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Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1  Innledning

1.1 Ansvarsområder og organisering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
ansvaret for spørsmål som gjelder statlig arbeids-
giverpolitikk, sikkerhet og fellestjenester for 
departementene, fornying av offentlig sektor og 
IKT-politikk, bolig- og bygningspolitikk, økono-
miske og juridiske rammebetingelser for kommu-

nesektoren, gjennomføring av valg, planlegging 
og kart- og geodatapolitikk, regional- og dis-
triktspolitikk, samer og nasjonale minoriteter, per-
sonvern, overordnet ansvar for statlige bygg og 
fylkesmannsembetene samt budsjettet for Konge-
huset.

Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tets organisering:

Figur 1.1 Organisasjonskart for Kommunal- og moderniseringsdepartementet med underliggende etater og 
andre virksomheter
1 Aksjeselskap heleid av staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
2 Selvstendig folkevalgt organ.
3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for bevilgningene til Kongehuset.
4 Statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Forvalter tilskudd for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
5 Særlovsselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene. Forvalter tilskudd for Kommunal- og moderni-

seringsdepartementet.
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1.2 Oversikt over budsjettforslaget på 
programkategorinivå

Utgifter fordelt på programkategorier

(i 1 000 kr)

Kat. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Budsjettets 
stilling 

pr 1. halvår

Forslag 
2016

00.10 Det kongelige hus 210 633 227 610 227 610 232 643

Sum programområde 00 210 633 227 610 227 610 232 643

13.00 Administrasjon og fellestjenester mv. 1 933 186 1 846 554 1 882 879 1 935 659

13.25 Fylkesmannsembetene 1 791 245 1 670 633 1 711 233 1 698 215

13.30 Statlige byggeprosjekter og 
eiendomsforvaltning 3 392 225 3 799 778 4 202 578 6 016 547

13.40 Forvaltningsutvikling og IKT-politikk 435 143 399 927 399 327 495 142

13.45 Personvern 43 007 39 160 41 990 47 552

13.50 Distrikts- og regionalpolitikk 2 243 367 2 017 722 2 026 222 1 779 206

13.60 Samiske formål 300 044 308 856 310 784 314 707

13.67 Nasjonale minoriteter 21 063 26 200 27 900 33 140

13.70 Rammeoverføringer til kommune-
sektoren mv. 158 486 418 161 931 064 163 459 017 166 892 386

13.80 Bolig, bomiljø og bygg 22 303 093 22 991 008 23 048 068 21 598 925

13.90 Planlegging, byutvikling og geodata 942 744 816 745 826 844 991 150

Sum programområde 13 191 891 535 195 847 647 197 936 842 201 802 629
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Inntekter fordelt på programkategorier

(i 1 000 kr)

Kat. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Budsjettets 
stilling 

pr 1. halvår

Forslag 
2016

13.00 Administrasjon og fellestjenester mv. 192 830 99 050 87 350 140 223

13.25 Fylkesmannsembetene 259 710 164 700 164 700 157 903

13.30 Statlige byggeprosjekter og  
eiendomsforvaltning 1 089 912 1 033 276 1 033 276 1 033 315

13.40 Forvaltningsutvikling og IKT-politikk 13 794 17 400 17 400 19 830

13.45 Personvern 2 466

13.50 Distrikts- og regionalpolitikk 326

13.60 Samiske formål 80 650 4 500 4 850 4 953

13.67 Nasjonale minoriteter 75 000

13.70 Rammeoverføringer til kommune-
sektoren mv. 363 145 417 000

13.80 Bolig, bomiljø og bygg 14 486 641 14 617 205 14 129 255 14 182 930

13.90 Planlegging, byutvikling og geodata 428 350 371 122 371 122 422 457

Sum programområde 13 16 992 824 16 307 253 15 807 953 16 378 611
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2  Hovedmål og prioriteringer

2.1 Innledning

Ved valget i 2013 stemte velgerne for et nytt poli-
tisk flertall og en ny politisk kurs. Regjeringen vil 
føre en politikk som skaper muligheter for alle. 
Regjeringen har pekt ut åtte satsingsområder, og 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
ansvar for to av disse:
– Levende lokaldemokrati. Regjeringen vil for-

nye og forbedre lokaldemokratiet, slik at 
større og mer robuste kommuner kan løse 
framtidens velferdsoppgaver bedre. Gjennom 
kommunereformen kan større kommuner få 
flere oppgaver og ta mer ansvar enn dagens 
kommuner. Dette vil styrke det lokale selv-
styret og gi et bedre velferdstilbud over hele 
landet.

– En enklere hverdag for folk flest. Regjeringen 
vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sek-
tor. Den enkelte skal få større frihet til å styre 
sitt eget liv. Gjennom mindre byråkrati og 
regulering vil Regjeringen gi mer tillit og 
større handlingsrom til enkeltmennesker, 
lokalsamfunn, bedrifter og virksomheter.

I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet gjennom boligpolitikken ansvar for vik-
tige områder knyttet til satsingsområdet Et ster-
kere sosialt sikkerhetsnett.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
arbeider både med disse og departementets 
øvrige ansvarsområder for å fornye, forenkle og 
forbedre offentlig sektor.

2.2 Budsjettmessige prioriteringer  
for 2016

Hovedprioriteringene i budsjettforslaget for Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet i 2016 er:
– Levende lokaldemokrati
– En enklere hverdag for folk flest
– Et sterkere sosialt sikkerhetsnett

For å bidra til et levende lokaldemokrati og styrke 
det kommunale velferdstilbudet, legger Regjerin-

gens økonomiske opplegg for kommunesektoren 
til rette for at kommunene og fylkeskommunene 
kan tilby flere og bedre tjenester. 

Regjeringen foreslår en realvekst i kommune-
sektorens samlede inntekter på 7,3 mrd. kroner 
regnet fra inntektsnivået i 2015 etter Stortingets 
behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2015. 
Det innebærer at styrkingen av kommuneøkono-
mien med 1,2 mrd. kroner i forbindelse med 
Revidert nasjonalbudsjett 2015 videreføres i 
kommunesektorens inntektsgrunnlag i 2016. Av 
den samlede inntektsveksten er 4,7 mrd. kroner 
frie inntekter. Veksten i frie inntekter omfatter 
blant annet midler til satsinger på rusomsorg, 
helsestasjoner og skolehelsetjenesten, et mer 
fleksibelt barnehageopptak og fornying og opp-
rusting av fylkesveiene.

Ut over realveksten i frie inntekter foreslår 
Regjeringen økt rammetilskudd til kommuner og 
fylkeskommuner til en ekstra time naturfag i 
grunnskolen, økt lærlingtilskudd og likeverdig 
behandling av kommunale og private barnehager. 
Det foreslås å bevilge 100 mill. kroner i 2016 til å 
dekke engangskostnader i kommuner hvor det 
fattes nasjonale vedtak om sammenslåing.

Regjeringen fortsetter arbeidet med å fornye, 
forenkle og forbedre offentlig sektor. Målet er en 
enklere hverdag for folk flest. Digitalisering av 
offentlige tjenester og arbeidsprosesser skal 
sørge for at ansatte i staten kan jobbe enklere og 
mer effektivt og at innbyggere og næringsliv får 
gode og enkle tjenester. 

Regjeringen foreslår nærmere 1 mrd. kroner 
til nye IKT- og digitaliseringstiltak i statsbudsjet-
tet for 2016. Over Kommunal- og moderniserings-
departementets budsjett foreslås det blant annet 
75 mill. kroner til en medfinansieringsordning for 
små og mellomstore digitaliseringsprosjekter i 
staten som er samfunnsøkonomisk lønnsomme. 
Ordningen skal bidra til å øke digitaliseringstem-
poet i offentlig sektor.

Regjeringen foreslår å bevilge 21 mill. kroner 
til modernisering av Husbankens IKT-system. 
eSøknad for startlån skal ferdigstilles og det skal 
utvikles et tilhørende saksbehandlingssystem for 
kommunene. I tillegg foreslås det å etablere en ny 
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Offentlig elektronisk postjournal. Dette vil øke 
informasjonssikkerheten og bidra til effektivise-
ring av arbeidsprosesser i forvaltningen.

Regjeringen foreslår å etablere en sammen-
hengende og detaljert digital høyde- og terreng-
modell. Dette vil gi bedre grunnlag for planleg-
ging og prosjektering av infrastruktur og boliger, 
beredskap og klimatilpasning. Regjeringen fore-
slår også en bevilgning på 30 mill. kroner til pro-
sessering av dybdedata i sjøkart og digitalisering 
av pantebok, matrikkeldata og arealplaner.

Arbeidet med å digitalisere og forenkle plan- 
og byggesaksbehandlingen i kommunene skal 
fortsette. Det foreslås at 25 mill. kroner til dette 
arbeidet videreføres i 2016.

Regjeringen vil styrke det sosiale sikkerhetsnet-
tet blant annet ved å legge til rette for at vanskelig-
stilte skal få hjelp til å skaffe seg og bli boende i en 
egnet bolig. Det foreslås en tilsagnsramme for til-
skudd til om lag 1 400 utleieboliger. Dette er en 
økning på om lag 400 boliger per år sammenliknet 
med nivået i 2013. Bevilgningen til bostøtte fore-
slås økt med 60 mill. kroner for å bedre ordningen 
for barnefamilier med lave inntekter. Regjeringen 
vil dessuten videreføre en kompensasjon for ufø-
rereformen i bostøtten ut 2016. Det arbeides 
videre med en permanent løsning.

