemiddelaktører og viktige målgrupper.

Tildelingskriterier

Midlene vil bli forvaltet på sentralt nivå. De vil bli
nyttet til å møte departementets kunnskapsbehov
når det gjelder statistikk/data, analyser og kunn-
skapsstatuser, forskningsprosjekter, utredninger

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

21 Kunnskapsutvikling, informasjon, mv. 7 672 8 000 10 000

53 Programmer for kompetanseutvikling, fond 90 332 54 000

54 Program for vannforsyning, fond 40 000 20 000

56 Omstilling og nyskaping, fond 89 000 72 000

70 SIVA - utviklingsarbeid, inkubatorprogram, mv. 31 500 29 000

71 Næringshager 26 000 23 000

72 Nasjonale tiltak for regional utvikling 337 000

90 SIVA - innskuddskapital 1 240 000

Sum kap. 552 1 524 504 206 000 347 000
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og evalueringer mv. og til å dekke departementets
informasjonsbehov innenfor regional- og distrikts-
politikken. Midlene vil også gå til å dekke utgifter
til prosjekt- og utviklingsarbeid i departementet.

Rapport for 2001-2002

For å møte departementets kunnskapsbehov ble
det i 2001 bl.a. benyttet midler til løpende avtaler
og utvikling av strategi innenfor feltet statistikk og
analyse. Utredning og evaluering i tilknytning til
ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er
gjennomført. Utredninger om bo- og arbeidsmar-
kedsregioner samt en generell lokaliseringsmodell
ble finansiert. Et nytt forskningsprosjekt om dis-
triktskvinner ble igangsatt. I tillegg til oppfølging
av løpende informasjonstiltak ble det benyttet mid-
ler til en utredning om mulig etablering av en dis-
triktsportal på Internett. Midler ble også nyttet til
midlertidige prosjektstillinger, ekstern bistand og
informasjonstiltak i forbindelse med St.meld. nr. 34
(2000-2001) og oppfølging av departementets mil-
jøhandlingsplan.

Pr. 30.6.2002 er hoveddelen av midlene dispo-
nert til utredninger for Effektutvalget (etablert i
1999 med formål å undersøke den samlede effek-
ten av distrikts- og regionalpolitiske virkemidler
innenfor ulike politikkområder) samt utredninger i
tilknytning til forhandlingene med ESA om opp-
rettholdelse/videreutvikling av ordningen med dif-
ferensiert arbeidsgiveravgift. 

I tillegg er midlene nyttet til blant annet cluster-
analyser i regi av EPRC Glasgow samt pilotpro-
sjekt om integrering av livsfase- og kjønnsperspek-
tivet i regionalt utviklingsarbeid og informasjon
om Kvinnebasen i distriktene. Midler går også til
ulike informasjons- og formidlingstiltak. Utgifter til
prosjekt- og utviklingsarbeid i departementet er
dels koblet til midlertidige prosjektstillinger og
dels til ekstern bistand.

Budsjettforslag 2003

Det foreslås å bevilge 10 mill. kr over kap. 552,
post 21.

Post 53 Programmer for kompetanseutvikling, 
fond

Rapport for 2001-2002

Målet med bevilgningen har vært å skape bedre
betingelser for nyskaping, kommersialisering av
forskningsresultater og varig vekst regionalt, ved å
næringsrette ulike kompetansemiljøer og etablere
nettverk mellom disse og små og mellomstore
bedrifter (SMB) i distriktene.

Stortinget bevilget i 2001 90 mill. kr over kap.
552, post 53 Programmer for kompetanseutviking.
Midlene har fått en klarere regional forankring
samtidig som det har vært kostnadseffektivt å tilby
nasjonale fellesløsninger på områder der regio-
nene selv har begrenset kapasitet og kompetanse.
Samspill og samarbeid mellom ulike regionale,
nasjonale og internasjonale aktører er vektlagt. I
2001 deltok rundt 1 000 bedrifter i de ulike pro-
grammene. Av disse var vel 65 pst. innenfor det
distriktspolitiske virkeområdet. Midlene gikk til
idégenerering, nyskaping og innovasjon i SMB.
Innsatsen var bredt fordelt på ulike bransjer. 

Programmer forvaltet av NFR: Program for
forskningsbasert nyskaping, FORNY (1999-2003),
skal få frem gode forskningsbaserte ideer som
videreutvikles til kommersiell virksomhet. For
2001 ble det bevilget 14 mill. kr over Kommunal-
og regionaldepartementets budsjett. Programmet
er organisert som fem regionale programmer
(Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Østlandet
og Sørlandet) og ett felles sekretariat. I 2001 ble
programmet vesentlig styrket ved universiteter,
statlige høgskoler og FoU-institusjoner. Distrikts-
profilen er styrket gjennom at 14 fylker med samlet
31 FoU-miljøer deltar i programmet fra 2001. Flere
regioner har gjennom regionale høyskoler blitt del-
tagere i programmet i løpet av 2002. I 2001 ble 400
nye forretningsideer generert og vurdert med
tanke på bedriftsetablering/lisensiering i det lands-
dekkende kommersialiseringsnettverket. Det er
gjennomført 60 kommersialiseringer i 2001. Til
Program for brobygging mellom næringsliv og
forskning BRO (1998-2001) ble det i 2001 bevilget
38,83 mill. kr. BRO skal gjennom ulike virkemidler
bidra til å mobilisere nye og langt flere bedrifter til
FoU-relatert innovasjon ved å bevisstgjøre og dyk-
tiggjøre små og mellomstore bedrifter med liten
FoU-erfaring, slik at deres forutsetninger for økt
satsing på FoU styrkes. BRO-bevilgningen gikk i
2001 til prosjektene TEFT, SMB-Kompetanse,
SMB-Høgskole og REGINN. Fra 2002 har pro-
grammet endret navn til Moblisering for FOU-rela-
tert innovasjon (MOBI).

Programmer forvaltet av SND: Kompetansehe-
vingsprogrammet innen strategi- og ledelsesutvik-
ling (FRAM) fikk bevilget 11,5 mill. kr i 2001. Pro-
grammet blir sett på som et vesentlig grunnlag for
videreutvikling av små- og mellomstore bedrifter,
og kan vise til gode resultater. Nyskapings- og tek-
nologiprogrammet i Nord- Norge (NT-program-
met) som skal bidra til nyskaping og teknologis-
predning i nordnorske bedrifter fikk i 2001 bevilget
24 mill. kr. Programmet er nært koblet med TEFT-
programmet og utgjør en del av den nasjonale sat-
singen på nyskaping og teknologispredning.
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Andre utviklingstiltak: Det er bevilget 2,5 mill.
kr til entreprenørskapssatsing gjennom foreningen
Ungt entreprenørskap. Departementet har i 2001
bidratt med 2 mill. kr til driften av Barentssekreta-
riatet i Kirkenes. Det er bevilget midler til pilotpro-
grammer og utredninger som skal bidra til å utvi-
kle kunnskapsgrunnlaget og god praksis for regio-
nal innovasjon og nyskaping. 

Post 54 Program for vannforsyning, fond 

Rapport for 2001-2002

Målet med programmet har vært å forbedre vann-
kvaliteten gjennom utbedringstiltak ved eksiste-
rende anlegg og ledningsnett. 

Det ble i 2001 bevilget 40 mill. kr til vannforsy-
ningsanlegg i forbindelse med nødvendige kvali-
tetsforbedrende tiltak. 

I alt 13 prosjekter fikk tilsagn om støtte. 11 pro-
sjekter fikk avslag. I 2000 var tallene henholdsvis
28 og 18, men da var de økonomiske rammene noe
større. Tilskudd ble gitt til prosjekter der nødven-
dig utbedring medførte betydelige kostnader pr.
abonnent. Det ble gitt støtte til tiltak til utbedring
av vannverk som forsyner ca. 21 600 personer
totalt (ca. 27 500 i 2000). Videre har disse vannver-
kene en rekke nærings- og reiselivsbedrifter innen-
for sitt forsyningsområde.

Med de opplysninger en hadde ved oppstarten
av det 5-årige vannprogrammet, var investerings-
behovet anslått til 3,5 mrd. kr. Et oppjustert anslag
i 1998 tilsa at behovet er det dobbelte. Årsaken til
dette var at en rekke mindre vannverk ikke var
inne i datagrunnlaget ved den første beregningen.
I programperioden 1995-2001 er det gitt støtte på
462,9 mill. kr til i alt 350 vannverk. Dette har gitt
bedret vannforsyning til ca. 1,3 mill. personer.
Totale investeringer for de tiltakene som det har
vært gitt tilskudd til, beløper seg til 3,2 mrd. kr.
Gjennomsnittlig tilskuddsandel har dermed vært
noe under 15 pst. for de prosjektene som har fått
tilskudd.

Program for vannforsyning ble evaluert i 2000.
Om støtteordningen til de konkrete kvalitetsbe-
drende tiltak, den delen av programmet som for-
valtes av Kommunal- og regionaldepartementet,
sier evalueringen at støtteordningen har hatt en
god effekt. Dette gjelder i første rekke der den har
bidratt til å få gjennomført nødvendige utbyggings-
tiltak for vannverk til en akseptabel pris for abon-
nentene. Evalueringen viser også at programmet
har bidratt til at kommuner/vannverk har blitt mer
bevisst sitt ansvar for å skaffe vannforsyning med
tilfredsstillende kvalitet og gjennomført utbe-
dringstiltak uten statsstøtte. 

For 2002 ble det bevilget 20 mill. kr til program
for vannforsyning over Kommunal- og regionalde-
partementets budsjett. Samlet registrert søknads-
beløp var i underkant av 200 mill. kr. Hele til-
skuddsrammen for 2002 er disponert. Det er innvil-
get støtte til ni prosjekter. 

Ved starten på 2. halvår ligger det fortsatt til
behandling i Kommunal- og regionaldepartemen-
tet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og i fylkeskommu-
nene 55 søknader om kvalitetsbedrende tiltak ved
vannverk, til en samlet kostnadsramme på ca.
850 mill. kr.

Post 56 Omstilling og nyskaping, fond

Rapport for 2001-2002

Omstillingsbevilgningen har vært et ekstraordi-
nært virkemiddel overfor kommuner/regioner
med ensidig næringsgrunnlag, og som har stått
overfor særskilt store omstillingsoppgaver. Målet
har vært å bidra til å styrke næringsgrunnlaget ved
å øke verdiskapingen gjennom nyetablering og
videreutvikling av lønnsomme arbeidsplasser.

Stortinget bevilget i 2001 79 mill. kr over kap.
552, post 56. I forbindelse med behandlingen av
Revidert nasjonalbudsjett for 2001 ble bevilgnin-
gen økt med 10 mill. kr til 89 mill. kr, jf. St.prp. nr.
84 (2000-2001) og Innst. S. nr. 325 (2000-2001). 

I 2001 hadde 7 større regioner og 10 enkelt-
kommuner nyskapings- og omstillingsstatus.
Eksempler på større regionale prosjekter er ”Mor-
genlandet”, som omfatter samtlige kommuner i
Hedmark og Oppland; OPPDRIFT, som omfatter
kommunene Risør, Tvedestrand, Kragerø og
Nome; og Omstillingsprogrammet for verkstedin-
dustrien i nordre Nordland og Sør-Troms
(OMPROV). Eksempler på enkeltkommuner er
Sokndal, Odda, Smøla og Bremanger. 

Fire nye områder fikk nyskapings- og omstil-
lingsstatus i 2000-2001. Vardø kommune i Finn-
mark fikk nyskapings- og omstillingsstatus som
følge av stort tap av arbeidsplasser i både privat og
statlig sektor. Verdal kommune i Nord-Trøndelag
fikk status på grunn av ensidig næringsstruktur og
usikre framtidsutsikter i offshoreindustrien. I juni
2001 fikk Lødingen kommune i Nordland nyska-
pings- og omstillingsstatus på grunn av tap av
arbeidsplasser i både privat og statlig sektor (bl.a.
Forsvaret). Evje og Hornnes kommune i Aust-
Agder fikk status som følge av Stortingets vedtak
om å legge ned Evjemoen leir. Departementet har i
tillegg hatt til vurdering flere henvendelser og søk-
nader fra kommuner og regioner uten at det er fun-
net grunnlag for å gi kommunene eller regionene
omstillingsstatus.
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Bevilgningen på kap. 552, post 56 er i 2002 på
72 mill. kr, hvorav 32,95 mill. kr er fordelt til fylkes-
kommunene i forbindelse med tildeling til oppføl-
ging av kommuner/områder etter andre året med
omstillings- og nyskapingsstatus. To nye områder
har fått omstillings- nyskapingsstatus hittil i 2002:
Hasvik kommune i Finnmark på grunn av at pro-
duksjonen ved de tre fiskebedriftene i kommunen
ble lagt ned som en følge av konkurs ved eierbe-
driften. I juli fikk Kautokeino kommune i Finnmark
nyskapings- og omstillingsstatus. 

De omfattende strukturendringene som skal
gjennomføres i Forsvaret vil i årene framover
skape betydelige omstillingsutfordringer i mange
områder. Kommunal- og regionaldepartementet
har i samarbeid med Forsvarsdepartementet utar-
beidet et eget opplegg for omstilling i de kommu-
nene som er mest berørt av omleggingen av For-
svaret i perioden 2002-2005. For 2002 ble det over
Forsvarsdepartementets budsjett (kap. 1795, post
60), avsatt 40 mill. kr til gjennomføring og oppføl-
ging av omstillingsarbeidet i kommuner og regio-
ner som berøres særskilt som følge av forsvarsom-
stillingen. I dette opplegget har fylkeskommunene
fått en sentral rolle. Kommunal- og regionaldepar-
tementet har, i samråd med Forsvarsdepartemen-
tet, delegert fullmakt til fylkeskommunene til å
behandle og avgjøre søknader fra de berørte kom-
munene om omstillingsbistand. Dette vil bli videre-
ført i 2003. Dette er i samsvar med målet om å
styrke fylkeskommunene som regional utviklings-
aktør.

Post 70 SIVA - utviklingsarbeid, 
inkubatorprogram mv. 

Rapport for 2001-2002

Selskapet for industrivekst SF (SIVA) skal bidra til
økt verdiskaping og sysselsetting i distriktene.
SIVAs tradisjonelle rolle har vært av tilretteleg-
gende karakter gjennom utvikling og utleie av
lokaler for næringsformål. Selskapet har i de
senere årene utvidet den tilretteleggende rollen for
regional næringsutvikling ved å engasjere seg i
forsknings- og kunnskapsparker, næringshager,
inkubatorer og såkorn- og ventureselskap. 

Regjeringen besluttet høsten 2001, jf. St.prp. nr.
1 Tillegg nr. 4 (2001-2002), å overføre eierskapet
for SIVA fra Kommunal- og regionaldepartementet
til Nærings- og handelsdepartementet. Samtidig
ble det slått fast at SIVAs hovedoppgaver fortsatt
skal ligge i distriktene, og at selskapet skal ha en
klar distriktspolitisk profil. Overføringen ble gjen-
nomført ved at budsjettposter knyttet både til sta-
ten som eier av SIVA (egenkapital) og til SIVA som
statlig eiendomsforvalter, fra 1. januar 2002 ble

overført til Nærings- og handelsdepartementet,
mens ansvaret for de programrettede budsjettmid-
lene ble liggende i Kommunal- og regionaldeparte-
mentet. 

Formålet med bevilgningen over kap. 552, post
70 har vært todelt: Finansiere utviklingsaktivitet
med mål å bidra til økt innovasjon gjennom å utvi-
kle nettverk og infrastruktur for overføring av
kunnskap og kapital mellom nasjonale og regio-
nale innovasjons- og kunnskapsmiljøer, investorer
og distriktsbedrifter; og å finansiere utviklingsakti-
viteter mv. som kan bidra til høy utleiegrad og fore-
bygge tap på SIVAs investeringer. 

Utviklingstilskudd: Utviklingstilskuddet skal
nyttes til å finansiere SIVAs rolle som utviklingsak-
tør. Blant annet har en betydelig andel av utvi-
klingstilskuddet de siste årene vært benyttet til å
utvikle regionale innovasjonsmiljøer gjennom
engasjement i bl.a. forsknings- og kunnskapspar-
ker, regionale utviklingsselskaper og ulike såkorn-
og ventureselskaper. 

Program for inkubatorvirksomhet: Inkubator-
programmet ble igangsatt i 2000. Programmet skal
bidra til å utvikle et tilbud til nye kunnskapsbaserte
bedrifter om faglig rådgivning, kompetanse-
nettverk og husleie/servicefunksjoner til en kost-
nad tilpasset bedriftens økonomiske evne. Ulike
innovasjonsmiljøer kan gis støtte til etablering og
drift av en inkubator i inntil fem år. SIVA vil dekke
deler av kostnadene. Støtten fordeles på frikjøp av
arealer som stilles til disposisjon for bedrifter, og
støtte til ledelse, servicefunksjoner, rådgivning og
nettverk. Målet har vært å etablere 8-10 prosjekter
årlig over en periode på tre år. Det skal legges sær-
lig vekt på utvikling av inkubatorer innenfor det
distriktspolitiske virkeområdet, og det skal utvi-
kles opplegg som sikrer klare distriktspolitiske
effekter ved investeringer utenfor det distriktspoli-
tiske virkeområdet. Det vises for øvrig til omtale av
programmet i St.prp. nr. 1 (1999-2000).

Over post 70 ble det for 2001 bevilget 32
mill. kr. Av den samlede bevilgningen på denne
posten var 16 mill. kr øremerket til gjennomføring
av program for utvikling, etablering og drift av
inkubatorer. Av rammen på 16 mill. kr i tilskudd til
utvikling har SIVA i 2001 bl.a. nyttet 10,3 mill. kr til
aksjekapital i ulike kunnskapsparker og andre utvi-
klingsselskaper, ca. 1 mill. kr er brukt til styrking
av fellesfunksjoner, miljø og nettverk i tilknytning
til SIVAs industriparker og andre lokaliseringer i
distriktene, mens 2,7 mill. kr ble brukt til delta-
kelse i regionalt baserte samarbeidsprosjekter
med fylkeskommuner og kommuner samt SND,
NFR og andre aktører som bidrar til å fremme regi-
onal innovasjonsaktivitet. 
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Ved utgangen av 2001 var det inngått avtaler
om utvikling av inkubatorer med 13 vertskapsmil-
jøer, mens 3 inkubatorer var på forprosjektstadiet.

I løpet av den perioden programmet har pågått,
er 124 bedrifter etablert i/tatt inn i inkubatorene,
hvorav 79 i 2001. Noen har også flyttet ut, slik at
det pr. 31.12.2001 var 86 bedrifter med til sammen
216 ansatte lokalisert i inkubatorene. 

SIVA peker i sin årsrapport for 2000 på at inku-
batorprogrammet ikke har oppnådd den finansier-
ing som var forutsatt i 2000, da ambisjonsnivået var
å etablere 8-10 inkubatorer pr. år i en treårsperi-
ode. Innenfor eksisterende rammer vil SIVA derfor
bidra til å etablere rundt 16 inkubatorer samt
arbeide for å utvikle og styrke nettverk mellom
inkubatorene og andre nyskapingsmiljøer. De erfa-
ringer SIVA har gjort så langt gjennom program-
met viser at det kan være vanskelig å bygge opp
komplette inkubatorer for å betjene et lite marked
(liten tilgang av potensielle ideer/bedrifter) og
samtidig oppnå forventet resultat av satsingen.
Med to unntak er inkubatorene hittil etablert i sen-
trale strøk, utenfor det distriktspolitiske virkeom-
rådet. Målet om å etablere inkubatorer innenfor
virkeområdet, og å skape distriktsmessige ring-
virkninger av inkubatorsatsingen, er dermed så
langt ikke nådd. Et fokusområde for SIVA i 2002 er
derfor å koble inkubatorene opp mot eksisterende
utviklingsmiljøer i distriktene, f.eks. næringshager. 

Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63
(2001-2002) Tilleggsbevilgninger og omprioriterin-
ger i statsbudsjettet 2002 ble bevilgningen på kap.
552, post 70 økt med 5 mill. kr fra 29 mill. kr til 34
mill. kr, jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002).

Post 71 Næringshager 

Rapport for 2001-2002

Formålet har vært å stimulere utvikling av nye
arbeidsplasser innenfor kunnskapsintensive nærin-
ger i distriktene gjennom å tilby infrastruktur og
utviklingsmiljøer til personer med høy kompe-
tanse. Utvikling og etablering av næringshagene
skjer i regi av SIVA, i nært samarbeid med lokale
og regionale aktører. 

Over post 71 ble det i 2001 bevilget 26 mill. kr.
Målet ved oppstart av programmet var etablering
av 30 næringshager innen 2-3 år. Ved utgangen av
2001 var det etablert 25 næringshageselskaper. I
løpet av våren 2002 ble måltallet på 30 næringsha-
ger nådd. Programmets kostnader har et kurvefor-
løp som medfører at SIVAs forbruk til programmet
i begynnelsen ble noe lavere enn budsjettert. For-
bruket var på 30,6 mill. kr i 2001, noe som delvis
ble finansiert gjennom overførte midler fra år
2000. 

I 2001 gikk SIVA inn med aksjekapital i åtte nye
næringshager, og deltok i kapitalutvidelse i to
eksisterende næringshager. Leie av areal utgjorde
i 2001 et beløp på knapt 2 mill. kr.

Av de 25 næringshagene som var etablert ved
utgangen av år 2001 var 22 lokalisert innenfor det
geografiske virkeområdet for bedriftsrettede virke-
midler under SND. I disse næringshagene var det
til sammen 250 leietakere (samlokaliserte bedrif-
ter) med ca. 575 sysselsatte. Ca. 51 pst. av bedrif-
tene hører hjemme innenfor kategorien ”Forret-
ningsmessig tjenesteyting,” og 10,5 pst. i katego-
rien ”Databehandlingsvirksomhet.” 

Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63
(2001-2002) Tilleggsbevilgninger og omprioriterin-
ger i statsbudsjettet 2002 ble bevilgningen på kap.
552, post 71 økt med 7 mill. kr fra 23 mill. kr til 30
mill. kr, jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002).

Post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling 
(ny)

I denne posten inngår formål som i 2002 var omfat-
tet av følgende kapitler/poster:
– deler av kap. 551, post 51 Tilrettelegging for

næringsutvikling (småsamfunnssatsing, MER-
KUR-programmet mv.)

– deler av kap. 551, post 55 Etablererstipend
(inkubatorstipend)

– deler av kap. 551, post 57 Interreg (midler til
Interreg III B og III C mv.)

– deler av kap. 552, post 56 Omstilling (midler til
SND sentralt)

– kap. 552, post 53 Programmer for kompetanse-
utvikling

– kap. 552, post 70 SIVA – utviklingsarbeid, inku-
batorprogram mv.

– kap. 552, post 71 Næringshager
– deler av kap. 2425, post 50 Bedrifts- og nærings-

utvikling i distriktene (nasjonale programmer
mv.)

Det foreslås derfor at disse postene utgår fra og
med 2003, ved at de støtteformålene de represente-
rer innlemmes i denne nye posten. Departementet
vil endre retningslinjene for disponering av de mid-
ler som bevilges over posten. 

Mål

Målet med bevilgningen er å fremme regional
næringsutvikling og verdiskaping. Dette skal opp-
nås ved å stimulere til omstilling, innovasjon og
nyetablering og ved å bidra til at ungdom og kvin-
ner i større grad får utnyttet sine ressurser. Poten-
sielle nyetablerere og entreprenører vil være
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hovedmålgruppe for innsatsen. Arbeidet vil skje i
samarbeid mellom regionale, nasjonale og interna-
sjonale aktører. Midlene skal benyttes på områder
der det er formålstjenlig med nasjonal koordine-
ring, der det er kostnadseffektivt å tilby nasjonale
fellesløsninger, og der den enkelte region alene vil
ha begrenset kapasitet og kompetanse. Innsatsen
skal møte ulike regionale utfordringer på områder
der det er hensiktsmessig med nasjonal koordine-
ring og samspill. Innsatsen skal gjennom utprøving
av nye tiltak rettes mot kritiske faktorer i den regi-
onale utviklingen og vinne erfaringer for nasjonale
og regionale aktørers fremtidige virksomhet. Dette
inngår også som en del av arbeidet med utvikling
av vekstkraftige områder og regionsentra. Det vil
bli satset sterkere på regioner og sentra med vekst-
potensial.

Innsatsen har følgende delmål:
– Nasjonalt å bidra til å øke antall realiserte forret-

ningsideer, nyetableringer og knoppskytinger.
En vesentlig del av innsatsen vil skje gjennom
programsatsinger i regi av nasjonale virkemid-
delaktører. Midlene kan nyttes i forbindelse
med etablering og utvikling av kunnskaps- og
forskningsparker. Et annet satsingsområde er
kompetanseheving og -utvikling i regionalt
næringsliv ved å øke samarbeidet mellom kunn-
skapsmiljøer og små og mellomstore bedrifter.
Nasjonale midler skal også bidra til å utvikle
gode næringsmiljø i ulike regioner ved å utvikle
næringsmiljøer, nettverk og møteplasser mv.
mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og andre
organisasjoner og institusjoner. 

– Nasjonalt å bidra til å skape en kultur for entre-
prenørskap ved å øke etableringstakten i lokalt/
regionalt næringsliv. Ungdomsbedrifter er et
sentralt virkemiddel. Det samme gjelder delta-
kelse i nasjonale og internasjonale skole-
næringslivssatsinger. 

– Nasjonalt å bidra til en helhetlig lokal utvikling
gjennom småsamfunnssatsingen. Erfaringer fra
det fireårige utkantkommuneprosjektet viser at
det er viktig å se lokalsamfunnene ut fra et hel-
hetsperspektiv. Tiltak som vil bli prioritert
innenfor nasjonal ramme for småsamfunnssat-
singen vil være av overordnet og nasjonal betyd-
ning. Det skal skapes arenaer for læring og erfa-
ringsoverføring. Det vil videre bli gitt rom for å
gi støtte til nyskapende prosjekter som har
nasjonal interesse. 

– Nasjonalt å bidra til deltakelse i internasjonalt
regionalpolitisk samarbeid som fremmer kunn-
skapsutvikling, erfaringsutveksling, nettverks-
bygging og samarbeid over grensene for å løse
felles utfordringer. 

– Nasjonalt å bidra til spredning av nasjonale/
internasjonale eksempler og erfaringer ved å
gjennomføre, systematisere og formidle god
praksis, utredninger, pilotprogrammer og pro-
grammer av eksperimentell karakter. 

Tildelingskriterier 

I hovedsak vil bevilgningen gå til programsatsin-
ger og utviklingstiltak i regi av Statens nærings- og
distriktsutviklingsfond (SND), Selskapet for indus-
trivekst (SIVA), Norges forskningsråd (NFR), og
andre nasjonale og internasjonale aktører. Depar-
tementet fordeler midlene mellom aktuelle virke-
middelaktører på bakgrunn av framlagte planer.
Departementet vil prioritere midler på basis av pro-
grambeskrivelser i henhold til bevilgningens mål
og hensynet til en effektiv og hensiktsmessig for-
valtning. De fleste programmer går over flere år.
Den enkelte virkemiddelaktør har ansvar for å til-
dele midler til enkeltprosjekter, eventuelt via egne
programstyrer. Brukerne skal utgjøre hovedtyng-
den i programstyrene. Bevilgningen kan også
benyttes til større nasjonale satsinger for regional
utvikling som initieres av departementet. Det leg-
ges vekt på samspill mellom offentlige og private
aktører på nasjonalt og regionalt nivå. 

Utviklingen av innovative og vekstkraftige regi-
oner må ses i sammenheng med samspill mellom
sentra og omland. Midlene vil primært bli brukt
innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

Oppfølging og kontroll 

Departementet utarbeider mål og delmål i bud-
sjettproposisjonen. Aktørene utarbeider selv pro-
grambeskrivelser og resultatmål som godkjennes
av departementet. Av praktiske grunner innehol-
der budsjettproposisjonen for 2003 ikke etterprøv-
bare oppfølgingskriterier. Departementet gir mer
spesifikke rapporteringskrav i tildelingsbrev/til-
sagn til virkemiddelaktørene. Aktørene utarbeider
programbeskrivelser, resultatkrav og indikatorer
som godkjennes av departementet. Alle tilskudds-
forvaltere skal rapportere i forhold til etablerte
resultatmål. Departementet vil rapportere disse
resultatene videre til Stortinget i budsjettproposi-
sjonen. 

Effektene av innsatsen vil først kunne måles
flere år etter at innsatsen er igangsatt. Program-
mene skal ved siden av en årlig rapportering ha
fokus på resultater knyttet til prosesser, aktivite-
ter/formål og etablering av nye relasjoner/nett-
verk også av mer kvalitativ karakter. Effektvurde-
ring må derfor ses over tid. Det skal utarbeides
måleverktøy som fanger opp både kvantitative og
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kvalitative resultater. Gjennom periodiske evalue-
ringer vil også effektene av tiltakene/satsingene
bli evaluert og rapportert til Stortinget på egnet
måte. Videre vil tiltak for læring og erfaringsut-
veksling være en viktig del av oppfølgingen.

Tilskudd uten tilbakebetaling - rundsumtilskudd

Midlene til SND, NFR og SIVA vil bli gitt som til-
skudd uten tilbakebetaling. Ubenyttede midler kan
omdisponeres til andre tiltak innenfor samme for-
mål. Virkemiddelaktørene gis fullmakt til å fast-
sette hvilket år tilsagn skal gis, hvor lenge et til-
sagn skal gjelde, behandle søknader om forlen-
gelse av tilsagn og bevilge ubenyttede midler til
nye tiltak i tråd med de mål Stortinget har satt for
bevilgningen.

Budsjettforslag for 2003

For budsjettåret 2003 foreslås det en bevilgning på
337 mill. kr over kap. 552, post 72. Bevilgningen vil
bli nyttet til videreføring eller tilpassing av ulike
programsatsinger, tiltak og forsøk i regi av depar-
tementet eller virkemiddelapparatet (Eks: FORNY-
programmet i regi av NFR og SND; inkubatorer og
næringshager samt inkubatorstipend i regi av SIVA
og SND; Mobilisering for FoU-relatert innovasjon i
regi av NFR). Flere departementer vil i samarbeid
styrke innsatsen mot entreprenørskap og ung-
domsbedrifter i hele utdanningssystemet. For å
støtte opp om en innovativ næringsutvikling lokalt
vil tiltak av spesiell overordet nasjonal karakter
finansieres over posten. Det legges vekt på å utvi-
kle kunnskapsgrunnlaget innenfor postens mål.
Spesielt vil gode eksempler stå sentralt i kunn-
skapsspredningen mellom regioner og mellom
sentralt og regionalt nivå. I en overgangsperiode
vil SND forvalte et skjønnsmessig fastsatt beløp
årlig i frie midler i forbindelse med arbeid med
omstillingsområder.

Norsk deltakelse i Interreg IIIB og Interreg
IIIC og Sametingets deltakelse i de grenseregio-

nale programmene vil bli finansiert over denne
posten. Det vil også bli satt av midler til å finansi-
ere deltakelse i pilotprosjekter, utredninger og eva-
lueringer i tilknytning til Interreg, samt nødven-
dige informasjons- og opplysningstiltak. Midlene
kan nyttes til drift av programmene, inkludert del-
takelse i ulike styringsorganer. Evalueringene av
de ulike Interregprogrammene vil være avgjø-
rende for Norges videre deltakelse.

Det vil i tillegg til de nevnte områdene bli satt
av midler til ulike forsøk og utviklingsoppgaver av
nasjonal interesse som f.eks. småsamfunn, stedsut-
vikling og Merkantilt kompetanseprogram for
utkantbutikker (MERKUR).

Midlene over kap. 552, post 72 er avsatt til spe-
sielle formål og organisasjoner som entreprenør-
skapssatsing, MERKUR, omstillingsarbeid i SND,
Interreg, m.v. Midlene vil derfor ikke blir utlyst.

Post 90 SIVA Innskuddskapital, kan overføres

Det ble i 2001 bevilget til sammen 1,4 mrd. kr over
kap. 552, post 90 SIVA Innskuddskapital. Av dette
ble 165 mill. kr bevilget til statlig aksjekapital i IT-
og kunnskapssenteret på Fornebu, jf. B.innst. S. nr.
6 (2000-2001). Posten ble i tillegg økt med 1,225
mrd. kr til statens investeringsselskap i forbindelse
St.prp. nr. 32 (2000-2001), jf. St.meld. nr. 38 (2000-
2001) Om organisering av investeringsselskap og
Innst. S. nr. 308 (2000-2001). 

Av midlene som ble bevilget til statlig aksjeka-
pital på Fornebu, ble de nødvendige vedtak for
utløsning av hele beløpet ikke foretatt innen utlø-
pet av 2001. 160 mill. kr er derfor overført til 2002,
og stilt til disposisjon for Nærings- og handelsde-
partementet som har tatt over posten fra og med
2002. Det vises i den forbindelse til St.prp. nr. 1 Til-
legg nr. 4 (2001-2002). For resultatrapportering for
første halvår 2002 og budsjettforslag for 2003 hen-
vises det til St.prp. nr. 1 (2002-2003) for Nærings-
og handelsdepartementet. 
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Kap. 2425 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og fylkeskommunene 

Endringer som ikke framgår av tabellen: Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2002 ble kap. 2425, post 74 bevilget med 1,5 mill. kr, jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002).

Postene vil i henhold til de foreslåtte endringer i
kapittel- og poststrukturen innenfor programkate-
gori 13.50 utgå fra og med budsjettåret 2003. Det
vises til foranstående omtale av kap. 551 Regional
utvikling og nyskaping og kap. 552 Nasjonalt sam-
arbeid for regional utvikling.

Mål

Midlene over kap. 2425 Statens nærings- og dis-
triktsutviklingsfond (SND) og fylkeskommunene
skal fremme en bedrifts- og samfunnsøkonomisk
lønnsom næringsutvikling i distriktene ved å sti-

mulere til nyetableringer, til videreutvikling og
omstilling av eksisterende bedrifter, og til kompe-
tanseheving og produktutvikling i bedrifter.

Post 50 Bedrifts- og næringsutvikling i 
distriktene, fond

Kap. 2425, post 51 Distriktsutviklingstilskudd og
kap. 2425, post 53 Tilskudd til dekning av tap på
lån ble fra og med 2002 slått sammen til ny kap.
2425, post 50 Bedrifts- og næringsutvikling i dis-
triktene.

Rapport for 2001 for post 51 og post 53 

1) 25 pst. av utlånsrammen for distriktsrettet risikolån bevilges over post 53. Bevilgningen for 2001 var 100 mill. kr, slik at låne-
rammen var 400 mill. kr.

Den totale rammen for distriktsutviklingstilskud-
det var i 2001 på 750,7 mill. kr. Av dette disponerte
SND sentralt 419,6 mill. kr, og fylkene disponerte
331,1 mill. kr. Inkludert i den totale rammen er inn-
betalinger av betingede tilskudd fra tidligere år på
3,9 mill. kr. 35,6 mill. kr ble overført fra kap. 2425,

post 51 til kap. 551, post 51. Det ble i 2001 gitt til-
sagn om distriktsrettede risikolån på 389,5 mill. kr.
Både rammen for distriktsutviklingstilskudd og
risikolån er fullt utnyttet. I tillegg til rammen dispo-
nerte departementet 11 mill. kr. Av disse ble 6,5
mill. kr tilbakeført til fond.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

50 Bedrifts- og næringsutvikling i distriktene, fond 773 500

51 Distriktsutviklingstilskudd, fond, kan nyttes under 
kap. 551, post 51 757 816

53 Tilskudd til dekning av tap på lån, fond 100 000

74 Dekning av tap på risikolån og garantier 1 100

Sum kap. 2425 858 916 773 500

Tabell 3.21 Forbruk i 2001.

Ramme i 1 000 kr Forbruk i pst.

Virkemiddel SND Fylkene Totalt SND Fylkene Totalt

Distriktsutviklingstilskudd (post 51) 419 593 331 108 750 701 99,8 100,0 99,9

Distriktsrettet risikolån (post 53)1) 206 720 182 820 389 540 100,0 100,0 100,0

Totalt 626 313 513 928 1 140 241
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Figur 3.2 Oversikt over bruk av virkemidler (distriktsutviklingstilskudd og risikolån) fordelt på virkemid-
delsonene A,B,C og fylkesoverskridende prosjekter i 1997-2001. 

Distriktsutviklingstilskudd og distriktsrettet risiko-
lån kan benyttes innenfor område A, B og C av det
distriktspolitiske virkeområdet. Område A er høy-
est prioritert. Det ble for 2001 lagt vekt på å styrke
nettverksbygging. Som figur 3.2 viser, har andelen
fylkesoverskridende prosjekter økt de siste årene,
som en følge av økt satsing på nettverksbygging.
Sett i forhold til at andelen av den norske befolk-
ning som bor innenfor virkeområdet i sone A er 2
pst., sone B 11 pst. og sone C 13 pst., viser tallene
at sone A og B er prioritert.

