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St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 5

(2008–2009) 

FOR BUDSJETTÅRET 2009 

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009 

(Saldering mv.)


Tilråding fra Finansdepartementet av 7. november 2008, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


Innledning 

I denne proposisjonen fremmes tilleggsforslag til 
St.prp. nr. 1 (2008-2009) Statsbudsjettet 2009. Pro
posisjonen omfatter en oppsummering av forslag 
om bevilgningsendringer som er fremmet i til
leggsnummer til St.prp. nr. 1 (2008-2009) tidligere 
i høst, og forslag til endring i bevilgningen under 
kap. 2309 Tilfeldige utgifter. Forslaget innebærer 
at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og der
med bevilgningsforslaget på kap. 5800 Statens pen
sjonsfond - Utland, er uendret fra Gul bok 2009. 
Det er ikke fremmet forslag om endringer i låne
transaksjoner. Brutto finansieringsbehovet, og 
dermed bevilgningsforslaget på kap. 5999 Stats
lånemidler, er således uendret fra Gul bok 2009. 

Det fremmes også forslag om håndtering av de 
budsjettmessige konsekvensene i 2009 av ordnin
gen med utlån av statspapir med sikkerhet i eller 
bytte med obligasjoner med fortrinnsrett, jf. St.prp. 
nr. 5 (2008-2009) Om fullmakt til å ta opp statslån 
o.a., og om utlån av statspapir med trygd i eller byte 
med obligasjonar med fortrinnsrett. 

2 Endringer i budsjettforslaget for 
2009 

Forslag til bevilgningsendringer 

Kap. 2309 Tilfeldige utgifter 

Post 01 Driftsutgifter 
Regjeringen fremmer i alt 5 tilleggsnummer til 
St.prp. nr. 1 (2008-2009). Til sammen bidrar disse 
forslagene til bevilgningsendringer til å redusere 
det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2009 
med 245 mill. kroner, når det ses bort fra endringer 
i bevilgningen under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. 
Utenom bevilgningsendringer i denne proposisjo
nen, er det foreslått økte utgifter under Nærings
og handelsdepartementets budsjett med 25 mill. 
kroner til Haldenprosjektet, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg 
nr. 1 (2008-2009), økte utgifter under Fiskeri- og 
kystdepartementets budsjett med 195 mill. kroner 
og Miljøverndepartementet med 20 mill. kroner og 
økte inntekter under kap. 5309 Tilfeldige inntekter 
med 485 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 
(2008-2009). I tillegg har Olje- og energideparte
mentet og Kultur- og kirkedepartementet fremmet 
tilleggsnummer til St.prp. nr. 1 (2008-2009) som 
ikke endrer anslaget for det oljekorrigerte bud
sjettunderskuddet i 2009 eller statsbudsjettets 
brutto finansieringsbehov. 

Kap. 2309
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I Gul bok 2009 er det foreslått bevilget 12 943,1 
mill. kroner under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. Det 
foreslås at bevilgningen økes med 245 mill. kroner, 
til 13 188,1 mill. kroner. Det oljekorrigerte bud
sjettunderskuddet i 2009 holdes dermed uendret 
fra Gul bok 2009. 

Håndtering av budsjettkonsekvensene i 2009 som 
følger av ordningen med utlån av statspapir med 
sikkerhet i eller bytte med obligasjoner med 
fortrinnsrett 

24. oktober ga Stortinget Finansdepartementet 
fullmakt til utlån av statspapirer med sikkerhet i 
eller bytte med obligasjoner med fortrinnsrett 
innenfor en samlet ramme på 350 mrd. kroner, jf. 
St.prp. nr. 5 (2008-2009). I St.prp. nr. 5 (2008-2009) 
ble det varslet at de budsjettmessige konsekven
sene i 2009 av ordningen vil bli behandlet i et til
leggsnummer til St.prp. nr. 1 (2008-2009). 

Ordningen med utlån av statspapirer med sik
kerhet i eller bytte med obligasjoner med for
trinnsrett vil føre til økte renteutgifter og økte ren
teinntekter i 2009. De som ønsker å ta del i ordnin
gen må betale en premie for den fordelen de opp
når ved å få sikkerhet i statspapirer. Dette bidrar 

isolert sett til at renteinntektene vil bli noe høyere 
enn renteutgiftene. Det er usikkert hvor mye ren
teutgiftene og renteinntektene vil bli endret. Dette 
vil bl.a. avhenge av i hvor stor utstrekning ordnin
gen benyttes, utfall av auksjoner og tekniske for-
hold knyttet til papirene som skal inngå i byttehan
delen. Regjeringen foreslår derfor at Stortinget gir 
Finansdepartementet fullmakt til å foreta de nød
vendige utgifts- og inntektsføringer i statsregnska
pet for 2009, uten at det fremmes forslag om bevilg
ningsendringer nå, jf. forslag til romertallsvedtak. 
Regjeringen vil fremme forslag om bevilgnings
endringer i løpet av 2009 når omfanget av utgifts
og inntektsendringer som følger av ordningen er 
nærmere avklart. 

Finansdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009 
(Saldering mv.). 

Vi HARALD, Norges Konge,


s t a d f e s t e r : 


Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009 (Saldering 
mv.) i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 


til vedtak om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009 

(Saldering mv.) 

I 

I statsbudsjettet for 2009 blir bevilget under følgende kapitler: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

2309 
1 

Tilfeldige utgifter: 
Driftsutgifter ............................................................................................... 
mot tidligere foreslått kr 12 943 074 000 

13 188 074 000 

II 

Under Finansdepartementet tilføyes følgende for-
slag til nytt romertallsvedtak IX: 

Utgifts- og inntektsføring av renter 
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 
statsregnskapet for 2009 uten bevilgningsendrin
ger kan: 
1.	 utgiftsføre renteutgifter som følger av ordnin

gen med utlån av statspapirer med sikkerhet i 

eller bytte med obligasjoner med fortrinnsrett, 
under kap. 1650 Statsgjeld, renter mv., post 89 
Renter og provisjon mv. på innenlandsk stats
gjeld. 

2.	 inntektsføre renteinntekter som følge av 
samme ordning, under kap. 5605 Renter av 
statskassens kontantbeholdning og andre for
dringer, ny post 85 Renteinntekter fra bytte
avtaler mv. 




