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Statsbudsjettet 2013 - tildelingsbrev  

Ved Stortingets behandling 14. desember 2012 av Prop. 1 S (2012–2013) for 

Finansdepartementet og Innst. 5 S (2012–2013) ble det på kap. 1645 Statens finansfond, 

post 70 Tilskudd til drift, bevilget 10,6 mill. kroner for 2013. Finansdepartementet gir 

med dette tilsagn om driftstilskudd til Statens finansfond fra denne bevilgningen. 

Tilskuddet skal dekke fondets utgifter til lønn, andre driftsutgifter, kjøp av tjenester mv. 

Tilskudd overføres etter hvert på grunnlag av skriftlig anmodning fra fondet, ledsaget 

av utgiftsanslag.  

 

Finansfondet kan etter finansfondloven § 5 tredje ledd ”påta seg slike forpliktelser som 

er nødvendig i forbindelse med ledelse og administrasjon av fondets virksomhet”. 

Bestemmelsen gjelder også forpliktelser utover budsjettåret, likevel slik at: 

 

- Leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester må gjelde den ordinære driften. 

- Utgifter i forbindelse med avtaler må kunne dekkes innenfor et uendret 

bevilgningsnivå på kap. 1645 Statens finansfond, post 70 Tilskudd til drift. 

- For alle avtaler må behovet for oppsigelsesklausuler nøye vurderes ut fra 

hensynet til den framtidige handlefriheten. 

 

Finansfondet skal så raskt som mulig varsle departementet hvis det ligger an til at 

driftstilskuddet kan bli utilstrekkelig. I så fall skal det også redegjøres for tiltak som er, 

eller kan bli, iverksatt for å sikre at bevilgningen holdes. Sammen med andre forslag til 

budsjettendringer som Regjeringen skal legge fram i mai 2013, kan det bli aktuelt å 

foreslå en justering av tilskuddet. Finansfondet bes levere et revidert utgiftsanslag for 

2013 til Finansdepartementet innen 4. mars 2013. 



Side 2 

 

De inntekter som Finansfondet får fra sine plasseringer i kjernekapitalinstrumenter, 

skal inntektsføres på statsbudsjettets kap. 5605 Renter av statens kontantbeholdning og 

andre fordringer, post 87 Renteinntekter mv. fra Statens finansfond. Innbetalinger 

overføres løpende til departementets konto for innbetalinger – 7694.05.00377. For 2013 

er det på kap. 5605, post 87 bevilget 38,7 mill. kroner. Finansfondet bes levere et 

revidert inntektsanslag for 2013 til Finansdepartementet innen 4. mars 2013. 

 

Finansfondet bes også levere oppdaterte utgifts- og inntektsanslag for 2013 til 

Finansdepartementet innen 4. oktober 2013, med sikte på eventuell innarbeidelse i 

nysalderingsproposisjonen for 2013. 

 

Det bes videre om at Finansfondet senest 7. juni 2013 leverer oppdaterte utgifts- og 

inntektsanslag til departementet for 2014.  

 

Finansdepartementet legger opp til et møte med Finansfondet i mai 2013 der budsjett 

og administrative forhold vil være ett av temaene. Departementet kommer tilbake til 

tidspunkt og dagsorden for dette møtet. 

 

Det vises for øvrig til lov om Statens finansfond § 6 om årsrapport. 
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Svein Gjedrem e.f. 

finansråd 

 

Tale Teisberg 
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