Blant de prosjekter som tilfredsstiller kriteri-
ene for støtte, skal virksomheter i kommuner med

stor nedgang i folketallet prioriteres. Fra og med
1998 er bruk av midler i kommuner med størst
nedgang i folketallet hhv. de siste fem og siste ti år
rapportert særskilt. Tallene for 2001 viser at 11 pst.
av distriktsutviklingstilskuddet og 13 pst. av risiko-
lånet gikk til disse kommunene, mot hhv. 9 pst. og
17 pst. i 2000. Tallene viser at sone A og B er priori-
tert i forhold til andelen av befolkningen i disse
områdene.
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Tabell 3.22 viser fordelingen av distriktsrettet
risikolån og distriktsutviklingstilskudd på fylkene.
Fylkenes rammer ble fastsatt etter andel av folke-
tall innenfor sone A, B og C, vektet slik at en per-
son i sone A teller mer enn i sone B som igjen tel-
ler mer enn i sone C. Ca. 5 pst. av rammen er for-
delt etter utkantkriterium. SNDs sentrale ramme
blir ikke fordelt etter geografisk område, slik at det
geografiske nedslagsfeltet av den totale rammen
vil variere en del fra år til år. De tre nordligste fyl-
kene har mottatt mest tilskudd og lån. Finnmark

fylke har mottatt mest distriktsutviklingstilskudd
og risikolån pr. innbygger. 

I St.prp. nr. 1 (2001-2002) ble det lagt særlig
vekt på å vri bruken av midlene ytterligere over på
tiltak som bidrar til å heve kunnskapsintensiteten i
eksisterende næringsliv, og som bidrar til at det
etableres nye kunnskapsintensive bedrifter i dis-
triktene. Det ble lagt særlig vekt på at støtte til
kompetanseheving, produktutvikling og nettverks-
bygging skal styrkes. 

Tabell 3.22 Fordeling av distriktsutviklingstilskudd og distriktsrettet risikolån pr. fylke.

Totalt Pr. innbygger

Fylke
Folketall
1.1.2000

Distrikts-
utviklings-

tilskudd Risikolån

Distrikts-
utviklings-

tilskudd Risikolån

Østfold……………… 248 217 990 000 800 000 4 3

Akershus……………. 467 052 0 0 0

Oslo…………………. 507 467 16 445 000 32 0

Hedmark……………. 187 103 27 061 000 8 285 000 145 44

Oppland……………... 182 701 19 896 000 7 655 000 109 42

Buskerud……………. 236 811 9 653 000 5 475 000 41 23

Vestfold…………….. 212 775 680 000 3 0

Telemark……………. 165 038 19 070 000 10 150 000 116 62

Aust-Agder…………. 102 178 4 283 000 10 400 000 42 102

Vest-Agder………….. 155 691 4 882 000 31 0

Rogaland……………. 373 210 14 911 000 4 000 000 40 11

Hordaland…………... 435 219 22 456 000 23 160 000 52 53

Sogn og Fjordane…… 107 589 40 537 000 31 351 000 377 291

Møre og Romsdal…... 243 158 50 173 000 21 821 000 206 90

Sør-Trøndelag………. 262 852 29 942 000 15 400 000 114 59

Nord-Trøndelag…….. 127 108 44 393 000 26 574 000 349 209

Nordland……………. 239 109 165 100 000 121 200 000 690 507

Troms……………….. 151 160 112 757 000 40 540 000 746 268

Finnmark……………. 74 059 77 207 000 62 409 000 1 043 843

Svalbard…………….. 200 000 320 000

Fylkesoverskridende... 89 165 000

Sum 4 478 497 749 801 000 389 540 000



2002–2003 St.prp. nr. 1 141
Kommunal- og regionaldepartementet

Figur 3.3 Andel av distriktsrettet risikolån og distriktsutviklingstilskudd1) benyttet til nyetablering, nyska-
ping og bedriftsomstilling i 1996-2001. 

1) Distriktsutviklingstilskuddet er her delt opp i investeringstilskudd og bedriftsutviklingstilskudd.

Figur 3.3 viser at en stadig større del av SNDs
midler benyttes til nyskaping, nyetableringer eller
omstillingstiltak. Mens andelen har økt jevnt for
ordningene risikolån og investeringstilskudd, har
andelen for bedriftsutviklingstilskuddet ligget sta-
bilt. Av de 75 pst. av risikolånet som er gått til
nyskaping, nyetableringer eller omstillingstiltak, er
58 pst. gått til prosjekt som defineres som nyska-
pende og 36 pst. til nyetableringer. Av de 68 pst. av
distriktsutviklingstilskuddet (investeringstilskudd
og bedriftsutviklingstilskudd) som er gått til nyska-
ping, nyetableringer eller omstillingstiltak, er 73
pst. gått til prosjekt som defineres som nyska-
pende og 36 pst. til nyetableringer. Med andre ord
har SND prioritert denne typen prosjekt i tråd med
de føringer som er lagt. 

Departementet satte for 2001 krav om at minst
40 pst. av distriktsutviklingstilskuddet skulle

benyttes til kompetansetiltak. Figur 3.4 viser at
andelen midler brukt til kompetanseheving har
økt. 8 pst. av risikolånet er gitt til kompetansetiltak,
mens 36 pst. av distriktsutviklingstilskuddet
(bedriftsutviklingstilskudd og investeringstil-
skudd) gikk til kompetansetiltak. Kravet på 40 pst.
er dermed ikke fullt oppfylt. Viktig her er at det
ofte er tale om kombinasjoner av tiltak. Særlig vik-
tig har vært støtte til fysiske investeringer i kombi-
nasjon med støtte til ”myke investeringer”, som
kompetanseutvikling og nettverksbygging. Når det
gjelder finansiering av kompetanseoppbygging, er
lån i de fleste tilfeller et lite egnet virkemiddel.
Andelen av risikolånet som benyttes til kompetan-
setiltak kan derfor ikke forventes å øke vesentlig.

I 2001 ble 4,5 pst. av risikolånet gitt som betin-
gede lån. Dette er noe lavere enn departementets
forutsetning om 6,5 pst. 
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Figur 3.4 Andel av distriktsrettet risikolån og distriktsutviklingstilskudd benyttet til kompetanseheving i 
1998-2001.

De marine næringer ble løftet fram som et vik-
tig satsingsområde i 2001. Av distriktsutviklingstil-
skuddet og distriktsrettede risikolån har hhv. ca.
30 og 40 pst. gått til fiskeri- og havbruksnæringen
og fiskeindustrien.

Det var for 2001 forutsatt at tiltak rettet mot
kvinner og ungdom skulle prioriteres. De bedrifts-
rettede virkemidlene brukes i økende grad til å
finansiere kvinnerettede tiltak. Om lag 197 mill. kr
ble i 2001 gitt til tiltak definert som kvinnerettede.
Dette tilsvarer 18 pst. av risikolånet og 17 pst. av
distriktsutviklingstilskuddet. Dette er en markert
økning fra 1998/1999/2000 da hhv 45/93/164 mill.
kr ble brukt til kvinnerettede tiltak. En del av
økningen kan tilskrives en forbedring i registrerin-
gen av kvinnerettede tiltak. Av de 2001-tilsagnene
som er kjønnsfordelt, er 30 pst. av midlene gått til
bedrifter som har en kvinneandel på 50 pst. eller
mer. I tillegg har programmet ”Kvinner i fokus” i
SND benyttet 6,5 mill. kr av bevilgningen over kap.
2425. SND hadde også en egen ungdomssatsing i
2001. Pilotprosjektet ”Alkymisten” ble gjennomført
i Sogn og Fjordane. 25 ungdommer med ønske om
å starte egen virksomhet deltok, og utviklet sin idé
gjennom en rekke samlinger med veiledning. Tre
bedrifter er etablert så langt. SND har også satset
på entreprenørskap i skolen og ungdomsbedrifter
gjennom Ungt Entreprenørskap, og et eget ung-
domskontor i Telemark.

For 2001 ble 27 mill. kr øremerket et program
for verftsindustrien, som kompensasjon for bortfall

av arbeidsgiveravgiftsfordel. Rammen ble fullt
utnyttet, og har i 2001 bidratt til å utløse prosjekter
for om lag 110 mill. kr innen verft, skipsutstyr og
annen virksomhet som støtter opp om skipsbyg-
gingsindustrien. 79 pst. av midlene har gått til FoU-
og kompetanseprosjekter og 21 pst. til investerin-
ger. 15 pst. av midlene ble brukt til samarbeidspro-
sjekter mellom flere bedrifter i det maritime cluste-
ret. Hoveddelen av støttemottakere har vært skips-
utstyrsbedrifter (53 pst.) og skipsverft (24 pst.). Av
de skipsverftene som fikk støtte er kun 18 pst.
verft som har fått økt arbeidsgiveravgift. At
måloppnåelsen her ikke ble høyere skyldes blant
annet at en stor del av verftene er reparasjonsverft
lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark. Disse
verftene fikk ikke høyere arbeidsgiveravgift.

I 2001 ble 80 mill. kr øremerket til en ekstrasat-
sing på nyskaping. Av disse midlene gikk 36 mill.
kr til nyskapingsprogrammet for kommersiell
utnyttelse av marine ressurser, 15 mill. kr gikk til e-
handelsprogrammet VeRDI og 29 mill. kr gikk til
annet nyskapingsarbeid,. 

Programmet ”Regionale innovasjonspiloter”
fikk en litt senere oppstart enn planlagt. Det ble i
2001 satt i gang ett hovedprosjekt, Innovasjon
Møre, med innovasjonsprosjekter i de marine og
maritime næringer i Møre og Romsdal. Foreløpige
resultatrapporter fra Innovasjon Møre tyder på at
prosjektet har mobilisert en rekke interessante
innovasjonsprosjekter innenfor satsingsområdene
nye fiskeriressurser, nye oppdrettsarter, biproduk-
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ter og verft. Programmet har også fokusert på økt
samarbeid mellom aktørene i de aktuelle klyngene.
I tillegg til hovedprosjektet Innovasjon Møre ble
det også gjennomført fem forstudier i andre regio-
ner. Arbeidet med disse pilotprosjektene vil stå
sentralt i videreutviklingen av SNDs engasjement
for å styrke næringsmiljøer og innovasjonssyste-
mer. 

Programmet ”VeRDI – verdiskaping med e”,
ble startet våren 2001 og er samfinansiert av
Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal-
og regionaldepartementet med totalt 40 mill. kr.
Det ble utviklet en verktøykasse med en e-strategi-
metodikk som ligger åpent tilgjengelig på Inter-
nett. Programmet har gjennomført pilotprosjekter
for å teste e-strategimetodikk, og det er gjennom-
ført informasjonsmøter med bedrifter over hele
landet. Det er lagt betydelig vekt på samarbeid
med de sentrale næringslivsorganisasjonene og
høyskole- og forskningsmiljøer. Ved utgangen av
2001 var mer enn 100 bedrifter i gang med e-strate-
giprosesser i forbindelse med programmet. I en
rapport fra EU over de beste europeiske tiltakene
for å få små og mellomstore bedrifter til å satse på
e-handel, er VeRDI fremhevet som ett av de fire
beste breddetiltakene i Europa. Programmet er
ikke videreført i 2002. 

Bevilgningen har også vært nyttet til å finansi-
ere andre program i SND, som BIT-programmet
(29 mill. kr), KIFT-programmet (11 mill. kr),
FRAM (11 mill. kr) og FORNY-programmet (3
mill. kr). 

Siden 1995 er det gjennomført kundeundersø-
kelser blant bedrifter som har mottatt tilsagn om
lån eller tilskudd fra SND. Disse undersøkelsene
er lagt opp som en førundersøkelse året etter at til-
sagnet er gitt og en etterundersøkelse 3-4 år etter
tilsagn. 

Førundersøkelsen av 2001-årgangen er gjen-
nomført av Nordlandsforskning. Undersøkelsen
viser at av de som mottok distriktsutviklingstil-
skudd mente 87 pst. at prosjektet ikke ville blitt
gjennomført, blitt utsatt i tid eller gjennomført i
begrenset omfang dersom SND ikke hadde bidratt
til finansiering. Rundt 60 pst. av bedriftene mente
at prosjektet ville ha stor betydning for overlevelse
og videre lønnsomhetsutvikling. Betydningen for
overlevelse økte med distriktspolitisk prioritet/vir-
keområde. Rundt 80 pst. av mottakerne av risiko-

lån og distriktsutviklingstilskudd forventer at pro-
sjektet vil gi økt kompetanse av en karakter som er
viktig for framtidig konkurranseevne. Kundene er i
stor grad fornøyd med SND. Av de som har fått vei-
ledning mener i overkant av 80 pst. at veiledningen
har hatt stor betydning for prosjektet. Tilsagnsmot-
takerne er mest fornøyd med SNDs kunnskap om
bedriftsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger,
nærings- og bransjekunnskapen og kompetansen
innen nyskapings- og omstillingsprosesser.

Møreforsking har gjennomført en etterunder-
søkelse for årgangene 1994-1998. Møreforsking
oppsummerer at prosjektene har hatt stor betyd-
ning for overlevelse og lønnsomhetsutvikling i
bedriftene. 50-60 pst. av bedriftene mener at pro-
sjektet har hatt stor effekt på kompetansen i bedrif-
ten. Om lag 70 pst. av prosjektene er delfinansiert
med privat banklån. 

Pr. 30.6.2002 var 70 mill. kr benyttet til tapsfond
for risikolån og 302 mill. kr benyttet til tilskudd,
inkludert programvirksomhet. Det er gitt forholds-
vis mer lån i 2002 enn i 2001. 50 pst. av totalram-
men var benyttet. Når det gjelder fordeling på sat-
singsområder, er bevilgningene til nyskaping,
omstilling og etablering økt fra 75 pst. i 2001 til 84
pst. i 1. halvår 2002 for distriktsrettet risikolån og
fra 67 pst. til 70 pst. for tilskudd. Det har skjedd en
bevisst dreining fra investeringstilskudd til
bedriftsutviklingstilskudd som har medført at
andelen benyttet til kompetanseheving har økt fra
36 pst. i 2001 til 70 pst. i 1. halvår 2002. 

Post 74 Dekning av tap på risikolån og garantier

Fra og med 2002 ble tapsfond for alle årganger av
distriktsrettede risikolån slått sammen. Etter dette
dekker ikke staten lenger tap over 10 pst. av avsatt
tapsfond for enkeltårganger. Dette gir SND et
større ansvar for selv å vurdere tapspotensialet i
sin portefølje. Kap. 2425, post 74 utgår dermed fra
statsbudsjettet. Siste bevilgning over posten var i
2002. 

Det ble for 2001 og 2002 bevilget henholdsvis
1,1 mill. kr og 1,5 mill. kr over kap. 2425, post 74, jf.
St.prp. nr. 84 (2000-2001) med Innst. S. nr. 325
(2000-2001) og St.prp. nr. 63 (2001-2002) med
Innst. S. nr. 255 (2001-2002). Bevilgningen dekker
tap på lån og garantier gitt i 1995 som overstiger
det opprinnelig bevilgede tapsfondet.
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Kap. 2426 SIVA (jf. kap. 5326) 

Post 90 Lån til SIVA, overslagsbevilgning
SIVA skal foreta all opplåning i statskassen og
betale en låneprovisjon til staten på 0,4 pst. SIVA
har anledning til å velge løpetid på sine innlån.
Foretaksmøtet fastsetter et øvre tak for opplånin-
gen i statskassen, som for 2001 var på 870 mill. kr.

SIVA investerte på konsernbasis 69,2 mill. kr i
bygg og eiendommer i 2001. Tilsvarende sum for

2000 var 68,6 mill. kr og for 1999 145,7 mill. kr. Fra
og med 2002 er eieransvaret for SIVA overført til
Nærings- og handelsdepartementet jf. St.prp. nr. 1
Tillegg nr. 4 (2001-2002). Det vises derfor til St.prp.
nr. 1 (2002-2003) for Nærings- og handelsdeparte-
mentet.

Kap. 5326 SIVA (jf. kap. 2426)

Post 71 Låneprovisjon og post 90 Avdrag på 
utestående fordringer
SIVA innbetalte i 2001 kr 1 995 000 i låneprovisjon
og 180 mill. kr i avdrag på utestående fordringer.

Fra og med 2002 er posten overført til Nærings- og
handelsdepartementet, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4
(2001-2002). 

Kap. 5327 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og fylkeskommunene mv.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

90 Lån til SIVA, overslagsbevilgning 315 000

Sum kap. 2426 315 000

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

71 Låneprovisjon 1 995

90 Avdrag på utestående fordringer 180 000

Sum kap. 5326 181 995

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

50 Tilbakeføring av tilskudd 97 845 70 000 70 000

51 Tilbakeføring av tapsfond 23 906 20 000 20 000

Sum kap. 5327 121 751 90 000 90 000
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Post 50 Tilbakeføring av tilskudd og post 51 
Tilbakeføring av tapsfond

Bevilgninger til tilskudd og tapsfond innenfor det
distriktspolitiske virkeområdet blir i budsjettermi-
nen overført til egne fondskonti i Norges Bank og
blir samtidig utgiftsført i statsregnskapet.

De midlene som blir ført tilbake i 2003 stam-
mer fra tilsagn som ble gitt i 1999 og som ikke,
eller bare delvis, har kommet til utbetaling, eller
2002-midler det ikke er gitt tilsagn for. Erfarings-
messig er det vanskelig å vurdere hvor mye som
vil bli tilbakeført, og dette vil variere fra år til år.
Det foreslås at post 50 Tilbakeføring av tilskudd

bevilges med 70 mill. kr og at post 51 Tilbakefø-
ring av tapsfond bevilges med 20 mill. kr. 

Fra og med 2003 legges budsjettstrukturen om.
Rammene over 13.50 vil ikke lenger bevilges over
50-post med fondsordning, men over en 60-post og
en 70-post som tilskudd uten avregning/tilbakebe-
taling. Dette vil føre til at tilbakeføring av tilskudd
vil bli redusert i årene framover og etter hvert falle
bort. For at budsjettreformen isolert sett ikke skal
innebære en svekkelse av budsjettbalansen i fram-
tidige statsbudsjett, vil framtidige utgifter på ram-
meområdet 13.50 bli redusert i takt med inntekts-
reduksjoner på tilbakeføringsposten på kap. 5327.
Dette vil spesielt være aktuelt i 2007.

Kap. 5613 Renter fra SIVA, post 80 Renter (jf. kap. 2426)

Post 80 Renter

Rentesatsene på SIVAs lån i statskassen bestem-
mes av markedsrenten på de valgte statspapirer på
det tidspunkt renten fastsettes. Det ble innbetalt

48,1 mill. kr i renter fra SIVA i 2001. Fra og med
2002 er posten overført til Nærings- og handelsde-
partementet, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-
2002). 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

80 Renter 48 140

Sum kap. 5613 48 140
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Programkategori 13.70 Overføringer gjennom inntekts-
systemet til kommuner og fylkeskommuner

Samlede utgifter under programkategori 13.70

Samlede inntekter under programkategori 13.70

Innledning
Inntektssystemet er et system for fordeling av stat-
lige rammetilskudd til kommuner og fylkeskom-
muner. Rammetilskudd og skatteinntekter utgjør
til sammen omlag 75 pst. av inntektene til kommu-
nesektoren. Disse inntektene er frie inntekter, det
vil si inntekter som kommuner og fylkeskommu-
ner kan disponere fritt uten andre bindinger fra
staten enn lover og forskrifter.

Det overordnede formålet med inntektssyste-
met er å sikre utjevning av de økonomiske forut-
setningene for et likeverdig kommunalt og fylkes-

kommunalt tjenestetilbud. Ulik standard i det kom-
munale tjenestetilbudet kan dels skyldes
forskjeller i økonomiske ressurser, dels forskjeller
i utgiftsbehov. Gjennom inntektsutjevningen i inn-
tektssystemet utjevnes delvis forskjeller i skatte-
inntekter og gjennom utgiftsutjevningen får kom-
muner og fylkeskommuner full kompensasjon for
ufrivillige kostnader i tjenesteproduksjon. 

Utgiftsutjevningen blir beregnet på grunnlag av
en kostnadsnøkkel som består av 17 ulike kriterier
for kommunene og 15 ulike kriterier for fylkes-
kommunene. Kostnadsnøkkelen for utgiftsutjev-

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

571 Rammetilskudd til kommuner 
(jf. kap. 3571) 35 751 749 38 128 700 39 168 000 2,7

572 Rammetilskudd til fylkeskommu-
ner (jf. kap. 3572) 18 507 082 14 096 800 14 225 000 0,9

573 Kompensasjon til fylkeskommuner 
ved statens overtakelse av ansvaret 
for spesialisthelsetjenesten 18 704 600

Sum kategori 13.70 54 258 831 70 930 100 53 393 000 -24,7

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

3571 Tilbakeføring av forskudd 
(jf. kap. 571) 120 657 34 000 46 371 36,4

3572 Tilbakeføring av forskudd 
(jf. kap. 572) 20 555 7 100

Sum kategori 13.70 141 212 34 000 53 471 57,3
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ningen er basert på at utjevningen skal omfatte
ufrivillige forhold som har dokumentert betydning
for utgiftene til kommunene og fylkeskommunene.
Med ufrivillige forhold menes her forhold som den
enkelte kommune og fylkeskommune ikke kan
påvirke, som for eksempel alderssammensetnin-
gen i befolkningen. Utgiftsutjevningen omfatter
helse- og sosialsektoren, grunnskolesektoren og
administrasjon for kommunene, og helsesektoren
(eksklusive somatiske spesialisthelsetjenester og
psykisk helsevern.), videregående opplæring og
samferdselssektoren for fylkeskommunene. En fel-
les kostnadsnøkkel for kommunene og en felles
kostnadsnøkkel for fylkeskommunene er bygd opp
ved å vekte sammen kostnadsnøklene på de
enkelte sektorer og områder. 

Rammetilskuddet blir utbetalt gjennom ti årlige
terminbeløp. Det inntektsutjevnende tilskuddet
fordeles over syv av de ti terminbeløpene. Ramme-
tilskuddet skal føres i kommunale regnskaper og
budsjett på samme hovedkapittel som skatteinn-
tektene. 

Endringer i inntektssystemet 

Endringer i inntektssystemet for kommunene i 
perioden 2002-2006
I løpet av perioden 2002-2006 skal det gradvis gjen-
nomføres fire endringer i inntektssystemet for
kommunene:
– det ekstraordinære skjønnet skal avvikles
– nye bosettingskriterier skal innføres i kostnads-

nøkkelen
– skatteandelen skal trappes opp
– inntektsutjevningen skal økes

Endringene er startet opp i 2002, og vil bli ytterli-
gere opptrappet i 2003. Kommuner som taper
vesentlig på endringene og som har skatteinntekt
under 110 pst. av landsgjennomsnittet vil i 2003 få
kompensert tap utover 120 kroner pr. innbygger
gjennom skjønnstilskuddet. For en nærmere
omtale av endringene henvises det til kap. 9 i kom-
muneproposisjonen for 2002 (St.prp. nr. 82 (2000-
2001)). 

Sykehusuttrekket og endringer i inntektssystemet for 
fylkeskommunene i perioden 2002-2006

I 2002 overtok staten ansvaret for de fylkeskom-
munale sykehusene m.m. Som følge av sykehusre-
formen ble fylkeskommunenes frie inntekter redu-
sert med om lag 25,1 mrd. kr i 2002 (2001-kr). Den
kortsiktige fordelingen av uttrekket mellom fylkes-
kommunene var basert på regnskapstall. Den lang-
siktige fordelingen vil være basert på objektive kri-

terier. For en nærmere omtale av sykehusuttrek-
ket henvises det til omtale under programkategori
13.70 i fjorårets budsjettproposisjon fra Kommunal-
og regionaldepartementet (St.prp. nr. 1 (2001-
2002)).

I løpet av perioden 2002-2006 skal det gjennom-
føres to endringer i inntektssystemet for fylkes-
kommunene:
– det ekstraordinære skjønnet skal avvikles
– skatteandelen skal trappes opp

Endringene er startet opp i 2002, og vil bli ytterli-
gere opptrappet i 2003. For en nærmere omtale av
endringene henvises det til kap. 2 i kommunepro-
posisjonen for 2002 (St.prp. nr. 82 (2000-2001)). 

Sykehusreformen og endringene i inntektssys-
temet vil samlet sett medføre en forholdsvis stor
omfordeling av inntekt mellom fylkeskommunene.
Fylkeskommuner som samlet sett taper på syke-
husreformen og endringene i inntektssystemet vil i
2003 få kompensert tap utover 120 kr pr. innbygger
gjennom skjønnstilskuddet.

Bruk av nyere befolkningstall ved beregningen av 
innbyggertilskuddet

Fra og med 2003 vil innbyggertilskuddet, inkludert
utgiftsutjevningen og inntektsutjevningen, være
basert på befolkningstall pr. 01.01 i budsjettåret (i
stedet for befolkningstall pr. 01.01 året før budsjett-
året). Bruk av nyere befolkningstall ved beregnin-
gen av innbyggertilskuddet medfører at kommu-
ner med befolkningsvekst får kompensasjon for
nye innbyggere raskt. 

I Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp.
nr. 1 (2002-2003) for Kommunal- og regionaldepar-
tementet (”Grønt hefte”) presenteres det i 2003
kun et foreløpig innbyggertilskudd med utgiftsut-
jevning for den enkelte fylkeskommune og kom-
mune. Årsaken til dette er at befolkningstall pr.
1.1.2003 ikke er kjent på nåværende tidspunkt.
Beregningen av det foreløpige innbyggertilskud-
det med utgiftsutjevning er dokumentert på Kom-
munal- og regionaldepartementets internettsider
for kommuneøkonomi (http://odin.dep.no/krd/
norsk/kommune/kommuneokonomi). Endelig
innbyggertilskudd med utgiftsutjevning til den
enkelte kommune og fylkeskommune vil presente-
res i juni 2003. 

Kommunal- og regionaldepartementet signali-
serte i Kommuneproposisjonen for 2003 at kom-
muner som taper på bruk av nyere befolkningstall
og som har skatteinntekt under 110 pst. av lands-
gjennomsnittet skal få kompensert tap utover 120
kr pr. innbygger i 2003. Kompensasjonen blir til-
delt i juni 2003 på grunnlag av beregninger som
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viser hva den enkelte kommune faktisk vinner/
taper på at innbyggertilskuddet med utgiftsutjev-
ningen baseres på nyere befolkningstall, og bereg-
ninger som viser anslag på hvor mye den enkelte
kommune vinner/taper på at inntektsutjevningen
baseres på nyere befolkningstall. På grunn av at
inntektsutjevningen beregnes fortløpende gjen-
nom budsjettåret, er det først i januar 2004 departe-
mentet vil vite hva den enkelte (fylkes) kommune
faktisk vinner/taper på at inntektsutjevningen
baseres på nyere befolkningstall. Hvis differansen
mellom det anslåtte tapet og det faktiske tapet gir
store utslag i størrelsen på kompensasjon til
enkelte kommune, vil det bli foretatt justeringer i
2004. 

For en nærmere omtale av endringen henvises
det til omtale i kap. 9 i kommuneproposisjonen for
2003 (St.prp. nr. 64 (2001-2002)).

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private 
skoler

I utgiftsutjevningen i inntektssystemet er det en
egen korreksjonsordning for elever i statlige og
private skoler som tar hensyn til at antall elever
som går i private og statlige skoler varierer fra
kommune til kommune og fra fylkeskommune til
fylkeskommune. 

Korreksjonsordningen fungerer slik at (fyl-
kes) kommuner som har en høy andel elever i pri-
vate og statlige skoler får et trekk gjennom utgifts-
utjevningen på bakgrunn av årlige fastsatte satser,
mens (fylkes) kommuner som har en lav andel
elever i private og statlige skoler får et tillegg gjen-
nom utgiftsutjevningen. De fastsatte satsene ligger
i dag vesentlig lavere enn nivået på tilskuddssat-
sene til private skoler. Satsene har vært uendret
siden 1994. Regjeringen foreslår at trekksatsene
økes fra 2003, men at økningen skjer gradvis. Hen-
sikten med en økning av satsene er å likebehandle
kommuner og fylkeskommuner uavhengig av om
elevene går i (fylkes)kommunal eller privat/statlig
skole. Trekksatsene bør likevel fortsatt ligge
under gjennomsnittskostnaden pr. elev på landsba-
sis. Dette henger sammen med at marginalkostna-
den knyttet til en ny elev eller bortfall av en elev
oftest vil være lavere enn gjennomsnittskostna-
dene. I tillegg varierer gjennomsnittskostnaden pr.
elev mellom kommunene og mellom fylkeskom-
munene. For 2003 foreslår regjeringen å øke trekk-
satsene for vanlig undervisning i grunnskolen fra
28 630 kr til 32 630 kr, trekksatsene for vanlig
undervisning i videregående skoler fra 29 700 kr til
34 700 kr og trekksatsene for visse linjer i videre-
gående skoler fra 49 000 kr til 56 000 kr pr. elev. 

Storbytilskudd

Fra og med 2003 innføres det et midlertidig storby-
tilskudd på 70 mill. kr i inntektssystemet som tilde-
les storbykommunene Bergen, Trondheim, Sta-
vanger, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø og
Drammen. Tilskuddet er etablert for å kompen-
sere storbyene for merutgifter innen rus- og psyki-
atrisektoren. Tilskuddet er nærmere omtalt under
programkategoriomtalen. 

Om de enkelte tilskuddene som blir fordelt 
gjennom inntektssystemet 

Det samlede rammetilskuddet til kommunene for
2003 blir bevilget over syv ulike poster på kap. 571
i statsbudsjettet:
– post 60 Innbyggertilskudd
– post 62 Nord-Norgetilskudd
– post 63 Regionaltilskudd
– post 64 Skjønnstilskudd
– post 65 Hovedstadstilskudd
– post 67 Storbytilskudd
– post 68 Forsøk med rammefinansiering av øre-

merkede tilskudd

Det samlede rammetilskuddet til fylkeskommu-
nene for 2003 blir bevilget over fire ulike poster på
kap. 572 i statsbudsjettet:
– post 60 Innbyggertilskudd
– post 62 Nord-Norgetilskudd
– post 64 Skjønnstilskudd
– post 65 Hovedstadstilskudd

Post 60 Innbyggertilskudd

Det blir bevilget et innbyggertilskudd til kommu-
nene og et tilsvarende til fylkeskommunene. Stør-
relsen på innbyggertilskuddet utgjøres av differan-
sen mellom de samlede rammeoverføringer og
summen av postene 62-68. Det inntektsutjevnende
tilskuddet har siden innføringen av løpende inn-
tektsutjevning i 2000 inngått i post 60, sammen
med utgiftsutjevningen. Inndelingstilskuddet har
siden 2002 også inngått i kommunenes innbygger-
tilskudd. 

Innbyggertilskuddet blir i utgangspunktet
beregnet som et likt beløp i kroner pr. innbygger til
alle kommuner og fylkeskommuner. Deretter blir
tilskuddet justert for den enkelte kommune og fyl-
keskommune for følgende:
1. omfordeling gjennom utgiftsutjevningen basert

på kostnadsnøklene for henholdsvis kommu-
nene og fylkeskommunene

2. omfordeling gjennom korreksjonsordningen
for elever i statlige og private skoler
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3. omfordeling av skatteinntekter gjennom inn-
tektsutjevningen

4. omfordeling gjennom overgangsordningen for
regelendringer, oppgaveendringer, innlemming
av øremerkede tilskudd m.m.

5. omfordeling gjennom innlemming av øremer-
kede tilskudd m.m. som ikke omfattes av over-
gangsordningen

6. omfordeling på grunn av inndelingstilskuddet

Kostnadsnøklene for kommunene og 
fylkeskommunene

Kostnadsnøklene for kommunene og fylkeskom-
munene er de samme i 2003 som i 2002. Kostnads-
nøkkelen for kommunene og fylkeskommunene er
vist i henholdsvis tabell 3.23 og 3.24. 

Inntektsutjevning

Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller mel-
lom kommunenes skatteinntekter og mellom fyl-
keskommunenes skatteinntekter. I 2000 ble
løpende inntektsutjevning innført. Løpende inn-
tektsutjevning innebærer at det inntektsutjevnende
tilskuddet til den enkelte (fylkes)kommune bereg-
nes fortløpende 7 ganger i året når skatteinngan-
gen foreligger. Beregningen av inntektsutjevnin-
gen dokumenteres på Kommunal- og regionalde-
partements internettsider for løpende
inntektsutjevning: http://odin.dep.no/krd/norsk/
prosjekt/liu. 

Inntektsutjevningen for kommunene vil i 2003
være basert på at kommuner med skatt under 110
pst. av landsgjennomsnittet får kompensert 90 pst.
av differansen mellom egen skatt og referanseni-
vået på 110 pst. Ved behandlingen av kommuneø-
konomiproposisjonen for 2001 vedtok Stortinget at
inntektsutjevningen for kommunene skulle økes
ved at trekknivået for skatterike kommuner grad-
vis skulle reduseres fra 140 til 130 pst. I 2003 vil
trekknivået for skatterike kommuner reduseres fra

Tabell 3.23 Kostnadsnøkkel for kommunene.

Kriterium Vekt

Basistillegg 0,026

Innbyggere 0-5 år 0,024

Innbyggere 6-15 år 0,307

Innbyggere 16-66 år 0,125

Innbyggere 67-69 år 0,087

Innbyggere 80-89 år 0,137

Innbyggere 90 år og over 0,051

Skilte og separerte 16-59 år 0,063

Arbeidsledige 16-59 år 0,022

Dødelighet 0,026

Ikke- gifte 67 år og over 0,026

Innvandrere 0,004

Beregnet reisetid 0,015

Reiseavstand innen sone 0,010

Reiseavstand til nærmeste nabokrets 0,011

Psykisk utviklingshemmede 16 år og 
over 0,063

Psykisk utviklingshemmede under 
16 år 0,003

Sum 1,000

Tabell 3.24 Kostnadsnøkkel for fylkeskommunene.

Kriterium Vekt

Innbyggere 0-15 år 0,075

Innbyggere 16-18 år 0,483

Innbyggere 19-34 år 0,040

Innbyggere 35-66 år 0,051

Innbyggere 67-74 år 0,010

Innbyggere 75 år og over 0,010

Skilte og separerte 16-59 år 0,031

Rutenett til sjøs 0,029

Innbyggere bosatt spredtbygd 0,020

Areal 0,007

Storbyfaktor 0,015

Befolkning på øyer 0,008

Vedlikeholdskostnader (veg) 0,058

Reinvesteringskostnader (veg) 0,029

Søkere yrkesfag 0,134

Sum 1,000



150 St.prp. nr. 1 2002–2003
Kommunal- og regionaldepartementet

138 til 136 pst. Det betyr at kommuner som har
skatteinntekt over 136 pst. får trukket inn 50 pst. av
differansen mellom egen skatt og trekknivået på
136 pst.

Inntektsutjevningen for fylkeskommunene vil i
2003 være basert på at fylkeskommuner med skatt
under 120 pst. av landsgjennomsnittet får kompen-
sert 90 pst. av differansen mellom egen skatt og
referansenivået på 120 pst. Det er ingen trekkord-
ning for fylkeskommuner med høye skatteinntek-
ter. 

Inndelingstilskuddet

Inndelingstilskuddet som ble innført i 2002 er en
del av post 60 til kommunene. Inndelingstilskuddet
tildeles kommuner som slutter seg sammen. Til-
skuddet skal sikre at kommuner som slutter seg
sammen ikke skal få reduserte statlige overførin-
ger som følge av kommunesammenslutningen.
Inndelingstilskuddet består av basistilskudd som
tilfalt kommunen(e) før sammenslutningen og
eventuelle regionaltilskudd som kommunen(e)
mottok før sammenslutningen. Tilskuddet fryses
reelt på det nivået det har det året kommunene
gjennomfører sammenslutningen. Kommuner som
slutter seg sammen vil motta inndelingstilskuddet i
10 år. I 2003 er det kun Re kommune som vil motta
inndelingstilskudd. 

Regjeringen foreslo i kommuneproposisjonen
for 2003 (St.prp. nr. 64 (2001-2002)) å innføre en
overgangsordning knyttet til bortfallet av innde-
lingstilskuddet. Forslaget innebar at tilskuddet
skulle opprettholdes i nåværende form i de første
10 årene etter sammenslutningen, for deretter å
trappes gradvis ned over 5 år. Et flertall av Kom-
munalkomiteen sluttet seg til regjeringens forslag
ved behandlingen av proposisjonen. 

Post 62 Nord-Norgetilskudd

Regjeringen ønsker som ledd i sin regional- og dis-
triktspolitikk at kommuner og fylkeskommuner i
Nord-Norge skal sikres muligheter til å gi et bedre
tjenestetilbud enn kommuner og fylkeskommuner
ellers i landet. Kommuner og fylkeskommuner i
Nord-Norge får derfor et eget tilskudd. Tilskuddet
skal også bidra til at vi får en høy kommunal syssel-
setting i et område med et konjunkturavhengig
næringsliv. Tilskuddet blir utbetalt som en lik sats
pr. innbygger for alle kommunene innenfor hvert

fylke og som en sats for hver fylkeskommune. Sat-
sene på Nord-Norgetilskuddet er nominelt uendret
fra 2002 til 2003. 