Tilgangen på kreditt i det private kredittmar-
kedet er god, og etterspørselen etter lån fra Hus-
banken har gått ned. Regjeringen foreslår derfor å 
redusere lånerammen til Husbanken fra 20 til 18 
mrd. kroner i 2016. 

Bevilgningene til statlige byggeprosjekter og 
eiendomsforvaltning foreslås økt med til sammen 
2,2 mrd. kroner, tilsvarende om lag 58 pst. Øknin-
gen skyldes høy byggeaktivitet i 2016. Det fore-
slås blant annet 373 mill. kroner til nye fengsels-
bygg ved Ullersmo fengsel og Indre Østfold feng-
sel, avdeling Eidsberg.

Regjeringen viderefører den forsterkede inn-
satsen for å nå målene i klimaforliket. Det foreslås 
en bevilgning på 10 mill. kroner for å sluttføre 
utfasingen av oljefyr som grunnlast i Statsbyggs 
eiendommer i 2016.

Regjeringen fortsetter å vri den distriktspoli-
tiske innsatsen i retning av generelle virkemidler 
framfor øremerkede tilskudd. Bevilgningene over 
programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpoli-
tikk foreslås redusert med om lag 240 mill. kro-
ner. Dette bidrar til å gi rom for satsinger på vekst-
fremmende skattelettelser, forskning og fysisk 
infrastruktur, herunder fylkesveier. 

Tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling

I statsbudsjettet for 2016 vil Regjeringen prioritere 
tiltak som fremmer arbeid, aktivitet og omstilling. 
Det er en særlig utfordring at mange nå mister 
jobben i de næringer og fylker som berøres ster-
kest av den lave oljeprisen. Som en del av budsjet-
tet legger Regjeringen fram en særskilt tiltaks-
pakke for økt sysselsetting på i alt 4 mrd. kroner. 
De særskilte tiltakene i denne pakken vil være 
midlertidige og er innrettet slik at de lett skal 
kunne reverseres. Også ut over denne særskilte 
pakken fremmer budsjettet for 2016 aktivitet og 
omstilling. Tiltakene skal fremme økt sysselset-
ting på kort sikt, samtidig som de legger til rette 
for en langsiktig omstilling av norsk økonomi. 

For Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet gjelder dette engangstilskudd på 500 mill. 
kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og 
omsorgsbygg i kommuner. Midlene kommer i til-
legg til veksten i kommunesektorens inntekter. 
Videre gjelder det vedlikehold og rehabilitering av 
følgende bygg med til sammen 200 mill. kroner:
– Bergenhus festning i Bergen
– Munkholmen i Trondheim
– Gamlehaugen i Bergen
– Åna, Bergen, Oslo, Ullersmo, Ila og Trondheim 

fengsler
– Statlig eide boliger på Svalbard
– Høgskolen i Volda
– Justisbygget i Kristiansand 
– Politihøgskolen i Oslo
– Folkehelseinstituttet

2.3 Levende lokaldemokrati

Statlig rammestyring

Rammestyring med rom for lokale prioriteringer 
og tilpasninger er et overordnet prinsipp når sta-
ten skal innrette ordninger og virkemidler rettet 
mot kommunesektoren. 

Juridisk rammestyring innebærer at Stortinget 
fastsetter i lov hvilke oppgaver kommunene skal 
ivareta, men uten å angi detaljert hvordan kom-
munen skal organisere eller utføre løsningen av 
oppgaven. Legalitetsprinsippet gjelder overfor 
kommunene og innebærer at hjemmelsgrunnla-
get for statlig tilsyn og kontroll, klagebehandling, 
innsigelse til kommunale arealplaner mv. må 
framgå av nasjonalt regelverk.

Rammefinansiering gjennom inntektssystemet 
er hovedfinansieringsmodellen for kommunesekto-
ren. Prinsippet om rammefinansiering sikrer at 
kommunene får et helhetlig ansvar for sentrale vel-
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ferdstjenester til innbyggerne. Rammefinansiering 
legger til rette for at utfordringene på ulike områ-
der ses i sammenheng, og at det utformes et tjenes-
tetilbud som er tilpasset innbyggernes behov. Ram-
mefinansieringen gir kommunene insentiv til effek-
tiv ressursbruk ved at innsparinger på et tjeneste-
område kan benyttes til å styrke et annet. Nærhet 
til beslutningsprosessen gir innbyggerne mulighet 
til å påvirke tjenestetilbudet og prioriteringene 
lokalt. Rammefinansiering er derfor et viktig bidrag 
til å bygge opp under lokaldemokratiet. En sterk og 
sunn kommuneøkonomi er en forutsetning for et 
godt velferdstilbud i hele landet.

Ekspertutvalget for kommunereformen pekte 
i sin delrapport fra mars 2014 på at statlig ramme-
styring er et sentralt kriterium for at kommunene 
skal kunne ivareta sin rolle som demokratisk 
arena. Utvalget viste til at den statlige styringen 
har tiltatt i takt med kommunenes styrkede rolle 
som velferdsstatens tjenesteleverandør de siste 10 
til 20 årene. 

Regjeringen har satt i gang et arbeid med en 
generell gjennomgang av den statlige styringen av 
kommunene. Regjeringen vil vurdere både juri-
diske, økonomiske og pedagogiske styringsvirke-
midler, med sikte på redusert detaljstyring av 
større kommuner. Ett av siktemålene er bedre 
koordinering og effektivisering av statlig tilsyn 
overfor kommunene. Regjeringen legger også til 
grunn at større kommuner vil gi grunnlag for 
redusert omfang av landsomfattende tilsyn. Resul-
tatet av gjennomgangen av statlig styring vil bli 
presentert for Stortinget våren 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
vil legge til rette for enklere og mer effektive plan- 
og byggesaksprosesser. I den sentrale behandlin-
gen av plansaker har Regjeringen lagt økt vekt på 
lokaldemokratiet og godkjent kommunenes pla-
ner i større grad enn tidligere.

Sterkere kommuner med flere oppgaver 

Regjeringen vil gjennomføre en kommunereform 
for å sikre gode og likeverdige tjenester til innbyg-
gerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvik-
ling, bærekraftige og økonomisk robuste kommu-
ner og et styrket lokaldemokrati. Kommunerefor-
men skal gi kommunestyrene økt innflytelse over 
forhold som er viktige for innbyggerne.

Over hele landet er nå kommunene i gang 
med å diskutere hvilke kommuner de ønsker å slå 
seg sammen med. Kommunene skal fatte sine 
vedtak senest innen 1. juli 2016. Fylkeskommu-
nene er invitert med i reformen, slik at det regio-
nale folkevalgte nivået kan utvikles parallelt med 

kommunene. Målet er å sikre en helhetlig og sam-
ordnet samfunnsutvikling, som ivaretar de ulike 
regioners fortrinn på best mulig måte. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
la 20. mars 2015 fram Meld. St. 14 (2014–2015) 
Kommunereformen – nye oppgaver til større kom-
muner. Meldingen viser at kommunene kan få 
flere oppgaver og mer handlingsrom. Større og 
mer robuste kommuner legges til grunn som en 
forutsetning for overføring av oppgavene. Genera-
listkommunesystemet skal fortsatt være hoved-
modellen for kommunesektoren, og nye oppgaver 
skal som hovedregel overføres til alle kommuner. 
Meldingen varsler også tiltak for redusert statlig 
styring, og skisserer hvilke perspektiver som vil 
bli lagt til grunn for det videre arbeidet med vur-
dering av oppgaver og roller for det regionale 
folkevalgte nivået.

Gjennom behandlingen av meldingen 9. juni 
2015 sluttet Stortinget seg til meldingens forslag 
om oppgaveoverføring, med noen unntak. Stortin-
get ba videre om at noen ytterligere oppgaver blir 
vurdert, jf. Innst. 333 S (2014–2015). 

Det tas sikte på å legge fram en samlet lovpro-
posisjon om nye oppgaver til kommunene våren 
2017.

Helhetlig og bærekraftig utvikling i byer og 
byregioner

Behov for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging i arbeidet med å utvikle 
attraktive, levende og bærekraftige byer og tettsteder 

Befolkningsvekst, arealkonflikter, press på infra-
struktur og klimautfordringer krever en samord-
net bolig-, areal- og transportplanlegging på tvers 
av kommunale grenser. Konsentrert arealbruk i 
kollektivknutepunkt og mer kollektivtransport, 
sykling og gange er et mål. Bykommunene har 
gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven 
en viktig rolle i å legge grunnlaget for attraktive 
og funksjonelle byregioner for innbyggere og 
næringsliv. 

Departementet vil følge opp dette blant annet 
gjennom veiledning til Statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
Retningslinjene er et viktig verktøy for å sam-
ordne statlig, kommunal og fylkeskommunal 
planlegging, og for å oppnå mer effektive plan-
prosesser. Det gis også tilskuddsmidler til pilot- 
og forbildeprosjekter og regionalt plansamarbeid 
under programmet Plansatsing mot store byer. 

