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Statsbudsjettet 2020 - Supplerende tildelingsbrev nr. 5 - Stortingets 
behandling av Prop. 117 S og Prop. 127 S, jf. Innst. 360 S (2019-2020) 

Det vises til tildelingsbrev for 2020 av 6. januar 2020 fra Samferdselsdepartemenet til 
Kystverket. Dette brever supplerer tildelingsbrevet.  
   
Stortinget behandlet Prop. 117 S (2019-2020) og Prop. 127 S(2019-2020), jf. Innst. 360 S 
(2019-2020) om bevilgningsendringer våren 2020 og økonomiske tiltak i møtet med 
virusutbruddet mv. den 19. juni i år. Det ble fattet følgende vedtak om endringer i 
inneværende års budsjett som gjelder Kystverket: 
 
Kap. 1360, post 01 – Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 
Bevilgningen på posten er redusert med i alt 75 mill. kr til 1 794 mill. kr. Av dette er 40 mill. kr 
relatert til drift og vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner. 10 mill. kr er relatert til redusert 
behov for midler til tinglysning og oppmåling av fiskerihavner i forbindelse med overføringen 
av disse til fylkene i 2020 i forhold til det som tidligere er anslått, og 25 mill. kr er relatert til 
aktivitetsnedgangen for lostjenesten. 
 
Kap. 1360, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 
Bevilgningen på posten er redusert med i alt 16,5 mill. kr til 18,7 mill. kr. Av disse vil 3 mill. kr 
dekke Samferdselsdepartementets utgifter med ekspertutvalget som skal nedsettes i 
forbindelse med arbeidet med U-864. Videre er bevilgningen redusert med 13,5 mill. kr, 
ettersom prognosen for Kystverkets arbeid med U-864 viser et redusert behov for bevilgning 
inneværende år.  
 
Kap. 1360, post 30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres - Økt fullmakt til å pådra 
staten forpliktelser for investeringsprosjekter 
Fullmaktsrammen for gamle og nye forplikrelser for investeringer som ikke er omtalt med 
kostnadsramme under Kystverket er økt fra 90 mill. kr til 195 mill. kr. Behovet for økningen 
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Side 2 
 

skyldes forsinkelser med farledsprosjektet Innseiling Grenland og utfordringer med 
gjennomføringen av andre igangsatte farledstiltak som følge av  virusutbruddet. 
Samferdselsdepartementet legger til grunn at de økte forpliktelsene i senere 
år kan håndteres innenfor Kystverkets gjeldende budsjettrammer. 
 
Kap. 1360, post 34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres 
Bevilgningen på posten er redusert med 20 mill. kr til 5,8 mill. kr, ettersom utgiftene til 
prosjektering av farledsprosjektet Innseiling Leirpollen i Troms og Finnmark blir lavere enn 
tidligere anslått. 
 
Kap. 1360, post 72 Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres 
Bevilgningen på posten er økt med 25 mill. kr til 75 mill. kr for å opprettholde aktivitet innen 
nærskipsfarten etter virusutbruddet.  
 
Videre er den samlede rammen for gammelt og nytt ansvar for tilsagnsfullmakten på posten 
økt fra 90 mill. kr til 140 mill. kr. Samferdselsdepartementet legger til grunn at de økte 
forpliktelsene i senere år kan håndteres innenfor Kystverkets gjeldende budsjettrammer. 
Departementet legger videre til grunn at Kystverket foretar en ny vurdering av 
bevilgningsbehovet på posten fram mot nysalderingen høsten 2020, når det er mer avklart 
hvor store utbetalingene over tilskuddsordningen blir inneværende år. 
 
Kap. 5577, post 74 Sektoravgifter Kystverket 
Bevilgningen på posten er redusert med 230 mill. kr til 584,4 mill. kr som følge av redusert 
anslag for inntekter fra sektoravgiftne på grunn av nedgang i sjøtrafikken som følge av 
virusutbruddet. 20 mill. kr gjelder anslåtte sikkerhetsavgifter, mens resten gjelder 
losavgiftene. 
 
Avslutning 
I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet 
ovenstående bevilgningsendringer på kap. 1360 til disposisjon for Kystverket. 
 
Videre delegerer Samferdselsdepartementet til Kystverket den endrede fullmakten til å pådra 
staten forpliktelser for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfro 
Stortinget og den endrede tilsagnsfullmakten knyttet til tilskudd til overføring av gods fra vei 
til sjø. 
 
Med hilsen 
 
 
Anita Christoffersen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Petter Nedrås Falkung 
underdirektør 
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