I løpet av perioden 2002-2006 skal det, som
nevnt innledningsvis, gjennomføres endringer i
inntektssystemet for kommunene og fylkeskom-
munene. I 2002 har kommunene i Finnmark sam-
let sett fått full kompensasjon for det de har tapt på
endringene i inntektssystemet gjennom en økning
av Nord-Norgetilskuddet. Tilsvarende har de nord-
ligste fylkeskommunene fått full kompensasjon for
det de har tapt på endringene i inntektssystemet
gjennom en økning av Nord-Norgetilskuddet.
Departementet legger opp til at den kompensasjo-
nen som er gitt gjennom Nord-Norgetilskuddet i
2002 skal videreføres til 2003. Fra og med 2003 vil
kommunene i Finnmark og de nordligste fylkes-
kommunene bli omfattet av den samme kompensa-
sjonsordningen som landets øvrige kommuner og
fylkeskommuner1. 

Post 63 Regionaltilskudd

Regionaltilskuddet er på samme måte som
Nord-Norgetilskuddet begrunnet ut fra regionalpo-
litiske hensyn. Regionaltilskuddet er utformet slik
at det kun er kommuner som har færre enn 3 000
innbyggere og som har skatteinntekt under 110
pst. av landsgjennomsnittet som mottar tilskuddet.
Størrelsen på regionaltilskuddet blir gradert etter

1  I 2003 vil kommuner som taper på endringene i inntektssystemet og som har skatteinntekt under 110 pst. av landsgjennomsnittet
få kompensert tap utover 120 kr pr. innbygger gjennom en økning av skjønnstilskuddet. Tilsvarende vil fylkeskommuner som
samlet sett taper på sykehusreformen og endringene i inntektssystemet få kompensert tap utover 120 kr pr. innbygger gjennom
en økningen av skjønnstilskuddet. 

Tabell 3.25 Nord-Norgetilskudd til kommuner og 
fylkeskommuner

Kr pr.
innbygger

Kommuner:

Nordland 1 233

Troms 2 365

Finnmark 5 780

Fylkeskommuner:

Nordland 774

Troms 882

Finnmark 1 206
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det geografiske virkeområdet for distriktspolitiske
virkemidler (A-D). Område A har høyest prioritet
ved bruk av distriktspolitiske virkemidler,
område D har lavest prioritet. Regionaltilskuddet
gis som en sats pr. kommune. Satsene på regional-
tilskuddet er nominelt uendret fra 2002 til 2003. 

Fra og med 2003 vil kommuner som mister
regionaltilskuddet som følge av at befolkningstallet
overstiger 3 000 innbyggere få en gradvis nedtrap-
ping av tilskuddet over 5 år. Kommuner som mis-
ter regionaltilskuddet som følge av at skatteinntek-
tene overstiger 110 pst. av landsgjennomsnittet vil
vurderes i forbindelse med skjønnstildelingen.

Post 64 Skjønnstilskudd

Kommunal- og regionaldepartementet fordeler
årlig en del av rammetilskuddet til kommuner og
fylkeskommuner etter skjønn. Fordelingen etter
skjønn må ses i sammenheng med fordelingen
etter objektive kriterier i den faste delen i inntekts-
systemet. Samlet skjønnsramme til kommunene
og fylkeskommunene for 2003 ble av Stortinget
fastsatt til 4 251 mill. kr ved behandlingen av kom-
muneproposisjonen 2003. Av dette var 3 152 mill.
kr ordinært skjønn. Det ekstraordinære skjønnet
vil utgjøre 1 099 mill. kr i 2003. 

Den ordinære skjønnsrammen for kommunene
er satt til 2 177 mill. kr for 2003. Ved fastsettelsen
av skjønnsrammen for 2003 er det tatt utgangs-
punkt i en nominell videreføring av skjønnsram-
men for 2002. I tilegg er det lagt inn en økning på:
– 30 mill. kr i kompensasjon til kommuner som

taper på endringene som ble innført i inntekts-
systemet fra og med 2002

– 13,2 mill. kr i kompensasjon for innlemming av
landbruksmidler i 2002

– 100 mill. kr som en økning i skjønnsrammen til
særlige ressurskrevende brukere

– 30 mill. kr til utskriving av unge funksjonshem-
mede fra alders- og sykehjem

– 53 mill. kr netto i kompensasjon for bruk av
nyere befolkningstall

Over skjønnsrammen til kommunene gis det kom-
pensasjon knyttet til særlig ressurskrevende bru-
kere av kommunale tjenester. Enkelte kommuner

får nye ressurskrevende brukere etter at fordelin-
gen av skjønnsmidlene for 2003 er foretatt. Særlig
for mindre kommuner kan det være vanskelig å
håndtere dette. Ordningen med å søke departe-
mentet om ekstra rammetilskudd i løpet av bud-
sjettåret uten krav om tilbakebetaling, videreføres
derfor i 2003. 

Kommunal- og regionaldepartementet gir Sosi-
aldepartementet fullmakt til å belaste kap. 571,
post 64 med 7 mill. kr i 2003 til finansiering av bo-
og rehabiliteringstilbud ved Valnesfjord og Muritu-
net innenfor rammen på 30 mill. kr til utskriving av
unge funksjonshemmede fra alders- og sykehjem. 

Ordningen med tilskudd over ordinært skjønn
til utviklings- og utredningsprosjekter i kommune-
forvaltningen foreslås økt med 6 mill. kr til 31 mill.
kr i 2003. 

Den ordinære skjønnsrammen til fylkeskom-
munene er satt til 975,5 mill. kr for 2003. Skjønns-
rammen er i utgangspunktet videreført på samme
nominelle nivå som i 2002. Det er i tillegg lagt inn
20 mill. kr i kompensasjon til fylkeskommuner som
samlet sett taper på endringene i inntektssystemet
og sykehusreformen. 

Stortinget ba ved behandlingen av kommune-
proposisjonen for 2003 om at Østfold og Nord-
Trøndelag tilgodeses med tilsammen 30 mill. kr
innenfor skjønnsrammen som en kompensasjon
for at disse har benyttet kraftinntekter til å finansi-
ere sykehussektoren. Kommunal- og regionalde-
partementet har i samsvar med komitemerknaden
økt skjønnstilskuddet til Nord-Trøndelag og Øst-
fold med tilsammen 30 mill. kr til dette formålet.

Tabell 3.26 Gradering av regionaltilskudd etter prioriteringsområde for distriktspolitiske virkemiddel (i 1 000 kr).

Beløp pr. kommune

Område 2002 2003

Prioriteringsområde A 8 332 8 332

Prioriteringsområde B, C, D 3 610 3 610

Utenfor distriktspolitisk virkeområde 3 610 3 610
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Det ekstraordinære skjønnstilskuddet 

Det ekstraordinære skjønnet er en kompensasjon
til kommuner og fylkeskommuner som tapte på
omleggingen av inntektssystemet i 1997, og som
ikke har fått dette tapet dekket gjennom regional-

tilskudd. Som nevnt innledningsvis skal det ekstra-
ordinære skjønnet gradvis avvikles i løpet av perio-
den 2002-2006. Det ekstraordinære skjønnet til
kommuner og fylkeskommuner er redusert med
1/5 i 2002, og vil reduseres med ytterligere 1/5 i
2003. 

Post 65 Hovedstadstilskudd

I 1999 ble det innført et eget hovedstadstilskudd i
inntektssystemet. Begrunnelsen for hovedstadstil-
skuddet er at Oslo har spesielle oppgaver som
hovedstad. Disse oppgavene ble tidligere finansi-
ert av selskapsskatten. Størrelsen på hovedstadstil-
skuddet er nominelt uendret fra 2002 til 2003. I
2003 vil Oslo kommune motta 152,6 mill. kr i
hovedstadstilskudd. Oslo fylkeskommune vil
motta 69,6 mill. kr i hovedstadstilskudd.

Post 67 Storbytilskudd

Rus- og psykiatriutgifter er etter regjeringens vur-
dering ikke godt nok fanget opp gjennom kriteri-
ene i dagens inntektssystem, noe som antakeligvis
først og fremst rammer de største byene. Departe-
mentet har nå satt i gang et forskningsprosjekt, der
siktemålet er å utvikle kriterier som gjør at vi kan
kompensere kommuner som har merutgifter knyt-
tet til rusmiddelomsorg og psykiatrisk behandling.
Inntil det kan innføres nye kriterier i kostnadsnøk-
kelen for kommunene vil departementet fra og
med 2003 innføre et midlertidig storbytilskudd på
70 mill. kr i inntektssystemet. Tilskuddet vil tilde-

les storbykommunene Bergen, Trondheim, Sta-
vanger, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø og
Drammen med et likt beløp i kroner pr. innbygger. 

Post 68 Forsøk med rammefinansiering av 
øremerkede tilskudd

I 2000 ble det satt i gang et fireårig forsøk med
rammefinansiering av øremerkede tilskudd som
rammetilskudd i 20 kommuner. Et viktig mål med
forsøket er å finne ut om inntekter tilført som ram-
metilskudd bidrar til mer effektiv oppgaveløsning i
kommunene. Det er både ønskelig å se om kom-
munene kan produsere billigere tjenester og om
tjenesteytingen blir mer rettet mot innbyggernes
behov. Forsøket vil også kunne si noe om betydnin-
gen av større handlefrihet for lokaldemokratiet.

De 20 kommunene som deltar i forsøket er: Sta-
vanger, Nesset, Nord-Odal, Namdalseid, Alta,
Nord-Aurdal, Lillehammer, Råde, Frogn, Hurdal,
Tønsberg, Søgne, Randaberg, Alta, Flakstad, Nord-
reisa, Etne, Nore og Uvdal, Orkdal og Meldal. Til
hver forsøkskommune er det valgt ut en sammen-
ligningskommune til hjelp i evalueringen.

Tabell 3.27 Skjønnstilskudd (mill. kr).

Ordinært skjønnstilskudd Ekstraordinært skjønnstilskudd Sum

Kommuner 2 176,7 893,0 3 069,7

Fylkeskommuner 975,5 205,8 1 181,3
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Boks 3.5 Tilskudd som inngår i forsøket med rammefinansiering av 
øremerkede tilskudd i 2003

Utdannings- og forskningsdepartementet:
Kap. 221, post 63 Tilskudd til skolefritidsordninger
Kap. 221, post 65 Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen
Kap. 221, post 67 Tilskudd til kommunale musikk- og kulturskoler
Kap. 254, post 60 Tilskudd til norskopplæring for innvandrere

Kommunal- og regionaldepartementet:
Kap. 521, post 60 Integreringstilskudd
Kap. 586, post 63 Kompensasjon for utgifter til renter og avdrag

Sosialdepartementet:
Kap. 621, post 61 Tilskudd til vertskommuner m.v. (tidligere kap. 673, post 61)

Helsedepartementet:
Kap. 743, post 62 Tilskudd til psykiatri i kommuner

Barne- og familiedepartementet:
Kap. 840, post 60 Tilskudd til kommuner til krisetiltak
Kap. 856, post 60 Driftstilskudd til barnehager

Det vises for øvrig til omtale under de aktuelle
kapitlene og postene (jf. boks 3.5) i de ulike depar-
tementers budsjettproposisjoner.

Beløp som normalt ville blitt bevilget til for-
søkskommunene fra postene i boks 3.5 er overført
til kap. 571, post 68, jf. forslag til romertallsvedtak
III. 

Ved behandling av kommuneøkonomiproposi-
sjonen for 2001 (St.prp. nr. 62 (1999-2000) sluttet
Stortinget seg til Regjeringen Stoltenbergs forslag
om innlemming av en rekke øremerkede tilskudd i
inntektssystemet. Tilskudd til leirskoleopplæring
vil bli innlemmet i inntektssystemet fra 1.1.2003 og
utgår derfor fra rammeforsøket i 2003. Tilskudd til
skolefritidsordninger innlemmes i inntektssyste-
met 1.8.2003 og inngår i rammeforsøket frem til
denne dato. Fra 1.8. vil midlene bli utbetalt som
vanlig rammetilskudd. Av hensyn til det samlede
budsjettopplegget er tilskuddet til skolefritidsord-
ninger foreslått redusert med 217 mill. kr i 2003.
Dette kan føre til høyere brukerbetaling. Regjerin-
gen foreslår en innsparing på kap. 254, post 60 Til-
skudd til norskopplæring for innvandrere på 90
mill. kr. Budsjettiltaket realiseres ved å avvikle til-

skudd til norskopplæring for asylsøkere, samt en
innskjerping av reglene for plassering i lange opp-
læringsløp.

Stortingsavtalen om barnehager forutsetter
omfattende endringer i rammevilkårene i barneha-
gesektoren, med virkning fra 1.8.2003. På bak-
grunn av det endelige budsjettvedtaket for 2003, vil
regjeringen vurdere hvilke konsekvenser dette får
for kommunene som deltar i forsøket.

Evalueringen av forsøket finansieres av Kom-
munal- og regionaldepartementet og gjennomføres
av Telemarkforskning. Evalueringen foretas både
underveis i forsøksperioden og etter at forsøket er
avsluttet. Det er allerede gjennomført en større
intervjuundersøkelse blant innbyggere, adminis-
trasjon og politikere i forsøkskommunene og sam-
menligningskommunene. Viktige problemstillin-
ger for evalueringen er om kommunene opplever
større handlefrihet gjennom forsøket, om kommu-
nene prioriterer annerledes enn tidligere og om
innbyggernes tilfredshet med tjenestetilbudet
endres som følge av forsøket. Evalueringen skal
være sluttført 1.1.2005.
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Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571)

Endringer som ikke framgår av tabellen: Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2002 ble bevilgningen på kap. 571, post 60 økt med 729 mill. kr til kr 33 059 072 000, jf. Innst. 
S. nr. 255 (2001-2002).

Postene 60-68
For omtale av postene 60-68 vises det til program-
kategoriomtalen foran.

Post 21 Kunnskapsutvikling og drift av 
inntektssystemet

I 2002 ble det opprettet en egen post knyttet til
kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet.
For 2003 foreslår departementet en bevilgning på
5,2 mill. kr over denne posten. Midlene vil bli brukt
til å initiere forskning og kunnskapsinnhenting
innen hele det kommunaløkonomiske området.
Videre vil midlene bli brukt i forbindelse med kjøp

av data og ulike tjenester knyttet til drift av inn-
tektssystemet. 

Gjennom Det tekniske beregningsutvalget for
kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)
rapporteres hovedtrekk i økonomi og tjenesteyting
i kommunesektoren. TBU vil i 2003, som i 2002,
finansieres over post 21.

Post 90 Forskudd på rammetilskudd til 
kommuner

I forslag til romertallsvedtak IV bes det om Stortin-
gets samtykke til at det kan utbetales inntil
150 mill. kr i 2003 som forskudd på rammetilskudd
til kommuner for 2004.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

21 Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet 5 000 5 195

60 Innbyggertilskudd 29 795 916 32 330 072 33 268 723

62 Nord-Norgetilskudd 1 041 332 1 080 987 1 077 719

63 Regionaltilskudd 527 303 575 118 582 838

64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, 
post 64 3 231 000 3 214 800 3 069 700

65 Hovedstadstilskudd 182 248 152 609 152 609

67 Storbytilskudd 70 000

68 Forsøk med rammefinansiering av øremerkede 
tilskudd 909 349 770 114 941 216

90 Forskudd på rammetilskudd 64 601

Sum kap. 571 35 751 749 38 128 700 39 168 000
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Kap. 3571 Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 571)

Post 90 Tilbakeføring av forskudd
Ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (2001-2002) fikk
Kommunal- og regionaldepartementet fullmakt til
å gi inntil 150 mill. kr i forskudd på rammetilskudd
for 2003 til kommuner i statsbudsjettet for 2002.
Departementet anslår at det i 2002 vil utbetales om
lag 46,4 mill. kr i forskudd på rammetilskudd.

Utbetalte forskudd vil bli tilbakebetalt i løpet av
2003. 34,4 mill. kr vil bli tilbakebetalt ved at det
foretas et trekk i landsrammen, mens 12 mill. kr vil
bli tilbakebetalt ved at enkelte kommuner som har
fått ekstra rammetilskudd i 2002 får et trekk i ram-
metilskuddet i 2003. 

Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572)

Endringer som ikke framgår av tabellen: Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2002 ble bevilgningen på kap. 572 post 60 økt med 32,8 mill. kr til 12 527 410 000 kr og kap 
572 post 64 økt med 100 mill. kr fra kr 1 124 900 000 til kr 1 224 900 000, jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002).

Postene 60-65

For omtale av post 60-65 henvises det til omtale
under programkategoriomtalen.

Post 90 Forskudd på rammetilskudd til 
fylkeskommuner

I forslag til romertallsvedtak IV bes det om Stortin-
gets samtykke til at det kan utbetales inntil 50 mill.
kr i 2002 som forskudd på rammetilskudd til fyl-
keskommuner for 2003.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

90 Tilbakeføring av forskudd 120 657 34 000 46 371

Sum kap. 3571 120 657 34 000 46 371

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

60 Innbyggertilskudd 16 407 182 12 494 610 12 567 542

62 Nord-Norgetilskudd 704 600 407 656 406 524

64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 
64 1 268 000 1 124 900 1 181 300

65 Hovedstadstilskudd 127 300 69 634 69 634

Sum kap. 572 18 507 082 14 096 800 14 225 000
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Kap. 3572 Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 572)

Post 90 Tilbakeføring av forskudd
Ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (2001-2001) fikk
Kommunal- og regionaldepartementet fullmakt til
å gi inntil 50 mill. kr i forskudd på rammetilskudd
for 2003 til fylkeskommuner i statsbudsjettet for

2002. Kommunal- og regionaldepartementet anslår
at det i 2002 vil utbetales om lag 7 mill. kr i for-
skudd på rammetilskudd for 2003. Utbetalte for-
skudd vil bli tilbakebetalt i 2003 ved at det foretas
et trekk i landsrammen. 

Samlet vekst i kommunesektorens rammeoverføringer

Tabell 3.28 viser tilskudd gjennom inntektssys-
temet i 2002 før og etter korreksjoner for oppgave-
endringer, regelendringer og innlemminger av øre-
merkede tilskudd. Tabellen er i nominelle kroner.
Tabellen viser også Regjeringens forslag til bevilg-

ning for 2003 fordelt på de ulike postene i ramme-
tilskuddet. Kolonne 2 viser anslag på tildeling for
2002 til kommuner og fylkeskommuner. Kolonne 3
viser den samme tildelingen korrigert for oppgave-
endringer m.v. Hensikten med å korrigere for opp-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

90 Tilbakeføring av forskudd 20 555 7 100

Sum kap. 3572 20 555 7 100

Tabell 3.28 Tilskudd gjennom inntektssystemet 2002 og 2003.

Anslag på
regnskap

2002
Korrigert

2002
Forslag

2003

Faktisk
vekst
02/03

Korrigert
vekst
02/03

Innbyggertilskudd 33 059 072 34 718 095 33 268 723 0,6 -4,2

Nord-Norgetilskudd 1 080 987 1 080 987 1 077 719 -0,3 -0,3

Regionaltilskudd 575 118 575 118 582 838 1,3 1,3

Skjønnstilskudd 3 214 800 3 214 800 3 069 700 -4,5 -4,5

Hovedstadstilskudd 152 609 152 609 152 609 0 0

Storbytilskudd 0 0 70 000 100 100

Forsøk 
rammefinansiering 770 114 910 267 941 216 22,2 3,4

Sum kommuner 38 852 700 40 651 876 39 162  805 0,8 -3,7

Innbyggertilskudd 12 527 410 12 584 147 12 567 542 0,3 -0,1

Nord-Norgetilskudd 407 656 407 656 406 524 -0,3 -0,3

Skjønnstilskudd 1 224 900 1 224 900 1 181 300 -3,6 -3,6

Hovedstadstilskudd 69 634 69 634 69 634 0 0

Sum fylkeskommuner 14 229 600 14 286 337 14 225 000 -0,0 -0,4

Sum kommunesektor 53 082 300 54 938 213 53 387 805 0,6 -2,8
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gaveendringer er å gjøre tallstørrelsene for de to
årene sammenlignbare. Oppgaveendringene det er
korrigert for, er nærmere omtalt nedenfor.
Kolonne 4 viser Regjeringens forslag til bevilgning
for 2003. 

Ved behandlingen av St.prp. nr. 62 (1999-2000)
Om kommuneøkonomien 2001 mv. sluttet et fler-
tall i Kommunalkomiteen seg til Regjeringens for-
slag om gradvis å trappe opp skattenes andel av
kommunesektorens inntekter fra om lag 44 til 50
pst. Skattens andel av kommunesektorens inntek-
ter i 2002 er i Nasjonalbudsjettet anslått til 48,5 pst.
Regjeringen forslår at skatteandelen trappes opp til
om lag 49 pst. i 2003. Som følge av målsetningen
om økt skatteandel er rammetilskuddet til kommu-
nesektoren redusert i 2003.

Endringer i oppgavefordeling mellom 
forvaltningsnivåer, regelendringer, innlemming av 
øremerkede tilskudd mv.

I budsjettet for 2003 vil det som tidligere år, bli
gjort en rekke korrigeringer i rammetilskuddet for
endringer i oppgavefordelingen mellom forvalt-
ningsnivåene, regelendringer, innlemminger av
øremerkede tilskudd m.v. Rammetilskuddet til
kommunene vil for 2003 bli korrigert for seks end-
ringer som vil omfattes av overgangsordingen.
Overgangsordningen sørger for at overgangen fra
opprinnelig fordeling til fordeling etter kriteriene i
inntektssystemet vil ta fem år. For en nærmere
beskrivelse av hvordan beløpene vil bli fordelt hen-
vises det til Beregningsteknisk dokumentasjon til
St.prp. nr. 1 (2001-2002) for Kommunal- og regio-
naldepartementet (Grønt hefte). Endringene som
rammetilskuddet vil bli korrigert for i 2003 er opp-
gitt i 2002-kr: 
1. Det øremerkede tilskudd til skolefritidsordnin-

ger (kap. 221, post 63) innlemmes i inntektssys-
temet fra og med 1. august 2003. Også tilskud-
det til private skolefritidsordninger som er god-
kjent av kommunen vil bli innlemmet på samme
tidspunkt. Som et ledd i det samlede budsjett-
opplegget er tilskuddet til skolefritidsordninger
redusert med om lag 217 mill. kr. Tiltaket har
5/12 virkning i 2003 og totalt vil 112,8 mill. kr
innlemmes i inntektssystemet i 2003. Den reste-
rende 7/12 virkningen vil innlemmes i inntekts-
systemet i 2004. 

2. Det øremerkede tilskuddet til leirskoleopplæ-
ring innlemmes i inntektssystemet i 2003. 29,8
mill. kr vil overføres fra kap.221, post 66 på
Utdannings- og forskningsdepartementets bud-
sjett. Om lag 1,4 mill. kr vil overføres fra ramme-
finansieringsforsøket (kap. 571, post 68) og leg-
ges inn i det generelle rammetilskuddet. Totalt

legges da 31,2 mill. kr inn i inntektssystemet. 
3. I statsbudsjettet for 2002 er det bevilget 85 mill.

kr til seniortiltak i grunnskolen og videregå-
ende opplæring på to øremerkede poster (kap.
224, post 62 og kap. 224, post 63). Bevilgningen
på de øremerkede postene dekker aktivitet fra
1.8. 2002. Bevilgningen på de øremerkede pos-
tene vil legges inn i rammetilskuddet til kom-
munene og fylkeskommunene i 2003. Tiltaket
får helårseffekt i 2003. Helårseffekten av tiltaket
er beregnet til 185 mill. kr. I tillegg til midlene
som overføres fra de to øremerkede postene vil
derfor rammetilskuddet til kommunene og fyl-
keskommunene økes med ytterligere 100 mill.
kr. Bevilgningen på 185 mill. kr fordeles mellom
kommunene og fylkeskommunene på grunnlag
av statistikk for årsverksinnsatsen i skoleverket
fra 1.oktober 2001. Totalt vil 117,7 mill. kr over-
føres til kommunenes rammetilskudd i 2003. 

4. Det øremerkede tilskuddet til driftsavtaler med
avtaleløse fysioterapeuter (kap. 739, post 61)
innlemmes i kommunenes rammetilskudd i
2003. Rammetilskuddet øker da med 36 mill. kr. 

5. Det øremerkede tilskuddet til grunnskoleopp-
læring for innvandrere (kap. 254, post 62) ble
innlemmet i kommunenes rammetilskudd 1.
august 2002, med 5/12 effekt. I 2003 vil ytterli-
gere 40,5 mill. kr overføres fra tilskuddet til
grunnskoleopplæring for innvandrere til kom-
munenes rammetilskudd. De resterende 7,7
mill. kr av bevilgningen på den øremerkede pos-
ten vil Utdannings- og forskningsdepartemen-
tet benytte i forbindelse med etableringen av en
særtilskuddsordning til grunnskoleopplæring
for asylsøkere i alderen 16-18 år. 

6. Arbeids- og administrasjonsdepartementet
(AAD) har vedtatt en betydelig økning i pen-
sjonspremien for lærere i 2003. For kommu-
nene anslås merutgiftene til pensjonspremie til
1 148 mill. kr, inklusive arbeidsgivergift. Merut-
giftene vil kompenseres gjennom en tilsvarende
økning i rammetilskuddet. 

Rammetilskuddet til kommunene vil også bli korri-
gert for endringer som vil bli fordelt direkte etter
kostnadsnøkkelen for kommunene. Tallene er opp-
gitt i 2002-kr: 
1. I 2002 ble det lagt inn 25 mill. kr i kommunenes

rammetilskudd i forbindelse med at leirskole-
opphold skal være gratis for elevene fra skoleå-
ret 2002-2003. Tiltaket har 5/12 effekt i 2002.
Helårseffekten av tiltaket er 62,5 mill. kr. I 2003
vil derfor ytterligere 36,5 mill. kr legges inn i
rammetilskuddet. 

2. Ved behandlingen av St.meld. nr 14 (2000-2001),
jf. Innst. S. nr 187 (2000-2001), sluttet Stortinget
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seg til forslaget om at staten overtar det ansva-
ret og de oppgavene knyttet til prestenes reise-
utgifter som kommunene gjennom fellesrådene
hittil har hatt. I Ot.prp. nr 49 (2001-2002) ble det
videre foreslått at staten også overtar det økono-
miske ansvaret som kommunene hittil har hatt
for å dekke utgiftene til prestenes boligtelefo-
ner. Endringen vil tre i kraft fra 01.01.2003. Som
følge av at kommunene og fellesrådene får redu-
serte oppgaver og ansvar reduseres kommune-
nes rammetilskudd med 32 mill. kr i 2003. For
nærmere omtale av endringen vises det til
Ot.prp. nr 49 (2001-2002), Innst. O. nr 43 (2001-
2002) og omtale under kap. 341 i Kultur- og Kir-
kedepartementets budsjettproposisjon for 2003. 

3. Som følge av økt antall elever i private og stat-
lige skoler vil kommunenes rammetilskudd
reduseres med 36,3 mill. kr. 

4. I 2002 ble rammetilskuddet økt med 100 mill. kr
som følge av økt timetall for 2.- 4. klasse fra høs-
ten 2002. Tiltaket har 5/12 effekt i 2002. Helårs-
effekten er 240 mill. kr. I 2003 vil derfor ytterlige
140 mill. kr legges inn i rammetilskuddet. 

5. Enkelte kommuner og fylkeskommuner har
merutgifter knyttet til tospråklighet (norsk –
samisk). Berørte kommuner har fått kompensa-
sjon gjennom rammetilskuddet. I 2003 vil
5 mill. kr overføres fra kommunenes rammetil-
skudd til Sametingets tilskuddsordning. Same-
tinget får da ansvaret for å fordele midlene til de
aktuelle kommunene. 

6. Det skal opprettes et nytt statlig organ for
Norsk Pasientskadeerstatning fra 1.1.2003. I
den forbindelse skal landets kommuner betale
en premie til Norsk Pasientskadeerstatning
som forsikringsordning for kommunenes helse-
tjeneste. Kommunene får full kompensasjon for
økte utgifter gjennom en økning av rammetil-
skuddet på 11,4 mill. kr. 

7. Kommunene har hittil fått dekket sine utgifter
ved Stortingsvalg gjennom en egen refusjons-
ordningen på 116,5 mill. kr over kap. 502 på
Kommunal- og regionaldepartementets bud-
sjett. I samsvar med Stortingets vedtak ved
behandlingen av Kommuneproposisjonen for
2003, vil denne refusjonsordningen innlemmes
i inntektssystemet fra og med 2003. I 2003 vil
det innlemmes 29,1 mill. kr i inntektssystemet,
som videreføres hvert år deretter. 

Rammetilskuddet til kommunene vil i tillegg bli
korrigert for en ordning som vil bli holdt utenfor
overgangsordningen for kommunene, og gitt en
særskilt fordeling:
1. Deler av det øremerkede tilskuddet til driftsom-

legging ved Conrad Svendsen senter (kap. 673,

post 60) innlemmes i kommunenes rammetil-
skudd i 2003. Som følge av en driftsomlegging
ved Conrad Svendsen (CSS) senteret i 2001,
som innebar at en rekke kommuner overtok
ansvaret for beboere ved institusjonen som tid-
ligere var finansiert av fylkeskommunene, ble
det i 2002 opprettet en egen øremerket bevilg-
ning på 32 mill. kr. Bevilgningen ble tildelt kom-
muner som overtok ansvar for brukere som
hadde opphold ved CSS 01.01.2001. 28,9 mill. kr
av denne bevilgningen vil legges inn i kommu-
nenes rammetilskudd i 2003. Midlene vil bli
holdt utenfor overgangsordningen t.o.m. 2007.
De resterende 3,2 mill. kr på årets bevilgning vil
videreføres som et driftstilskudd til Conrad
Svendsen senteret. 

Rammetilskuddet til fylkeskommunene vil for 2003
bli korrigert for følgende endringer som vil bli
omfattet av overgangsordningen. Tallene er opp-
gitt i 2002-kr: 
1. I statsbudsjettet for 2002 er det bevilget 85 mill.

kr til seniortiltak i grunnskolen og videregå-
ende opplæring på to øremerkede poster (kap.
224, post 62 og kap. 224, post 63). Bevilgningen
på de øremerkede postene dekker aktivitet fra
1.8. 2002. Bevilgningen på de øremerkede pos-
tene legges inn i rammetilskuddet til kommu-
nene og fylkeskommunene i 2003. Tiltaket får
helårseffekt i 2003. Helårseffekten av tiltaket er
beregnet til 185 mill. kr. I tillegg til midlene som
overføres fra de to øremerkede postene vil der-
for rammetilskuddet til kommunene og fylkes-
kommunene økes med ytterligere 100 mill. kr.
Bevilgningen på 185 mill. kr fordeles mellom
kommunene og fylkeskommunene på grunnlag
av statistikk for årsverksinnsatsen i skoleverket
fra 1. oktober 2001. Totalt vil 67,3 mill. kr over-
føres til fylkeskommunenes rammetilskudd i
2003. 

2. I statsbudsjettet for 2002 er det lagt inn 11,1
mill. kr i fylkeskommunenes rammetilskudd for
å sikre alle fylkeskommuner muligheten til å ha
en ordning med ungdomskort i kollektivtran-
sporten. Tiltaket har 5/12 effekt i 2002. Helårs-
effekten av tiltaket er 26,6 mill. kr. I 2003 vil de
resterende 15,5 mill. kr legges inn i fylkeskom-
munenes rammetilskudd. 

3. I forbindelse med sluttoppgjøret mellom staten
og fylkeskommunene for spesialisthelsetjenes-
ten fikk fylkeskommunene en gjeldslette på 2,1
mrd. kr i Revidert nasjonalbudsjett 2002. Som
følge av gjeldsletten har fylkeskommunene fått
redusert behov for inntekter til å dekke kapital-
kostnader knyttet til gjelden. Det er derfor
beregnet et uttrekk fra fylkeskommunenes inn-
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tekter knyttet til reduserte renter og avdrag på
200 mill. kr. 100 mill. kr ble trukket ut i 2002, de
resterende 100 mill. kr trekkes ut i 2003. 

4. På bakgrunn av nye opplysninger om lånegjeld
knyttet til RIT2000, vil Kommunal- og regional-
departementet foreslå en økning i gjeldsslette-
tilskuddet til Sør-Trøndelag fylkeskommune på
493,9 mill. kr i nysalderingen av budsjettet for
2002. Som følge av den økte gjeldsletten får Sør-
Trøndelag fylkeskommune redusert behov for
inntekter til å dekke kapitalkostnader knyttet til
gjelden. Det er derfor beregnet et uttrekk fra
fylkeskommunenes rammetilskudd i 2003 knyt-
tet til reduserte renter og avdrag på 46,3 mill. kr. 

5. I kommuneproposisjonen for 2002 (St.prp. nr.
82 (2000-2001)) er det i pkt. 2.3.4 anslått at i
underkant av 20 pst. av fylkeskommunenes
administrasjonsutgifter (om lag 750 mill. kr)
direkte kan relateres til spesialisthelsetjenes-
ten. Dette ble lagt til grunn for uttrekk i fylkes-
kommunenes ramme for 2002. Det ble videre
signalisert at departementet mente at det var
grunnlag for ytterlige effektivisering og sam-
ordning av fylkeskommunenes sentrale admi-
nistrative enheter de kommende årene, og at
dette må tas hensyn til i de framtidige inntekts-
rammene. På denne bakgrunn reduseres fyl-
keskommunenes rammetilskudd med 180 mill.
kr i 2003 knyttet til effektivisering og samord-
ning av den fylkeskommunale administrasjon. 

6. I Ot.prp. nr 79 (2001-2002) Om lov om folkehøy-
skoler foreslås at det offentlige tilskuddet til fol-
kehøyskoler i sin helhet skal håndteres av sta-
ten. Den nåværende ordningen er at 5/6 av til-
skuddet bevilges av staten og at 1/6 bevilges av
fylkeskommunen der skolen ligger. Samling av
tilskuddet hos staten innebærer at fylkeskom-
munenes andel av tilskuddet trekkes ut av ram-
metilskuddet til fylkeskommunene og overfø-
res til den statlige bevilgningsrammen, jf, St.
prp nr 64 (2001-2002). Fylkeskommunenes ram-
metilskudd reduseres derfor med 75 mill. kr i
2003. 

7. I forslag til lov om fagskoleutdanning som
Regjeringen vil legge frem for Stortinget høsten
2002 foreslås det at de midlene som i dag ligger
i rammeoverføringene til fylkeskommunene og
som benyttes til drift av teknisk fagskole, skal
trekkes ut av rammeoverføringene og benyttes
til å etablere en tilskuddsordning basert på stu-
denttall. Den nye ordningen vil tre i kraft fra 1.
august 2003. Helårsvirkningen av omleggingen
er en reduksjon i rammetilskuddet på 256 mill.
kr. Tiltaket har 5/12 effekt i 2003. Fylkeskom-
munenes rammetilskudd reduseres derfor med
om lag 106,7 mill. kr i 2003. 

8. Arbeids- og administrasjonsdepartementet
(AAD) har vedtatt en betydelig økning i pen-
sjonspremien for lærere i 2003. Merutgiftene til
fylkeskommunene anslås til 466 mill. kr, inklu-
sive arbeidsgiveravgift. For å kompensere fyl-
keskommunene for merutgiftene øker ramme-
tilskuddet tilsvarende. 

Rammetilskuddet til fylkeskommunene vil også bli
korrigert for fire endringer som ikke omfattes av
overgangsordningen, men som vil bli lagt direkte
inn etter kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene: 
1. Som følge av økt antall elever i private skoler

reduseres fylkeskommunenes rammetilskudd
med 20,7 mill. kr. 

2. Det skal opprettes et nytt statlig organ for
Norsk Pasientskadeerstatning fra 1.1.2003. I
den forbindelse skal fylkeskommunene betale
en premie til Norsk Pasientskadeerstatning
som forsikringsordning for fylkeskommunenes
ansvar for tannhelsetjenesten. Fylkeskommu-
nene får full kompensasjon for økte utgifter
gjennom en økning av rammetilskuddet på 0,8
mill. kr. 

3. Fylkeskommunene har hittil fått dekket sine
utgifter ved Stortingsvalg gjennom en refu-
sjonsordning på 17,2 mill. kr under kap. 502 på
Kommunal- og regionaldepartementets bud-
sjett. I samsvar med Stortingets vedtak ved
behandlingen av Kommuneproposisjonen for
2003, vil denne refusjonsordningen innlemmes
i inntektssystemet fra og med 2003. I 2003 vil
det innlemmes 4,3 mill. kr i inntektssystemet
som videreføres hvert år deretter.

4. I Revidert nasjonalbudsjett for 2002 fikk fylkes-
kommuner som fikk nominell reduksjon i kom-
pensasjon for autodieselavgift fra 1999 til 2000
en tilleggsbevilgning over rammetilskuddet på
10,8 mill. kr. Denne bevilgningen var en
engangsbevilgning. Fylkeskommunenes ram-
metilskudd reduseres derfor med 10,8 mill. kr i
2003. 

Rammetilskuddet til fylkeskommunene vil også bli
korrigert for en ordning som vil bli holdt utenfor
overgangsordningen for fylkeskommunene, og gitt
en særskilt fordeling: 
1. I statsbudsjettet for 2002 er det lagt inn om lag

43 mill. kroner i fylkeskommunenes rammetil-
skudd i tilknytning til innføringen av en lands-
omfattende ordning med skole- og studentmo-
derasjon på periodekort fra 1. august 2002. Hel-
årseffekten av tiltaket er beregnet til 85 mill.
kroner. I 2003 vil de resterende 42 mill. kroner
legges inn i fylkeskommunenes rammetil-
skudd.
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Kap. 573 Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for 
spesialisthelsetjenesten

Endringer som ikke framgår av tabellen: Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2002 ble bevilgningen på kap. 573, post 60 økt med kr 2 132 000 000 til kr 17 777 600 000 og 
kap. 573, post 62 økt med 256 mill. kr til 1,02 mrd. kr, jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002).