Arealdimensjonen i bymiljøavtalene skal føl-
ges opp gjennom byutviklingsavtaler mellom rele-
vante fylkeskommunale, kommunale og statlige 
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aktører. Byutviklingsavtalene skal være et verktøy 
for å sikre forpliktende samarbeid mellom de 
ulike partene for å gjennomføre tiltak i handlings-
programmet til de regionale eller interkommunale 
bolig-, areal- og transportplanene. Byutviklingsav-
talene vil kunne sikre en mer koordinert stat, gi 
mindre behov for bruk av innsigelser og sørge for 
aktiv statlig deltagelse i de tiltakene som berører 
statlig virksomhet. Det tas sikte på at byutviklings-
avtaler i første omgang inngås for Oslo- og Akers-
husområdet, Bergensområdet, Trondheimsområ-
det og Stavangerområdet.

Byregionenes samspill og betydning for 
konkurransekraften 

Bykommunene og deres omlandskommuner 
(byregionene) er viktige for vekst, verdiskaping 
og utviklingen i regionale arbeidsmarkeder. 
Utnyttelse av dette potensialet krever bevisst poli-
tisk handling. I 2014 satte derfor Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i gang et utvik-
lingsprogram for byregioner. Formålet med pro-
grammet er at kommunene i byregioner sammen 
med andre aktører utvikler kunnskapsbaserte, 
interkommunale strategier og tiltak som kan bidra 
til å styrke regionens samlede vekstkraft. I inn-
ledende fase deltok 33 byregioner, mens hele 37 
byregioner, med til sammen om lag 220 kommu-
ner, deltar i fase 2 av programmet. Programmet er 
planlagt å vare til 2017.

2.4 En enklere hverdag for folk flest

Forenklingsarbeid, modernisering og bedre 
gjennomføringskraft

Offentlige tjenester og myndighetsutøvelse må til-
passes endringer i samfunnets og borgernes 
behov. En enklere hverdag for folk flest er ett av 
Regjeringens åtte satsingsområder for denne stor-
tingsperioden. Det er satt i gang en rekke tiltak, 
og samtlige departementer tar del i arbeidet. Her 
inngår tiltak for økt valgfrihet for innbyggerne, 
digitalisering i forvaltningen, enklere regelverk, 
styrking av arbeidet med ledelse og styring i sta-
ten og et omfattende arbeid for å redusere tids-
tyver i hele staten. 

Regjeringen vil forenkle lover og regler og 
fjerne unødvendige og særnorske forbud og 
påbud. Regjeringen vil legge til rette for private 
og frivillige initiativ, og slippe flere gode krefter til 
også innen velferdstjenestene. Det vil skape mer 
innovasjon, større valgfrihet og et større mangfold 
av tilbud til brukere med ulike behov. 

Mindre byråkrati vil føre til at eksempelvis 
lærere og sykepleiere får mer tid til elever og pasi-
enter. Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige 
organisasjoner. Mulighetene som ligger i informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skal 
utnyttes for å skape et enklere møte med en døgn-
åpen offentlig sektor, høyere kvalitet i tjenestene, 
økt verdiskaping og bedre beslutninger. Fremti-
dens utfordringer, med færre yrkesaktive og flere 
som trenger offentlige tjenester og ytelser, øker 
betydningen av at ressursene brukes effektivt.

Et viktig stikkord i fornyingsarbeidet er økt 
valgfrihet. Innbyggerne bør få flere muligheter, 
både til å delta og til å motta ulike tjenester tilpas-
set den enkeltes ønsker og behov. Private og frivil-
lige skal i større grad kunne levere velferds-
tjenester innenfor rammen av et offentlig finansi-
ert tilbud. Køer og ventetider skal reduseres ved 
at brukerne skal få bedre mulighet til å benytte 
private tilbud på det offentliges regning. På den 
måten vil de som bruker offentlige tjenester også 
få et mer variert tilbud og større valgfrihet. Friere 
brukervalg i kommunal sektor er et stikkord for 
dette. Praktiske eksempler er når innbyggerne får 
større valgfrihet ved valg av skole eller bruker-
valg i helse- og omsorgstjenester. Etter forslag fra 
Regjeringen har Stortinget vedtatt å lovfeste ret-
ten til brukerstyrt personlig assistanse. Dette har 
gitt mange mennesker med nedsatt funksjons-
evne en bedre mulighet til å styre sin egen hver-
dag og leve det livet de ønsker. Departementet 
har utarbeidet veilederen Brukervalg i kommunal 
tjenesteyting til bruk for kommuner som vurderer 
å innføre brukervalg.

Å redusere og fjerne tidstyver dreier seg om å 
gjøre møtet med offentlig forvaltning enklere for 
enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv. 
Færre tidstyver vil spare tid for ansatte, som der-
med kan gi bedre tjenester til innbyggere og 
næringsliv. Hver enkelt arbeidsplass vet ofte best 
hvor skoen trykker. Regjeringen ga i 2014 alle 
virksomheter i staten i oppdrag å foreslå foren-
kling av prosedyrer og regelverk. Virksomhetene 
har utført en rekke forenklinger i egne prosedyrer 
og arbeidsrutiner, og leverte dessuten over 1 300 
forslag om tidstyver som bør fjernes, men som de 
ikke selv har myndighet til å gjennomføre. Over-
sikten er samlet i en offentlig tilgjengelig database 
som driftes av Direktoratet for forvaltning og IKT 
(Difi). Forslagene blir nå gjennomgått i departe-
mentene. 

Oppdraget med å fjerne tidstyver har fortsatt i 
2015. Dette året har statlige virksomheter fått i 
oppdrag å jakte på tidstyver som stjeler tid fra bru-
kerne, såkalt «brukerrettede» tidstyver. Statens 
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brukere er både innbyggere, næringsliv, ideelle 
organisasjoner og kommuner. Eksempler på slike 
tidstyver kan være tungvinte rutiner, at samme 
opplysninger må oppgis flere ganger, uklart språk 
og lignende. Departementene mottok virksomhe-
tenes forslag 1. juni i år. Departementene skal i 
samarbeid med sine underliggende virksomheter 
arbeide for å redusere og fjerne de brukerrettede 
tidstyvene. En klart brukerrettet reform som alle-
rede er innført og som sparer tid og ressurser er 
A-ordningen, som gir enklere rapportering for 
arbeidsgivere. Tidligere måtte arbeidsgivere rap-
portere lønns- og ansettelsesforhold på fem skje-
maer, til tre etater. Nå sendes alle opplysningene 
elektronisk i én felles melding. Ordningen sparer 
arbeidsgivere for 600 mill. kroner hvert år.

Enklere regelverk vil gi et viktig bidrag til en 
enklere hverdag for folk flest. En rekke foren-
klingstiltak er allerede gjennomført eller er under 
gjennomføring. Noen tiltak er direkte rettet mot 
innbyggerne, som nye regler som fra 1. juli 2015 
har gjort det lettere å gjennomføre små byggetil-
tak på egen eiendom uten å søke kommunen. 
Andre endringer dreier seg først og fremst om å 
forenkle regler og prosedyrekrav innen den stat-
lige forvaltningen og gjøre den mer effektiv. Et 
eksempel på dette er arbeidet med et mer effek-
tivt system for å behandle saker om erstatning ved 
naturskader. I andre tilfeller er det frivillige orga-
nisasjoner som har fordel av endringene, som når 
departementene nå gjennomfører forenklingstil-
tak etter å ha gått systematisk gjennom sine til-
skuddsordninger til frivillige organisasjoner.

Forenkling av lover og regler betyr også at det 
skal bli enklere for innbyggerne å forstå lover og 
følge regler. En viktig form for forenkling er der-
for å arbeide for klarere språk i lover og forskrif-
ter. Når folk flest ikke forstår lover og regler, redu-
seres rettssikkerheten. Dessuten forplanter 
uklare formuleringer og vanskelige begreper seg 
til brev, blanketter og lignende. Regjeringen er 
derfor i gang med et prosjekt for å forenkle noen 
lover som er viktige for mange innbyggere (arve-
loven, opplæringsloven, adopsjonsloven og for-
svarspersonellovene). 

Regjeringen vil utvikle staten og offentlig sek-
tor gjennom Program for bedre styring og ledelse. 
Programmet er nå godt i gang. Primærmålgruppe 
for programmet er ledere i departementene og 
underliggende statlige virksomheter. Regjeringen 
vil gjennom programmet:
– gi ledere økt kompetanse og handlingsrom, og 

stille tydeligere krav til resultatorientering. 
Med mer tillit, økt handlefrihet og ansvar for 

resultater skal statlige virksomheter bli bedre 
til å løse oppgavene sine.

– detaljstyre mindre og sette tydelige mål for 
statlige virksomheters arbeid.

– styrke statsforvaltningens evne til å ta i bruk 
IKT.

– styrke statsforvaltningens evne til samordning 
på tvers av forvaltningsorganer og forvalt-
ningsnivåer. 

– sikre bedre beslutningsgrunnlag for statlige 
reformer og tiltak.

Gjennom et bredt og målrettet arbeid med å foren-
kle, fornye og forbedre offentlig sektor vil offent-
lig forvaltning bli mer opptatt av resultater og 
gjennomføring. 

IKT for produktivitet og bedre tjenester

Digitalisering innebærer å bruke teknologi til å 
fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å 
tilby nye og bedre tjenester som er enklere å 
bruke, og som bidrar til å gjøre offentlig sektor 
mer effektiv. 