Bevilgningene over kap. 573 var engangsbe-
vilgninger i 2002 i tilknytning til det økonomiske
oppgjøret mellom staten og fylkeskommunene ved
statens overtakelse av spesialisthelsetjenesten. 

Post 60 Tilskudd til sletting av gjeld mv.

Det gis ikke tilskudd til sletting av gjeld i 2003. 
I statsbudsjettet for 2002 ble det bevilget 15 645

mill. kr i tilskudd til sletting av fylkeskommunal

lånegjeld. Detaljene i gjeldsoppgjøret er nærmere
beskrevet i St.prp. nr. 82 (2000-2001). Bevilgningen
ble økt med 2 132 mill. kr i forbindelse med
behandlingen av St.prp. nr. 63 (2001-2002). På bak-
grunn av nye opplysninger om lånegjeld knyttet til
RIT2000, vil Kommunal- og regionaldepartementet
foreslå ytterligere gjeldsslette til Sør-Trøndelag fyl-
keskommunen på 493,9 mill. kr i nysalderingen av
budsjettet for 2002. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

60 Tilskudd til sletting av gjeld mv. 15 645 600

61 Tilskudd til feriepenger/likviditetsstyrking 2 295 000

62 Tilskudd til utstyr 764 000

Sum kap. 573 18 704 600
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Programområde 14 Bolig, bomiljø og bygningssaker

Samlede utgifter under programområde 14

Samlede inntekter under programområde 14

Under programområde 14 blir regjeringens poli-
tikk for bolig- og bygningssektoren presentert.
Programkategori 14.10 Bolig og bomiljø, er i
hovedsak knyttet til virksomheten i Husbanken.
Programområde 14.20 Bygningssaker, omtaler
virksomheten til Statens bygningstekniske etat.

Overordnede mål

Det overordnede målet for regjeringens boligpoli-
tikk er at alle skal kunne disponere en god bolig i
et godt bomiljø. 

For bygningspolitikken er det overordnede
målet at bygg og anlegg skal ha god kvalitet.

Hovedmål og strategier

Av de overordnede bolig- og bygningspolitiske
målsettingene avledes delmål. 

De boligpolitiske delmålene er:
– god boligdekning og et godt fungerende bolig-

marked
– god boligfordeling

– gode boliger og godt bomiljø
– botrygghet
– en funksjonell og rettferdig organisering av eie-

og leieforhold

De bygningspolitiske delmålene er:
– bygg og anlegg som ivaretar hensyn til helse,

miljø, sikkerhet, tilgjengelighet og estetikk
– god og effektiv byggesaksprosess
– god og effektiv tilrettelegging av tomter
– god kompetanse hos aktørene i bygg- og

anleggsvirksomheten
– bærekraftig byutvikling

Målene søkes nådd ved bruk av økonomiske og
juridiske virkemidler, og gjennom veiledning og
informasjon. De økonomiske virkemidlene blir i all
hovedsak forvaltet av Husbanken. Statens byg-
ningstekniske etat er den sentrale fagmyndighet
for det bygningstekniske regelverket. Det ble i
2001 opprettet en treårig prøveordning med et hus-
leietvistutvalg i Oslo.

(i 1 000 kr)

Kat. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

14.10 Bolig og bomiljø 16 233 069 17 036 350 19 115 750 12,2

14.20 Bygningssaker 30 444 31 300 34 700 10,9

Sum område 14 16 263 513 17 067 650 19 150 450 12,2

(i 1 000 kr)

Kat. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

14.10 Bolig og bomiljø 11 218 800 13 035 810 14 053 026 7,8

14.20 Bygningssaker 15 029 12 200 12 700 4,1

Sum område 14 11 233 829 13 048 010 14 065 726 7,8
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Programkategori 14.10 Bolig og bomiljø

Samlede utgifter under programkategori 14.10

Samlede inntekter under programkategori 14.10

Under kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak, forvaltes
post 60 Handlingsprogram for Oslo indre øst,
post 73 Tilskudd til opplysning, informasjon m.m.
og en mindre del av post 78 Tilskudd til utvikling
av bomiljø, boligforvaltning og boligpolitikk av
Kommunal- og regionaldepartementet. Husbanken
forvalter alle øvrige budsjettposter som omtales i

programkategorien, med unntak av kap. 585 Hus-
leietvistutvalget i Oslo. 

Budsjettforslag for 2003 - prioriteringer
I budsjettet for 2003 har regjeringen lagt følgende
hovedprioriteringer til grunn: 

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

580 Bostøtte 1 790 393 1 757 000 1 932 800 10,0

581 Bolig- og bomiljøtiltak 776 581 863 150 837 700 -2,9

582 Skoleanlegg 70 000 160 000 128,6

585 Husleietvistutvalget i Oslo
 (jf. kap. 3585) 4 000 4 650 16,3

586 Tilskudd til omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser 2 092 638 2 761 800 3 210 300 16,2

2412 Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 
5312 og 5615) 11 573 457 11 580 400 12 970 300 12,0

Sum kategori 14.10 16 233 069 17 036 350 19 115 750 12,2

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

5312 Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 
2412) 5 803 789 6 406 610 6 711 826 4,8

5615 Renter fra Den Norske Stats Hus-
bank (jf. kap. 2412) 5 415 011 6 629 000 7 341 000 10,7

3585 Husleietvistutvalget i Oslo
 (jf. kap. 585) 200 200 0,0

Sum kategori 14.10 11 218 800 13 035 810 14 053 026 7,8
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– Som et ledd i regjeringens tiltaksplan mot fattig-
dom foreslår regjeringen å forbedre bostøttere-
glene gjennom å avvikle finansieringskravet
(dvs. hvordan boligen er finansiert) for mål-
gruppen barnefamilier i sin helhet fra 1. termin-
utbetaling 2003. 

– Innsatsen for bostedsløse er prioritert innenfor
ordningen med boligtilskudd til etablering,
utbedring og utleieboliger. Bruken av hospits
for bosetting av barnefamilier skal reduseres.

– Boligpolitiske virkemidler skal brukes aktivt for
å bidra til bosetting av flyktninger i kommu-
nene. 

– Innenfor en samlet låneramme på 14 mrd. kr
skal Husbanken prioritere etablering og byg-
ging av boliger for vanskeligstilte. 

– Finansiering av nye barnehageplasser er høyt
prioritert innenfor neste års låneramme.

– Regjeringen har med virkning fra 1. januar 2003
opprettet en ny låneordning, Startlån. Ordnin-
gen med Startlån skal forenkle det offentlige
lånesystemet for husholdninger som har pro-
blemer med å oppnå kreditt på det ordinære
kredittmarkedet og som derfor har vansker
med å komme inn på boligmarkedet. Startlånet
erstatter dagens kjøpslån og etableringslån. Det
er kommunene som skal administrere ordnin-
gen. 

– For å bidra til redusert husleie, og dermed
lavere bokostnader for leietakere, foreslår
regjeringen å forlenge løpetiden på lån til utleie-
boliger fra 30 til 50 år.

– Regjeringen vil videreføre arbeidet med Bygg-
søk, systemet for elektronisk behandling av
byggesaker. Systemet gjør det mulig å behandle
alle deler av en byggesak over internett.

– Regjeringen skal høsten 2003 legge fram en
egen stortingsmelding om boligpolitikken. 

Status

Den nye folke- og boligtellingen som ble gjennom-
ført i november 2001, viser følgende:
– Det er 1 962 000 privathusholdninger i Norge.

Dette er en økning på 210 000 husholdninger,
noe som tilsvarer en økning på 12 pst. for årene
1990-2001. I samme periode ble det bygd
212 000 boliger, hvorav i størrelsesorden
150 000 eller 70 pst. med lån og/eller tilskudd
fra Husbanken. De senere år har denne andelen
vært på omlag 50 pst.

– To av tre nordmenn bor i enebolig og eneboli-
ger utgjør 56 pst. av det totale antall boliger i
Norge. 13 pst. av befolkningen bor i blokk, leie-
gård eller lignende som andelsmessig utgjør 18
pst. av boligmassen. 

– 78 pst. av husholdningene eier den boligen de
bor i, enten personlig eller gjennom borettslag
o.a. Dette er på linje med eierandelen i 1990, og
indikerer at andelen leieboliger har vært stabil
for landet under ett. For Oslo har imidlertid
andelen av husholdningene som leier bolig økt
fra omlag 25 pst. i 1990 til omlag 33 pst. i 2001. 

– Enpersonhusholdningene utgjorde 38 pst. av
husholdningene i 2001. Tilsvarende andel var
34 pst. i 1990.

– Boligene er gjennomsnittlig blitt noe større
med økt antall boliger på 5 rom eller mer. Gjen-
nomsnittlig boareal pr. person har økt fra 42
kvm i 1988 (Boforholdsundersøkelsen 1988) til
50 kvm i 2001.

– Tilgjengeligheten for rullestolbrukere er lav. 83
pst. av de bosatte i Norge bor i boliger hvor rul-
lestolbrukere ikke kan komme inn ved egen
hjelp. De senere år har rundt halvparten av boli-
gene som oppføres med lån eller tilskudd fra
Husbanken hatt livsløpsstandard.

Regjeringen har i Ot.prp. nr. 63 (2001-2002) Om lov
om endringer i lov 4. februar 1960 nr. 2 om boretts-
lag og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner
(eierseksjonsloven), sørget for at frivillige organi-
sasjoner som engasjerer seg i å skaffe botilbud for
sosialt vanskeligstilte, lettere kan erverve boliger i
sameier og borettslag. 

Videre har regjeringen i Ot.prp. nr. 112 (2001-
2002) Om lov om endringer i plan- og bygningslo-
ven (tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.),
foreslått forenklinger som vil medføre mindre
byråkrati og raskere offentlig saksbehandling av
byggesaker. Regjeringen har i tillegg satt ned et
offentlig utvalg som skal ha særlig fokus på forenk-
ling av bygningslovgivningen. Arbeidet skal være
sluttført i løpet av tre år, dvs. i 2005. Nærmere
omtale er gitt under programkategori 14.20 Byg-
ningssaker.

Handlingsplanen for eldreomsorgen har
betydd en sterk satsing på bygging av syke-
hjemsplasser og omsorgsboliger for eldre. I 2000
ble måltallet på 5 800 enheter nådd med god mar-
gin. I 2001 ble det gitt tilsagn til noe færre enheter
enn måltallet på 7 800. Grunnen til dette er at det
ble søkt om tilskudd til flere sykehjemsplasser enn
det som var lagt til grunn i budsjetteringen.

Bolig- og byggesektoren står overfor store mil-
jøutfordringer. Sektoren står for ca. 40 pst. av ener-
gibruken og 40 pst. av materialbruken i samfunnet.
40 pst. av avfall til deponi er byggavfall. Miljøhen-
syn er allerede delvis integrert i virkemiddelappa-
ratet i sektoren, men det står fortsatt mye igjen før
disse hensynene er tilstrekkelig ivaretatt. 
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Kap. 2412 Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 5312 og 5615)

Husbanken skal gjennomføre regjeringens bolig-
og bygningspolitikk målrettet og effektivt og
fremme bygging av boliger med nøktern standard
og god kvalitet. Hensynet til god økologisk og øko-
nomisk ressursbruk og til god byggeskikk skal iva-
retas gjennom påvirkning av nybygging og forny-
else av eksisterende boliger. 

Husbanken har mange virkemidler for å bidra
til å nå de boligpolitiske målene; lån, tilskudd, råd
og veiledning. Husbanken gir lån og tilskudd til
boligbygging, boligfornyelse, boligetablering,
omsorgsboliger, barnehager mv. Deler av låne- og
tilskuddsordningene, som det nye startlånet og
boligtilskuddet, er behovsprøvde ordninger som
skal gjøre det lettere for husstander med etable-
ringsproblemer å skaffe seg en bolig. Bostedsløse,
flyktninger og andre særlig vanskeligstilte er prio-
riterte målgrupper.

Husbanken forvalter den statlige bostøtteord-
ningen og har tilskuddsordninger som skal stimu-
lere bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplas-
ser for pleie- og omsorgstrengende eldre og for
personer med psykiske lidelser.

Husbanken disponerer videre virkemidler som
skal øke bolig- og bomiljøkvaliteten i eksisterende
boligområder, særlig i byer og tettbygde strøk. I til-
legg har Husbanken ansvar for det statlige bygge-
skikkarbeidet. Husbanken skal øke kommunenes,
byggebransjens og andres bevissthet og kompe-
tanse om god byggeskikk gjennom bl.a. undervis-
ningsopplegg, kursvirksomhet, fagdager, informa-
sjonsformidling og arkitektkonkurranser. 

I 2002 ble det etablert en rentekompensasjons-
ordning for å stimulere kommunene til en ekstra
satsing for opprusting av skoleanleggene. Husban-
ken administrerer utbetalingene til kommunene.

En egen stortingsmelding om boligpolitikken
som vil legges fram høsten 2003, skal se nærmere

på låne- og tilskuddsordningene og drøfte Husban-
kens innretting og organisering.

Resultatrapport 2000-2002 

De samlede boliginvesteringene har de siste to
årene vist en betydelig sterkere vekst i forhold til
investeringene ellers i Fastlands-Norge. Det ble i
2000 satt i gang bygging av 23 550 nye boliger,
eller 15 pst. flere enn året før. Boligbyggingen gikk
ytterligere opp med 25 300 nye boliger i 2001.
Dette betyr en vekst i igangsettingen av nye boli-
ger i 2001 på vel 7 pst., dvs. om lag samme vekst i
boliginvesteringene som året før. 

Antall nye boliger har økt de siste årene, men
størrelsen på boligene har jevnt over blitt mindre.
Gjennomsnittlig bruksareal pr. bolig har gått grad-
vis ned fra 130 kvm i 1997 til 118 kvm i 2001. Den
omfattende byggingen av omsorgsboliger de siste
årene er en viktig årsak til at gjennomsnittsarealet
har gått ned. Den gjennomsnittlige størrelsen på
husholdningene går i tillegg ned, og dermed øker
behovet for mindre boliger.

Den sterke veksten i prisene både på nye og
brukte boliger fortsatte i 2002. Prisene på brukte
boliger steg mest, og dette har trolig medvirket til
den økte boligbyggingen. Etterspørselen etter boli-
ger har vært stigende i de største byene. Spesielt
gjelder dette for Oslo-området som også har fått
den sterkeste prisoppgangen.

Til tross for relativt høye igangsettingstall de to
siste årene, tilsier den lave boligbyggingen på
1990-tallet at det fremdeles vil være større etter-
spørsel enn tilgang på boliger i mange større
bysentra de nærmeste årene. I de siste årene har
det vært et viktig boligpolitisk mål å øke innsatsen
i pressområdene for å redusere regional ubalanse i
boligmarkedet. Bl.a. er situasjonen vanskelig når

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Driftsutgifter 232 974 242 400 262 300

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 4 557 4 000 5 000

72 Rentestøtte 68 789 67 000 32 000

90 Lån til Husbanken, overslagsbevilgning 11 267 137 11 267 000 12 671 000

Sum kap. 2412 11 573 457 11 580 400 12 970 300
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det gjelder tilgangen på tomter i pressområdene.
Tilgangen på arbeidskraft i bygg- og anleggsnærin-
gen kan også utgjøre en begrensende faktor. I 2000
økte likevel igangsettingen av nye boliger i Oslo og
Akershus med over 40 pst. Også i 2001 lå igangset-
tingen av nye boliger høyest i Akershus (absolutte
tall), mens Oslo - som fulgte etter Akershus–
hadde den klart største veksten sammenliknet
med året før.

Selv om igangsettingen av nye boliger nådde
en topp i 2001, var det likevel en avtakende tendens
i de siste fire månedene i forhold til året før. Denne
tendensen har i noen grad fortsatt i 2002. Ved

utgangen av 1. halvår er antall igangsatte boliger
redusert med 11 pst. i forhold til samme tidsrom i
2001. Størst var nedgangen i Akershus der antall
igangsatte boliger er redusert med 32 pst. I Oslo
var nedgangen på 13 pst. Regjeringen forventer
likevel at boligbyggingen vil ligge på et høyt nivå. I
nasjonalbudsjettet for 2003 er det anslått at 23 500
nye boliger vil bli igangsatt pr. år i 2002 og i 2003. I
tillegg til høyt nivå på nybyggingen er det et bety-
delig potensial for vekst i rehabiliteringsmarkedet.
På 1970-tallet ble over 40 000 boliger igangsatt
hvert år, og mange av disse nærmer seg rehabilite-
ringsmoden alder. 

1) Tall for 1. halvår 2002 foreligger ikke.
2) Inkludert antall boliger med tilsagn fra kommunene.
3) Antall husholdninger med støtte 1. termin 2000, 2001 og 2002. Gjelder ikke klagebehandling, etterbetaling og overgangsord-

ning.

Tabell 3.29 Husbankens virksomhet i 2000, 2001 og 1. halvår 2002. 

Ordning 2000 2001 1. halvår 2002

Lån:

Oppføringslån, antall ordinære boliger med tilsagn 9 989 11 307 6 827

Oppføringslån, gjennomsnittlig størrelse i kvm 104 94 89

Alle igangsatte boliger, gjennomsnittlig størrelse i 
kvm1) 124 118 -

Omsorgsboliger/sykehjemsplasser, antall enheter 
med tilsagn 313 93 39

Oppføringslån, antall boliger med tilsagn om lånetil-
legg 8 162 8 332 5 153

Etableringslån, antall saker med tilsagn1) 8 157 11 324 -

Kjøpslån, antall boliger med tilsagn 2 165 4 207 2 234

Utbedringslån, antall boliger med tilsagn 15 014 10 651 7 926

Tilskudd:

Omsorgsboliger/sykehjemsplasser, antall enheter 
med tilsagn 6 235 7 437 3 265

Tilskudd til boligkvalitet, antall boliger med tilsagn  4 874 4 846 3 134

Boligtilskudd2) til etablering og til utleieboliger, antall 
boliger med tilsagn 2 289 2 595 1 316

Herav boligtilskudd til utleieboliger 901 1 045 843

Boligtilskudd til tilpasning, antall saker med tilsagn 
fra kommunene1) 5 362 5 157 -

Bostøtte, antall husholdninger med støtte3) 99 924 102 896 101 691
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Tabellen gir en oppsummering av Husbankens
aktivitet i 2000, 2001 og 1. halvår 2002.

Husbankens samlede utlånsramme er økt bety-
delig de senere år fra 9 mrd. kr i 1999, til 11 mrd.
kr i 2000 og 13 mrd. kr i 2001 og 2002. 

Rammen ble fullt utnyttet i 2001. Det har vært
en markert vridning av bruken av Husbankens
låneramme i 2001 slik at andelen av de behovs-
prøvde låneordningene til vanskeligstilte grupper
(kjøpslån og etableringslån) økte fra 27 pst. i 2000
til 38 pst. i 2001. 

I 2001 ble i alt 14 225 nye boliger godkjent for
finansiering i Husbanken. Nærmere 3 000 av disse
boligene var omsorgsboliger. Antall godkjente boli-
ger med oppføringslån var det høyeste på seks år.
Det var også et rekordstort antall bevilgede kjøps-
lån. I 2001 ble det bevilget 4 200 kjøpslån, nesten
en fordobling i forhold til året før. Husstander som
fikk kjøpslån i 2001 hadde en gjennomsnittsinntekt
på kr 261 900. Til sammenligning var gjennomsnitt-
lig inntekt pr. husstand i Norge kr 381 500 i 2001.
Etableringslån økte også sterkt i 2001. Nærmere
40 pst. flere husstander fikk etableringslån i 2001,
sammenlignet med 2000. Det ble gitt etablerings-
lån til 11 300 husstander i 2001. Dette er om lag
3 000 flere enn i 2000. 

Husbankens tilskuddsrammer på tilsammen
5,4 mrd. kr ble også nyttet fullt ut i 2001. 

Det ble gitt boligtilskudd til etablering til 13 pst.
flere boliger i 2001. Det har særlig vært en økning i
antall utleieboliger for unge og vanskeligstilte. De
fleste av utleieboligene fikk oppføringslån. 

Rammen for oppstartingstilskuddet ble fullt
utnyttet, men det ble godkjent noe færre enheter
enn måltallet. Dette skyldes at sykehjemsandelen
har gått opp. Det ble gitt tilsagn til 7 437 boenheter
i forhold til et mål på 8 240 enheter. Antall god-
kjente enheter innebar likevel en vekst i forhold til
2000 på 19 pst. 418 av omsorgsboligene var knyttet
til opptrappingsplanen for psykisk helse.

Serviceerklæringer og driftsmål angir mål for
Husbankens service og drift. Disse er i stor grad
blitt nådd i 2001. Den store pågangen etter kjøps-
lån har imidlertid ført til noe lengre saksbehand-
lingstider enn ønskelig. For bostøtten har store
restanser for klagesaker på bostøtte vært et pro-
blem, men restansene er nå fjernet. 

Oppgavene til Statens byggeskikkutvalg ble
overført til Husbanken f.o.m. 2000. Husbanken har
i 2001 bistått departementet i forbindelse med opp-
rettelse av et eget Husleietvistutvalg i Oslo (HTU).
Fra og med 2002 er det opprettet et eget budsjett-
kapittel for HTU, jf. omtale under kap. 585.

Regjeringen vil i løpet av 2002 legge fram en
stortingsmelding om Husbankens virksomhet i
2000 og 2001.

Husbankens rentenivå 

Det generelle rentenivået har økt i 2001. Renten i
Husbanken er knyttet til henholdsvis 3 måneders
statskasseveksler (flytende rente) og 5 års stats-
obligasjoner (fast rente). Tabellen under viser
utviklingen i Husbankens rentesatser i 2001 og
2002.

1) Gjelder rentesatsen ved utgangen av kvartalet.
2) Renten ved utgangen av 4. kvartal vil først foreligge i 

oktober.

Husbankens låneramme 2003

Regjeringen foreslår en låneramme på 14 mrd. kr i
2003. Innenfor denne rammen skal Husbanken pri-
oritere etablering og bygging av boliger for van-
skeligstilte. Finansiering av nye barnehageplasser
er også høyt prioritert. Husbanken skal disponere
lånerammen til oppføring av boliger jevnt over
året. For lån til nybygging skal prosjekter med livs-
løpsstandard og prosjekter med gode miljøkvalite-
ter og god ressursbruk bli prioritert. 

Det foreslås at løpetiden for lån til utleieboliger
forlenges fra 30 til 50 år. Dette vil redusere hus-
leien og dermed bidra til lavere boutgifter for leie-
takerne.

Husbankens utlånspolitikk vil bli gjennomgått i
en egen stortingsmelding om boligpolitikk som
legges fram høsten 2003. 

Tabell 3.30 Nominelle rentesatser 2001-2002 (i pst).

År Kvartal Flytende Fast 1)

2001 1. kvartal 7,0 6,5

2. kvartal 7,4 6,6

3. kvartal 7,4 7,1

4. kvartal 7,4 6,7

2002 1. kvartal 7,3 6,4

2. kvartal 7,3 6,9

3. kvartal 6,9 7,3

4. kvartal2) 7,2 -
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1) Antall boliger med tilsagn eller prosjektgodkjenning. 
2) En bolig kan få flere lånetillegg.
3) Antall boliger med oppføringslån/kjøpslån.
4) Boliger med oppføringslån inkl. omsorgsboliger med livsløpsstandard. I tillegg har 1 132 boliger i 2001 heis. Disse antas også 

å ha livsløpsstandard.
5) Tallene nedenfor omfatter personrettede utbedringslån.

Tabell 3.31 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultat for lån.

Resultatmål og oppfølgingskriterier
2001

1. halvår
2002

Bidra til å dekke behovet for nye, gode og nøkterne boliger

Antall nye boliger med innvilget1)oppføringslån i Husbanken 11 307 6 827

Bidra til at mål om barnehagedekning blir oppfylt

Antall barnehageplasser med innvilget lån i Husbanken 2 285 2 516

Stimulere til at nye boliger som bygges har spesielle, ønskede tilleggskvaliteter2)

Andel boliger med gode uteareal 26 pst.  34 pst.

Andel boliger med premiering for helse, miljø og sikkerhet 58 pst.  43 pst.

Andel boliger med livsløpsstandard 39 pst. 39 pst.

Andel boliger i lavhus med heis 10 pst. 12 pst.

Stimulere til god og nøktern utbedring av boliger

Antall boliger med innvilget utbedringslån totalt 10 651 7 926

Antall boliger med innvilget lån til fornyelse i tett bebyggelse 8 438 6 656

Antall boliger med innvilget lån til utbedring til ENØK-formål 698 381

Antall boliger med innvilget lån til utbedring til kulturhistorisk og  
antikvarisk verdi 124 12

Bidra til at prioriterte målgrupper på boligmarkedet kan få dekket sitt behov for 
gode og egnede boliger

Antall boliger med innvilget lån til anskaffelse av bolig3) 15 514 9 061

Fordeling etter utvalgte (vanskeligstilte) brukergrupper:

Funksjonshemmede 325 94

Flyktninger 228 198

Ungdom/studenter 3 561 2 127

Antall boliger med spesielle tilleggskvaliteter for funksjonshemmede4) 7 762 3 842

Antall boliger med innvilget lån slik at forskjellige brukergrupper kan  bli 
boende i boligen. Etter utvalgte (vanskeligstilte) brukergrupper5) 1 515 889

Funksjonshemmede 162 67

Økonomisk vanskeligstilte 249 81

Eldre 64 93
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Post 1 Driftsutgifter og post 45 Større 
utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan 
overføres

Ved inngangen til 2002 var om lag 370 personer
ansatt i Husbanken. Husbanken har regionkontor i
Hammerfest, Bodø, Trondheim, Bergen og to regi-
onkontor som er samlokalisert med hovedkontoret
i Oslo (regionkontor Sør og Øst). I tillegg til nevnte
regionkontor opprettet Husbanken høsten 2002 et
servicekontor i Arendal. Husbanken vil i 2003
arbeide videre med oppbygging av det nye service-
kontoret og på sikt lokalisere regionkontor Sør i
Arendal.

Husbanken administrerer fra 2002 den nye ren-
tekompensasjonsordningen for skoleanlegg, jf.
omtale under kap. 582 Skoleanlegg. 

For å styrke kommunenes evne til å skaffe
bolig til unge og vanskeligstilte, vil Husbanken
videreføre arbeidet med å bistå kommunene med
utarbeidelse av boligsosiale handlingsplaner. Hus-
banken skal videreutvikle rollefordelingen mellom
kommunene og Husbanken, særlig i forbindelse
med forvaltning og videreutvikling av de behovs-
prøvde låneordningene. Husbanken skal i 2003
videreføre arbeidet med å utvikle elektronisk tje-
nesteyting i samsvar med strategien for en Åpen
Husbank. 

Det foreslås en bevilgning på 262,3 mill. kr til
Husbankens driftsbudsjett i 2003. Dette er en
økning på 19,9 mill. kr i forhold til saldert budsjett
for 2002. 

Det foreslås en bevilgning på 5 mill. kr på kap.
2412, post 45. Dette er en økning på 1 mill. kr fra
saldert budsjett 2002. Økningen er knyttet til
behov for større utstyrsanskaffelser og vedlike-
hold i forbindelse med prosjektet Åpen Husbank.

Post 70 Tilskudd til Husbankens risikofond

Rapport for 2001 og 2002

Mislighold av lån viste en svak økning i 2001. Ute-
stående krav utgjorde 97 mill. kr, mot 88 mill. kr i
2000. I 2001 ble det gjennomført 118 tvangssalg
mot 104 i 2000. 

Til sammen ble det i 2001 bokført bruttotap på
17,8 mill. kr. Tapene var i hovedsak knyttet til per-
sonlige låntakere. Sammenlignet med 2000 var
dette en nedgang på 16,4 pst. Tilbakeføringer av
tidligere tap som følge av innbetalinger/inngåtte
avtaler var i 2001 5,5 mill. kr, mot 9,3 mill. kr i 2000.
Husbankens nettotap i 2001 var dermed 12,3 mill.
kr.

Husbankens risikofond utgjorde ved inngan-
gen til 2002 litt i overkant av 152 mill. kr. Ved
utgangen av 1. halvår 2002 var det i alt bokført 7,9
mill. kr i brutto tap på utlån. Tilbakeføringer på tid-
ligere tap utgjorde 1,9 mill. kr. Dermed har risiko-
fondet blitt redusert med om lag 6 mill. kr, og
utgjorde 146 mill. kr ved utgangen av 1. halvår. 

I 2002 forventer Husbanken et brutto tap på 25
mill. kr, fordelt med 20 mill. kr på personlige lånta-
kere og 5 mill. kr på ikke-personlige låntakere.
Med tilbakeføringer som er anslått til 7 mill. kr, for-
ventes et netto tap på 18 mill. kr. 

Det foreslås ikke ytterligere tilskudd til Hus-
bankes risikofond på statsbudsjettet for 2003. Det
er lagt til grunn et brutto tap i 2003 på om lag 35
mill. kr. Nettobelastningen antas å bli i størrelses-
orden 28 mill. kr som følge av en viss tilbakeføring
av tidligere tapsføringer. Innføringen av den nye
låneordningen Startlån, antas ikke å medføre
større tap enn dagens ordninger med etablerings-
og kjøpslån gjør. Husbankens risikofond anslås ved
utgangen av 2003 til å være på om lag 110 mill. kr.

Post 72 Rentestøtte

Rentestøtten omfatter lån til utleieformål gitt med
10 års rente- og avdragsfrihet i perioden 1988-1993,
og eldre særvilkårslån som har en rentesats på
1 prosentpoeng under gjeldende rente. En rente-
endring vil slå ut i endret rentestøttebehov for de
rentefrie utleielånene. Forsinkelsesrenter kom-
mer til fratrekk på rentestøtten.

I 2001 utgjorde rentestøtten 68,8 mill. kr. Pr.
1. halvår 2002 var det postert 31,4 mill. kr på pos-
ten. 

Rentestøtten foreslås budsjettert til 32 mill. kr
for 2003. Nedgangen skyldes i hovedsak at flere
lån etter hvert kommer over på ordinære rentevil-
kår.

Post 90 Lån til Husbanken, overslagsbevilgning

Posten viser Husbankens brutto finansieringsbe-
hov ved utlånsvirksomheten, dvs. utbetalinger av
nye lån og rentestøtte.

Utbetalingene av nye lån for 2001 ble
11,3 mrd. kr. Dette er en økning på 2,3 mrd. kr fra
2000, og kommer på bakgrunn av økt låneramme
de siste årene og økning i andelen kunder som fak-
tisk benytter tilsagnet fra Husbanken. 

I 1. halvår 2002 ble det utbetalt 6,6 mrd. kr. 
Det er foreslått en låneramme på 14 mrd. kr i

2003. Utbetalingsanslaget for nye lån i 2003 er bud-
sjettert til 12 671 mill. kr.
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Kap. 5312 Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 2412) 

Post 1 Gebyrer m.m. (tidligere Gebyrer)
Posten omfattet i 2001 og 2002 forvaltningsgebyr,
takstgebyrer, gebyr ved oppdeling av lån, termin-
gebyr for gjeldsforsikring og varslingsgebyr på
misligholdte lån. Ved 1. halvår 2002 var det innbe-
talt 15,4 mill. kr på denne posten. 

Fra 2003 er post 4 Tilkjente saksomkostninger,
post 9 salg av datatjenester og post 10 Husleie, tje-
nesteboliger lagt inn under kap. 5312, post 1 Geby-
rer. Posten endrer navn til Gebyrer m.m.

Det legges ikke opp til vesentlige gebyrendrin-
ger i 2003.

Post 4 Tilkjente saksomkostninger (nå Gebyrer 
m.m.) 

Posten dekker de saksomkostningene som Hus-
banken eventuelt blir tilkjent ved inkasso. Det for-
ventes ingen endringer i tilkjente saksomkostnin-
ger i 2003. Posten er foreslått lagt til post 1 Geby-
rer fra 2003.

Post 9 Salg av datatjenester (nå Gebyrer m.m.) 

Posten dekker inntekter som Husbanken har ved
salg av datatjenester til Statens nærings- og dis-

triktsutviklingsfond (SND). Posten er foreslått lagt
til post 1 Gebyrer fra 2003.

Post 10 Husleie, tjenesteboliger (nå Gebyrer 
m.m.) 

På denne posten blir husleieinntekter fra tjeneste-
boligen i Hammerfest inntektsført. Posten er fore-
slått lagt til post 1 Gebyrer fra 2003.

Post 11 Tilfeldige inntekter

På denne posten blir tilfeldige inntekter som mora-
renter, tilbakebetalte tilskudd og andre tilfeldige
inntekter inntektsført.

Post 90 Avdrag

Posten omfatter mottatte avdrag, tap og rente-
støtte, noe som følger av prinsippet om bruttobud-
sjettering.

Posten budsjetteres med 6 679 mill. kr for 2003.
Ordinære innbetalinger er anslått til 4 112 mill. kr,
og bruttotap og rentestøtte til hhv. 35 og 32 mill. kr.
De ekstraordinære innbetalingene er satt til 2 500
mill. kr. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Gebyrer m.m. 30 043 29 900 32 826

4 Tilkjente saksomkostninger 99 100

9 Salg av datatjenester 1 615 1 550

10 Husleie, tjenesteboliger 60 60

11 Tilfeldige inntekter 18 807

16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 1 611

17 Refusjon lærlinger 80

18 Refusjon av sykepenger 3 097

90 Avdrag 5 748 377 6 375 000 6 679 000

Sum kap. 5312 5 803 789 6 406 610 6 711 826
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Kap. 5615 Renter fra Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 2412)

Post 80 Renter fra Husbanken
Posten omfatter mottatte renter fra kundene samt
rentestøtte. Posten budsjetteres med 7 341 mill. kr
i 2003.

Kap. 580 Bostøtte 

Målsetting

Bostøtteordningen skal bidra til å nå hovedmålene
om botrygghet og god boligfordeling. Bostøtten
skal medvirke til at alders-, uføre- og etterlattepen-
sjonister, barnefamilier samt andre husstander
med svak økonomi, skal kunne anskaffe seg en
hensiktsmessig, nøktern eie- eller leiebolig og ha
mulighet til å bli boende i denne. Videre skal
bostøtten utjevne forskjeller i levekår for pensjo-
nistgrupper som følge av forskjeller i boutgifter.

Tildelingskriterier

Regelverket til bostøtteordningen er innrettet slik
at husstandene med de laveste inntektene og høy-
este boutgiftene får tildelt mest i støtte. For å motta
bostøtte stilles det vilkår både til boligen og hus-
standen. Forholdet mellom husstandens samlede
inntekter og boutgifter avgjør om det blir innvilget
bostøtte og eventuelt hvor mye bostøtte som blir
tildelt.

Bostøtten utbetales etterskuddsvis i begynnel-
sen av januar, mai og september. Utbetalingen i
januar er basert på regelverket som gjelder året
før. 

Husholdsavgrensing

For å kunne motta bostøtte må det i husstanden
enten være barn under 18 år, personer over 65 år
eller personer som har mottatt trygd eller pensjon
gjennom folketrygden. I tillegg vil husstander som
mottar enkelte trygder, nærmere spesifisert i
regelverket, samt sosialhjelp av lengre varighet ha
rett til bostøtte.

Boligavgrensing

For alders-, uføre- og etterlatepensjonister med
inntekt under minstepensjon tillagt 30 pst., er det
ingen krav rettet mot boligen. For alle andre grup-
per må boligen ha kjøkken, bad og oppholdsrom
og være over 40 kvm. Det godtas imidlertid lavere
areal for bokollektiv, men man får ikke bostøtte til
hybler, hospitser o.l. Dette kravet sikrer at også
lavinntektshusholdninger skal kunne bo i en god
og nøktern bolig. Boligen må i tillegg ha påhvi-
lende lån fra Husbanken eller SND (tidligere Land-
bruksbanken). For borettslagsboliger eller for boli-
ger der kommunen eller en kommunal stiftelse
står som utleier, stilles det ikke krav til finansierin-
gen. For barnefamilier som bor i en leid bolig og

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

80 Renter 5 415 011 6 629 000 7 341 000

Sum kap. 5615 5 415 011 6 629 000 7 341 000

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

70 Bostøtte, overslagsbevilgning 1 790 393 1 757 000 1 932 800

Sum kap. 580 1 790 393 1 757 000 1 932 800
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for omsorgsboliger som har fått oppstartingstil-
skudd fra Husbanken, er det ikke rettet krav til
finansieringskilden til boligen. I tillegg omfattes de
som er leietakere i boliger som tidligere var omfat-
tet av husleiereguleringsloven kap. II av bostøtte-
ordningen. For endringer i regelverket i 2003,
vises det til omtale under Budsjettforslag for 2003.

Beregning av bostøtte

Det godkjennes boutgifter opp til et øvre nivå
(boutgiftstaket). Bostøtten utgjør 70 pst. av for-
skjellen mellom godkjente boutgifter og det som

beregnes som rimelig boutgift (egenandel innenfor
boutgiftstaket) for husstanden. Utgifter som inngår
i beregningen av bostøtten er husleie, renter og
avdrag på boliglån, driftsutgifter (forsikring og
utvendig vedlikehold), festeavgift, eiendomsskatt
og kommunale avgifter. Som en særordning har
alders-, uføre- og etterlattepensjonister med inn-
tekt under minstepensjon tillagt 30 pst., siden 1997
fått dekket utgifter til lys og varme etter en fastsatt
sjablon. 

Kommunal- og regionaldepartementet fastset-
ter nærmere satser i bostøtteregelverket.

Oppfølging og kontroll

Boks 3.6 Oversikt over resultatmål og oppfølgingskriterier for 
kap. 580, post 70 Bostøtte

Følgende oppfølgingskriterier skal legges til grunn for vurdering av effekten og måloppnåelsen for
bostøtten:

Bidra til at husstander med alders-, uføre- og etterlattepensjonister som har inntekt under eller lik 
minstepensjon + 30 pst. får kompensert for høye boutgifter i forhold til inntekten:

– antall husstander som mottar bostøtte
– gjennomsnittlig brutto boutgift i pst. av inntekten, før og etter bostøtte, for bostøttemottakerne

Bidra til at øvrige hushold med lave inntekter skal kunne ha et høyere boligkonsum enn det inntekten 
skulle tilsi ( innenfor rammen av en hensiktsmessig og nøktern bolig):

– antall husstander med bostøtte, fordelt etter målgruppe

I tillegg til vil en for 2003 rapportere på følgende nye oppfølgingskriterier:
– antall nye bostøttemottakere
– antall bostøttemottakere som går ut av ordningen fordelt på årsak
– antall bostøttemottakere med boutgifter over boutgiftstaket
– antall bostøttemottakere som andel av antall potensielle støtteberettigede

Rapport for 2001-2002

I tråd med budsjettvedtak for 2002 er grensene for
boutgifter (boutgiftstaket) for alle husstander i
storbyene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim
økt med kr 5 000 pr. år. Videre fikk eldre, uføre og
etterlattepensjonister med inntekt under minste-
pensjon pluss 30 pst. justert sjablonen for lys og
varme i forhold til prisutviklingen de seneste
årene. I tillegg ble minste rimelige boutgift som
søker selv må dekke, økt fra 15 pst. til 17 pst. av
inntekten. 

Det ble totalt utbetalt 1 790 mill. kr i bostøtte i
2001. Fordelt på mottakergrupper mottok gruppen
eldre og uføre 1 266,5 mill. kr, mens barnefamilier
med flere mottok 523,5 mill. kr. 1. termin 2002 var

det totalt 101 691 husstander som fikk tilkjent
bostøtte. Bostøttemottakere ved 1. termin 2002
fikk lagt til grunn en gjennomsnittlig årsinntekt på
om lag kr 94 700 før skatt. Anslaget for godkjente
boutgifter på årsbasis var på om lag kr 49 300. Den
gjennomsnittlige boutgiftsbelastningen for motta-
kere av bostøtte har de tre siste årene vært ca. 51
pst. av inntekten. Bostøtten har bidratt til at den
gjennomsnittlige boutgiftsbelastningen for motta-
kerne har blitt redusert til 32 pst. av inntekten. 

Bostøttemottakere er en lavinntektsgruppe
med relativt høy boutgiftsbelastning og effekten av
ordningen er i samsvar med formålet. Gjennom
bostøtten får målgruppen større økonomiske res-
surser til å betjene sine boutgifter enn egne inntek-
ter skulle tilsi. På denne måten får de bedre mulig-
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heter til å anskaffe eller bli boende i en hensikt-
messig og nøktern bolig. For husstander som
opplever inntektsnedgang eller boutgiftsøkning, vil
bostøtten fungere som et sikkerhetsnett. 

1. termin 2002 fikk totalt 101 691 hushold til-
kjent bostøtte. Husstander med kvinnelige motta-

kere utgjorde 76 pst. av husstandene og husstan-
der med mannlige mottakere 24 pst. Hvis en tar
hensyn til at en del husstander både har mannlige
og kvinnelige medlemmer, var det til sammen 82
979 kvinner og 26 872 menn i de husstander som
mottok bostøtte i første termin 2001.

1) Gjelder kun hovedkjøring og ikke klagebehandling og etterbetaling.

Budsjettforslag for 2003

Dagens boligavgrensning i bostøtten for barnefa-
milier innebærer at mange vanskeligstilte barnefa-
milier med lave inntekter og høye boutgifter som
ellers oppfyller vilkårene for å få bostøtte, faller
utenfor ordningen på grunn av krav til hvordan
boligen er finansiert. 

Siden bostøtten ble etablert i 1973, har ordnin-
gen gradvis blitt utvidet. På begynnelsen av 1990-
tallet ble borettslagsleiligheter og kommunale
utleieboliger uavhengig av finansiering, berettiget
til bostøtte. I 1999 ble bostøtteordningen utvidet
ved at kravet om at boligen måtte være finansiert
gjennom Husbanken eller SND avviklet for barne-
familier som bor i leid bolig, og for omsorgsboliger
som har fått oppstartingstilskudd fra Husbanken. 

Som et ledd i regjeringens tiltaksplan mot fat-
tigdom foreslår regjeringen å avvikle finansierings-
kravet for barnefamilier i sin helhet, dvs. også for
eide boliger. Endringen gjelder fra 1. terminutbeta-
ling i 2003. Avviklingen av finansieringskravet for
barnefamilier er anslått til å gi en merutbetaling av
bostøtte på om lag 77 mill. kr i 2003. I beregningen
er det lagt til grunn at 5 000 nye husstander vil
motta bostøtte som følge av denne endringen og at
disse i gjennomsnitt vil motta om lag kr 7 700 i
støtte pr. termin. 

De øvrige satsene i regelverket vil bli justert i
tråd med boutgifts- og inntektsutviklingen for
bostøttemottakere. På denne bakgrunn foreslår
regjeringen en samlet bevilgning på 1 932,8 mill. kr
til bostøtte i 2003.

Tabell 3.32 Hovedtall for bostøtteutbetaling 1. termin 2000-20021) .

2000 2001 2002

Antall husholdninger totalt med innvilget bostøtte 99 924 102 896 101 691

  Herav uføre under 65 år uten barn 26 443 28 527 29 179

  Herav uføre under 65 år med barn 2 785 3 287 3 373

  Herav eldre over 65 år 49 048 48 507 46 166

  Herav andre pensjonister 1 354 1 385 1 343

  Herav enslige forsørgere 13 931 14 516 14 481

  Herav barnefamilier 4 149 4 261 4 465

  Herav andre støtteberettigede 2 214 2 413 2 684

Gjennomsnittlig husstandsinntekt pr. måned 7 258 7 661 7 895

Gjennomsnittlig total boutgift pr. måned 3 549 3 795 4 105

Gjennomsnittlig bostøtte pr. måned 1 306 1 398 1 373

Total boutgift i pst. av inntekt før bostøtte 49 50 52

Total boutgift i pst. av inntekt etter bostøtte 31 31 35

Utbetalt 1. termin totalt (mill. kr) 522 575 559
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Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak

Endringer som ikke framgår av tabellen: Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2002 ble bevilgningen på kap. 581, post 71 satt ned med 10 mill. kr til 96 mill. kr og kap. 581, 
post 75 økt med 75 mill. kr til 721 mill. kr, jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002). 

Post 60 Handlingsprogram Oslo indre øst 
Kommunal- og arbeidsministeren og byrådslede-
ren i Oslo kommune undertegnet i 1997 en politisk
plattform for et samarbeid over 10 år mellom sta-
ten og Oslo kommune om et handlingsprogram for
Oslo indre øst. Både kommunen og staten har årlig
bevilget om lag 50 mill. kr til formålet. Det er opp-
rettet en styringsgruppe der flere departementer
og ulike administrative nivåer i kommunen er
representert.

Handlingsprogram for Oslo indre øst skal bidra
til å bedre levekårene i bydelene Grünerløkka-Sofi-
enberg, Sagene-Torshov og Gamle Oslo. Innsatsen
skal bidra til å bedre forholdene for grupper med
særlig dårlige levekår, gjøre områder innen Oslo
indre øst mer attraktive og bidra til utviklingen av
en bedre bystruktur i Oslo indre øst.

Den politiske plattformen utpekte seks sat-
singsområder for forbedringer. Prioriteringen av
de seks satsingsområdene skjer årlig i kontaktmø-
ter mellom Byrådet i Oslo og Kommunal- og regio-
naldepartementet og danner grunnlag for et årlig
handlingsprogram. 

Som en følge av merknader fra Riksrevisjonen
ble det satt i gang arbeid med å forbedre den gene-
relle rapporteringen til programmet. I den forbin-
delse ble handlingsprogrammets målstruktur,
resultat- og regnskapsrapportering gjennomgått
og revidert. Det er utarbeidet nye rutiner for regn-
skaps- og resultatrapportering og en plan for lang-

siktig evaluering. For å sikre god resultatrapporte-
ring har styringsgruppen foreslått følgende hoved-
mål: 
– oppvekstforholdene i Oslo indre øst styrkes
– boforholdene i Oslo indre øst styrkes
– risikofaktorer for sykdom reduseres og tilbudet

til innbyggere med psykiske problemer og rus-
bruk styrkes

– styrke tilbudet til personer i en særlig vanskelig
situasjon på arbeidsmarkedet

– befolkningens felles byrom og miljø rustes opp
og gjøres tryggere, og miljøvennlig transport
og lokal aktivitet stimuleres 

Styringsgruppas forslag til nye hovedmål vil bli
vurdert av regjeringen og Oslo kommune i løpet av
høsten 2002.

Rapport for 2001-2002

Handlingsprogrammet bidrar til omfattende
ekstrainnsats i de tre bydelene. De fleste prosjek-
tene gjennomføres av kommunens ordinære appa-
rat. Tiltakene har stor verdi som modellutvikling i
det videre levekårsarbeidet. I perioden 1997-2002
har det vært fordelt 600 mill. kr til ulike tiltak. I
løpet av denne perioden har ca. 450 mill. kr gått til
ulike driftstiltak, hvorav nesten to tredjedeler har
vært benyttet til tiltak innenfor det prioriterte sat-
singsområdet oppvekst. De resterende 150 mill. kr

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

60 Handlingsprogram for Oslo indre øst 50 000 51 800 50 000

71 Tilskudd til boligkvalitet, kan overføres 104 737 106 000 74 000

73 Tilskudd til opplysning, informasjon m.m. 8 808 12 800 2 200

75 Boligtilskudd til etablering, utbedring og utleiebo-
liger, kan overføres 576 721 646 000 665 000

78 Tilskudd til utvikling av bomiljø, boligforvaltning 
og boligpolitikk, kan overføres 35 305 36 500 36 100

79 Tilskudd til radonforebyggende tiltak i boliger, 
kan overføres 1 010 10 050 10 400

Sum kap. 581 776 581 863 150 837 700
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har gått til ulike investeringsprosjekter, og ca. halv-
parten av dette har vært benyttet til barn og ung-
dom. 

Oppvekstvilkår for barn og ungdom har også i
2002 vært et prioritert fagområde med flest pro-
sjekter og mer enn halvparten av bevilgningen er
gått til dette formålet. Det er bl.a. gitt midler til til-
tak i skolen, til styrking av skolefritidsordningen
og til pedagogisk tilbud for fire- og femåringer, her-
under gratis barnehagetilbud til alle femåringer i
bydelene Sagene-Torshov og Grünerløkka-Sofien-
berg. 

FAFO har evaluert Friluftssenteret i Gamle
Oslo (FRIGO) og skolesamarbeidet. Rapporten
konkluderer med at FRIGO tilfører skolene frilufts-
faglig kompetanse som gjør skolene i stand til å

tilby et godt kvantitativt og kvalitativt friluftstilbud
til sine elever, som de ellers ikke ville være i stand
til å gi. 

”Riverside” er et forebyggende tiltak for risiko-
utsatt ungdom i alderen 16-20 år. Tiltaket består
bl.a. av tilbud som internettkafe, informasjon, kurs
og praksisplasser innen Informasjon, kunnskap og
teknologi (IKT). En evaluering gjennomført i 2002
viser at tilbudet har et stort antall brukere. Evalue-
ringen viser at 1 av 4 kan defineres som risikout-
satt ungdom. Evalueringen konkluderer med at til-
taket er sosialfaglig utfordrende, samtidig som det
har potensial for forebygging. Tilbudet om praksis-
plass innen IKT er unikt, og det er derfor lange
ventelister til de 20 praksisplassene på IKT- og
Web-verkstedet. 

Budsjettforslag 2003

Hovedprioriteringer i Handlingsprogram for 2003

blir vedtatt på politisk kontaktmøte høsten 2002,
med satsingsområder og andre retningslinjer.
Regjeringen vil opprettholde hovedsatsingen på

Tabell 3.33 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultat for handlingsprogram for Oslo indre øst.

Resultatmål og oppfølgingskriterier

Resultater 2001

Antall
prosjekter Mill. kr

Overordnet målsetting: Bedre levekårene i bydelene Sagene-Torshov, 
Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo: 

Mål 1: Oppvekstforholdene i Oslo indre øst styrkes

Antall prosjekter med innvilget tilskudd 156 54,0

Mål 2: Boforholdene i Oslo indre øst styrkes

Antall prosjekter med innvilget tilskudd 9 8,2

Mål 3: Risikofaktorer for sykdom reduseres og tilbudet til innbyggere med 
psykiske problemer og rusbruk styrkes

Antall prosjekter med innvilget tilskudd 15 7,6

Mål 4: Styrke tilbudet til personer med en særlig vanskelig situasjon på 
arbeidsmarkedet

Antall prosjekter med innvilget tilskudd 8 13,0

Mål 5: Befolkningens felles byrom, fellesarealer og miljø rustes opp og gjø-
res tryggere, og miljøvennlig transport og lokal aktivitet stimuleres

Antall prosjekter med innvilgede tilskudd 24 14,0

Administrasjon og forskning 1,3

Koordinering og informasjon 0,5

Sum antall prosjekter totalt med innvilget tilskudd 212 98,6
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barn og unges oppvekstvilkår. Regjeringen vil i
samarbeid med Oslo kommune vurdere hvordan
Handlingsprogrammets innretning best bidrar til å
nå målsettingen om å bedre levekårene i Oslo
indre øst. Videre vil regjeringen samarbeide med
Oslo kommune om å sikre en forsvarlig gjennom-
føring av de siste årene av handlingsprogrammet
og legge grunnlaget for en god sluttrapportering.

Regjeringen forslår å bevilge 50 mill. kr under
forutsetning av at Oslo kommune bevilger samme
beløp til formålet. 

Boks 3.7 Budsjetteringssystemet for 
kap. 581, postene 71 og 75 og 

kap. 586, post 60

Budsjetteringssystem for overnevnte poster
opererer med begrepene aktivitetsnivå (til-
sagnsramme), bevilgning og tilsagnsfull-
makt. 
– Aktivitetsnivået (tilsagnsrammen) er

summen av nye tilsagn som kan gis i bud-
sjettåret, og definerer hvor stor aktivitet
det kan legges opp til i budsjettåret.

– Bevilgningen skal dekke nye og tidligere
gitte tilsagn som antas å bli utbetalt i løpet
av inneværende budsjettår. 

– Tilsagnsfullmakten angir summen av
pådratte forpliktelser som kommer til
utbetaling etter budsjettåret.

For nærmere omtale vises det til boks 3.6 s.
177 i St.prp.nr.1 (2001-2002).

Post 71 Tilskudd til boligkvalitet, kan overføres 
(tidligere Tilskudd til byfornyelse og 
boligkvalitet) 

Målsetting 

Tilskuddsordningen skal bidra til å nå målet om
gode boliger og godt bomiljø. Ordningen skal sti-
mulere til god stedsutforming og god byggeskikk,
gode boforhold og levekår, bærekraftig ressurs-
bruk, og tilgjengelighet for alle i bygninger og
bomiljøer. 

Tildelingskriterier

Tilskudd kan gis til tiltak i både nye og eksiste-
rende boligområder i byer og tettsteder. Tiltak i
områder med opphopning av levekårsproblemer
skal prioriteres. Tilskudd skal fortrinnsvis gis til til-
tak som ellers ikke ville blitt gjennomført i bolig-
markedet. 

Kontroll og oppfølging

Utbetaling av tilskuddet skjer når prosjektet er
avsluttet. Det skal da sendes rapport med spesifi-
serte opplysninger om prosjektets kostnad og
hvordan det er finansiert. Det kreves videre at nød-
vendige avtaler om drift og vedlikehold er inngått
og at disse vedlegges ferdigmeldingen. 

Rapport for 2001-2002 

Følgende resultatmål og oppfølgingskriterier er
lagt til grunn for vurdering av effekten og målopp-
nåelsen for tilskudd til boligkvalitet i 2001 og 1.
halvår 2002:
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Totalt ble det gitt tilsagn om tilskudd for 91
mill. kr i 2001. Det ble gitt 67 mill. kr til boligkvali-
tet, rundt 17 mill. kr til byfornyelse og 7 mill. kr til
tilstandsvurderinger. I første halvår 2002 er det gitt
tilsagn om 50 mill. kr til boligkvalitet og byforny-
else og 3,5 mill. kr til tilstandsvurdering. 

Boligkvalitet

I 2001 ble det gitt tilsagn for 30 mill. kr innenfor
området fornyelse og fortetting. Tilskuddet er
først og fremst rettet mot fornyelsestiltak i bymes-
sige strøk, og ble fordelt med 8 mill. kr til 1 196
enkeltboliger og 22 mill. kr til prosjekter som ikke
kan relateres til enkeltboliger, bl.a. flere prosjekter
der endring av boligstruktur var formålet. 

Videre ble det gitt 21 mill. kr i tilskudd innenfor
området helse, miljø og sikkerhet. Dette tilskudds-
formålet var nytt fra 2000 og skal medvirke til å
redusere energibruken i boliger, samt redusere
problemer med dårlig innemiljø som kan fremkalle

helseplager. Antall boliger som tilskuddet omfattet
økte med 59 pst. fra 2000 til 2001. 

Tilskudd til tilgjengelighet skal stimulere til at
det blir bygget flere nye boliger som kan brukes av
alle i alle faser av livet, dvs. flere boliger med livs-
løpsstandard og heis. Det ble gitt tilsagn om 10
mill. kr til dette formålet i 2001 som har gitt 980
boliger bedre tilgjengelighet. Antall boliger som til-
skuddet omfattet økte med 31 pst fra 2000 til 2001.

Tilskudd til byggeskikk er rettet mot boliger og
boligområder som er spesielt godt utformet. Det
ble gitt tilsagn om 6 mill. kr til dette formålet i
2001, noe som er 1 mill. kr mindre enn i 2000.

Byfornyelse

Tilskudd til byfornyelse ble fra 2001 bare gitt til
enkeltprosjekter, og ikke som rammetilskudd slik
som tidligere. Tilskudd til byfornyelse skal benyt-
tes til å fornye boliger og bomiljø i definerte byfor-
nyelsesområder i Oslo, Bergen og Trondheim. Det

Tabell 3.34 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultat for tilskudd til boligkvalitet.

Resultatmål og oppfølgingskriterier

Resultater

2001 1. halvår 2002

Stimulere til gode og rimelige helhetsløsninger ved 
fornyelses- og fortettingsprosjekter i byer og tettbygde strøk

Antall prosjekter med innvilget tilskudd til fornyelse/fortetting 52 15

Antall boliger med innvilget tilskudd til fornyelse/fortetting 1 196 483

Stimulere til god kvalitet i bolig og boligområder

Antall prosjekter med innvilget tilskudd for tilgjengelighet 68 43

Antall boliger med innvilget tilskudd for tilgjengelighet 981 718

Antall prosjekter med innvilget tilskudd for god byggeskikk 31 25

Antall boliger med innvilget tilskudd for god byggeskikk 571 640

Antall prosjekter med innvilget tilskudd for helse, miljø og sikkerhet 740 475

Antall boliger med innvilget tilskudd for helse, miljø og sikkerhet 2 075 1 648

Stimulere til god tilstandsvurdering av boligbygg og bomiljø

Antall prosjekter med innvilget tilskudd til tilstandsvurdering 205 83

Antall boliger som omfattes av innvilgede tilskudd til tilstandsvurde-
ring 18 502 7 238

Initiere byfornyelsestiltak i definerte områder i storbyene Oslo, Bergen og 
Trondheim

Antall prosjekter totalt med innvilget tilskudd 13 3
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ble gitt tilsagn om 17 mill. kr til dette formålet i
2001 som omfattet 13 prosjekter. 12 av disse pro-
sjektene var i Oslo og ett i Trondheim. 156 boliger
med understandard ble utbedret og 41 boliger med
understandard ble revet. I tillegg ble tilskuddet
benyttet til å opparbeide gårdsrommet for 686 boli-
ger.

Tilstandsvurdering

Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag og
sameier skal bidra til at store utbedringsarbeider
blir gjort i tide. Det ble gitt tilsagn om 7 mill. kr til
dette formålet i 2001. Ordningen utløser forebyg-
gende rehabiliteringstiltak særlig i den tidlige
etterkrigsbebyggelsen. I 2001 omfattet tilskuddene
rundt 18 500 boliger, dvs. 1 600 flere boliger enn i
2000.

Budsjettforslag 2003

Det foreslås en tilsagnsramme på 60 mill. kr.
Bevilgningen foreslås til 74 mill. kr. Videre foreslås
det en tilsagnsfullmakt på 40,6 mill. kr. For nær-
mere omtale av budsjettprinsippene vises det til
boks 3.7.

Tilskuddsordningen har fram til 2003 vært delt
i byfornyelse og boligkvalitet, med hver sin for-
skrift. For å forenkle ordningen og gjøre den mer
brukervennlig vil departementet utarbeide en ny
felles forskrift som skal gjelde fra 1.1.2003. Ordnin-
gen vil endre navn til ”Tilskudd til boligkvalitet”.
Tilskuddsordningens formål og innretting vil bli
drøftet i stortingsmeldingene om storbypolitikk og
boligpolitikk som legges fram for Stortinget i løpet
av 2003.

Post 73 Tilskudd til opplysning, informasjon 
m.m.

Målsetting

Formålet med ordningen er å høyne kunnskapene
om ulike virkemidler i bolig- og byggesektoren, gi
bedre innsikt i bolig- og bygningspolitiske pro-
blemstillinger og bidra til å bedre beslutnings-
grunnlaget for aktørene i sektoren. 

Tildelingskriterier 

Tilskudd skal nyttes til informasjonstiltak om de
politiske målene, innsatsområdene og virkemid-
lene. Tilskuddsmottakerne kan være offentlige og
private aktører i bolig- og byggesektoren, samt
forsknings- og utredningsmiljøer. Tilskuddsord-
ningen forvaltes av Kommunal- og regionaldepar-
tementet.

Rapport for 2001-2002

I 2001 og 2002 ble det lagt hovedvekt på informa-
sjon og formidlingstiltak vedrørende miljøtiltak i
bolig- og byggsektoren som en oppfølging av miljø-
handlingsplanen. Støtte til ØkoBygg-programmets
aktiviteter har vært prioritert, sammen med støtte
til utvikling av elektronisk byggesaksbehandling
”Byggsøk”. I 2001 ble det ble gitt støtte til 27 ulike
prosjekter. For 1. halvår 2002 er det gitt tilsagn til
15 prosjekter.

Budsjettforslag for 2003

Bevilgningen foreslås satt til 2,2 mill. kr i 2003.
Bevilgningen vil gå til Byggsøk-prosjektet. Bygg-
søk utvikler standarder for elektronisk kommuni-
kasjon og elektronisk behandling av plansaker og
byggesøknader. Prosjektet ferdigstilles i 2003.

Prosjektet skal føre til: 
– raskere behandling av byggesaker 
– mer forutsigbar byggesaksbehandling 
– bedre ressursutnyttelse i kommunene og

næringen
– maskinuavhengige elektroniske løsninger
– økt effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen
– bedre innsyn i plan- og byggesak
– muligheter for å følge en byggesak gjennom

hele saksgangen 

Post 75 Boligtilskudd til etablering, utbedring 
og utleieboliger, kan overføres 

Målsetting

Boligtilskudd til etablering, utbedring og utleiebo-
liger skal medvirke til at grupper med svak øko-
nomi skal kunne disponere nøkterne og egnede
boliger.

Tildelingskriterier

Tilskudd gis til enkeltpersoner for etablering i
egen bolig og utbedring av bolig, og til utleieboli-
ger. Boligtilskudd til etablering og utbedring (per-
sonrettet boligtilskudd) formidles av kommunene
og gis etter streng behovsprøving der husstandens
samlede situasjon og økonomi legges til grunn. Til-
skudd til utleieboliger (boligrettet tilskudd) gis fra
Husbanken til kommuner, stiftelser og lignende
som etablerer utleieboliger for samme målgruppe. 

Kontroll og oppfølging

Ved videretildeling av boligtilskudd til etablering
og tilpasning til kommunene, kreves det rapport
fra kommunene om tilnærmet fullt forbruk av dis-
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ponible midler for 1. halvår før eventuell ramme for
2. halvår utbetales. Bevilgningen skal rapporteres
to ganger i året. Videre skal kommunenes vedtak

om bevilgning eller avslag på søknader om boligtil-
skudd til etablering, fortløpende innrapporteres til
Husbanken. 
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Resultatrapport for 2001-2002

1) Tall for 1. halvår 2002 foreligger ikke.

Tabell 3.35 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultat.

Resultater

Resultatmål og oppfølgingskriterier 2001 1. halvår 2002

Bidra til at unge vanskeligstilte uten økonomiske midler kan etablere seg i 
egen bolig

Antall innvilgede tilskudd til etablering (ekskl. utleieboliger), 
fordelt etter brukergrupper:

Totalt 1 550 473

Ungdom 403 118

Flyktninger 28 24

Sosialt vanskeligstilte 760 260

Psykisk utviklingshemmede 13 6

Psykiske lidelser 84 21

Funksjonshemmede 238 43

Eldre 24 1

Andre 0 0

Bidra til utbedring og tilpasning av boliger, slik at økonomisk vanskeligstilte 
eldre og funksjonshemmede kan disponere en godt egnet bolig

Antall innvilgede tilskudd til utbedring og tilpasning av bolig, 
fordelt på brukergrupper 1):

Totalt 5 157 -

Funksjonshemmede 1 544 -

Eldre 2 478 -

Andre økonomisk vanskeligstilte 1 135 -

Øke antall utleieboliger med lavt utgiftsnivå

Antall utleieboliger som er omfattet av innvilget tilskudd, 
fordelt etter brukergruppe:

Totalt 1 045 843

Ungdom 233 39

Flyktninger 277 269

Sosialt vanskeligstilte 398 421

Psykisk utviklingshemmede 26 11

Psykiske lidelser 42 9

Funksjonshemmede 57 36

Eldre 0 3

Bostedsløse 7 55

Andre 5 0
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I 2001 var tilsagnsrammen for boligtilskuddet
641 mill. kr. Av dette ble 309 mill. kr fordelt til
kommunal videretildeling. I 2001 fikk 1 550 hus-
stander boligtilskudd til etablering, mot 1 400 hus-
stander i 2000. 5 200 husstander fikk i 2001 til-
skudd til tilpasning av bolig, mens 5 300 husstan-
der fikk tilpasningstilskudd i 2000. 1 045
utleieboliger fikk tilskudd i 2001, mot 900 året før. 

De største brukergruppene av boligtilskudd til
etablering var i 2001 sosialt vanskeligstilte, unge
vanskeligstilte, funksjonshemmede og flyktninger.
Gjennomsnittstilskuddet i 2001 pr. utleiebolig var
kr 269 000, mens gjennomsnittstilskuddet til eta-
blering i egen bolig (personrettet) var på knappe
kr 123 000. De aller fleste tilskuddene til enkeltper-
soner ble gitt i forbindelse med kjøp av brukt bolig,
mens tilskudd til utleieboliger gjaldt stort sett opp-
føring av nye boliger. 

Omlag halvparten av tilskuddene til utbedring
gikk i 2001 til eldre, 30 pst. til funksjonshemmede
og 20 pst. til andre økonomisk vanskeligstilte.
Gjennomsnittstilskuddet var på kr 15 800. 

Fordeling av antall husstander etter inntekt
viser at 34 pst. av husstandene som fikk boligtil-
skudd til etablering i 2001 hadde inntekt under kr
100 000, 77 pst. av husstandene hadde inntekt
under kr 150 000 og 99 pst. hadde inntekt under kr
250 000. Inntektsfordelingen for mottakere av
boligtilskudd til utbedring hadde samme profil.

Kommunene kan sette av inntil 20 pst. av bolig-
tilskuddet til å dekke tap på etableringslån. I følge
forskriftene for tapsfond forutsettes det at ”fondets
størrelse ikke overstiger det som anses å være
rimelig i forhold til tapsrisikoen i utlånsporteføl-
jen”. Dette gjelder lån som kommunene har gitt fra
og med 1996. Det ble avsatt til sammen
50,7 mill. kr i 2001, en økning på 14,4 mill. kr i for-
hold til 2000. I den samme perioden ble det bokført
tap på om lag 4,2 mill. kr (2,6 mill. kr i 2000). Taps-
fondet var ved årsskiftet 2001/2002 samlet på
195,4 mill. kr. Dette tilsvarer 3,2 pst. av lånemassen
for etableringslån. Til sammenlikning var tapsfon-
det ved årsskiftet 2000/2001 på 148,9 mill. kr. Dette
tilsvarer 2,4 pst. av lånemassen for etableringslån.

For 2002 er tilsagnsrammen for boligtilskuddet
657 mill. kr, hvorav Husbanken foreløpig har satt
av 336 mill. kr til kommunal videretildeling, mens
321 mill. kr er beholdt i Husbanken til utleieboli-
ger. I tillegg ble boligtilskuddet styrket med 75
mill. kr i revidert nasjonalbudsjett 2002. Økningen
ble øremerket flyktningeboliger. Husbanken god-
kjente 1. halvår 2002 i alt 1 316 boliger for boligtil-
skudd til etablering, hvorav 843 utleieboliger. I alt
betyr dette en økning av antall tilsagn om tilskudd
til etablering (personrettet) på vel 11 pst. i forhold

til 1. halvår 2001, mens antall utleieboliger som ble
godkjent for tilskudd har økt med 15 pst. 

Budsjettforslag 2003

Det foreslås en tilgangsramme på 670 mill. kr for
2003. Til dekning av tilsagn gitt i 2001 og 2002,
samt tilsagn som gis i 2003, foreslås en bevilgning
på 665 mill. kr på post 75. I tillegg foreslås en tilsag-
nsfullmakt på 200,1 mill. kr. For nærmere omtale
av budsjettprinsippene vises det til boks 37.

Etter regjeringens vurdering er boligtilskuddet
en sentral ordning for å bistå vanskeligstilte på
boligmarkedet med å etablere seg i en bolig og å
beholde boligen. Ordningen er også viktig for å sti-
mulere det boligpolitiske engasjementet i kommu-
nene slik at de ivaretar ansvaret de har overfor van-
skeligstilte på en tilfredsstillende måte. 

Det vil fortsatt bli en stram prioritering av søk-
nader om tilskudd både i Husbanken og i kommu-
nene. I lys av regjeringens mål om å bekjempe fat-
tigdom vil boligtilskuddet målrettes mot boligtiltak
som settes i gang innenfor Prosjekt Bostedsløse og
andre boligprosjekter for bostedsløse, flyktninger
og andre særlig vanskeligstilte. Også utleieboliger
og boliger med tilknyttede tjenester som fremskaf-
fes som oppfølging av kommunenes boligsosiale
handlingsplaner vil bli prioritert.

For å bidra til at det etableres flere utleieboli-
ger for vanskeligstilte, vil regjeringen forlenge
løpetiden for lån til utleieboliger fra 30 år til 50 år.
Dette vil gi lavere husleier i slike boliger og redu-
sere behovet for tilskuddsmidler. Den foreslåtte til-
sagnsrammen vil dermed kunne utnyttes mer
effektivt. Kommunene kan i 2003 sette av inntil 20
pst. av boligtilskuddet til å dekke tap knyttet til den
nye låneordningen Startlån, jf. tidligere praksis
knyttet til etableringslån.

Post 78 Tilskudd til utvikling av bomiljø, 
boligforvaltning og boligpolitikk

Målsetting

Tilskudd til utvikling av bomiljø, boligforvaltning
og boligpolitikk skal bidra til at målene om gode
boliger, god byggkvalitet og godt bomiljø nås. Til-
skuddet skal stimulere til utvikling av kommunal
boligpolitikk og lokale handlingsplaner for bolige-
tablering. Tilskuddet skal bidra til økt kunnskap
om gode boforhold for funksjonshemmede, stimu-
lere utviklingen av miljøhensyn i bolig- og bygge-
sektor, og til samarbeid mellom ulike sektorer og
nivåer i arbeidet med å jevne ut levekår. Tilskuddet
skal også bidra til økt kunnskap om bedre bomiljø,
boligkvalitet og byggeskikk.
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Tildelingskriterier

Tilskuddet skal gå til tiltak som gir økt kompe-
tanse, kunnskap og bedre plangrunnlag for boli-
garbeidet, spesielt rettet mot kommunenes ansvar
for vanskeligstilte grupper. Tiltak for utvikling av
kommunale boligstrategier og lokale handlingspla-
ner for boligetablering prioriteres. Tilskudd til
utvikling av god byggeskikk og utviklingsarbeid
for en miljøvennlig byggesektor er også høyt prio-
ritert. Videre skal utvikling og spredning av kom-
petanse og kunnskap om forhold på bolig- og bygg-
markedet stimuleres. Tilskuddet skal i tillegg gå til
å støtte organisasjoner mv. som arbeider for å sikre
funksjonshemmede gode boforhold.

Oppfølging og kontroll

Tilskuddsmottaker plikter å føre separat prosjekt-
regnskap over mottatte midler fra Husbanken. Det
skal sendes inn rapport over status og framdrift
hvert år, så lenge prosjektet pågår. Ved utbetaling
kreves spesifisert og attestert regnskap over tids-
bruk og utgifter for hele prosjektet, i tillegg til pro-
sjektrapport. Ved tilskudd til kommunen ved utar-
beidelse av boligsosial handlingsplan bes det om
ferdig utarbeidet plan og protokoll fra behandlin-
gen av planen i kommunestyret. 

Rapport for 2001-2002

Husbanken ga i 2001 tilsagn til 76 prosjekter til
utvikling av kommunale boligstrategier og lokale
handlingsplaner for boligetablering. Av disse gikk
60 tilsagn til kommuner for utarbeidelse av boligs-
osiale handlingsplaner (54 kommuner i 2000). Pr.

1. halvår 2002 hadde 152 kommuner enten ferdig-
stilt eller hadde under arbeid en boligsosial hand-
lingsplan. 1. halvår 2002 er det gitt tilsagn til 29
kommuner for utarbeidelse av boligsosiale hand-
lingsplaner. Prosjektmålet om at minst 90 kommu-

Tabell 3.36 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultat for kap. 581, post 78 (i 1 000 kr).

2001 1. halvår 2002

Resultatmål og oppfølgingskriterier Prosjekt Beløp Prosjekt Beløp

Bidra til utvikling av kommunale boligstrategier og 
lokale handlingsplaner for boligetablering

Antall prosjekter/beløp gitt tilskudd 76 11 854 34 9 575

Bidra til utvikling av kunnskap/kompetanse knyttet 
til bolig/ miljøspørsmål

Antall prosjekter/beløp gitt tilskudd 37 7 979 14 3 276

Bidra til informasjon og formidling av kunnskap og 
kompetanse

Antall prosjekter/beløp gitt tilskudd 31 9 176 20 5 299

Totalt 144 29 009 68 18 150

Søkertype:

Kommuner 67 6 176 32 3 655

Boligsamvirke 6 1 155 4 1 015

Forskningsinstitusjoner 18 4 281 6 1 450

Universitetet og høyskoler 5 620 2 70

Organisasjoner 27 10 327 11 4 585

Andre 21 6 450 13 7 375
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ner skulle ha satt i gang planarbeid innen novem-
ber 2001 ble nådd. 120 kommuner hadde ved års-
skiftet 2001/2002 satt i gang arbeid med
boligsosiale handlingsplaner.

Husbanken har deltatt i boligsatsinger i Oslo-
regionen. Det er etablert et samarbeid med aktu-
elle kommuner bl.a. med Oslo vedrørende planleg-
ging på Ensjø og i Groruddalen. Videre er det gitt
tilsagn til prosjektet Kommunedata som skal utvi-
kle statistikkverktøy og en database for å styrke
det kommunale boligarbeidet.

Bostedsløsprosjektet (2001-2004) som Sosial-
departementet og Kommunal- og regionaldeparte-
mentet har initiert, er administrativt tilknyttet Hus-
banken. Prosjektet skal utvikle boligløsninger og
tjenester for bostedsløse. Det ble i 2001 etablert et
nasjonalt prosjekt og kommuneprosjekter i de 5
største byene. I 2002 er kommunene Tromsø og
Drammen, samt Kirkens Bymisjon, Kirkens Sosial-
tjeneste og Frelsesarmeen inkludert i prosjektet.
Planer for utprøving av boligtiltak i alle kommu-
nene er utarbeidet. Fra Sosialdepartementet er det
for 2002 bevilget 10,5 mill. kr over kap. 614, post 63
til modell- og metodeutvikling i kommunene. Kost-
nadene til nasjonal og lokal prosjektledelse dekkes
av Husbanken. I tillegg benyttes Husbankens
finansieringsordninger ved etablering av botilbud.
Byggforsk har evaluert oppstartingsfasen av pro-
sjektet og deres hovedkonklusjon er at arbeidet er
i rute, både nasjonalt og i de 5 prosjektkommu-
nene som var med fra starten. 