Det hjelper imidlertid ikke å investere i utvik-
ling av nye og effektive fagsystemer hvis alle like-
vel fortsetter å jobbe som før. Digitalisering forut-
setter endringer i organisasjon og kultur. For å ta 
teknologien i bruk på en hensiktsmessig og kost-
nadseffektiv måte, må lover skrives om og rutiner 
justeres. I noen tilfeller må offentlige virksomhe-
ter organiseres på en annen måte enn før. 

Innbyggernes forventninger til digitale tjenes-
ter har endret seg i takt med utbredelsen av alt fra 
smarttelefoner og nettbrett til sosiale medier og 
gode selvbetjeningsløsninger fra næringslivet. 
Denne utviklingen må få konsekvenser for digita-
liseringsarbeidet i offentlig sektor.

Regjeringen ønsker et retningsskifte i IKT-
politikken, og har implementert en rekke digitali-
seringsløsninger. Den tidligere nevnte A-ordnin-
gen er ett eksempel på dette. Videre ble Difis nye 
løsning for sikker digital post lansert i slutten av 
2014. Kystverkets nye digitale rapporteringssys-
tem for skip innebærer en kraftig reduksjon i 
antallet skjemaer, og sparer samlet rundt 140 
årsverk.

Det ble bevilget midler til nye digitaliserings-
prosjekter i statsbudsjettet for 2015. Totalt ble det 
satt av 553 mill. kroner til digitaliseringstiltak. 
Regjeringen har blant annet startet arbeidet med 
et nytt fagsystem for særavgifter i Skatteetaten, 
videreutvikling av IKT-systemene i Arbeidstil-
synet og etablering av et nytt elektronisk saksbe-
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handlingssystem i Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen (NOKUT).

Nærmere 1 mrd. kroner til nye IKT- og 
digitaliseringstiltak i 2016 

Regjeringens forslag til satsinger og ompriorite-
ringer i statsbudsjettet for 2016 vil gjøre det mulig 
å realisere flere nye IKT- og digitaliseringspro-
sjekter. 

Tabell 2.1 gir en oversikt over nye IKT- og digi-
taliseringstiltak i statsbudsjettet for 2016. Regje-
ringens budsjettforslag innebærer nærmere 
1 mrd. kroner til nye IKT- og digitaliseringstiltak i 
2016.

Regjeringen foreslår å bevilge 75 mill. kroner 
til etablering av en medfinansieringsordning for 
små til mellomstore IKT-prosjekter i staten. Med-
finansieringsordningen vil innrettes som et inves-
teringstilskudd og dekke deler av utgiftene i digi-
taliseringsprosjekter i statlige virksomheter som 
er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Ordningen 
skal bidra til at flere lønnsomme og innovative 
prosjekter blir gjennomført. På den måten kan 
ordningen bidra til å øke digitaliseringstempoet i 
offentlig sektor. I vurderingen av søknadene vil 
Difi, som skal forvalte ordningen, vektlegge virk-
somhetens plan for realisering av gevinster, og 
virksomheter med virksomhetsinterne gevinster 
må tilbakebetale gevinster i tråd med på forhånd 
vedtatt gevinstrealiseringsplan. 

Regjeringen foreslår å bevilge 100 mill. kroner 
til arbeidet med IKT-modernisering i politiet og 
150 mill. kroner til IKT-modernisering i NAV.

Korrekt, oppdatert og tilgjengelig informa-
sjon om landets innbyggere, virksomheter, motor-
vogner og naturforhold er helt nødvendig for en 
digital forvaltning. For å møte nye krav vil Regje-
ringen starte modernisering av flere offentlige 
registre. Regjeringen foreslår at det bevilges 101 
mill. kroner til å starte en modernisering av folke-
registeret. Moderniseringen er viktig for økt digi-
talisering, effektivisering og bedre samhandling i 
offentlig sektor. Et korrekt register er en viktig 
forutsetning for den enkeltes rettigheter og plik-
ter i samfunnet, og kan også forebygge identitets-
kriminalitet. Regjeringen foreslår også å bevilge 
205 mill. kroner til nytt saksbehandlingssystem i 
Brønnøysundregistrene. Prosjektet omfatter blant 

annet ny teknologisk plattform og etablering av 
digitale løsninger for dialog med brukerne av 16 
nasjonale registre og for innsending og uthenting 
av opplysninger.

Husbankens IKT-løsninger skal forbedres. De 
skal ivareta brukernes behov på en bedre måte, 
og bidra til bedre resultater i boligpolitikken. I 
2012 startet Husbanken et utviklingsprogram for 
å modernisere IKT-systemene sine. Programmet 
omtales som SIKT. Så langt har Husbanken 
utviklet eSøknad for bostøtte som ble innført høs-
ten 2014, en løsning som kan spare kommunene 
for 50 000 timer i året. Regjeringen foreslår å 
bevilge 21,2 mill. kroner for å bidra til at Husban-
ken kan ferdigstille elektronisk søknad for start-
lån med tilhørende saksbehandlingssystem for 
kommunene. Dette vil kunne frigjøre om lag 
40 000 timer per år for kommunene. Den økte 
kapasiteten kan eksempelvis brukes til å styrke 
det boligsosiale arbeidet eller andre kommunale 
tjenester.

Det er behov for mer nøyaktige og detaljerte 
høydedata, som er særlig viktig i forbindelse med 
skred- og flomfarekartlegging. Langs kysten og 
ved Svalbard er det mange områder som mangler 
gode dybdemålinger. Regjeringen foreslår å 
bevilge 36 mill. kroner til å etablere nasjonalt hel-
dekkende høyde- og terrengdatasett basert på 
laserdata og 30 mill. kroner til prosessering av 
dybdedata i sjøkart og digitalisering av pantebok, 
matrikkeldata og arealplaner.

Regjeringen foreslår å bevilge 66,3 mill. kro-
ner til modernisering av e-reseptløsningen og 
samhandlingsplattform for elektroniske meldin-
ger. Tiltaket vil blant annet legge til rette for effek-
tive nettapotekløsninger. E-resept har vært en stor 
suksess. I desember 2014 var 80 pst. av alle resep-
ter en e-resept, en økning fra 72 pst. i desember 
2013. 

Regjeringen ønsker å legge til rette for forbru-
kernes digitale hverdag, og utvikler i 2016 en pris- 
og informasjonsportal for dagligvarer (dagligvare-
portalen) og en informasjonsportal om hånd-
verkertjenester (håndverkerportalen).

I tillegg videreføres allerede vedtatte IKT-sat-
singer på flere sentrale områder, og en rekke min-
dre prosjekter blir gjennomført innenfor gjel-
dende rammer. Det vises til omtale i de enkelte 
departementenes fagproposisjoner.
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*Dekkes innenfor driftsbudsjettet til Statens vegvesen

Tabell 2.1 Oversikt over nye IKT- og digitaliseringstiltak i statsbudsjettet 2016

Departement Tiltak Kort omtale av tiltaket (mill. kroner)
Forslag 

ASD IKT-modernisering NAV – 
Prosjekt 2

Utvikling av IKT-løsning og arbeids- 
prosesser for brukerdialog og saks-
behandling av søknader om foreldrepenger 
og engangsstønad 150,0

BLD Dagligvareportal Utvikling av informasjonsportal om 
dagligvarer rettet mot forbrukerne 5,5

BLD Håndverkerportal Utvikling av informasjonsportal om 
håndverkerforetak 2,0

BLD Videreutvikling av søknad 
om skilsmisse og separasjon

Videreutvikling av IKT-løsning for søknad 
om skilsmisse og separasjon 0,6

FIN Modernisering av folke-
registeret

Modernisering av folkeregisterforvaltning, 
implementere nye forretningsprosesser og 
etablere ny folkeregisterplattform 101,0

HOD Moderne elektronisk 
 samhandling

Utvikling av samhandlingsplattform for 
elektroniske meldinger, blant annet e-
resept 41,3

HOD E-reseptløsning for nett-
apotek

Videreutvikling av e-reseptløsning for å 
legge til rette for effektive nettapotek-
løsninger 25,0

JD IKT-modernisering i politiet IKT-modernisering som kommer ansatte, 
publikum og samarbeidspartnere til gode 100,0

KMD Ny Offentlig elektronisk 
postjournal (OEP)

Utvikling av ny løsning for offentlig 
elektronisk postjournal 13,0

KMD IKT-modernisering  
i Husbanken

Utvikling av selvbetjening og saks-
behandlingsløsning for startlån og løsning 
for virksomhetsstyring i Husbanken 21,2

KMD Detaljert digital høydemodell Etablering av nasjonalt heldekkende høyde- 
og terrengdatasett basert på laserdata 36,0

KMD Digitalisering av geodata Digitalisering av pantebok, matrikkeldata, 
arealplaner og prosessering av dybdedata i 
sjøkart 30,0

KMD Medfinansieringsordning for 
lønnsomme IKT-prosjekter

Investeringstilskudd for mindre til mellom-
store lønnsomme digitaliseringsprosjekter 75,0

NFD Nytt saksbehandlingssystem 
for Brønnøysundregistrene – 
eBR

Ny teknologisk plattform og utvikling av 
digitale løsninger for dialog med brukerne 
av 16 nasjonale registre og for innsending 
av opplysninger til/fra registrene 205,0

SD Autosys kjøretøy – nytt 
motorvognregister

Etablering av nytt register for godkjenning 
og registrering av kjøretøy 140,0*

Sum 945,6
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Regjeringen foreslår også bevilgninger til flere 
nye samordningstiltak på digitaliseringsfeltet. Fra 
2016 kan små og mellomstore IKT-prosjekter få 
råd og veiledning fra et nytt digitaliseringsråd. I 
utviklingsarbeidet skal offentlig sektor våge å 
etterligne og lære av andre som starter smått, lan-
serer tidlig, feiler fort, retter, og prøver igjen. 
Offentlig sektor skal bli flinkere til å utnytte 
mulighetene som ligger i deling og gjenbruk, og 
redusere kompleksitet ved å dele opp store IKT-
prosjekter i flere små. Regjeringen vil sørge for at 
den strategiske IKT-kompetansen i offentlig sek-
tor oppdateres og styrkes, og har satt i gang flere 
opplæringstiltak som en del av Program for bedre 
styring og ledelse.