I 2001 ble det gitt tilsagn til 37 prosjekter til
utvikling av kunnskap og kompetanse knyttet til
bolig- og miljøspørsmål, bl.a. til bærekraftige
bostedsformer, energifleksible og kostnadseffek-
tive varmeanlegg, klimatilpasning av bygningskon-
struksjoner, byggsertifisering og ENØK i verne-
verdig bebyggelse. Det ble også gitt tilskudd til
utdanningsprosjekter innen byggeskikk, universell
utforming og sosialt miljø. Husbanken har i de
siste årene hatt nær kontakt med utdanningssekto-
ren for å introdusere temaet ”universell utforming
av bolig, bygning og utemiljø”. Tilskuddet har
bidratt til utvikling av utdanningstilbud som har
medført at flere faggrupper i dag integrerer tilgjen-
gelighet for alle i boliger, bygninger og utemiljø i
sitt arbeid. I 2002 er det pr. 1. halvår innvilget til-
sagn til 14 prosjekter.

Fra 2000 har Husbanken hatt ansvaret for det
statlige byggeskikkarbeidet. I 2001 gjennomførte
Husbanken flere generelle tiltak for å synliggjøre
og fremme god byggeskikk bl.a. gjennom annon-
sekampanjer, lokale kurs som blir arrangert av
Husbankens regionkontor og etablering av lokale
nettverk i byggeskikkarbeidet. Flere av regionkon-

torene har initiert arkitekt- og utbyggerkonkurran-
ser om bl.a. utleieboliger for ungdom, flyktninger
og miljøvennlige boligområder.

Det ble gitt tilsagn til 31 prosjekter til informa-
sjon og formidling av kunnskap og kompetanse i
2001 og i 1. halvår 2002 er det gitt tilsagn om til-
skudd til 20 prosjekter.

En rekke organisasjoner for funksjonshem-
mede mottok støtte til boliginformasjonsarbeid. 

Kunnskap og erfaringer fra prosjekter som
Husbanken gir tilsagn til, blir bl.a. formidlet gjen-
nom to årlige nasjonale fagdager med bred delta-
kelse fra kommuner og andre brukere. 

Departementet støttet i 2001 Norges fors-
kningsråds (NFR) forskningsprogram "Bolig og
levekår" med 3 mill. kr og "Program for byutvik-
ling - drivkrefter og planleggingsutfordringer" med
4 mill. kr over post 78. Bolig- og levekårsprogram-
met har i 2002 fått 3,2 mill. kr over denne posten,
mens Byutviklingsprogrammet er støttet over kap.
500, post 50. Bevilgningen ble i 2002 også brukt til
analyser av Folke- og boligtellingen 2001 og Leve-
kårsundersøkelsen 2001 og annen utvikling av
grunnlag for departementets arbeid med stortings-
meldinger om storbyer og om boligpolitikk.

Budsjettforslag for 2003

Det foreslås en bevilgning på 36,1 mill. kr i 2003.
Bevilgningen skal primært tildeles prosjekter

der formålet er å utvikle ny og formidle eksiste-
rende kunnskap som er relevante for aktører i
bolig- og byggemarkedet.

Hoveddelen av bevilgningen disponeres av
Husbanken og skal brukes bl.a. til å stimulere til
boligsosialt arbeid i kommunene, til samarbeids-
prosjektet mellom staten og de største byene som
skal legge til rette boligløsninger for bostedsløse
og til å stimulere til bedre bomiljø og boligløsnin-
ger både sosialt og i forhold til økologi. 

Prosjekt Bostedsløse blir videreført i 2003.
Støtten over Sosialdepartementets budsjett, kap.
614, post 63, videreføres i 2003. I tillegg vil det bli
satt av tilstrekkelige budsjettmidler fra post 78.
Boligløsninger for bostedsløse vil for øvrig ha høy-
este prioritet innenfor Husbankens låne- og til-
skuddsordninger. 

Bevilgningen skal også dekke tiltak som bidrar
til kunnskapsutvikling og formidling om boligpoli-
tiske spørsmål, og om byggesak og miljøhensyn i
bolig- og byggsektoren. 

En mindre del av bevilgningen kan disponeres
av departementet. Støtte til NFR-programmene gis
i 2003 over kap. 500, post 50. 
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Post 79 Tilskudd til radonforebyggende tiltak i 
boliger, kan overføres 

Målsetting

Tilskuddet skal stimulere til reduksjon av radonni-
vået i eksisterende boliger, jf. oppfølgingen av
Nasjonal kreftplan.

Tildelingskriterier

Tilskudd til radon gis til bygningstekniske tiltak
når det er påvist en radonkonsentrasjon av inneluf-
ten i boligen som ligger høyere enn 200 Bq/m3.
Tilskuddet kan gis til enkeltpersoner, borettslag,
selskaper, stiftelser og lignende, jf. St.prp. nr. 161
(1997-1998) Nasjonal kreftplan og Innst. S. nr. 226
(1997-1998).

Rapport for 2001-2002 

Bevilgningen for 2001 var på 10 mill. kr. I 2001 ble
det gitt godkjenning om tilskudd til 141 boliger for
til sammen 1,5 mill. kr. Det er en nedgang i antall
boliger, men antall prosjekter har økt med 27 pst. i
forhold til 2000. Det ble 1. halvår 2002 gitt tilsagn
om tilskudd til i alt 49 boliger for til sammen
1,2 mill. kr.

Prosessen med kartlegging av radonnivåene på
kommunenivå, informasjon til huseiere og opplæ-
ring av byggebransjen vedrørende hvordan utbe-
dre hus med forhøyede radonnivåer, har tatt tid.
Det har vært en utfordring å få tilstrekkelig kunn-
skap om forekomsten av radon. Radonmålinger
kan kun gjøres i vinterhalvåret, og radonnivåene

må dokumenteres før tiltak kan iverksettes og
gjennomføres. 

Høsten 2000 ble det igangsatt et felles prosjekt
mellom Statens strålevern, Husbanken og Statens
bygningstekniske etat om en kartlegging i 114 av
landets kommuner, informasjon til huseierne og
opplæring av byggebransjen. Måleresultatene fra
denne undersøkelsen er i løpet av sommeren og
høsten 2001 fortløpende gjort tilgjengelig for de
involverte kommunene. Det er bl.a. utarbeidet kart
over situasjonen i hver kommune som veiledning i
det videre arbeid i de respektive kommuner. Dette
danner grunnlaget for søknader til Husbanken.
Ytterligere 56 kommuner vil inngå i en ny kartleg-
ging i løpet av høsten 2002/vinteren 2003. Hoved-
tyngden av søknader og utbetalinger til utbedrin-
ger forventes å komme i løpet av 2002 og 2003. 

Husbanken og Statens Strålevern gjennom-
førte i juni 2002 en spørreundersøkelse rettet mot
husstander hvor det er målt høye radonkonsentra-
sjoner for å finne ut hvorfor så få av dem har søkt
tilskudd fra Husbanken. For høsten 2002 planleg-
ges det kurs og initiativ overfor kommuner hvor
det er målt høye radonkonsentrasjoner. 

Husbanken har i juli 2002 vedtatt nye retnings-
linjer for ordningen, hvor tilskuddsandelen er økt
fra 65 pst. til 75 pst., beløpsgrensen er høynet fra kr
20 000 til kr 40 000, og tiltaksgrensen er redusert
fra 400 Bq/m3 til 200 Bq/m3.

Budsjettforslag 2003

Det foreslås en bevilgning på 10,4 mill. kr i 2003. 

Kap. 582 Skoleanlegg

Post 60 Rentekompensasjon

Regjeringen innførte i 2002 en ny ordning med ren-
tekompensasjon for kommunene og fylkeskommu-
nene for å ruste opp skoleanleggene. 

Målsetting

Ordningen skal stimulere kommunene og fylkes-
kommunene til å rehabilitere, oppruste og tilrette-
legge eksisterende skoleanlegg, og til å oppføre
nye skolebygg der det er behov for det. Målet er å
bidra til å sikre at alle elever i grunnskolen og i den

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

60 Rentekompensasjon 70 000 160 000

Sum kap. 582 70 000 160 000
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videregående opplæringen får gode læringsfor-
hold. 

Tildelingskriterier

Finansieringsordningen skal sette kommunesekto-
ren i stand til å ta opp lån på til sammen 15 mrd. kr
over en periode på 8 år ved at staten dekker rente-
utgiftene. For beregning av renteutgifter tas det
utgangspunkt i et serielån med 20 års løpetid med
flytende rente i Husbanken. Hver kommune og fyl-
keskommune har fått en særskilt låneramme
basert på objektive kriterier. 

De som tar del i ordningen står fritt til å velge
låneinstitusjon, men kan også finansiere skoleopp-
rustningen uten å ta opp lån. Rentekompensasjo-
nen omfatter prosjekter som blir ferdigstilt etter
1. januar 2002. Husbanken forvalter ordningen. 

Rapport for 2002

I 2002 skal staten dekke renter på lån innenfor en
låneramme på 2 mrd. kr.

Kommunal- og regionalministeren vedtok for-
skrift for ordningen 6. juni 2002. Husbanken har
vedtatt nærmere retningslinjer for gjennomførin-
gen av kompensasjonsordningen. 

Informasjon om ordningen og søknadsskjema
er lagt på Husbankens nettsider, og sendt til lan-
dets kommuner og fylkeskommuner. Det ble åpnet
for innsendelse av søknader i mai i år. Over 100
kommuner/fylker hadde sendt inn søknader pr.
medio juli. Husbanken er i gang med å behandle
innkomne søknader og utarbeide statistikk over
etterspørselen. Søknader om utbetaling vil bli prio-
ritert i den rekkefølge de godkjennes i Husbanken.
Utbetaling vil i hovedsak skje en gang pr. år, og før-
ste utbetaling vil skje i desember 2002.

Budsjettforslag 2003

Regjeringen vil videreføre låneordningen i 2003, og
foreslår at staten i tillegg dekker renter knyttet til
nye lån i 2003 innenfor en låneramme på 1 mrd. kr.
Det foreslås en bevilgning på 160 mill. kr til rente-
kompensasjon i 2003. 

Kap. 585 Husleietvistutvalget i Oslo (jf. kap. 3585)

Under stortingsbehandlingen av Ot.prp. nr. 82
(1997-1998) Om lov om husleieavtaler, ble davæ-
rende regjering bedt om å iverksette forsøk med et
alternativt tvisteløsningsorgan for å behandle tvis-
ter om boliger etter den nye og gamle husleielo-
ven, jf. Innst. O. nr. 43 (1998-1999). Husleietvistut-
valget ble opprettet 1. mars 2001 som en tre-årig
prøveordning for Oslo. Utvalget skal være et alter-
nativt tvisteløsningsorgan til domstolene og kan
avgjøre alle typer tvister om leie av bolig i Oslo. Et
eksternt organ foretar nå evaluering av ordningen,
og vil framlegge sin rapport i første halvdel av
2003. 

I perioden 1. mars til 31. desember 2001 mottok
Husleietvistutvalget i alt 53 begjæringer om tviste-
løsning. Av disse ble 39 avsluttet med forlik, 10 ble
avgjort av utvalget, 2 ble avvist og 2 ble trukket til-
bake. Pr. 1. juni 2002 er det innkommet 49 begjæ-
ringer. Av disse er 27 avsluttet ved forlik, 8 er
avgjort, 2 er trukket og 12 er under behandling.

For å sikre at alle som har behov for ordningen
blir gjort kjent med den, planlegges det utstrakte
markedsføringstiltak i 2003.

Det foreslås en bevilgning på 4,65 mill. kr i
2003. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Driftsutgifter 4 000 4 650

Sum kap. 585 4 000 4 650
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Kap. 3585 Husleietvistutvalget i Oslo (jf. kap. 585)

Post 1 Gebyrer 
Det kreves to ganger rettsgebyret for behandling
av sak for utvalget, for tiden kr 1 340. Det foreslås

budsjettert med gebyrinntekter på kr 200 000 i
2003, noe som tilsvarer om lag 150 saker.

Kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Målsetting
Tilskuddene skal stimulere kommunene til å øke
tilbudet av sykehjemsplasser og boliger tilrettelagt
for heldøgns pleie og omsorg (omsorgsboliger).
Tilskuddene skal sette kommunene i stand til å
bygge, kjøpe eller utbedre sykehjem og omsorgs-
boliger ut fra lokale behov til de som pga. alder,
funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller
sykdom har behov for det.

Post 60 Oppstartingstilskudd, kan overføres

Tildelingskriterier

Tilskuddet gis på grunnlag av investeringer knyt-
tet til bygging, kjøp og utbedring av omsorgsboli-
ger og sykehjemsplasser under Handlingsplan for
eldreomsorgen og Opptrappingsplan for psykisk
helse. Tilskuddet går til kommunene uavhengig av
om det er kommunen selv eller andre aktører som
skal eie og forvalte boligene/plassene. Kommu-
nene kan videretildele tilskuddet til andre eiere av
omsorgsboliger og sykehjem. Det er en forutset-
ning for å få tilskudd at kommunen har organisert
et heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Prosjektene

skal være innarbeidet i den fireårige økonomipla-
nen, og kommunen skal disponere boligene og
plassene i minimum 20 år. 

Målet for investeringene i Handlingsplan for
eldreomsorgen var opprinnelig at planen skulle
gjennomføres innen 2002 med i alt 24 400 boenhe-
ter. I statsbudsjettet for 2001 ble måltallet utvidet
med 5 000 enheter, og i budsjettet for 2002 med 4
000 enheter. Ved behandlingen av St.prp. nr. 64
(2001-2002) Om lokaldemokrati, velferd og øko-
nomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposi-
sjonen), ble planen utvidet med ytterligere 5 000
boenheter slik at det totale måltallet er 38 400
enheter. Under Opptrappingsplan for psykisk helse
skal det bygges 3 400 omsorgsboliger.

Oppfølging og kontroll

Tilskuddet utbetales når boligene/sykehjemsplas-
sene er ferdigstilte og innflyttet. En anmodning om
utbetaling må bl.a. inneholde oversikt over kostna-
dene ved prosjektet, midlertidig brukstillatelse/
ferdigattest, en ferdigrapport fra Husbankens

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Gebyrer 200 200

Sum kap. 3585 200 200

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

60 Oppstartingstilskudd, kan overføres 1 383 617 1 696 200 1 943 900

63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og 
avdrag 709 021 1 065 600 1 266 400

Sum kap. 586 2 092 638 2 761 800 3 210 300
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takstbestyrer og byggeregnskap eller foreløpig
regnskapsoppstilling. Resultatrapport for 2001-2002

Følgende resultatmål og oppfølgingskriterier er
lagt til grunn for vurdering av effekten av oppstar-
tingstilskuddet i 2001/2002.

1) Inneholder også kjøp av omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Opprinnelig måltall for 2001 var 6 240 enheter.
Stortinget vedtok imidlertid under behandlingen
av St.prp. nr. 82 (2000-2001) Om lokaldemokrati,
velferd, og økonomi i kommunesektoren 2002
(kommuneproposisjonen) å overføre inntil 2 000
enheter fra rammen for eldreplanen for 2002 til
2001. Av det totale måltallet for 2001 på 8 240 enhe-
ter var 440 omsorgsboliger knyttet til Opptrap-
pingsplanen for psykisk helse. Det ble i 2001 gitt
tilsagn om tilskudd til 7 437 boenheter, hvorav
3 306 omsorgsboliger og 4 131 sykehjemsplasser.
Av disse omsorgsboligene var 418 boliger gitt
under Opptrappingsplanen for psykisk helse. Når
måltallet ikke ble nådd var det fordi antallet syke-
hjemsplasser som fikk tilsagn var høyere enn for-
utsatt i budsjetteringen. I budsjetteringen av kap.
586 for 2002 er det tatt høyde for den økte syke-
hjemssandelen ved at fordelingen mellom syke-
hjemsplasser og omsorgsboliger er endret fra
45 pst. plasser og 55 pst. boliger til 70 pst. plasser
og 30 pst. boliger, jf. St.meld. nr. 50 (1996-1997).

Hele 97 pst. av de nye sykehjemsplassene som
fikk tilsagn i 2001 tilfredsstilte Husbankens rettle-
dende kvalitetsnorm. Normen forutsetter mini-
mum 24 kvm. privatareal. Dette er omtrent samme
andel som i 2000. Av de utbedrede sykehjemsplas-
sene tilfredsstilte om lag 94 pst. kvalitetsnormen i
2001 mot 85 pst. i 2000.

Etter utvidelsen av eldreplanen med 5 000
boenheter i forbindelse med behandlingen av
St.prp. nr. 64 (2001-2002), hvorav tilsagn til 2 000

enheter gis i 2002 og tilsagn til 3 000 enheter gis i
2003, og utvidelse av psykiatriplanen med 460
omsorgsboliger i revidert budsjett 2002, jf. St.prp.
nr. 63 (2001-2002), er måltallet for 2002 på 11 100
boenheter. Av dette er 900 knyttet til psykiatripla-
nen og 10 200 til eldreplanen. Tilsagnsrammen for
2002 er etter utvidelsene på 3 566,5 mill. kr, hvorav
3 403,3 mill. kr er knyttet til eldreplanen og 163,2
mill. kr til psykiatriplanen. Da det er forutsatt at
ingen av enhetene som gis tilsagn som følge av
utvidelsene blir ferdigstilt før tidligst i 2003, ble
bevilgningen for 2002 ikke økt. Samlet tilsagnsfull-
makt for 2002 er økt til 3 727,2 mill. kr, jf. St.prp. nr.
64 (2001-2002) romertallsvedtak II.

På bakgrunn av prioriteringene i St.meld. nr. 34
(1999-2000) og Innst.S. nr. 92 (1999-2000), ble Hus-
bankens retningslinjer endret fra 1. januar 2001
slik at sykehjem og omsorgsboliger tilrettelagt for
heldøgns omsorg og pleie, enerom og utskifting av
gammel bygningsmasse prioriteres. For å ivareta
kommunene med størst behov og for å sikre god
fordeling, ble tilsagnsrammen for 2001 fordelt mel-
lom fylkene. Fordelingen ivaretar bl.a. hensynet til
kommunenes utgangspunkt før handlingsplanen,
utviklingen i behov fremover og hvor mye som er
gitt i tilsagn så langt i planperioden. Den samme
type fordeling og prioritering av midlene er gjort
for 2002. I hovedsak ser det ut til at omleggingen til
fylkesvise rammer fungerer som ønsket.

Satsene på oppstartingstilskuddet er i 2002
hevet fra kr 175 000 til kr 181 300 pr. omsorgsbolig

Tabell 3.37 Resultatmål, oppfølgingskriterier og resultat for oppstartingstilskuddet.

Resultatmål og oppfølgingskriterier 2001 1. halvår 2002

Stimulere til opprettelse og utbedring av omsorgsboliger og sykehjemsplas-
ser med god kvalitet

Antall nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser som fikk tilsagn 6 294 2 881

Antall utbedrede omsorgsboliger og sykehjemsplasser som fikk 
tilsagn1) 1 143 384

Andelen nye sykehjemsplasser med tilsagn som oppfyller Husban-
kens anbefalte størrelse for privatareal 97,2 91,8

Andelen utbedrede sykehjemsplasser med tilsagn som oppfyller Hus-
bankens anbefalte størrelse for privatareal1) 93,8 96,5
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og fra kr 375 000 til kr 388 500 pr. sykehjemsplass.
Takene for kostnader som kommunene får dekket
over post 60 Oppstartingstilskudd og post 63 Til-
skudd til kompensasjon for utgifter til renter og
avdrag er hevet tilsvarende, dvs. fra kr 740 000 til
kr 746 300 pr. omsorgsbolig og fra kr 830 000 til kr
843 500 pr. sykehjemsplass.

Budsjettforslag 2003

Handlingsplanen for eldreomsorgen ble som nevnt
ovenfor utvidet med ytterligere 5 000 boenheter i
forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 64
(2001-2002). Av disse enhetene gis 2000 enheter til-
sagn i 2002, mens 3 000 enheter skal gis tilsagn i
2003. Etter at disse tilsagnene er gitt vil Handlings-
plan for eldreomsorgen avsluttes.

I tillegg til dette foreslås et måltall på 900
omsorgsboliger for Opptrappingsplanen for psy-
kisk helse i 2003. Samlet måltall i 2003 blir dermed
3 900 boenheter.

I tråd med at øremerkede tilskudd til kommu-
nene prisjusteres, foreslås også satsene på oppstar-
tingstilskuddet prisjustert. Tilskuddssatsene økes
fra kr 181 300 til kr 188 000 pr. bolig og fra
kr 388 500 til kr 403 000 pr. sykehjemsplass i 2003.
Taket for kostnader som kommunene får dekket
over post 60 Oppstartingstilskudd og post 63 Til-
skudd til kompensasjon for utgifter til renter og
avdrag heves tilsvarende, dvs. fra kr 746 300 til kr
753 000 pr. omsorgsbolig og fra kr 843 500 til kr
858 000 pr. sykehjemsplass.

For 2003 foreslås det på denne bakgrunn en til-
sagnsramme på post 60 på 1 378,2 mill. kr, hvorav
1 209 mill. kr er knyttet til Handlingsplanen for
eldreomsorgen og 169,2 mill. kr til Opptrappings-
planen for psykiatri helse.

Det foreslås en bevilgning på post 60 på 1 943,9
mill. kr til dekning av tilsagn gitt i 2000, 2001, 2002
og 2003. Av bevilgningen er 1 825,6 mill. kr knyttet
til eldreplanen og 118,3 mill. kr til psykiatriplanen.

I tillegg foreslås en tilsagnsfullmakt på 3 161,5
mill. kr. For nærmere omtale av budsjettprinsip-
pene vises det til boks 3.7.

Vurdering av framtidig finansieringsmodell for 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser

I St.meld. nr. 31 (2001-2002) Avslutning av hand-
lingsplan for eldreomsorgen, som ble lagt fram og
behandlet i Stortinget våren 2002, jf. Innst. S. nr.
263 (2001-2002), varslet regjeringen at den i stats-
budsjettet for 2003 ville vurdere ulike modeller for
framtidig finansiering av kommunale investeringer
i sykehjem og omsorgsboliger etter at handlings-
planen er avsluttet. 

Stortinget vedtok ved behandlingen av St.meld.
nr. 31 (2001-2002) at handlingsplanens investe-
ringsprogram utvides med 5000 boenheter, hvorav
3000 enheter først gis som tilsagn i 2003. Dette
innebærer at det er bedre tid for å fastlegge ram-
mene for en fremtidig finansieringsordning. 

Regjeringen vil komme tilbake til videre finan-
sieringsmodell for investeringer i den kommunale
eldreomsorgen i forbindelse med den varslede
gjennomgangen av finansiering av investeringer i
kommunesektoren. Denne gjennomgangen vil
foreligge før Handlingsplanen for eldreomsorgen
er avsluttet. Regjeringen vil også legge frem en
stortingsmelding om kvaliteten i eldreomsorgen i
2003.

Post 63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter 
til renter og avdrag

Tildelingskriterier

Tilskuddsordningen omfatter alle sykehjemsplas-
ser og omsorgsboliger med tilsagn om oppstar-
tingstilskudd etter 1. januar 1997, og skal sjablon-
messig dekke utgifter til renter og avdrag som
påløper f.o.m. 1. januar 1998. Samtlige som får opp-
startingstilskudd får også tilskudd til kompensa-
sjon for utgifter til renter og avdrag på lån.

Rapport for 2001-2002

Bevilgningen til kompensasjonstilskuddet var i
2001 på 708 mill. kr. I tillegg ble det bevilget 32
mill. kr over kap. 571, post 68 Forsøk med ramme-
finansiering av øremerkede tilskudd. Det ble utbe-
talt til sammen 709 mill. kr fordelt på 11 200
omsorgsboliger og 4 900 sykehjemsplasser. Utbe-
talt beløp inkluderer også utbetalinger til kommu-
ner som deltar i rammefinansieringsforsøket.

Bevilgningen for 2002 på post 63 er 1 065,6 mill.
kr. I tillegg er det bevilget 55,6 mill. kr over kap.
571, post 68 forsøk med rammefinansiering av øre-
merkede tilskudd. Tilskuddet utbetales i hovedsak
i desember.

Budsjettforslag 2003

Det foreslås en bevilgning på 1 266,4 mill. kr for
2003. I tillegg bevilges det 67,1 mill. kr over
kap. 571, post 68 Forsøk med rammefinansiering
av øremerkede tilskudd. Av den samlede bevilgnin-
gen til formålet på 1 333,5 mill. kr vil 1 282,8
mill. kr gå til Handlingsplanen for eldreomsorgen
og 50,7 mill. kr til Opptrappingsplanen for psykisk
helse. Det er lagt inn en renteforutsetning på 6,4
pst. 
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Programkategori 14.20 Bygningssaker

Samlede utgifter under programkategori 14.20

Samlede inntekter under programkategori 14.20

Programkategori 14.20 omhandler budsjettpostene
for Statens bygningstekniske etat. Det vises til
omtale av målsettinger under programområde 14.

Prioriteringer 2003

Viktige arbeidsoppgaver innenfor bygningspoli-
tikkområdet i 2003 vil være å:
– bidra til effektiv og smidig implementering av

byggereglene
– legge fram forslag til endringer i regelverk og

rutiner som kan bidra til å forenkle byggesaks-
behandlingen og redusere papirmengden i byg-
gesaker

– videreutvikle og sette i drift Byggsøk, systemet
for elektronisk behandling av byggesaker, som
gjør det mulig å behandle alle deler av en bygge-
sak over internett

– arbeide for økt kvalitet på byggverk, både mht.
estetikk, universell utforming og helse, miljø og
sikkerhet

– føre aktivt tilsyn med foretak for å sikre at god-
kjenningsordningen er et troverdig virkemiddel
i byggesaksbehandlingen

– følge opp lovutvalget som skal gjennomgå byg-
ningslovgivningen

– følge opp Kommunal- og regionaldepartemen-
tets Miljøhandlingsplan

Status 

Bygningspolitikken skal sikre god byggkvalitet,
god og effektiv byggesaksbehandling i kommu-
nene og god kompetanse hos aktørene i bygg- og
anleggssektoren. Regjeringen mener at bygge-
saksbehandlingen er for omstendelig og uforutsig-
bar i mange kommuner og at det fortsatt er behov
for opprydding og forenkling av bestemmelsene
om byggesaker. Saksbehandlingstiden har vist en
nedgang også i 2002, men det er for stor variasjon
mellom kommunene. Saksbehandlingen går ras-
kere i de små kommunene enn i de større. Igang-
settingen av Byggsøk, systemet for internettbasert

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

587 Statens bygningstekniske etat (jf. 
kap. 3587) 30 444 31 300 34 700 10,9

Sum kategori 14.20 30 444 31 300 34 700 10,9

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

Pst.
endr.

02/03

3587 Statens bygningstekniske etat (jf. 
kap. 587) 15 029 12 200 12 700 4,1

Sum kategori 14.20 15 029 12 200 12 700 4,1
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byggesaksbehandling, er et viktig tiltak for å bidra
til forenkling og effektivisering. Systemet utvikles i
henhold til fremdriftsplan og skal være i operativ
drift fra sommeren 2003.

Bolig- og byggsektoren veier tungt i miljøsam-
menheng og må bidra til å utvikle et mer bærekraf-
tig samfunn. Miljøvennlig ressursbruk og ivareta-
kelse av estetiske hensyn i utformingen av bygnin-
ger og anlegg er ikke tilstrekkelig vektlagt. Det er
fortsatt for lav kvalitet og for dårlig tilgjengelighet i
mange bygninger og bygningsmiljøer og for lav
utnyttelse av arealer i byer og tettsteder. 

Sommeren 2002 la regjeringen frem forslag om
endringer i plan- og bygningsloven jf. Ot.prp. nr.
112 (2001-2002) Om lov om endringer i plan- og

bygningsloven (tidsfrister i byggesaker, forenklin-
ger m.m.). Endringene vil bidra til mer effektiv
saksbehandling i kommunene. Endringene må føl-
ges opp med forskrifter og informasjonstiltak. Sik-
temålet med disse tiltakene er på kort sikt å foren-
kle byggesaksbehandlingen. 

Arbeidet i Bygningslovutvalget som ble opp-
nevnt våren 2002 er igangsatt. Utvalget skal foreta
en total gjennomgang av bygningslovgivningen
med sikte på forenkling. Effektive prosesser skal
gi grunnlag for kostnadsreduksjoner og virke moti-
verende for igangsetting av nye tiltak. En god byg-
ningslovgivning må dessuten ivareta hensynet til
rettssikkerhet, god estetisk utforming, universell
utforming og helse, miljø og sikkerhet.

Kap. 587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587)

Statens bygningstekniske etat er Kommunal- og
regionaldepartementets rådgiver og den sentrale
myndighet på det bygningstekniske området. Eta-
ten har også et særskilt ansvar for ordningen med
sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett. Eta-
ten skal innenfor regjeringens bygningspolitikk
medvirke til at byggverk blir utformet og utført slik
at de kan utnyttes på en måte som vil gagne den
enkelte og samfunnet. Etaten skal ha god kjenn-
skap til byggevirksomheten og være et bindeledd
til relevante fagmyndigheter og bistå departemen-
tet med faglige råd og utredninger. Sentrale oppga-
ver for etaten er å:
– informere og veilede om forståelse og god prak-

tisering av regelverket
– arbeide for utvikling, forenkling og forbedring

av regelverket 
– administrere og følge opp den sentrale godkjen-

ningsordningen for foretak i byggenæringen
– engasjere seg i nasjonalt og internasjonalt stan-

dardiseringsarbeid

Post 1 Driftsutgifter

Rapport for 2001-2002

Store deler av etatens kapasitet brukes til saksbe-
handling, overvåking og drift av godkjenningsord-

ningen for foretak med ansvarsrett, samt overvå-
king av bruken av det øvrige regelverket.
Pr. august 2002 hadde 11 500 foretak fått sentral
godkjenning, og i løpet av 2002 antas at om lag
12 000 foretak vil ha fått sentral godkjenning. Mål-
settingen om en saksbehandlingstid for nye god-
kjenninger på under 6 uker ble nådd i løpet av
2001, og ble i 2002 ytterligere redusert til under en
uke. En betydelig høyere sakstilgang enn opprin-
nelig forutsatt viser at målsettingen om at flest
mulig foretak bør søke sentral godkjenning er iva-
retatt. Dette legger til rette for enklere og raskere
byggesaksbehandling i kommunene. Tilsyn med
sentralt godkjente foretak er videreutviklet i 2002
og omfatter nå en større andel av foretakene for å
sikre at foretakene opprettholder sin kompetanse. 

Etaten har arbeidet med implementering og
videreutvikling av de øvrige forskriftene og har
hatt et bredt samarbeid med andre instanser som
bidrar til at faglig utfyllende materiale finnes til-
gjengelig for regelverksbrukerne. Det er gitt
bistand til kommuner, f.eks. gjennom tilretteleg-
ging for lokal kompetanseoppbygging. 

Miljøhensyn, som beskrevet i departementets
miljøhandlingsplan, er fulgt opp gjennom prosjek-
ter for framtidige endringer i byggereglene og vei-
ledningsstoffet, bl.a. knyttet til energikrav i bygg. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

1 Driftsutgifter 30 444 31 300 34 700

Sum kap. 587 30 444 31 300 34 700
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Hele regelverket og informasjon om dette er til-
gjengelig via internett sammen med kontinuerlig
oppdaterte data om sentralt godkjente foretak.
Saksbehandlingssystemet for godkjenningsordnin-
gen er lagt ut på internett og gir innsyn i status i
saksbehandlingen også for søkerne. Blanketter og
regelverk for byggesak er gjort tilgjengelig på
internett og er i utstrakt bruk. En vesentlig opp-
gave for etaten er å tilrettelegge for elektronisk
søknads- og byggesaksbehandling tilpasset inter-
nett gjennom prosjektet Byggsøk. Byggsøk har
bred deltakelse fra kommuner, byggenæring og fra
staten, og holder fremdriftsplaner og budsjetter
med sikte på at en fullt ut operativ løsning vil bli
satt i drift sommeren 2003. 

Resultatmål for 2003

Implementering av regelverk – saksbehandling

Statens bygningstekniske etat skal innenfor sitt
fagområde ha god kunnskap om hvordan regelver-
ket fungerer. Etaten skal fortsette arbeidet med å
utvikle veiledningsmaterialet for å bidra til å sikre
at regelverket etterleves.

Det skal legges særlig vekt på å holde god kon-
takt med kommunene med fokus på praktisering
av lokal godkjenning, teknisk regelverk, kommu-
nens tilsynsoppgaver samt effektivitet og saksbe-
handlingstid. 

Etaten skal fullføre samarbeidsprosjektet Bygg-
Søk som tilrettelegger for elektronisk søknads- og
byggesaksbehandling tilpasset internett, og skal
sørge for at prosjektet kommer over i en driftsfase
som stimulerer til at kommunene tar systemet i
bruk. Prosjektets byggesaksløsninger vil være
klare til å tas i bruk sommeren 2003 og BE tilleg-
ges oppgaven med drift, ajourhold og videreutvik-
ling.

Informasjon og kunnskapsutvikling

Brukernes tilgang til informasjon om regelverket
må være enkel for at reglene skal fungere effektivt.
Informasjon overfor brukerne er en sentral opp-
gave og er en integrert del av alt faglig arbeid.
Gjennom informasjonstiltak vil etaten påvirke i ret-
ning av fornuftig bruk av forskriftsverkets funk-
sjonsregler, slik at byggevirksomheten kan gi
trygge og gode byggverk.

Etaten skal bidra med informasjon og veiled-
ning knyttet til byggkvalitet i forbindelse med gjen-
nomføring av regjeringens satsing på skolebygg. 

Standardisering og harmonisering
Det skal fremskaffes grunnlag for standarder, god-
kjenninger og harmoniserte tekniske krav etter de
felles europeiske reglene innen byggområdet med
spesiell vekt på nordisk koordinering. 

Kontroll/tilsyn

Etaten er tilsynsmyndighet for reglene om doku-
mentasjon av egenskaper for byggevarer og pro-
dukter.

Kontroll og tilsyn med sikkerhet ved heis og
tivoliinnretninger, herunder gokart for kommersi-
ell utleie, videreføres. Tilsynsordningene for disse
innretningene inngår i regjeringens arbeid med
fremtidig organisering av statlig tilsyn. 

Sentral godkjenningsordning for foretak i 
byggebransjen

Sentral godkjenning av foretak med ansvar for opp-
gaver i byggevirksomheten videreføres. 

Tilsyns- og oppfølgingsfunksjonene er utviklet
og implementeres for å sikre at godkjenningsord-
ningen på varig basis er et troverdig hjelpemiddel i
byggesaksbehandlingen. Det er fremdeles et mål
at flest mulig foretak søker sentral godkjenning for
å bidra til enklere og raskere lokal byggesaksbe-
handling både for foretakene og de lokale byg-
ningsmyndighetene. I løpet av 2003 er målet at
totalt 13 000 foretak skal ha fått sentral godkjen-
ning. 

Miljøkrav i byggevirksomheten

Miljøhensyn er et viktig utgangspunkt for framti-
dige endringer i de tekniske forskriftene til plan-
og bygningsloven. Både framleggingen av regjerin-
gens handlingsplan for vannbåren varme, endrin-
gen i forurensningsloven som åpner for at kommu-
nene kan kreve avfallsplan i forbindelse med byg-
gesaksbehandlingen og forpliktelsene til å
redusere bruken av helse - og miljøfarlige stoffer i
byggevirksomheten, legger viktige føringer på
utviklingen av forskriftene til bygningsloven. Det
samme gjelder satsingen på universell utforming
som går ut på at alle skal kunne bruke de samme
fysiske løsningene i størst mulig grad, enten det
dreier seg om utforming av utearealer, bygninger,
produkter eller kommunikasjonsmidler. Det er satt
i gang arbeid med ny generasjon energikrav der
miljøhensyn ivaretas. Kompetansen på fagfeltet må
videreutvikles, bl.a. gjennom internasjonalt samar-
beid og samarbeid med sentrale aktører i privat og
offentlig sektor. Det vises til omtalen av departe-
mentets miljøhandlingsplan og av ØkoBygg, utvi-
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klingsprogrammet for økt miljøeffektivitet i eien-
doms-, bygg- og anleggsbransjen, i vedlegg 2.

Budsjettforslag 2003

Det foreslås en bevilgning på 34,7 mill. kr, hvorav
12,7 mill. kr er knyttet til drift av sentral godkjen-

ningsordning. Den sentrale godkjenningsordnin-
gen skal være selvfinansierende, jf. kap. 3587,
post 4 Gebyrer, godkjenningsordning for foretak
for ansvarsrett. Etatens driftsbudsjett er foreslått
styrket i 2003 med 2,5 mill. kr som følge av at eta-
ten får ansvar for drift, ajourhold og videreutvikling
av Byggsøk.