Enklere prosesser for plan- og byggesaker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil 
legge til rette for enklere og mer effektive plan- og 
byggesaksprosesser, slik at boliger, infrastruktur 
og næringsområder kan bygges ut raskere.

For å sikre raskere prosesser og redusere 
konflikter gjennomfører Regjeringen forsøk i tolv 
fylker der fylkesmennene har fått økt ansvar for 
samordning og avskjæring av statlige innsigelser. 
Andelen av innsigelser til reguleringsplaner har 
gått ned. I den sentrale behandlingen av plansaker 
har Regjeringen lagt økt vekt på lokaldemokratiet 
og godkjent kommunenes planer i større grad enn 
tidligere. 

Våren 2014 vedtok Stortinget en rekke foren-
klinger i bygningsdelen av plan- og bygningsloven, 
jf. Prop. 99 L (2013–2014) Endringer i plan- og 
bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og opp-
heving av krav om lokal godkjenning av foretak) og
Innst. 270 L (2013–2014). Forenklingene i byg-
ningsdelen av plan- og bygningsloven og bygge-
saksforskriften (SAK) trådte i kraft 1. juli 2015. 
Intensjonen med endringene er å effektivisere 
byggesaksprosessene. Det blir blant annet enklere 
å utføre mindre byggetiltak, som bygging av 
garasjer, på egen eiendom uten å måtte søke. Kom-
munene får også regler om tidsfrister for sin saks-
behandling, slik at innbyggernes byggesaker 
behandles raskere.

I 2014 vedtok Stortinget Prop. 121 L (2013–
2014) Endringer i plan og bygningsloven (forenklin-
ger mv. i plandelen), jf. Innst. 47 L (2014–2015). 
Forenklingene trådte i kraft 1. januar 2015, og 
innebærer blant annet oppheving av ordningen 
med en gjennomføringsfrist på fem år for planer 
basert på private planforslag, forenklinger i 
bestemmelsene om konsekvensutredninger og 
innføring av enkelte nye saksbehandlingsfrister. 

Det planlegges ytterligere lov- og forskrifts-
endringer som skal gi raskere og mer forutsigbar 
planlegging og gjennomføring av byggetiltak. 
Departementet sendte i august 2015 på høring for-
slag som blant annet skal sikre at rammene for 
planprosessen blir tidlig avklart og langt tyde-
ligere enn i dag. Eksisterende planer skal kunne 
endres uten full planbehandling ved nye behov. 
Det legges opp til å gjøre det enklere å oppheve 
planer som ikke lenger er aktuelle fordi de strider 
med overordnet plan. Videre forelås enklere og 
tydeligere kriterier for kommunens behandling 
av  dispensasjonssaker. Endringene vil gi større 
lokalt handlingsrom for mindre tiltak som ikke 
har nasjonal eller vesentlig regional betydning, og 
vil innebære at færre saker skal innom sektor-
myndighetene. 

Departementet har også foreslått endringer i 
byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk 
forskrift (TEK10) som vil gjøre det enklere og bil-
ligere å tilpasse eksisterende boliger til egne 
behov. Boligeiere vil kunne ta i bruk kjeller og loft 
til soverom og stue, og også tilrettelegge for å leie 
ut deler av boligen sin, uten at alle dagens bygge-
tekniske krav må oppfylles. Det gjøres ingen 
endringer i dagens nivå for krav til sikkerhet og 
rømningsveier. Forslag var på høring våren 2015. 
Endringene vil tidligst tre i kraft 1. januar 2016. 

Samtidig med forenklingene i regelverket, 
arbeides det med å utvikle gode digitale løsninger 
for de involverte parter i alle faser av arealplanleg-
gingen, byggeprosessen og forvaltningen av 
byggverket. 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal 
være en pådriver for at aktørene i markedet 
utvikler gode verktøy og tjenester i plan- og byg-
gesaker. I 2015 implementerer og gjennomfører 
DiBK deler av ByggNett, en strategi for framti-
dens digitale byggsektor. To samarbeidsprosjek-
ter med KS/KommIT er sentrale i 2015: eBygge-
Sak og eByggeSøknad. Prosjektene inngår i arbei-
det med å etablere en felles kommunal IKT-arki-
tektur, og i utviklingen av digitale og bruker-
orienterte selvbetjeningsløsninger. DiBK skal 
videreføre arbeidet med å implementere Bygg-
Nett i 2016.

I 2016 skal DiBK fortsette den brede gjennom-
gangen av TEK. Formålet med gjennomgangen er 
å forenkle og forbedre byggereglene og redusere 
byggekostnadene. Det tas sikte på å sende forslag 
til endringer i byggteknisk forskrift på høring høs-
ten 2016.

Arbeidet med å gjøre planlegging enklere og 
raskere gjennom utnyttelse av IKT-verktøy vil bli 
videreført i 2016, blant annet gjennom program-
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met Digitalisering og forenkling av plan- og bygge-
saksbehandlingen. 

Regjeringen vil legge til rette for etablering av 
en sammenhengende og detaljert digital høyde- 
og terrengmodell som vil gi bedre grunnlag for 
planlegging og prosjektering av infrastruktur og 
boliger, beredskap og klimatilpasning. Etablerin-
gen vil skje gjennom en økt bevilgning på 36 mill. 
kroner i tillegg til samfinansiering fra deltakende 
etater.

Det er igangsatt et arbeid med statlig plan for 
flere prosjekter av nasjonal betydning. Dette skal 
blant annet bidra til effektivisering av store sam-
ferdselsprosjekter.

2.5 Et sterkere sosialt sikkerhetsnett

Egnede boliger for alle

Selv om samfunnet vårt har godt utbygde vel-
ferdsordninger, er det fortsatt mange som ikke får 
den hjelpen de har behov for. Regjeringen vil tette 
hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag 
faller gjennom, blant annet ved å forsterke innsat-
sen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Van-
skeligstilte på boligmarkedet er personer og fami-
lier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller 
opprettholde et tilfredsstillende boforhold på 
egenhånd. Disse kan være uten egen bolig, stå i 
fare for å miste boligen sin og/eller bo i uegnet 
bolig eller bomiljø.

Formålet med den nasjonale strategien for 
boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014-2020), er 
at kommunene skal møte en samordnet stat og få 
bedre rammebetingelser i arbeidet med å hjelpe 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Arbeids- og vel-
ferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedi-
rektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken, Krimi-
nalomsorgsdirektoratet og Integrerings- og mang-
foldsdirektoratet har ansvaret for å gjennomføre 

strategien på statlig nivå. I 2014 har direktoratene 
lagt vekt på å etablere strukturer og rutiner for 
godt statlig samarbeid og samordning overfor 
kommunene. I 2015 er det laget en felles tiltaks-
plan for direktoratene, og det er satt i gang utvik-
ling av en digital boligsosial veiviser. Veiviseren 
skal presentere gjeldende lovverk, aktuelle virke-
midler og vise til gode eksempler på resultatmål, 
metoder og tiltak. Direktoratene har også satt i 
gang et nasjonalt prosjekt sammen med kommu-
nene som skal gi bedre styringsinformasjonen for 
det boligsosiale arbeidet. Formålet er å bedre 
kunne måle resultater og effekter av innsatsen 
overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.

Bostøtten skal bli et bedre virkemiddel for å 
hjelpe barnefamilier med lave inntekter og høye 
boutgifter. Regjeringen foreslår derfor en bevilg-
ningsøkning på 60 mill. kroner i 2016 for å gjøre 
bostøtten bedre for barnefamilier og andre store 
husstander. 

Regjeringen vil også videreføre en kompensa-
sjon for uførereformen i bostøtten i 2016. Det 
arbeides videre med en permanent løsning. 

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 
2015 ble det vedtatt en varig satsing på utleieboli-
ger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilsagns-
rammen for tilskudd til utleieboliger ble styrket 
med 111,1 mill. kroner i forhold til Saldert bud-
sjett 2015, jf. Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsbe-
vilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 
2015 og Innst. 360 S (2014–2015). I tillegg ble til-
sagnsrammen styrket med 66,7 mill. kroner ved 
Stortingets behandling av Dok. 8:135 S (2014-
2015) om økt norsk innsats i forbindelse med den 
humanitære krisen i Syria og nærområdene. 

I 2016 innebærer bevilgningsforslaget en til-
sagnsramme på 833,9 mill. kroner. Det innebærer 
at det kan gis tilsagn om tilskudd til om lag 1 400 
utleieboliger i 2016. Dette er en økning på om lag 
400 boliger sammenliknet med 2013.
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3  Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

3.1 Kommunesektorens inntekter  
i 2015

I Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble realveksten i 
kommunesektorens samlede inntekter i 2015 
anslått til 8,9 mrd. kroner, hvorav 6 mrd. kroner 
var frie inntekter. Veksten ble regnet i forhold til 
regnskapstall for 2014. Anslaget for kommunesek-
torens skatteinntekter var nedjustert med 1,6 
mrd. kroner. Samtidig ble den samlede pris- og 
kostnadsveksten i kommunesektoren (kommu-
nal deflator) nedjustert fra 3 til 2,9 pst. Dette med-
førte lavere kostnader for kommunesektoren på 
0,3 mrd. kroner.

Regjeringen foreslo i Prop. 119 S (2014–2015) 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbud-
sjettet 2015 en styrking av kommuneøkonomien 
med 1,1 mrd. kroner. Stortinget vedtok ytterligere 
økning av tilleggsbevilgningen med 110 mill. kro-
ner. Samlet styrking av kommuneøkonomien i for-
bindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble 
dermed 1,2 mrd. kroner.

Ny informasjon om skatteinngangen inne-
bærer at anslaget for kommunesektorens skatte-
inntekter som ble gitt i Revidert nasjonalbudsjett 
2015 opprettholdes. Den samlede pris- og kost-
nadsveksten (kommunal deflator) anslås til 2,9 
pst. Også dette er samme anslag som i Revidert 
nasjonalbudsjett 2015.

Den reelle veksten i kommunesektorens sam-
lede inntekter i 2015 anslås etter dette til 9 mrd. 
kroner, tilsvarende 2,2 pst. Realveksten i de frie 
inntektene anslås til 6,1 mrd. kroner, tilsvarende 
1,9 pst. Inntektsanslagene er de samme som etter 
stortingsbehandlingen av Revidert nasjonalbud-
sjett 2015.

3.2 Kommunesektorens inntekter  
i 2016

I Kommuneproposisjonen 2016 la Regjeringen 
opp til en reell vekst i kommunesektorens sam-
lede inntekter i størrelsesorden 6 til 7 mrd. kroner 
i 2016. Det ble varslet at mellom 4,5 og 5 mrd. kro-
ner av veksten ville være frie inntekter.

Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i 
kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 
7,3 mrd. kroner, tilsvarende 1,7 pst. Av veksten er 
4,7 mrd. kroner frie inntekter. Det tilsvarer en 
realvekst i frie inntekter på 1,4 pst. Dette er om 
lag på linje med gjennomsnittlig vekst i perioden 
2008–2013.

Inntektsveksten i 2016 er regnet fra inntekts-
nivået i 2015 slik det ble anslått etter stortingsbe-
handlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2015. Det 
innebærer at styrkingen av kommuneøkonomien 
med 1,2 mrd. kroner i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett 2015 videreføres i kommunesek-
torens inntektsgrunnlag i 2016.

Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 4,2 
mrd. kroner til kommunene og 0,5 mrd. kroner til 
fylkeskommunene. Av veksten i frie inntekter til 
kommunene er 0,4 mrd. kroner begrunnet i beho-
vet for en bedre rusomsorg, 0,2 mrd. kroner 
begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten og 0,4 mrd. kroner knyttet til 
mer fleksibelt barnehageopptak. Av veksten i frie 
inntekter til fylkeskommunene er 0,2 mrd. kroner 
begrunnet i behovet for fornying og opprusting av 
fylkesveiene.

Veksten i frie inntekter i 2016 må ses i sam-
menheng med kommunesektorens anslåtte mer-
utgifter knyttet til befolkningsutviklingen. I Kom-
muneproposisjonen 2016 ble det vist til beregnin-
ger utført av Det tekniske beregningsutvalg for 
kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) 
som viste merutgifter for kommunesektoren i 
2016 på om lag 2,1 mrd. kroner som følge av den 
demografiske utviklingen. Av dette kan det anslås 
at om lag 1,7 mrd. kroner må finansieres innenfor 
veksten i frie inntekter. Anslaget baserer seg blant 
annet på Statistisk sentralbyrås (SSB) befolk-
ningsframskrivinger fra juni 2014, og viser den 
isolerte effekten på kommunesektorens utgifter 
av endringer i befolkningens størrelse og sam-
mensetning. De anslåtte merutgiftene er et 
uttrykk for hva det vil koste kommunesektoren å 
opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, 
barnehage og omsorgstjenesten med uendret 
standard og produktivitet i tjenesteytingen.
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I Kommuneproposisjonen 2016 ble veksten i 
kommunesektorens samlede pensjonskostnader 
anslått til i størrelsesorden 900 mill. kroner i 2016, 
ut over det som dekkes av den kommunale defla-
toren. Kommuner og fylkeskommuner er ramme-
styrt og har et selvstendig ansvar for pensjon som 
en del av lønns- og avtalevilkårene i kommunesek-
toren. 

Regjeringens budsjettopplegg for 2016 gir 
kommunesektoren handlingsrom og legger til 
rette for fortsatt vekst og styrking av kvaliteten i 
tjenestetilbudet. Etter at det er tatt hensyn til mer-
utgifter for kommunesektoren knyttet til den 
demografiske utviklingen og pensjonskostnader, 
innebærer Regjeringens budsjettopplegg i alt 2,1 
mrd. kroner til satsinger finansiert innenfor vek-

sten i frie inntekter og økt handlingsrom. Med en 
mer effektiv ressursbruk i sektoren vil det kom-
munale tjenestetilbudet kunne videreutvikles 
ytterligere. Regjeringen har klare forventninger 
til at det både i kommunene og fylkeskommunene 
kontinuerlig arbeides med å forenkle, fornye og 
forbedre tjenestene. 

Figur 3.1 illustrerer veksten i kommune-
sektorens frie inntekter etter at beregnede utgif-
ter knyttet til befolkningsutviklingen og pen-
sjonskostnader er trukket fra. Figuren viser at 
det i årene 2014–2016 er en betydelig økning i 
kommunesektorens handlingsrom og i midler til 
satsingsområder finansiert innenfor veksten i 
frie inntekter, sammenliknet med årene 2011–
2013. 

Figur 3.1 Vekst i frie inntekter ut over beregnede demografi- og pensjonskostnader

Pensjonskostnader for 2011 og 2012 er anslag gitt av TBU i novemberrapporten 2010 og 2011.
Kilde: Prop. 1 S for respektive år.

Datagrunnlaget i figur 3.1 er forslag i budsjettpro-
posisjonen for de respektive år. I 2011 og 2012 er 
anslag på pensjonskostnader gitt av TBU i novem-
berrapporten 2010 og 2011 brukt, da opplysninger 
i budsjettproposisjonen mangler.

Regjeringen foreslår et engangstilskudd til 
vedlikehold og rehabilitering av skoler og 
omsorgsbygg i kommunene på 500 mill. kroner, jf. 
omtale under kap. 576 Vedlikehold og rehabilite-

ring. Midlene er en del av Regjeringens særskilte 
tiltakspakke for økt sysselsetting, jf. nærmere 
omtale i pkt. 2.2. Midlene kommer i tillegg til inn-
tektsrammen som foreslås for kommunesektoren 
i statsbudsjettet for 2016.

Ved behandlingen av Kommuneproposisjonen 
2016 hadde kommunal- og forvaltningskomiteen 
følgende merknader i Innst. 375 S (2014–2015), 
pkt. 14.2:
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«Komiteen viser til at det har vært en økning i 
antallet mottakere av sosialhjelp i perioden 2009–
2014, med en særlig økning i 2014. Med noe økt 
arbeidsledighet må vi kunne forvente at dette for-
planter seg i en fortsatt økning av kommunenes 
utgifter til sosialhjelp. Slike økninger kan påvirke 
kommunebudsjettene i betydelig grad.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, 
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre 
og Sosialistisk Venstreparti, mener at regjeringen 
frem mot statsbudsjettet må vurdere de endelige 
rammene for kommunene i lys av den økono-
miske utviklingen.»

Regjeringens forslag til inntektsrammer for 
kommunesektoren i 2016 må også ses i lys av 
merknadene fra komiteen.

Skatteinngangen til kommunesektoren har de 
siste månedene vært godt i tråd med anslagene i 
Revidert nasjonalbudsjett 2015. Anslaget for skat-
teinngangen i kommunesektoren i 2016 bygger på 
en samlet vurdering av utviklingen i norsk øko-
nomi. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen 
i norsk økonomi og kommunenes skatteinntekter. 
Regjeringen følger nøye med på den økonomiske 
utviklingen, og vil foreta en ny vurdering av kom-
muneøkonomien i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett 2016.

I tabell 3.1 er realveksten i kommunesekto-
rens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd. kroner 
dekomponert.

1 Disse midlene bevilges som frie inntekter, men regnes ikke 
med i veksten i frie inntekter siden midlene er knyttet til 
nye pålagte oppgaver. Midlene regnes imidlertid med i vek-
sten i de samlede inntektene.

Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for 
kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller 
regelendringer som har økonomiske konsekven-
ser, blir kommunesektoren kompensert eller 
trukket i frie inntekter på grunnlag av beregnet 
endring i økonomisk belastning. Disse 
endringene holdes utenom veksten i frie inntek-
ter. I 2016 kompenseres kommunesektoren med 
0,8 mrd. kroner for slike endringer, jf. tabell 3.1. 
Tiltakene er nærmere omtalt under programkate-
gori 13.70, tabell 6.19.

Tabell 3.3 viser anslag på kommunesektorens 
frie inntekter i 2015 og 2016. Inntektene i 2015 er 
anslag på regnskap korrigert for oppgave-
endringer, regelendringer og endringer i finansi-
ering av kommunesektorens oppgaver. Hensikten 
med å korrigere for oppgaveendringer mv. er å 
gjøre inntektsnivået i 2015 sammenliknbart med 
inntektsnivået i 2016. Det er redegjort nærmere 
for korreksjonene i programkategori 13.70, tabell 
6.19.

I Kommuneproposisjonen 2016 ble det varslet 
at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra 
en målsetting om at skatteinntektene for kommu-
nene skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntek-
tene. Anslaget på kommunesektorens skatteinn-
tekter i 2016 bygger blant annet på 0,5 pst. syssel-
settingsvekst i norsk økonomi og 2,7 pst. 
lønnsvekst fra 2015 til 2016. Skatteanslaget er 
også vesentlig påvirket av økte skattører og et 
skatteopplegg som øker kommunesektorens 
skatteinntekter.

Forslag til kommunale og fylkeskommunale 
skattører for 2016 er fremmet i Prop. 1 LS (2015–
2016) Skatter og avgifter 2016. Det foreslås at den 
kommunale skattøren for 2016 settes opp med 
0,45 prosentpoeng til 11,8 pst. Den fylkeskommu-
nale skattøren foreslås satt opp med 0,05 prosent-
poeng til 2,65 pst.

Rammetilskuddet for 2016 er bevilgningsfor-
slaget på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner 
og kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner.

Tabell 3.1 Realvekst i kommunesektorens inntekter i 
2016

Mrd. kroner

Frie inntekter 4,7

Frie inntekter knyttet til nye 
oppgaver mv.1 0,8

Øremerkede tilskudd 1,4

Gebyrinntekter 0,4

Samlede inntekter 7,3
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Boks 3.1 Kommunesektorens inntekter i 2016

Kommunesektorens samlede inntekter anslås til 
om lag 463 mrd. kroner i 2016. Tabell 3.2 viser 

sammensetningen av inntektene i 2016 og nomi-
nell endring fra 2015.

1 Nominell endring. Ved beregning av endring er det tatt utgangspunkt i anslag på regnskap for 2015 korrigert for opp-
gaveendringer.

2 Ekskl. tilskudd til kommunenes arbeid med flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag og asylsøkere.

Kommunesektorens skatteinntekter og ramme-
tilskudd er sektorens frie inntekter. De frie inn-
tektene utgjør 74 pst. av samlede inntekter. 
Disse inntektene kan disponeres fritt innenfor 
rammen av lover og forskrifter, og gir kommune-
sektoren rom for lokal tilpasning av virksom-
heten.

Skatteinntekter er kommunesektorens andel 
av skatt på alminnelig inntekt fra personlige 
skattytere, samt eiendomsskatt i de kommuner 
som har innført det. Størrelsen på skatteinntek-
tene avhenger blant annet av utviklingen i skat-
tegrunnlagene og av de kommunale og fylkes-
kommunale skattørene. Rammetilskudd bevil-

ges på Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentets budsjett under kap. 571 og 572.

Øremerkede tilskudd skal benyttes i tråd 
med formålet som er angitt for bevilgningen. 
Andelen øremerkede tilskudd utgjør vel 5 pst. av 
de samlede inntektene. 

Gebyrinntekter er kommunale avgifter og 
egenbetaling for tjenester som leveres av kom-
munen, eksempelvis tekniske tjenester, helse- og 
omsorgstjenester og barnehager, og utgjør 13,8 
pst. av de samlede inntektene. Merverdiavgifts-
kompensasjon er refusjon til kommunesektoren 
for anskaffelser som er merverdiavgiftspliktige 
og utgjør 4,4 pst. av de samlede inntektene.

Tabell 3.2 Kommunesektorens inntekter i 2016

Mrd. kroner Andel av samlede 
inntekter (pst.)

Endring fra 
20151 (pst.)

Frie inntekter 342,6 74,0 4,1

Skatteinntekter 185,7 40,1 6,8

Rammetilskudd 156,9 33,9 1,1

Øremerkede tilskudd2 24,3 5,3 5,9

Gebyrer 63,7 13,8 3,4

Merverdiavgiftskompensasjon 20,4 4,4 4,4

Andre inntekter 11,8 2,5 2,7

Totalt 462,7 100,0 4,4
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1 Pris- og lønnsveksten i kommunesektoren i 2016 (deflator) er anslått til 2,7 pst.
2 Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel.
3 Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, jf. tabell 6.19 under programkategori 13.70.
4 Omfatter ikke bevilgningen på kap. 571, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie 
inntekter anslås til 4,1 pst. i 2016. Med anslått pris-
vekst i kommunesektoren i 2015 på 2,7 pst. tilsva-
rer det en realvekst på 1,4 pst. Dette utgjør 4,7 
mrd. kroner.

3.3 Helse- og omsorgstjenesten mv.

Opptrappingsplan for rusfeltet

Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet gjen-
nom en ny opptrappingsplan som skal bidra til 
kapasitet og kvalitet i tilbudet til personer med 
rusproblemer. Som en del av satsingen på rusfel-
tet er 400 mill. kroner av veksten i de frie inntek-
tene til kommunene begrunnet med en økt sat-
sing på rusfeltet. Midlene blir fordelt til kommu-
nene etter sosialhjelpsnøkkelen i inntektssys-
temet. Regjeringen vil gjennom etablerte rappor-
teringsordninger følge med på utviklingen i 
sektoren. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) 
for Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsestasjoner og skolehelsetjeneste

Som varslet i Kommuneproposisjonen 2015 vil 
Regjeringen ytterligere styrke helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, herunder jordmortjenesten. 
200 mill. kroner av veksten i kommunesektorens 
frie inntekter i 2016 er begrunnet med en styrking 
av disse tjenestene. I statsbudsjettet for 2014 ble 
det bevilget 180 mill. kroner innenfor veksten i de 
frie inntektene, og beløpet ble økt til 455 mill. kro-
ner i 2015. For 2016 utgjør satsingen på denne tje-

nesten til sammen 667,7 mill. kroner. Midlene 
foreslås fordelt til kommunene basert på antall 
innbyggere i alderen 0–19 år, med et minstenivå 
på 100 000 kroner per kommune. Se også omtale i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og omsorgs-
departementet.

Innlemming av øremerkede midler til 
øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Kommunene vil fra 1. januar 2016 få en plikt til å 
sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasi-
enter med somatiske sykdommer. Som følge av 
dette foreslås det at til sammen 1 206,6 mill. kro-
ner overføres fra Helse- og omsorgsdepartemen-
tets budsjett til rammetilskuddet til kommunene. 
Midlene fordeles etter pleie- og omsorgsnøkke-
len. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for 
Helse- og omsorgsdepartementet.

Investeringstilskudd til etablering av heldøgns 
omsorgsplasser

Regjeringen har økt den statlige andelen knyttet 
til fornying og bygging av heldøgns omsorgsplas-
ser i sykehjem og omsorgsboliger. Dette har gitt 
kommunene bedre muligheter til å heve kvalite-
ten og øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplas-
ser. Bevilgningsforslaget for 2016 over Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett innebærer en til-
sagnsramme på 4 100 mill. kroner. Rammen gir 
rom for tilskudd til om lag 2 500 heldøgns 
omsorgsplasser. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–
2016) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Tabell 3.3 Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter

Mill. kroner. Nominelle priser1. 

Kommunene2 Fylkeskommunene2 Kommunesektoren i alt

20153 2016 Pst. 
endr.

20153 2016 Pst. 
endr.

20153 2016 Pst. 
endr.

Skatter i alt 145 180 155 360 7,0 28 675 30 350 5,8 173 855 185 710 6,8

Herav skatt på  
inntekt og formue

134 830 144 800 7,4 28 675 30 350 5,8 163 505 175 150 7,1

Rammetilskudd4 122 889 124 162 1,0 32 263 32 737 1,5 155 152 156 899 1,1

Sum frie inntekter 268 069 279 522 4,3 60 938 63 087 3,5 329 007 342 609 4,1
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Dagaktivitetstilbud til personer med demens

Regjeringen vil fremme forslag til endring av 
helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommu-
nene fra 1. januar 2020 får plikt til tilby dagaktivi-
tetstilbud til hjemmeboende personer med 
demens, jf. Dok 8:53 og Innst. 221 S (2014–2015). 
Det legges opp til en utbygging av tilbudet fram 
mot 2020. Det foreslås å legge til rette for 1 200 
nye plasser i 2016, med en bevilgning på 71,3 mill. 
kroner over Helse- og omsorgsdepartementets 
budsjett. Alle kommuner kan søke om tilskudd. 
Tilskuddet utgjør om lag 30 pst. av kostnadene for 
etablering og drift av en dagaktivitetsplass. Se 
også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og 
omsorgsdepartementet.