Kap. 3587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 587)

Post 4 Gebyrer, godkjenningsordning av 
foretak for ansvarsrett

Gebyrene dekker alle utgifter til drift av ordningen.
Etter endring av gebyrregulativet i desember 2001
er usikkerhetsfaktorene knyttet til budsjettets inn-
tektsside redusert betydelig. Mindre justeringer av
gebyrene foretas ved behov ved årets begynnelse
for å sikre at selvkostprinsippet realiseres. Eventu-
ell mer- eller mindreinntekt forutsettes kompen-
sert med tiltak på utgiftssiden slik at utgifter og
inntekter av ordningen balanserer best mulig.

Budsjettforslag 2003

I 2003 er det budsjettert med 12,7 mill. kr i gebyr-
inntekter. Gebyrinntektene gjelder i sin helhet den
sentrale godkjenningsordningen for foretak. Dette
tilsvarer det totale kostnadsnivået for ordningen.
Det vises for øvrig til omtale under kap. 587, post 1
Driftsutgifter.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

2001

Saldert
budsjett

2002
Forslag

2003

4 Gebyrer, godkjenningsordning for foretak for 
ansvarsrett 14 174 12 200 12 700

16 Refusjoner av fødselspenger/adopsjonspenger 731

18 Refusjon av sykepenger 124

Sum kap. 3587 15 029 12 200 12 700
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Kommunal- og regionaldepartementet

1. I St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for år 2003 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a. Sum utgifter under kap. 500-587 og 2412 kr 79 155 416 000

b. Sum inntekter under kap. 3500-3587, 5312, 5316, 5327 og 5615-5616 kr 14 839 913 000
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Forslag 
til vedtak for budsjetterminen 2003 

Kapitlene 500-587, 2412, 3500-3587, 5312, 5316, 
5327 og 5615-5616

I
Utgifter:

Kap. Post Kroner Kroner

Administrasjon m.m.

500 Kommunal- og regionaldepartementet 
(jf. kap. 3500):

1 Driftsutgifter 163 166 000

21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, 
kan overføres 9 549 000

22 KOSTRA-rapporteringssystem for kommunene og 
fylkeskommunene, kan overføres 1 142 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 5 481 000

50 Forskningsprogrammer under Norges forsknings-
råd 18 019 000 197 357 000

502 Valgutgifter:

1 Driftsutgifter 29 000 000 29 000 000

503 Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m. 
(jf. kap 3503):

1 Driftsutgifter 10 500 000

21 Spesielle driftsutgifter 1 500 000 12 000 000

Sum Administrasjon m.m. 238 357 000

Innvandring

520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520):

1 Driftsutgifter 372 980 000

21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak 1 051 220 000

22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 66 070 000 1 490 270 000
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Kap. Post Kroner Kroner

521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. 
kap. 3521):

60 Integreringstilskudd, kan overføres 2 952 811 000

62 Kommunale innvandrertiltak 42 450 000

70 Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppføl-
ging 2 440 000

71 Kunnskapsutvikling, kan overføres 43 733 000

72 Tilbakevending for flyktninger, kan overføres 11 300 000

73 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen fri-
villig virksomhet 22 420 000

74 Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m. 1 560 000

75 Transport av flyktninger/reiseutgifter til og fra utlan-
det 35 200 000 3 111 914 000

522 Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 3522):

1 Driftsutgifter 6 300 000 6 300 000

523 Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighe-
tene (jf. kap. 3523):

1 Driftsutgifter 3 800 000 3 800 000

524 Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524):

1 Driftsutgifter 91 500 000

21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling 13 370 000 104 870 000

Sum Innvandring 4 717 154 000

Nasjonale minoriteter

526 Nasjonale minoriteter:

70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 2 805 000 2 805 000

Sum Nasjonale minoriteter 2 805 000

Samiske formål

540 Sametinget (jf. kap. 3540):
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Kap. Post Kroner Kroner

50 Sametinget 129 800 000

54 Avkastning av Samefolkets fond 4 650 000 134 450 000

541 Tilskudd til samiske formål:

70 Tilskudd til samiske formål 1 300 000

72 Samisk språk, informasjon o.a. 2 500 000 3 800 000

542 Kompetansesenter for urfolks rettigheter:

1 Driftsutgifter 1 900 000 1 900 000

Sum Samiske formål 140 150 000

Regional- og distriktspolitikk

551 Regional utvikling og nyskaping:

60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 1 166 500 000 1 166 500 000

552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:

21 Kunnskapsutvikling, informasjon, mv. 10 000 000

72 Nasjonale tiltak for regional utvikling 337 000 000 347 000 000

Sum Regional- og distriktspolitikk 1 513 500 000

Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner

571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571):

21 Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet 5 195 000

60 Innbyggertilskudd 33 268 723 000

62 Nord-Norge-tilskudd 1 077 719 000

63 Regionaltilskudd 582 838 000

64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64 3 069 700 000

65 Hovedstadstilskudd 152 609 000

67 Storbytilskudd 70 000 000

68 Forsøk med rammefinansiering av øremerkede 
tilskudd 941 216 000 39 168 000 000
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Kap. Post Kroner Kroner

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572):

60 Innbyggertilskudd 12 567 542 000

62 Nord-Norge-tilskudd 406 524 000

64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64 1 181 300 000

65 Hovedstadstilskudd 69 634 000 14 225 000 000

Sum Overføringer gjennom inntektssystemet til 
kommuner og fylkeskommuner 53 393 000 000

Bolig og bomiljø

580 Bostøtte:

70 Bostøtte, overslagsbevilgning 1 932 800 000 1 932 800 000

581 Bolig- og bomiljøtiltak:

60 Handlingsprogram for Oslo indre øst 50 000 000

71 Tilskudd til boligkvalitet, kan overføres 74 000 000

73 Tilskudd til opplysning, informasjon m.m. 2 200 000

75 Boligtilskudd til etablering, utbedring og utleieboli-
ger, kan overføres 665 000 000

78 Tilskudd til utvikling av bomiljø, boligforvaltning og 
boligpolitikk, kan overføres 36 100 000

79 Tilskudd til radonforebyggende tiltak i boliger, kan 
overføres 10 400 000 837 700 000

582 Skoleanlegg:

60 Rentekompensasjon 160 000 000 160 000 000

585 Husleietvistutvalget i Oslo (jf. kap. 3585):

1 Driftsutgifter 4 650 000 4 650 000

586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser:

60 Oppstartingstilskudd, kan overføres 1 943 900 000

63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og 
avdrag 1 266 400 000 3 210 300 000

Sum Bolig og bomiljø 6 145 450 000
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Inntekter:

Kap. Post Kroner Kroner

Bygningssaker

587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587):

1 Driftsutgifter 34 700 000 34 700 000

Sum Bygningssaker 34 700 000

Statsbankene

2412 Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 5312 og 5615):

1 Driftsutgifter 262 300 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 5 000 000

72 Rentestøtte 32 000 000

90 Lån til Husbanken, overslagsbevilgning 12 671 000 000 12 970 300 000

Sum Statsbankene 12 970 300 000

Totale utgifter 79 155 416 000

Kap. Post Kroner Kroner

Kommunal- og regionaldepartementet

3520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520):

2 Gebyr nødvisum 90 000

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 504 586 000 504 676 000

3521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 
(jf. kap. 521):

1 Tilbakevending for flyktninger 11 300 000

3 Transport av flyktninger/reiseutgifter til og fra 
utlandet 34 496 000

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 30 994 000 76 790 000

3540 Sametinget (jf. kap. 540):

51 Avkastning av Samefolkets fond 4 650 000 4 650 000
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3571 Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 571):

90 Tilbakeføring av forskudd 46 371 000 46 371 000

3572 Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 572):

90 Tilbakeføring av forskudd 7 100 000 7 100 000

3585 Husleietvistutvalget i Oslo (jf. kap. 585):

1 Gebyrer 200 000 200 000

3587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 587):

4 Gebyrer, godkjenningsordning for foretak for 
ansvarsrett 12 700 000 12 700 000

Sum Kommunal- og regionaldepartementet 652 487 000

Ymse inntekter

5312 Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 2412):

1 Gebyrer m.m. 32 826 000

90 Avdrag 6 679 000 000 6 711 826 000

5316 Kommunalbanken AS:

70 Garantiprovisjon 13 800 000 13 800 000

5327 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og 
fylkeskommunene, mv.:

50 Tilbakeføring av tilskudd 70 000 000

51 Tilbakeføring av tapsfond 20 000 000 90 000 000

Sum Ymse inntekter 6 815 626 000

Renter og utbytte m v.

5615 Renter fra Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 2412):

80 Renter 7 341 000 000 7 341 000 000

5616 Renter og utbytte i Kommunalbanken AS:

81 Aksjeutbytte 30 800 000 30 800 000

Sum renter og utbytte m v. 7 371 800 000

Totale inntekter 14 839 913 000

Kap. Post Kroner Kroner
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Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2003 kan:

III
Omdisponeringsfullmakter i forbindelse 

med forsøk med rammefinansiering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regional-
departementet i 2003 i samråd med Utdannings- og
forskningsdepartementet, Sosialdepartementet,
Helsedepartementet og Barne- og familiedeparte-
mentet, får adgang til å omdisponere mellom
bevilgningen under kap. 571 Rammetilskudd til
kommuner, post 68 Forsøk med rammefinan-
siering av øremerkede tilskudd på den ene siden
og bevilgningene under:
1. kap. 221 Tilskudd til grunnskolen, post 63 Til-

skudd til skolefritidsordninger.
2. kap. 221 Tilskudd til grunnskolen, post 65 Til-

skudd til opplæring for språklige minoriteter i
grunnskolen. 

3. kap. 221 Tilskudd til grunnskolen, post 67 Til-
skudd til kommunale musikk- og kulturskoler. 

4. kap. 254 Tilskudd til voksenopplæring, post 60
Tilskudd til norskopplæring for innvandrere. 

5. kap. 521 Bosetting av flyktninger og tiltak for
innvandrere, post 60 Integreringstilskudd.

6. kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og syke-
hjemsplasser, post 63 Tilskudd til kompensa-
sjon for utgifter til renter og avdrag. 

7. kap. 621 Tilskudd til kommunale tjenester,
organisasjoner m.v., post 61 Tilskudd til verts-
kommunene m.v.

8. kap. 743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk
helsevern, post 62 Tilskudd til psykiatri i kom-
muner. 

9. kap. 840 Tilskudd til krisetiltak, post 60 Til-
skudd til kommuner til krisetiltak.

10. kap. 856 Barnehager, post 60 Driftstilskudd til
barnehager.

IV
Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regional-
departementet i 2003 kan utgiftsføre uten bevilg-
ning:
1. inntil 150 mill. kroner på kap. 571 Rammetil-

skudd til kommuner, post 90 Forskudd på ram-
metilskudd, som forskudd på rammetilskudd
for 2004 til kommuner.

2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetil-
skudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på
rammetilskudd til fylkeskommuner, som for-
skudd på rammetilskudd for 2004 til fylkeskom-
muner.

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 500 post 01 kap. 3500 post 01

kap. 522 post 01 kap. 3522 post 01

kap. 585 post 01 kap. 3585 post 01

kap. 587 post 01 kap. 3587 post 04

kap. 2412 post 01 kap. 5312 post 01
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Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2003 kan gi tilsagn om tilskudd utover
gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende
beløp:

VI
Fullmakt om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regional-
departementet i 2003 kan inngå avtaler om midler-
tidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger
med varighet utover 2003. Dersom behovet for
mottaksplasser for asylsøkere og flyktninger blir
større enn antatt i budsjettet for 2003, samtykker
Stortinget i at Kommunal- og regionaldepartemen-

tet kan øke antall plasser i statlige mottak, innenfor
gjeldende rammer for etablering og drift av det
statlige mottaksapparatet, selv om det medfører et
bevilgningsmessig merbehov under kap. 520
Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsut-
gifter, statlige mottak.

Andre fullmakter

VII
Garantiprovisjon fra Kommunalbanken AS

Stortinget samtykker i at Kommunalbanken AS i
2003 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1
prosent av bankens lån opptatt før 1. november
1999.

VIII
Husbankens avdragsvilkår

Stortinget samtykker i at punkt 1.2 Avdragsvilkår i
gjeldende bestemmelser om Husbankens rente- og
avdragsvilkår av 14. desember 1995 jf. St.prp. nr. 16
(1995-96) Om endringar i Husbankens rente- og
avdragsvilkår og Innst. S. nr. 83 (1995-96) endres
til ”Lån til utleieboliger kan ha en samla løpetid på
inntil 50 år.”

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

581 Bolig- og bomiljøtiltak

71 Tilskudd til boligkvalitet 40,6 mill. kroner

75 Boligtilskudd til etablering, utbedring og utleieboliger 200,1 mill. kroner

586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

60 Oppstartingstilskudd 3 161,5 mill. kroner
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Vedlegg 1

Omtale av tiltak innenfor den brede distriktspolitikken 

1 Innledning

Det årlige vedlegget til St.prp. nr. 1 ”Omtale av til-
tak innenfor den brede distriktspolitikken” har
som siktemål å følge statlig innsats og tiltak av
betydning for å nå distriktspolitiske mål over tid.
Hensikten med vedlegget er først og fremst å frem-
heve et utvalg tiltak/ordninger i statsbudsjettet av
distrikts- og regionalpolitisk relevans. Utvalget er
gjort skjønnsmessig, basert på en kartlegging av
statlig innsats og tiltak av betydning for å nå dis-
triktspolitiske mål.

Vedlegget gir en oversikt over tiltak som i
hovedsak har sitt nedslagsfelt i det distriktspoli-
tiske virkeområdet for Statens nærings- og dis-
triktsutviklingsfond (SND). Vedlegget gir også en
oversikt over viktige ordninger som bare gjelder i
Finnmark og Nord-Troms. 

En rekke former for statlig innsats av betyd-
ning for de regional- og distriktspolitiske målene er
landsdekkende ordninger, som for eksempel veitil-
tak, høyere utdanning, FoU, arbeidsmarkedstiltak
og kommuneoverføringer. Denne type ordninger,
hvis regionale mønster kun fremkommer gjennom
fylkesfordeling eller mer omfattende bearbeiding
av datagrunnlaget, er utelatt i fremstillingen ned-
enfor. Kommunal- og regionaldepartementets dis-
triktspolitiske ordninger som faller inn under pro-
gramområde 13.50 Regional- og distriktspolitikk
omtales heller ikke i dette vedlegget, da disse ord-
ningene er fremstilt i hovedteksten i denne propo-
sisjonen.

Gitt de nevnte avgrensingene er to kategorier
tatt med:
– Kriterium A: tiltak hvor distriktspolitiske hen-

syn er oppgitt som begrunnelse for tiltaket, her-
under som favoriserer distriktsområder utover
kompensasjon for å oppnå likhet. 

– Kriterium B: tiltak og ordninger som utjevner
og kompenserer for å oppnå resultatlikhet mel-
lom grupper og områder, eller er lokalisert til
distriktsområder pga. gitte forhold, og som har
særlig betydning for næringsutvikling, syssel-
setting, lokaløkonomi eller bosetting. Under
kriterium B er kun tiltak over 10 mill. kr tatt
med.

2 Spesielle tiltak for Nord-Troms og 
Finnmark

Tabell 1.1 viser en oversikt over viktige ordninger
som bare gjelder for Nord-Troms og Finnmark. De
viktigste ordningene i oversikten er knyttet til
skatte- og avgiftspolitikken. Det er også andre spe-
sielle ordninger for regionen som ”Reindriftsfor-
valtning - omstillingstiltak i Indre Finnmark”. For-
målet med dette tilskuddet er å redusere antall rein
og kanalisere sysselsetting over i andre næringer. I
helse- og omsorgssektoren er det egne ordninger
for tillegg i barnetrygden og ekstra lønn til førsko-
lelærere.

I tillegg er det etablerte særordninger for
Nord-Norge på flere politikkområder, dvs. geogra-
fisk avgrensede ordninger som bare gjelder for
Nord-Norge eller deler av landsdelen. Dette er ord-
ninger som kommer i tillegg til ordningene som er
presentert i tabell 1.1. Innenfor flere sektorer er
dessuten Nord-Norge gitt spesiell prioritet gjen-
nom disponering av ordinære virkemidler. Lands-
delen er også prioritert ved bruken av de distrikts-
politiske virkemidlene til Kommunal- og regional-
departementet.
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3 Økonomisk politikk

I oversikten under er de beregnede inntektstapene
ved differensiert arbeidsgiveravgift innenfor det
distriktspolitiske virkeområdet tatt med, samt

kommuneøkonomiens Nord-Norge-tilskudd og
regionaltilskudd til små utkantkommuner. Regio-
naltilskuddet går bare til kommuner med færre
enn 3 000 innbyggere.

Tabell 1.1 Spesielle tiltak for Nord-Troms og Finnmark (i 1 000 kr).

Politikkom-
råde Tiltak/ordning Departement Kriterium Kap./post

Regnskap
2001

Budsjett
2002

Forslag
2003

Økonomisk 
Politikk

Lavere skatt på 
alminnelig inntekt FIN A inntektstap 260 000 265 000 285 000

Særskilt fradrag i 
alminnelig inntekt FIN A inntektstap 235 000 245 000 232 000

Ingen el-avgift på 
forbruk i Finn-
mark og Nord-
Troms FIN A inntektstap 185 000 190 000 160 000

Lavere toppskatt 
for Finnmark og 
Nord-Troms FIN A inntektstap 50 000 40 000 45 000

Ingen investerings-
avgift for bygg og 
anlegg i Finnmark 
og Nord-Troms FIN A inntektstap 10 - 20 000 10 - 20 000

Næringspoli-
tikk

Reindriftsforvalt-
ning - omstillings-
tiltak i Indre Finn-
mark LD B 1147/71 5 287 2 109 2 145

Utdanning 
og forskning

Ettergivelse av 
utdanningslån UFD A 2410/73 75 000 75 000 75 000

Helse, opp-
vekst og 
omsorg

Særskilt tillegg til 
barnetrygden - 

BFD A 0845/70 87 538 87 660 88 126

Lønnstillegg for 
førskolelærere i 
Finnmark og 
Nord-Troms BFD A 856/60 2 100 2 100 1 500

Levekår, 
miljøvern og 
offentlige 
tjenester

Rettshjelpskontor i 
Indre Finnmark

JD A 470/72 1 163 1 198 1 245

Distribusjonstil-
skudd til aviser i 
Finnmark KD A 335/77 1 485 1 530 1 530
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1) Det er flere måter å beregne provenytapet på. Til grunn for beregningen ovenfor ligger følgende: Estimert anslag for forde-
len for distriktene ved nedsatt arbeidsgiveravgift i sone 2-5 er utregnet i forhold til satsen i sone 1 på 14,1 pst. Beregningene 
er gjort med utgangspunkt i avgiftsgrunnlaget for 2000 i de ulike sonene, fremskrevet til 2001 og 2002 med samme tall for 
lønns- og sysselsettingsutvikling. Det er i beregningene forutsatt lik lønns- og sysselsettingsutvikling i sone 2-4 som i resten 
av landet.

2) Nedgangen i 2002 skyldes i hovedsak uttrekk av midler fra fylkeskommunene ifm. sykehusreformen, samt at det ekstraordi-
nære skjønnet skal avvikles i løpet av perioden 2002-2006.

4 Næringspolitikk 

Tabell 1.3 viser en rekke tilskuddsordninger til
landbruket og enkelte tiltak rettet mot fiskerinæ-
ringen. I tillegg er skipsbyggingsstøtte tatt med
fordi flere store skipsverft er lokalisert i distrik-
tene. Landbruk er tradisjonelt en av de viktigste
næringene i distriktene. Størrelsen på tilskuddene
til landbruket er gjenstand for forhandlinger i de
årlige jordbruksoppgjørene. Enkelte tilskudd

innenfor landbruket har en distriktspolitisk
begrunnelse, som for eksempel pristilskudd på
melk og distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt,
bær, veksthusgrønnsaker og poteter. Disse faller
derfor inn under kriterium A. Generelle nærings-
politiske ordninger, som SNDs låneordninger,
tapsfond og tilskudd, er ikke med i tabellen over
næringspolitikk da dette er landsdekkende ordnin-
ger som ofte benyttes i sentrale strøk.

Tabell 1.2 Økonomisk politikk (i 1 000 kr).

Tiltak/ordning Departement Kriterium Kap./post
Regnskap

2001
Budsjett

2002
Forslag

2003

Differensiert arbeidsgiveravgift 1) FIN A inntektstap 7 440 000 7 820 000 8 420 000

0-sats for merverdiavgift for forbruk 
av elektrisk kraft i Nord-Norge. FIN A inntektstap 475 000 600 000 600 000

Ikke avgift på flyvinger i Nord-
Norge FIN A inntektstap 200 000 200 000 -

Rammetilskudd til kommunene - 
regionaltilskuddet KRD A 571/63 527 303 575 118 582 838

Rammetilskudd til kommunene/
fylkene i Nord- Norge 2) KRD A

571/62,
572/62 1 745 932 1 488 643 1 484 243

Rammetilskudd til kommunene/
fylkene - skjønnstilskudd 2) KRD B

571/64,
572/64 4 474 000 4 439 700 4 278 000
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Tabell 1.3 Næringspolitikk (i 1 000 kr).

Tiltak/ordning Departement Kriterium Kap./post
Regnskap

2001
Budsjett

2002
Forslag

2003

Pristilskudd melk LD A 1150/73 533 600 534 286 451 500

Distrikts- og kvalitetstilskudd for 
frukt, bær, veksthusgrønnsaker og 
poteter LD A 1150/73 54 770 54 770 54 770

Pristilskudd kjøtt LD A 1150/73 528 600 864 461 780 800

Distriktstilskudd egg LD A 1150/73 2 500 4 960 4 800

Føringstilskudd FID A 1040/70 31 000 33 000 1)

Driftstilskudd melkeproduksjon LD B 1150/74 1 316 000 1 334 600 1 243 500

Tilskudd til husdyr LD B 1150/74 2 221 705 2 263 757 2 271 025

Tilskudd til norsk ull LD B 1150/73 165 800 167 840 165 696

Tilskudd til avløsning for ferie og 
fritid LD B 1150/78 1 230 319 1 231 319 1 169 819

Areal- og kulturlandskapstilskudd LD B 1150/74 3 210 319 3 042 301 2 991 959

Frakttilskudd LD B  1150/73 79 700 229 700 2) 237 300

Reindriftsavtalen LD B 1151 83 000 106 500 100 900

Miljøtiltak LD B 1150/50 143 000 142 000 139 000

Tilskudd til inseminering (veteri-
nærreiser) + avlsorganisasjoner LD B 1150/77 69 800 69 800 82 860

Tilskudd til pelsdyrforlag LD B 1150/77 38 000 36 200 33 200

Tilskudd til småfe og fjørfe LD B 1150/50 38 060 36 060 0 3)

Tilskudd til dyrking av for i fjellet LD B 1150/74 10 500 10 500 0

Markedsordning for korn - fraktord-
ninger LD B 1150/76 150 000 0 0

Tilskudd til dyr på utmarksbeite LD B 1150/74 216 447 0 0

Andre arealbaserte tilskuddsordnin-
ger LD B 1150/74 222 900 4) 237 901 5)

Bygdeutvikling LD B 1150/50 565 000 553 000 325 000

Rentestøtte (ny fom. 2003) LD B 1150750 12 500

Overføring til fond for støtte ved 
skipskontrakter NHD B 0939/50 1 000 000 1 500 000 0 6)

Tilskudd til fiskerihavneanlegg FID B 1062/60 50 000 23 000 27 400

Fiskerihavneanlegg FID B 1062/30 164 700 164 300 119 500

Tilskudd til fornyelse og kapasitets-
tilpasning i fiskeflåten FID B 2415/72 35 000 0 0
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1) Den årlige fiskeriavtalen blir fremmet i egen proposisjon etter at det eventuelt er ført forhandlinger mellom staten og Norges 
Fiskarlag. Bevilgningsforslag til kap. 1040 Til gjennomføring av Fiskeriavtalen inngår derfor ikke i St.prp. nr. 1.

2) Inkluderer ”Markedsordning for korn – fraktordninger” som i 2001 ble ført separat.
3) Tilskuddsordningen er delt opp og plassert under andre poster, bl.a. kap/post 1150/77, avlsorganisasjoner.
4) Inkluderer ”Tilskudd til dyr på utmarksbeite” som i 2001 ble ført separat.
5) Inkluderer ”Tilskudd til dyrking av for i fjellet” som i 2002 ble ført separat.
6) Ordningen ble avviklet for kontrakter fra og med 1. januar 2001, i tråd med EØS-regelverket. Utbetalingene finner sted når 

fartøyene leveres, og vil være avsluttet innen utgangen av 2004.

5 Infrastruktur

Tabell 1.4 omfatter flere tiltak som skal bidra til å
redusere økte kostnader som følge av avstandsu-
lemper. Som eksempel kan nevnes ”godtgjørelse
for innenlandske flyruter - kjøp av flyrutetjenester”
og ”kjøp av posttjenester som er bedriftsøkono-
misk ulønnsomme”. Dette bidrar til å redusere
avstandsulemper i distriktene. ”Kompensasjon for
økt arbeidsgiveravgift” skal benyttes til vegtiltak

som skal bidra til å redusere transportkostnadene
for næringslivet i de områdene som fikk økt
arbeidsgiveravgift fra og med 2000.

Tabell 1.4 inneholder ikke kapitler/poster for
vegbevilgninger eller rassikringstiltak, poster som
anses som svært betydningsfulle for distriktene.
Større budsjettposter over infrastrukturinvesterin-
ger er kun interessante i et distriktspolitisk per-
spektiv dersom de fylkesfordeles. 

Strukturtiltak i fiskeflåten FID B 1040/70 30 000 13 000 1)

Linjeegnesentraler FID B 1040/70 11 000 11 000 1)

Garantilott FID B 1040/70 15 000 4 000 1)

Tilskudd til næringsutvikling i 
marin sektor FID B 2415/74 30 000 0 0

Marint innovasjonsprogram FID B 2415/75 10 000

Tabell 1.3 Næringspolitikk (i 1 000 kr).

Tiltak/ordning Departement Kriterium Kap./post
Regnskap

2001
Budsjett

2002
Forslag

2003
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1) Staten kjøpte personstransporttjenester for til sammen 987 mill. kr i 2001.
2) Endelig fordeling mellom aktuelle toggrupper vil bli fastlagt ved inngåelse av ny rammeavtale mellom NSB A/S og Samferd-

selsdepartementet.

6 Utdanning og forskning

Tiltak som bevilgninger til universiteter og høg-
skoler og basisbevilgninger til regionale fors-
kningsinstitutter er av stor betydning for utviklin-
gen i distriktene. Denne type bevilgninger blir kun

interessante i et regionalt perspektiv ved fylkesfor-
deling av midlene. Det er likevel viktig å under-
streke den betydningen høgskoler og regionale
forskningsinstitusjoner har for utviklingen i distrik-
tene. 

1) Denne ordningen ble innført 1. august 1998 for en periode på 5 år. Ordningen skal bidra til rekruttering av lærere med god-
kjent utdanning gjennom økt lønn som kommunene får refundert. Gjeldende periode utløper 31. juli 2003. En viktig endring 
i lønnsfastsettelsen for lærere de siste årene er innføring av noe lokal fleksibilitet, både ved etablering av lokale forhandlin-
ger og mulighet for kommunene til å tilby høyere lønn ved skoler med rekrutteringsproblemer. Kommuner som selv klarer 
å bedre lærerdekningen ved å bedre lønns- og arbeidsbetingelsene vil kunne falle utenfor en statlig ordning hvor tildeling av 
midler er basert på bruken av lærere uten godkjent utdanning. Regjeringen foreslår derfor at den statlige ordningen for 
lærerrekruttering opphører etter utløpet av gjeldende periode.

Tabell 1.4 Infrastruktur (i 1 000 kr).

Tiltak/ordning
Departement Kriterium Kap./post

Regnskap
2001

Budsjett
2002

Forslag
2003

Kompensasjon for økt arbeidsgiver-
avgift SD A 1320/33 101 800 52 900 121 800

Godtgjørelse for innenlandske flyru-
ter – kjøp av flyrutetjenester SD B 1310/70 387 800 403 400 401 100

Kjøp av posttjenester som er 
bedriftsøkonomisk ulønnsomme SD B 1370/70 540 000 372 000 305 000

Kjøp av persontransporttjenester – 
region- og lokaltog, utenfor sentrale 
strøk 1) SD B 1351/70 382 400 308 000 324 0002)

Legging av fast dekke på riksveier SD B 1320/32 132 000 135 000 170 000

Pristilskudd til regulering av forbru-
kerpriser AAD B 1560/70 147 000 40 500 0

Tilskudd til utjevning av overførings-
tariff OED B 1820/73 10 000 10 000 0

Tabell 1.5 Utdanning og forskning (i 1 000 kr).

Tiltak/ordning
Departement Kriterium Kap./post

Regnskap
2001

Budsjett
2002

Forslag
2003

Tilskudd til virkemiddeltiltak i Nord-
Norge UFD A

221/
01/60 31 809 28 028 16 862 1)
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7 Helse, oppvekst og omsorg

For å sikre befolkningen i utkant- og småkommu-
nene en trygg og forsvarlig primærhelsetjeneste,
er det nødvendig å bedre stabiliteten og rekrutte-
ring i allmennlegetjenesten i distriktene. I tillegg

gis det egne tilskudd til apotek i utkantkommuner
for å sikre befolkningen tilgang til medisiner. 

Det overordnede helsepolitiske målet er at hel-
setjenestetilbudet skal være likeverdig uavhengig
av bosted, alder, kjønn og sosial status. Dette ivare-
tas gjennom bevilgninger til sykehusene og gjen-
nom kommuneøkonomisystemet.

1) Bevilgningen til utdannings- og rekrutteringstiltak i tannhelsetjenesten og allmennlegetjenester er fra budsjettet 2003 samlet 
på kap./post 750/21. Budsjettall for 2001 og 2002 referer seg til gammel kap./post 705/60.

2) Bevilgning til utdannings- og rekrutteringstiltak i tannhelsetjenestene ble i 2001 og 2002 gitt over kap./post 701/21.
3) Ytelsene over fraktrefusjonsordningen for legemidler foreslås halvert i forhold til 2002. Reduksjonen foreslås gjennomført 

ved å innføre et bunnfradrag for apotekene. Apotek som har utgifter til forsendelser som overstiger bunnfradraget, vil kunne 
få ytt fraktrefusjoner. Løsningen skåner storforbrukerne (apotek i perifere strøk) i større grad enn apotek i og rundt byene.

8 Levekår, offentlige tjenester og 
miljøvern

Ordningene vist i tabell 1.7 er i hovedsak knyttet til
kulturtilbudet i distriktene, men også offentlige tje-
nester som arbeidsmarkedstiltak og ungdomstil-
tak, samt miljøverntiltak. ”Tilskudd til sysselset-

ting av sjøfolk” skal opprettholde antall norske sjø-
folk på norske skip og bidra til utdanning innen
sjømannsstanden. Tilskuddet bidrar spesielt til å
opprettholde sysselsetting i kystdistriktene.

Generelle landsdekkende ordninger som
arbeidsmarkedstiltak er ikke med i denne oversik-
ten.

Tabell 1.6 Helse, oppvekst og omsorg (i 1 000 kr).

Tiltak/ordning
Departement Kriterium Kap./post

Regnskap
2001

Budsjett
2002

Forslag
2003

Fastlønnstilskudd for allmennleger 
og fysioterapeuter HD B

2755/
61/62 359 000 195 000 207 000

Tilskudd til apotek HD B 0751/70 20 300 12 500 12 800

Utdannings- og rekrutteringstiltak i 
tannhelsetjenesten og i allmennle-
getjenesten HD B

0705
/21 1) 35 100 34 800 38 500

Herav allmennlegetjenesten HD B 0705/21 23 000 18 900 18 900

Herav tannhelsetjenesten 
HD B

0705
/21 2) 8 800 10 900 15 900

Fraktrefusjonsordning for legemid-
ler HD B 0751/70 40 600 45 600 25 000 3)
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1) Kap. 857, post 72 Utviklingsprogram for styrking av oppvekstmiljøer og kap. 857, post 74 Ungdomssatsning i distriktene, ble 
i 2002 slått sammen til en felles bevilgning på post 72 Styrking av oppvekstmiljøet m.v. Budsjettet for Ungdomssatsing i dis-
triktene i 2002 innenfor den nye fellesposten var på 2,6 mill. kr.

Tabell 1.7 Levekår, offentlige tjenester og miljøvern (i 1 000 kr).

Tiltak/ordning
Departement Kriterium Kap./post

Regnskap
2001

Budsjett
2002

Forslag
2003

Ungdomssatsning i distriktene BFD A 0857/74 3 328 1)

Styrking av oppvekstmiljøet BFD A/B 0857/72 4 032 5 860 5 165

Landsdelsmusikere i Nord-Norge KD A 323/74 11 992 12 624 13 116

Vestnorsk filmsenter KD A 334/71 2 685 2 760 3 360

Nordnorsk filmsenter KD A 334/72 5 404 5 566 5 783

Tilskuddsordning for museer KD B 328/60 142 329 145 160 150 531

Lokale og regionale kulturbygg KD B 320/60 58 300 42 390 8 000

Rikskonsertene KD B 323/01 97 318 100 136 104 568

Musikk- og scenekunstformål - 
region og landsdelsinstitusjoner og 
knutepunktinstitusjoner

KD B 323/71,
323/72,
324/71 273 079 287 708 298 703

Billedkunst- og museumsformål - 
knutepunktinstitusjoner

KD B 332/72,
328/72 41 372 47 195 49 740

Erstatningstiltak og forebyggende 
tiltak mot rovvilt 

KD B 1427/
72,73 120 702 119 623 120 365

Tilskudd til kalking og lokale fiske-
formål 

KD B
1427/70 100 200 98 200 55 700
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Vedlegg 2

Miljøprofilen i budsjettforslaget

Kommunal- og regionaldepartementet la høsten
2000 fram en miljøhandlingsplan for perioden 2001-
2004. I miljøhandlingsplanen er det satt opp sektor-
vise mål, status og tiltak som skal bidra til at de
nasjonale resultatområdemålene for miljøet blir
nådd. 2001 var handlingsplanens første virkeår. For
en oversikt over de miljøvernpolitiske sektortilta-
kene vises det til Kommunal- og regionaldeparte-
mentets miljøhandlingsplan og Miljøprofilen i bud-
sjettforslaget i St.prp. nr. 1 (2001-2002). Nedenfor
følger en gjennomgang av Kommunal- og regional-
departementets ansvarsområder med hensyn til
miljøvernpolitiske sektormål og rapportering og
oppfølging. 

Programkategori 13.21 Nasjonale minori-
teter og 13.40 Samiske formål

Kommunal- og regionaldepartementet har et sam-
ordningsansvar for departementenes samepolitikk
og politikk overfor nasjonale minoriteter. Kommu-
nal- og regionaldepartementet har få egne virke-
midler på disse områdene, og må drive utforming
og gjennomføring av politikken i samarbeid med
fagdepartementene. På det samepolitiske området
er enkelte virkemidler overført til Sametinget.

Tradisjonelle samiske næringer som duodji,
reindrift, fiske og utmarksnæringer er nært knyttet
til naturen. Miljøperspektivet og bærekraftig utvik-
ling er derfor viktige elementer i samiske nærin-
ger og i samiske områder. I miljøvernarbeid og
arbeid med verneregimer vil departementet påse
at det legges vekt på samiske natur-, kulturminne-
og kulturmiljøverdier og sedvaner. 

I arbeidet med kulturminner vil departementet
også sørge for at hensynet til kulturminner tilknyt-
tet nasjonale minoriteter ivaretas.

Programkategori 13.50 Regional- og dis-
triktspolitikken

Kommunal- og regionaldepartementets miljøhand-
lingsplan understreker at departementet først og
fremst påvirker miljøperspektivet i virkemiddelfor-

valtningen gjennom styringssignaler. De generelle
signalene om miljøperspektiv på alle distrikts- og
regionalpolitiske satsinger og tiltak innarbeides i
aktuelle stortingsmeldinger, årlige redegjørelser i
Stortinget, statsbudsjett, tildelingsbrev mv. Øvrig
oppfølging gjøres gjennom det løpende arbeidet. 

SND finansierte også i 2001 en rekke prosjekt
med forventet positiv miljøgevinst. Det ble i 2001
satt økt fokus på integrering av miljøforhold i
SNDs saksbehandling gjennom utvikling av et eget
saksbehandlingsverktøy. Det er i tillegg laget infor-
masjonsmateriell til bedriftene; spesielt nevnes
SNDs anbefaling til bedriftene om å bli miljøsertifi-
sert. I 2001 ble en handlingsplan for miljø for SNDs
drift ferdigstilt og tatt i bruk.

Resultatområde 1: Vern og bruk av biologisk mang-
fold

Sektormål:
Forvaltningen av de distriktspolitiske virkemidlene
skal medvirke til bærekraftig bruk av det biolo-
giske mangfoldet.

Rapportering og oppfølging:

Temaet ’biologisk mangfold’ er inkludert i SNDs
miljøsjekkliste. For øvrig blir miljøaspektet i for-
valtningen av de distriktspolitiske virkemidlene
ivaretatt gjennom arbeidet til miljøkonsulentene i
fylkeskommunene, i tillegg til i SND.

Resultatområde 2: Friluftsliv

Sektormål:
Forvaltningen av de distriktspolitiske virkemidlene
skal medvirke til å gi befolkningen bedre mulighe-
ter til aktivt friluftsliv ved å legge til rette for lett til-
gang til natur og naturmiljø.

Rapportering og oppfølging:

Miljøperspektivet i reiselivssatsingen er signalisert
i tildelingsbrev til SND og fylkeskommuner.
Temaet friluftsliv er inkludert i SNDs miljøsjekk-
liste.
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Resultatområde 3: Kulturminne og kulturmiljø

Sektormål:

Forvaltningen av de distriktspolitiske virkemidlene
skal medvirke til bærekraftig bruk av kulturmin-
ner og kulturmiljø i næringssammenheng.

Rapportering og oppfølging:

Temaet kulturminner/kulturmiljø er inkludert i
SNDs miljøsjekkliste. SND og Riksantikvaren utar-
beider eksempelsamling og kunnskapsstatus som
nevnt over.

Resultatområde 8: Internasjonalt miljøvernsamar-
beid og miljøvern i polarområdene

Sektormål:

Deltakelse i internasjonale regional- og distriktsut-
viklingsprogram skal medvirke til kunnskapsøk-
ning og kunnskapsspredning om miljøperspektivet
i regionalt utviklingsarbeid.

Rapportering og oppfølging:

I Kommunal- og regionaldepartementets Interreg-
satsing innarbeides og synliggjøres miljøprofil og
miljørelaterte resultater i prosjekter i relevante
organer og sammenhenger. Departementet deltar i
Arbeidsgruppe for bærekraftig utvikling i Arktisk
Råd, i nært samarbeid med MD og UD. Norge
finansierer bl.a. prosjektene ”Bærekraftig rein-
drift” og Turisme i nordområdene”. 

Programområde 14 Bolig, bomiljø og byg-
ningssaker

Miljøutfordringene

Miljøvernpolitikkens mål stiller bolig- og byggsek-
toren overfor store utfordringer. Miljøkonsekven-
sene av sektoren er betydelige og på en rekke
områder økende. Sektoren står for ca. 40 pst. av
energibruken og materialbruken i samfunnet. 40
pst. av avfall til deponi er byggavfall. Miljøhensyn
er allerede delvis integrert i virkemiddelapparatet i
sektoren, men det står fortsatt mye igjen før disse
hensynene er tilstrekkelig ivaretatt. For bolig- og
byggsektoren er følgende miljøutfordringer av
særlig betydning:
– høyne arealeffektiviteten og øke hensynet til

biologisk mangfold 
– energibruken i bygningsmassen må dempes

– helse- og miljøfarlige stoffer i byggevirksomhe-
ten må kartlegges bedre og bruken må reduse-
res

– byggavfallsmengdene må reduseres, gjenvin-
ning og ombruk av byggematerialer må økes

– satse på god kvalitet og god byggeskikk 
– tilrettelegge for miljøvennlig forvaltning, drift

og vedlikehold
– øke kunnskap om og erfaring med miljøvennlig

bygging og forvaltning

Mål og rapportering for bolig- og byggsektoren

Resultatområde 1: Vern og bruk av biologisk mang-
fold

Sektormål

1. Bidra til at bebygde områder utvikles og forval-
tes slik at det biologiske mangfoldet ivaretas
best mulig.

2. Bidra til at utbygging av byggefelt foregår slik at
lokale naturkvaliteter bevares og forbedres.

3. Bidra til at naturlige, sammenhengende grønt-
områder innenfor byggesonene beskyttes og/
eller etableres, grått brakkareal gjenvinnes og
biologiske monokulturer unngås.

4. Bidra til at byggematerialer og innsatsfaktorer i
byggevirksomheten i minst mulig grad gir
negative konsekvenser for biomangfoldet.

Rapportering og oppfølging:

I forbindelse med nybygging gir Husbanken låne-
tillegg til utomhuskvaliteter, dvs. terreng og vege-
tasjon, utearealer og trafikksikkerhet. Tiltakene
som støttes, bidrar bl.a. til å stimulere det biolo-
giske mangfoldet. Lånetillegget var på kr 80 000 pr.
bolig i 2001 og ble økt til kr 140 000 1. februar
2002. Over kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak, post 71
Tilskudd til boligkvalitet har Husbanken gitt til-
skudd til gode kvaliteter i boligområder i forbin-
delse med utbedring og fornyelse. 

Husbanken har gitt støtte og deltar i et prosjekt
som har som mål å avklare reelt behov for bolig- og
besøksparkering i ulike situasjoner og finne orga-
nisering som sikrer gjennomføring av gode løsnin-
ger. Samarbeidspartnere er Miljøverndepartemen-
tet, Vegdirektoratet, Bærum kommune og OBOS. 

Resultatmål 2: Friluftsliv

Sektormål:

1. Bidra til at det i tettbygde strøk blir avsatt nok
areal til grønt- og friluftsområder, og at sam-
menhengende grøntstrukturer blir tatt vare på
eller opparbeidet. 
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2. Bidra til at boligområder har enkel tilgang på og
trygg adkomst til arealer for rekreasjon og fri-
luftsliv.

3. Bidra til trivelige og trafikksikre boligområder
med gode oppholdsarealer for barn, eldre og
andre med begrenset aksjonsradius. 

Rapportering og oppfølging:

Statens bygningstekniske etat vil støtte et prosjekt
om arealeffektivisering (se resultatområde 6) som
vil muliggjøre en mer effektiv utnyttelse av tomtea-
real og dermed sikre større grønt- og friluftsområ-
der i bebygde områder. Prosjektet skal resultere i
kunnskapsformidling til bl. a. arkitektnæringen.

Departementet samarbeider med Husbanken
og Statens bygningstekniske etat om vurdering av
bolig- og bomiljøkvaliteter. 

Utviklingstilskudd er gitt til et prosjekt som
vurderer endringer i parkeringsnormer og praksis
for å kunne frigjøre areal i de tette byområdene. 

Husbanken og Det Norske Hageselskap samar-
beider om kursopplegg for å øke kompetansen hos
planleggere om terreng og vegetasjon knyttet til
bebyggelsesplaner. 

Resultatområde 3: Kulturminner og kulturmiljø

Sektormål:

1. Vedlikehold og fornyelse av eksisterende byg-
ningsmasse må skje med respekt for arkitekto-
niske verdier, god byggeskikk og ut fra hensy-
net til miljøvern.

2. Byfornyelse i de større byene må gjennomføres
med god kvalitet og på en måte som sikrer de
kulturhistoriske verdiene i tidligere tiders arki-
tektur og bygningsmiljø.

3. Nye bygg og anlegg må ha god kvalitet, este-
tisk, funksjonelt og i miljøsammenheng. Bygg-
verkene må formes med respekt for sted og
miljø. Det skal tas hensyn til kulturlandskap og
eksisterende natur ved nybygging i mer spredt
bebyggelse.

4. Nye og eksisterende bygg skal kunne framheve
hverandre positivt slik at de som helhet er
uttrykk for en funksjonell og god byggeskikk,
med varige løsninger og godt håndverk. 

Rapportering og oppfølging:

Hensynet til arkitektoniske verdier og god bygge-
skikk er integrert i flere prosjekter under arbeid i
Statens bygningstekniske etat. 

Statens bygningstekniske etat vil, gjennom
Godkjenningsordningen av foretak for ansvars-
rett, bidra til at godkjente foretak har nødvendige

forutsetninger for å sikre en best mulig estetisk
utforming av byggetiltak. 

Arbeidet med å sikre god estetisk utforming av
byggverk vil bli videreført i nært samarbeid med
Husbanken. Herunder vil det bli arbeidet med
informasjon og veiledning om gode løsninger. 

Statens bygningstekniske etat har, sammen
med Riksantikvaren, vurdert behovet for kompe-
tanse ved arbeider knyttet til verneverdige bygg.
Dette må ses i sammenheng med og tilpasses
arbeidet med å forenkle godkjenningskatalogen.
Det må videre fokuseres i foretakenes styringssys-
temer.

Husbankens arbeid med arkitektur og bygge-
skikk er viktig for bolig- og byggsektorens kunn-
skaper og bevissthet om kulturminner og kultur-
miljø. Arbeidet er langsiktig og holdningsskapende
i sin karakter. Husbankens byggeskikkarbeid
omfatter bl.a. :
– Utdeling av Statens byggeskikkpris.
– Utgivelse av Byggeskikkbladet.
– Samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og Bygge-

sakskolen om fjernundervisningsprogram om
byggeskikk, estetikk og stedsforming. Tilbudet
er på nettet fra sommeren 2002 etter at det har
vært testet ut av utvalgte brukermiljøer.

– Fagdager om byggeskikk, estetikk og stedsfor-
ming ved Husbankens regionkontorer med
bred oppslutning fra kommuner og andre virk-
somheter.

– Samarbeid med Boligprodusentene og Forum
for byggesak om kursserien ”Byggeskikk og
byggesak”. 

– Deltakelse i Miljøverndepartementets program
om ”Miljøvennlige og attraktive tettsteder i dis-
triktene”. 

– Deltakelse i referansegruppe i et forskningspro-
sjekt om ”Evaluering av forvaltningsmyndighe-
tens og foretakenes endrede praksis i forhold til
estetisk kvalitet”.

– For å stimulere til god byggeskikk i nybygde
boliger kan Husbanken gi lånetillegg til prosjek-
ter med god arkitektonisk utforming og god til-
pasning til eksisterende bygningsmiljø

– Avslutning av prosjektet ”Byggeskikk” ved Hus-
bankens regionkontor – fremtidig organisering
og drift av Husbankens byggeskikkarbeid.

Videre er det gitt støtte til å utvikle et digitalt bilde-
arkiv over norsk arkitektur gjennom tusen år og til
formidlingsopplegg for prosjektet ”Bærekraftig
byggeskikk”. Kommunal- og regionaldepartemen-
tet har støttet arkitektnæringens arbeid med utvik-
ling av kompetanse og kunnskap om bærekraftig
byggeskikk gjennom tilskudd til NABU- Norske
arkitekter for bærekraftig utvikling. 
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Innenfor Norsk Forskningsråds program om
evaluering av endringene i plan- og bygningslov-
givningen pågår et prosjekt som omhandler de
styrkede estetikkbestemmelsene og virkningene
av disse. 

Resultatområde 4: Overgjødsling og oljeforurensning

Sektormål

1. Nye installasjoner i bygg- og anlegg skal ikke
medføre utslipp av olje til grunnen.

2. Bidra til at mengden avløpsvann og forbruk av
tappevann reduseres for boliger og andre bygg.

Rapportering og oppfølging:

Statens bygningstekniske etat bygger opp en til-
synsordning for byggevarer. Ordningen vil med-
virke til at grunnleggende krav til bl.a. miljø blir
oppfylt og innebærer at oljetanker må utformes
slik at lekkasje av olje til miljøet/grunnen forhin-
dres. 

Problemene knyttet til oljeforurensning vil
også reduseres som følge av økt bruk av nye forny-
bare energikilder til oppvarming av bygninger (se
resultatmål 7 Klimaendringer). 

Resultatområde 5: Helse og miljøfarlig kjemikalier

Sektormål:

1. Bidra til å øke kunnskapsnivået om helse- og
miljøfarlige kjemikalier som benyttes i bygg og
anleggsektoren slik at farlige stoffer utfases.

2. Bidra til at byggevarer og produkter til bruk i
bygninger velges ut fra hensyn til et godt og
sundt inneklima og ved lavest mulig forurens-
ningsbelastning til naturen.

3. Bidra til at byggverk plasseres, oppføres, bru-
kes og fjernes på en måte som medfører lite
belastning på det ytre miljø.

4. Bidra til at det utvikles miljøindikatorer knyttet
til forbruk av kjemikalier og miljøfarlig avfall i
bolig og byggsektoren.

Rapportering og oppfølging:

Regjeringen har nedsatt et lovutvalg som skal vur-
dere bygningslovgivningen. Fokus i utvalgets
arbeid vil ligge på forenklinger i loven, men utval-
get er også bedt om å vurdere i hvilken grad klare
miljøkrav skal inntas i plan- og bygningsloven.
Utvalgets oppgave er å vurdere selve lovkravet,
mens de konkrete valg av løsninger hører inn
under et senere forskriftsarbeid. 

Statens bygningstekniske etat (BE) deltar i en
arbeidsgruppe knyttet til utbygging av Pilestredet

Park i Oslo der Statsbygg har stilt miljøkrav til
utbyggingen og utarbeidet en miljøoppfølgingsplan
som skal evaluere de konkrete løsninger og resul-
tater. BE deltar for å innhente praktiske erfaringer
som grunnlag for å videreutvikle det bygningstek-
niske regelverket, bl. a. knyttet til miljøvennlige
produkter og materialer. 

Statens bygningstekniske etat sluttførte i 2002
en temaveileder om byggevarer, med vekt på hvor-
dan miljø- og brannegenskaper kan dokumenteres.
Veilederen gir informasjon om etablerte merkeord-
ninger for helse- og miljøfarlige kjemiske produk-
ter, miljødeklarasjonsordninger, samt listen over
stoffer som miljømyndighetene ønsker utfaset
(OBS-listen). En stor andel av stoffene på OBS-lis-
ten benyttes i byggevarer. Substitusjonsplikten i
Produktkontrolloven, sammen med økt miljøbe-
vissthet hos prosjekterende, vil gi nedgang i bruk
av helse- og miljøfarlige stoffer i byggsektoren.

Miljødeklarasjoner for byggevarer gir bl.a.
informasjon om innhold av skadelige stoffer. Sta-
tens bygningstekniske etat vil, gjennom temavei-
ledningen nevnt over og økonomisk støtte til infor-
masjonskampanje, medvirke til at miljødeklara-
sjonsordningen gjøres bedre kjent. Målet er å øke
antallet miljødeklarerte byggprodukter slik at pro-
duktspekteret dreies over mot mer miljøriktige
produkter. 

Husbanken gir lånetillegg for Helse, miljø og
sikkerhet (HMS) ved oppføring av nye boliger.
Lånetillegget var på kr 80 000 pr. bolig i 2001 og ble
økt til kr 140 000 1. februar 2002. Både i 2001 og
2002 er det blitt gitt tilskudd til HMS på kr 10 000
pr. bolig. Lånetillegg og tilskudd skal stimulere til
økt gjenbruk av naturressurser og materialer. Til-
skudd er gitt til utarbeidelse av lærebok og video
om ”Økologisk boligbygging”. 

Kommunal- og regionaldepartementet tok i
2001 initiativ til et samarbeidsprosjekt mellom
departementet, Husbanken, Statens bygningstek-
niske etat og Norges byggforskningsinstitutt for å
utvikle miljøindikatorer for bolig- og byggsektoren.
Prosjektet skal bidra til en forbedret miljørapporte-
ring for bolig- og byggsektoren, knyttet til energi,
byggavfall, bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i
byggevirksomheten mv.

Departementet har videre gitt tilskudd til en
rekke informasjons- og kunnskapsformidlingspro-
sjekter om miljøhensyn i bolig- og byggsektoren,
bl.a. til NABUs – Norske Arkitekter for Bærekraf-
tig Utvikling – aktiviteter og til ØkoBygg, bygg- og
anleggsbransjens utviklingsprogram for økt miljø-
effektivitet i bransjen som avslutter en femårig inn-
sats i 2002.

ØkoBygg-programmet har økt næringens kom-
petanse om miljøriktig byggevirksomhet og har
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resultert i at næringen fokuserer mer på forvalt-
ning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og
anlegg. I tillegg til å ha stor energi- og miljøbetyd-
ning, innebærer dette bedre ressursøkonomi på
bred basis. BAE-rådet, bygg- anleggs- og eien-
domsnæringens felles samarbeidsorgan, har
besluttet å videreføre arbeidet til ØkoBygg- pro-
grammet. KRD vil vurdere hvordan videreføringen
best kan stimuleres, på grunnlag av de evaluerin-
gene av programmet som vil foreligge i løpet av
2002. ØkoBygg-programmet kan vise til en rekke
positive resultater, bl.a.:
– En samlet entreprenørstand har gått sammen

om en nasjonal handlingsplan for vesentlig
reduksjon av bygningsavfall.

– En samlet BAE-næring har gått sammen om en
nasjonal handlingsplan for energieffektive
bygg.

– Prosjekterende arkitekter og ingeniører har fått
utviklet deler av nødvendig redskap for større
miljøeffektivitet, selv om mer arbeid og viktig
implementering gjenstår.

– Boligprodusenter har engasjert seg aktivt for å
gi nye boliger en langt bedre energi- og miljø-
profil.

– Statsbygg og Forsvarsbygg, som to sentrale
statlige byggherrer, har gjennom ØkoBygg-pro-
sjektet fått utviklet holdninger og redskap som
gjør dem langt bedre i stand til å oppnå sine mil-
jøambisjoner.

– Telenor Eiendom har, i samarbeid med Øko-
Bygg, demonstrert høy grad av energi- og miljø-
effektivitet i sine to nybygg i Bergen og på For-
nebu.

– Nye store utbyggingsplaner i Stavanger by sat-
ser på miljøprofil, i samarbeid med ØkoBygg.
Det samme er signalisert av utbyggerne i Bjør-
vika.

– Skolebygg er utviklet med langt bedre energi-
og miljøprofil, også innemiljø, og bygninger er
utformet slik at energi- og miljøprofilene kan
inngå i det pedagogiske arbeidet.

Resultatområde 6: Avfall og gjenvinning

Sektormål:

1. Bidra til at generert mengde avfall fra bygg- og
anleggsvirksomhet reduseres.

2. Bidra til at andelen avfall til deponi innenfor
bolig- og byggsektoren reduseres. 

3. Bidra til økt ombruk og gjenvinning av bygg- og
anleggsavfall. 

Rapportering og oppfølging:

Miljøverndepartementet har gitt kommunene
myndighet etter forurensningsloven til å kreve
opplysninger om disponering av bygg- og anleggs-
avfall. Kommunal- og regionaldepartementet og
Miljøverndepartementet samarbeider om tiltak,
bl.a. knyttet til forurensningslovgivningen og byg-
ningslovgivningen, som skal bidra til å redusere
mengdene av bygg- og anleggsavfall. Statens byg-
ningstekniske etat vil vurdere hvorvidt krav om
avfallsplaner på sikt bør tas inn som en del av byg-
geregelverket jf. resultatområde 5 om utarbeidelse
av en temaveiledning som omhandler dokumenta-
sjon av produkter i hht. blant annet miljø. Veiled-
ningen forventes på lengre sikt å bidra til at bygg-
avfallet reduseres. 

For å innhente innspill til videreutvikling av
Teknisk forskrift har Statens bygningstekniske
etat i 2002 gitt støtte til et prosjekt om arealeffekti-
vitet i boliger. Arealeffektive løsninger vil bidra til
mindre bruk av materialer, mindre energibruk,
mindre forurensning og lavere avfallsproduksjon. 

Forlengelse av levetiden til bygg gir redusert
avfallsproduksjon. Statens bygningstekniske etat
deltar i Norges Byggstandardiseringsråds komité
Levetid for bygninger. Standarder skal gi prosjek-
terende veiledning for å kunne forlenge levetiden,
senke livsløpskostnadene og forbedre miljøkvalite-
tene i bygninger og konstruksjoner.

I Statsbyggs miljøoppfølgingsplan for gjennom-
føring av utbygging i Pilestredet Park, Oslo er det
lagt til grunn 90 pst. gjenbruk av rivingsmaterialer.
Gjennom Statens bygningstekniske etats delta-
kelse i arbeidsgruppen (se rapportering under
resultatmål 5) innhentes erfaringer fra ombruk og
materialgjenvinning av bygge- og anleggsavfall.
Denne kunnskapen vil nyttes i den generelle infor-
masjons-og veiledningsvirksomheten på miljøom-
rådet.

Byggenæringen har utarbeidet en nasjonal
handlingsplan for bygg- og anleggsavfall som bl.a.
har som mål at alt miljøfarlig avfall skal tas hånd
om på en forsvarlig måte og at innen utgangen av
2005 skal maksimalt 30 pst. av byggavfallet depone-
res. Videre er målet at mengden avfall som oppstår
pr. kvm nybygg i 2003 skal være halvert i forhold
til 1998-nivå. Statens bygningstekniske etat vil
følge arbeidet og vurdere behov for supplerende
virkemidler dersom målene synes vanskelige å nå. 

Husbanken gir lånetillegg og tilskudd til helse,
miljø og sikkerhetstiltak (HMS) som bidrar til
redusert forbruk og økt gjenbruk av naturressur-
ser og materialer, noe som også gir redusert avfall.
Det vises også til omtale av arbeidet med utvikling
av Økoprofil for boliger under resultatmål 7. 
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Husbanken har gitt tilskudd til FoU-prosjekter
der avfallshåndtering og kildesortering har stått i
fokus. 

Resultatområde 7: Klimaendringer, luftforurensning 
og støy

Sektormål

1. Bidra til at klimaforpliktelsene kan nås ved å
redusere veksten i elektrisitetsforbruket i bolig-
og byggsektoren, og samtidig forhindre økende
bruk av fossile brensel. 

2. Bidra til at det innen år 2010 frigjøres 4 TWh
elektrisk kraft i bolig- og byggsektoren.

3. Bidra til at samlet energibehov i nye bygninger
senkes i forhold til dagens standard.

4. Bidra til at andelen rentbrennende ovner øker.
5. Bidra til at nye bygg har radonkonsentrasjon i

inneluften under 200 Bq/m3 og til at antall
eksisterende bygninger med konsentrasjoner
over anbefalt tiltaksnivå reduseres med 15 000
over 4 år (tilsvarer ca. 10 pst. av norske boliger
med radonkonsentrasjon over anbefalt tiltaks-
nivå).

6. Bidra til at grenseverdiforskriften på 45 dB(A)
innfris innen 2005 for eksisterende boliger. 

Rapportering og oppfølging: 

Statens bygningstekniske etat har igangsatt et pro-
sjekt for å få fram en metode for enkel og helhetlig
miljøvurdering av byggverk. På grunnlag av pro-
sjektets resultater skal det utarbeides en temavei-
leder til Teknisk forskrift til PBL (Plan- og byg-
ningsloven). 

Husbanken har i 2002 gitt støtte til økt utbre-
delse av ordningen med byggsertifisering. Bygg-
sertifisering skal bidra til bedre dokumentasjon av
egenskaper til, og kvaliteter på, fast eiendom. 

Statens bygningstekniske etat og Husbanken
har deltatt i utviklingen av Økoprofil for boliger, et
prosjekterings- og dokumentasjonsverktøy som gir
dokumentasjon på energi- og miljøforhold i boli-
gene. Økoprofil skal både kunne brukes ved
nybygging og rehabilitering. Økoprofil vil bli en
integrert del av ordningen med byggsertifisering. 

Energikravene i Teknisk forskrift (TEK) vurde-
res med sikte på mer energieffektive bygg, økt
bruk av nye fornybare energikilder og økt sikker-
het i energiforsyningen. 

Husbanken driver et aktivt arbeid, særlig gjen-
nom Husbankes avdelingskontorer i Hammerfest
og Bodø for å øke kunnskap og interesse for klima-
tilpassing av boliger. Byggeskikkarbeidet har vekt-
lagt klimariktig stedstilpassing i sitt arbeid, bl.a.
gjennom Byggeskikkbladet og seminarer. Det er

avholdt et landsdekkende seminar i Tromsø om
emnet.

Husbanken gir også lånetillegg for klimatilpas-
sing av boliger i værharde strøk. Det er gitt utvi-
klingstilskudd til en rekke prosjekter vedrørende
tiltak for reduksjon av energi og klimatilpassing av
boliger. Utvikling av Økoprofil som prosjekterings-
verktøy for boliger forutsettes på sikt å bli samord-
net med dagens retningslinjer for HMS. Det er gitt
tilskudd til flere prosjekter vedrørende fuktskader
og andre tiltak for å bedre inneklimaet.

I Hammerfest ble det holdt en konferanse om
de ulike arkitektur- og miljøkvalitetene ved gjen-
reisningsarkitekturen, der bebyggelsen under
nordlyset sto sentralt.

Husbanken støtter prosjektet Energifleksible
og kostnadseffektive varmeanlegg i boliger. 

Husbanken har videre støttet prosjektet Bruks-
anvisning og dokumentasjon. Målet er å etablere
en felles bransjenorm for bruksanvisning og doku-
mentasjon til nye boliger. Normen skal tas i bruk
av alle medlemsbedrifter i Boligprodusentenes
Forening og være tilgjengelig for andre. Normen
skal sikre at boligen brukes og vedlikeholdes på
en miljø- og kostnadseffektiv måte. 

Husbanken har også støttet utarbeidelse og
utgivelse av et temahefte med tittelen "Smått og
flott - arealeffektive boliger for ungdom". Ønsket
med heftet er å vise modeller for ungdomsboliger
som både er ressurseffektive og kostnadseffektive
- uten at dette går på bekostning av boligkvalite-
tene. 

Nasjonale standarder stiller strenge krav til nye
ildsteders utslipp av partikler. Statens bygningstek-
niske etat deltar i Technical Committee 295, en EU-
komite som utarbeider standarder for ildsteder og
søker å få aksept for den norske prøvemetoden
som en Europeisk standard. 

Statens bygningstekniske etat deltar i utarbei-
delse av veileder om installasjon og drift av pellets-
anlegg. Dette arbeidet vil bidra til redusert foru-
rensing fra fyringsanlegg, samt økt bruk av forny-
bare energikilder.

Statens bygningstekniske etat samarbeider
med Statens Strålevern og Husbanken om tiltak for
å redusere forekomsten av den kreftfremkallende
gassen radon i eksisterende boliger. Statens byg-
ningstekniske etat har utgitt en veileder om radon.
Husbankens tilskuddsordning mot radon viderefø-
res. I tillegg er det gitt utviklingstilskudd til Nor-
ges byggforskningsinstitutt for å komme fram til
bedre og sikrere metoder for effektive, radonredu-
serende tiltak i det enkelte bygg. Det er også gitt
tilskudd til å gjennomføre fire kurs om tiltak mot
radon i bygninger. Det er gitt tilskudd til Fylkesle-
gen i Vest-Agder for systematisk radonarbeid i fyl-
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kets kommuner. Husbanken har støttet sluttføring
av prosjektet Tiltak mot radon i nye og eksiste-
rende boliger. 

Resultatområde 8: Internasjonalt miljøvernsamar-
beid og miljøvern i polarområdene

Sektormål:

1. Bolig- og byggsektoren skal være i inngrep med
de mest betydningsfulle samarbeidskonstella-
sjoner internasjonalt m.h.p. miljøvern; standar-
disering, forskning og utvikling samt implemen-
tering av nye kunnskaper i byggenæringen.

2. Norge skal delta i EUs rammeprogrammer og
relevante europeiske fora som European Orga-
nisation for Technical Approvals (EOTA) og
Union Europeenne pour l’Agrêment technique
dans la construction, med sikte på økt fokus på
miljøaspekt i byggevirksomheten.

3. Miljø innarbeides som tema i det nordiske sam-
arbeidet i bolig- og byggsektoren.

4. Miljøhensyn skal vektlegges i forbindelse med
norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid i
bosettingssektoren innenfor FN og i regionale,
europeiske samarbeidsorganisasjoner.

Rapportering og oppfølging:

Statens bygningstekniske etat deltar i en rekke
internasjonale samarbeidsfora og aktiviteter som
har stor relevans for miljøområdet. Det gjelder
EFTAs ekspertgruppe for byggevaredirektivet,
EUs stående byggeutvalg, EUs preparatory group
for bygg, konsortium for europeisk bygningskon-
troll, inter-juridisk samarbeidskomité for regule-
ring og samarbeidsgrupper for standardisering på
bygg- og miljøområdet. I nordisk sammenheng del-
tar Statens bygningstekniske etat i samarbeidsko-
mite for nordiske byggemyndigheter, inneklima-
gruppe, energiutvalg og økologigruppe.

Kommunal- og regionaldepartementet formid-
ler informasjon, data og erfaringer om norske for-
hold knyttet til miljøvennlig bolig- og byggsektor
og byggevirksomhet til OECD, nordiske myndig-
heter og EU. 

EUs boligministere har i flere sammenhenger
diskutert behovet for å samordne erfaringer og
kunnskapsformidling innenfor miljøvennlig bygge-
virksomhet. Boligministrene har støttet et neder-
landsk initiativ om å etablere et felles nettsted med
data om de europeiske lands virkemidler for
fremme av en mer miljøvennlig bolig- og byggsek-
tor. Kommunal- og regionaldepartementet støtter
dette initiativet.

Kommunal- og regionaldepartementet er kon-
taktorgan i Norge overfor FNs Bosettingsprogram

Habitat og ledet Norges deltakelse på Habitat II+5-
konferansen i New York, juni 2001, samt på Habi-
tats fagarrangement World Urban Forum i april/
mai 2002 som hadde ”pre-conference”-status for
WSSD (Rio +10) i Johannesburg, august/septem-
ber 2002. Habitat har i FN-systemet gjennomfø-
ringsansvar for bl.a. kap. 7 i Agenda 21 og for Habi-
tat-agendaen.

Høsten 2002 hadde Norge ansvar for ”Sustaina-
ble Building 2002”, en global konferanse om bære-
kraftig bygging og byutvikling som samlet nær-
mere 1000 deltakere i privat og offentlig sektor
med tilknytning til bygg, - anlegg- og eiendomsom-
rådet. Arrangementsansvarlig var ØkoBygg- pro-
grammet (jf. rapportering under resultatmål 5).
Programmet er interessant i en internasjonal sam-
menheng som et bredt miljøinitiativ fra BAE-
næringen i samarbeid med nasjonale og lokale
myndigheter. 

Vurdering av virkemidler og tiltak

Det eksisterende virkemiddelapparatet i bolig- og
byggsektoren har medvirket til effektiv ressurs-
bruk gjennom en årrekke selv om virkemidlene
ikke eksplisitt har vært motivert ut fra miljøvern-
hensyn. Viktige mål med de boligpolitiske virke-
midlene har vært å bidra til god boligfordeling,
bidra til god boligkvalitet og trivelige bomiljø i hus-
bankfinansierte boligområder. Viktige mål med de
bygningspolitiske virkemidlene har vært å redu-
sere helse- og ulykkesrisiko, redusere bruk av
helse- og miljøfarlige materialer og redusere ener-
giforbruket. Etter hvert som miljøutfordringene er
tydeliggjort i sektoren, bl.a. gjennom framleggin-
gen av Habitat-meldingen, har også miljøvernhen-
syn blitt tydeligere i sektorvirkemidlene. 

Innenfor Kommunal- og regionaldepartemen-
tet er de sentrale virkemidlene rettet mot bolig- og
byggsektoren følgende:
– lån og tilskudd/ rentekompensasjon gjennom

Husbanken til boliger, boligområder, omsorgs-
boliger, sykehjem, barnehager og skoleanlegg 

– byggebestemmelsene i plan- og bygningsloven
med forskrifter

– økonomisk støtte til utredings- og utviklings-
prosjekter 

– kunnskaps- og informasjonsformidling 

Økonomiske virkemidler

Husbanken gir lån til nybygging og utbedring av
eksisterende boligområder. Husbankens lånetil-
bud vurderes som gunstige og lite kostnadskre-
vende virkemidler for å fremme en mer miljøvenn-
lig bolig- og byggsektor. For å få husbanklån til nye
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boliger stilles ikke særskilt formulert miljøkrav til
boligprosjekter. Det gjelder imidlertid kostnads-
og arealbegrensninger som bidrar til nøktern res-
sursbruk. Husbankens minstestandard sikrer at
boligene har en kvalitet som gir brukbarhet over
tid. Fra 1996 har Husbanken gitt lånetillegg til sær-
lige kvaliteter som livsløpstandard/heis, gode ute-
arealer, helse-, miljø- og sikkerhetstiltak. Gjennom-
snittlig antall kvm i nybygde, husbankfinansierte
boliger er betydelig lavere enn tilsvarende gjen-
nomsnitt for nye, privatfinansierte boliger. Slik
bidrar den husbankfinansierte boligmassen på sikt
til et lavere ressursbruk både av materialer, energi
og helse- og miljøfarlige produkter. 

Tilskudd til boligkvalitet (kap. 581, post 71) har
bidratt til å fremme god og miljøvennlig boligutvik-
ling. Tilskudd er gitt til nybyggingsprosjekter og til
å forbedre eksisterende bebyggelse i byer og tett-
steder i et miljøvennlig og bærekraftig perspektiv.
Aktuelle satsingsområder har vært sikring av mini-
mumsstandard på boligene, miljøtiltak, herunder
energieffektivitet, god byggeskikk, tilgjengelighet
og opprusting av utearealer i nedslitte boligområ-
der.

Det foreligger ikke gode, statistiske data om
hvor mange miljøvennlige boliger/ prosjekter som
finansieres gjennom Husbanken. Årsaken er at
miljøhensyn ofte er ett av flere samfunnsnyttige
formål som ivaretas innenfor den enkelte låne- og
tilskuddsordningen. For å få bedre grunnlagsdata
har Kommunal- og regionaldepartementet tatt initi-
ativ til et prosjekt om utvikling av miljøindikatorer
for bolig- og byggsektoren.

Juridiske virkemidler - PBL

Plan- og bygningslovgivningen stiller en rekke
krav for å dempe miljømessig uheldige utslag av
byggevirksomhet. Kravene gjelder først og fremst
for nye tiltak, men kan i noen tilfeller også gjøres
gjeldende for bestående bebyggelse. Tekniske for-
skrifter til plan- og bygningsloven (TEK) er sentral
i forhold til miljøkonsekvenser av byggevirksom-
heten. Forskriftene ble gjennomgående revidert i
1997, og kravene til miljøkvaliteter ved byggverk
ble skjerpet. De tekniske byggeforskriftene er
funksjonsbasert og inneholder ikke detaljerte, spe-
sifikke krav til byggverket eller dets installasjoner.
Det kreves kun at løsningen er miljømessig god
nok. Hvordan dette skal oppnås, angis i standarder
og andre allment aksepterte løsninger, f.eks. som

angitt i NBIs Byggdetaljblader. Veiledning til Tek-
nisk forskrift, utgitt av Statens bygningstekniske
etat, viser til de ovennevnte standarder mv. og
anbefaler spesifikke løsninger som kan tilfreds-
stille forskriftens minimumskrav. Plan- og byg-
ningsloven inneholder krav til bygningers utfor-
ming, både når det gjelder byggets selvstendige
arkitektoniske kvaliteter, og i forhold til omgivel-
sene. 

Bygningslovgivningen er sentral for å fremme
en mer miljøvennlig utvikling i byggevirksomhe-
ten. Krav tvinger byggenæringens ulike aktører til
å skaffe seg kunnskap om hvordan miljøhensyn
kan integreres i byggevirksomheten. Det skaper et
marked for miljøvennlige alternativer og gir erfa-
ringer i å gjennomføre miljøvennlig byggevirksom-
het. Som nevnt er det nedsatt et lovutvalg som skal
se nærmere på byggebestemmelsene. Vurdering
av miljøhensyn inngår i utvalgets mandat. 

Virkemidler for utredning, utvikling og kunn-
skapsformidling

Kommunal- og regionaldepartementet har ansva-
ret for flere tilskuddsordninger som bl.a. kan nyt-
tes til å fremme kunnskapsoppbygging og kunn-
skapsformidling om miljøhensyn i bolig- og bygg-
sektoren. Det gjelder ordningen med tilskudd til
utvikling av bomiljø, boligforvaltning og boligpoli-
tikk (kap. 581, post 78) og tilskudd til forskning
over kap. 581, post 71. Inntil 2003 var også ordnin-
gen med tilskudd til opplysningsformål og informa-
sjon, kap. 581, post 73 sentral for kunnskapsfor-
midling om miljøforhold. De nevnte postene har de
senere år i økende grad vært brukt til å formidle
informasjon om miljørelaterte forhold i sektoren. 

Kunnskapsformidling knyttet til økonomiske
virkemidler er en effektiv strategi for å fremme en
miljøvennlig boligsektor. I Husbanken legges det
økende vekt på formidling av kunnskap og infor-
masjon gjennom skriftlige medier, også via Inter-
nett, seminarer, kurs, utstillinger, undervisnings-
opplegg, arkitektkonkurranser mv. for å bidra til
økt bevissthet og motivasjon til miljøsatsing. 

På den bygningstekniske siden gjør Statens
bygningstekniske etat, gjennom blant annet bladet
Benytt, meldinger, veiledninger til bygningslovgiv-
ningen og over Internett en omfattende informa-
sjonsinnsats, der miljø har vært et sentralt tema de
senere år.
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Tabell 2.1 Bevilgninger i saldert budsjett 2002 og foreslåtte bevilgninger i statsbudsjettet 2003 til miljøtiltak på 
programområdet 14 Bolig- og bygningssaker (mill. kr).

A B Sum

Kap. Betegnelse 2002 2003 2002 2003 2002 2003

581 Tilskudd til boligkvalitet 20 15 35 25 55 40

581 Boligtilskudd til utbedring 7 7 18 18 25 25

581 Forskning og utredning 12 8 12 8 24 16

587 Natur- og miljøvennlig bygging 3 1,5 3 4,5 6 6

Sum 42 31,5 68 55,5 110 87