Forsøk med statlig finansiering av 
omsorgstjenestene

Kommunene er invitert til å delta i forsøk med stat-
lig finansiering av omsorgstjenestene. Forsøket vil 
etter planen settes i gang 1. mai 2016, og kommu-
nene har frist til 1. desember 2015 for å søke om å 
delta. I forsøksperioden vil finansiering av 
omsorgstjenester gjennom frie inntekter bortfalle i 
forsøkskommunene, og i stedet tildeles på annen 
måte avhengig av hvilken av to forsøksmodeller 
kommunen deltar i. Det foreslås 156 mill. kroner 
over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til 
inntektspåslag til deltakende kommuner i 2016. 
Trekket i frie inntekter for deltakende kommuner 
vil foretas i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Se nær-
mere omtale av forsøket i Prop. 1 S (2015–2016) for 
Helse- og omsorgsdepartementet.

Flere psykologer i kommunene

Regjeringen varslet i Meld. St. 26 (2014–2015) 
Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 
innføring av lovkrav om psykologkompetanse i 
norske kommuner fra 2020. For å bidra til forster-
ket rekruttering fram til psykologkompetansekra-
vet trer i kraft, foreslås det å legge om det eksis-
terende rekrutteringstilskuddet til et flatt årlig til-
skudd på 300 000 kroner per psykologårsverk 
som rekrutteres fra 2016. Kommuner som alle-
rede mottar tilskudd tas inn i den nye ordningen. 
Det foreslås 145 mill. kroner over Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett i 2016. Dette gir 
rom for inntil 150 nye psykologårsverk. Se også 
omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og 
omsorgsdepartementet.

Økt pensjon til gifte og samboende pensjonister

Regjeringen foreslår å øke grunnpensjonen til gifte 
og samboende pensjonister fra 85 til 90 pst. av 
grunnbeløpet med virkning fra 1. september 2016. 
Mottakere av offentlig tjenestepensjon får en tilsva-
rende økning av pensjonen. Rammetilskuddet fore-
slås økt tilsvarende anslaget på merutgifter for 
kommunesektoren i 2016 på 15 mill. kroner.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken har som mål å styrke 
kulturtilbudet for omsorgstjenestens brukere. Ord-
ningen ble videreført i 2015 gjennom en økning i 
fylkeskommunenes inntekter med 30,8 mill. kro-
ner, i tråd med budsjettforliket mellom Høyre, 
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. 
Ordningen foreslås videreført i 2016, og midlene er 
prisjustert. Midlene bevilges som del av rammetil-
skuddet til fylkeskommunene. Fylkeskommunene 
står fritt til selv å vurdere hvordan de administrerer 
ordningen uten krav om rapportering til departe-
mentet. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for 
Helse- og omsorgsdepartementet.

3.4 Barn og unge

Likeverdig behandling av kommunale og ikke-
kommunale barnehager

Regjeringen foreslår å bevilge 180 mill. kroner over 
rammetilskuddet til kommunene for å gi likever-
dige rammevilkår for kommunale og ikke-kommu-
nale barnehager. Med denne økningen er en mile-
pæl nådd, og ikke-kommunale barnehager får fra 
2016 samme finansiering som kommunale barne-
hager. Økningen legger blant annet til rette for en 
styrket bemanning i de ikke-kommunale barne-
hagene. Forslaget må ses i sammenheng med 
endringene i finansieringsordningen for ikke-kom-
munale barnehager som reduserer kommunenes 
utgifter. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for 
Kunnskapsdepartementet.

Økt kompetanse og kvalitet i barnehagene

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kvali-
tets- og kompetansetiltak i barnehagesektoren med 
om lag 160 mill. kroner. Samlet foreslås det 440 
mill. kroner til tiltak for økt kvalitet i barnehagene. 
Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Kunn-
skapsdepartementet.
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Informasjons- og rekrutteringsarbeid på 
barnehagefeltet

Rammetilskuddet til kommunene foreslås økt med 
10 mill. kroner begrunnet med informasjons- og 
rekrutteringsarbeid på barnehageområdet. Mid-
lene legger til rette for at kommunene kan styrke 
sitt arbeid med å informere foreldre om innholdet i 
barnehagetilbudet og de ulike ordningene for redu-
sert pris og gratis kjernetid. Satsingen legger også 
til rette for at kommunene kan drive oppsøkende 
virksomhet for å øke rekrutteringen til barnehage. 
Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Kunn-
skapsdepartementet.

Fleksibelt opptak i barnehagene

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015 la 
Stortinget til grunn at 333 mill. kroner av veksten i 
kommunesektorens frie inntekter var begrunnet 
med en satsing på et mer fleksibelt barnehageopp-
tak. Som varslet i Kommuneproposisjonen 2016 
kompenseres kommunene for helårseffekten ved 
at 0,4 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2016 
er knyttet til et mer fleksibelt barnehageopptak. Se 
også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskaps-
departementet.

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

I statsbudsjettet for 2009 ble det innført en åtteårig 
ordning med rentekompensasjon til investering og 
rehabilitering av skole- og svømmeanlegg. Regje-
ringen foreslår en investeringsramme på 1,5 mrd. 
kroner i 2016. Med dette forslaget er hele investe-
ringsrammen på 15 mrd. kroner faset inn i budsjet-
tet. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for 
Kunnskapsdepartementet.

Økt lærlingtilskudd

Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til fyl-
keskommunene med 50 mill. kroner til økt lærling-
tilskudd. Det vil innebære at tilskuddet er økt med 
12 500 kroner per lærekontrakt under Solberg-
regjeringen. 

I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget 20 
mill. kroner over rammetilskuddet til fylkeskom-
munene for å stimulere nye bedrifter til å ta inn 
lærlinger. Fylkeskommunene skal i 2016 gis 
anledning til å benytte midlene friere for å mot-
virke økt ungdomsledighet. Se også omtale i Prop. 
1 S (2015–2016) for Kunnskapsdepartementet.

Ny naturfagstime

Regjeringen foreslår å øke timetallet i naturfag med 
én uketime fra høsten 2016 på 5.-7. trinn. Forslaget 
er en del av Regjeringens realfagsstrategi og skal gi 
bedre tid til variert opplæring. Kommunene kom-
penseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 
77,6 mill. kroner. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–
2016) for Kunnskapsdepartementet.

Forsøk med ny oppgave- og ansvarsdeling i 
barnevernet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemen-
tet vil i 2016 iverksette forsøk med økt kommunalt 
ansvar for barnevern. Forsøket skal gjennomføres i 
et lite utvalg kommuner og skal gi kunnskap og 
erfaringer med en ny ansvarsdeling. Forsøkskom-
munene vil bli kompensert gjennom en økning i 
rammetilskuddet som beregnes ut fra hvor mye 
Bufetat i dag bruker på oppgavene som skal overfø-
res til forsøkskommunene. Midlene vil bli særskilt 
fordelt til forsøkskommunene når forsøket starter 
opp. Se nærmere omtale av forsøket i Prop. 1 S 
(2015–2016) for Barne-, likestillings- og inklude-
ringsdepartementet.

Oslo kommunes helhetlige ansvar for 
barnevernet – finansiering

Som både kommune og fylkeskommune hadde 
Oslo et helhetlig ansvar for barnevernet også før 
staten overtok det fylkeskommunale oppgavean-
svaret i 2004. Dette ble opprettholdt ved at Oslo 
ikke ble omfattet av den statlige overtakelsen av fyl-
keskommunens oppgaver. Kommunen kompense-
res for dette gjennom et særskilt tilskudd innenfor 
rammetilskuddet. 

Tilskuddet er siden 2004 i hovedsak prisjustert. 
I statsbudsjettene for 2010 og 2015 ble tilskuddet i 
tillegg økt med henholdsvis 20 mill. kroner og 10 
mill. kroner til barnevernet i Oslo. Utviklingen i 
Oslo kommunes behov de siste ti årene taler imid-
lertid for at bevilgningen til andrelinjebarnevernet i 
kommunen bør økes utover dette. Som storby og 
hovedstad har Oslo kommune stor vekst i befolk-
ningen og behovet for barneverntjenester. Kommu-
nal- og moderniseringsdepartementet foreslår at 
tilskuddet til andrelinjebarnevernet i Oslo kom-
mune økes tilsvarende anslått vekst i antall barn 
under 18 år i kommunen. Økningen finansieres 
innenfor veksten i kommunesektorens frie inntek-
ter. For budsjettåret 2016 tilsvarer dette om lag 
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6,7 mill. kroner. Se også omtale i Prop. 1 S (2015–
2016) for Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementet.

3.5 Integrering

På integreringsområdet foreslår Regjeringen å 
styrke de økonomiske virkemidlene for å øke 
bosettingen av flyktninger i kommunene ved et 
ekstratilskudd på 50 mill. kroner til kommuner ved 
bosetting av flyktninger. Det foreslås videre å 
styrke det særskilte tilskuddet for bosetting av ens-
lige, mindreårige flyktninger med 25 mill. kroner. 
Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

3.6 Samferdsel

Fornying og opprusting av fylkesveier

I Nasjonal transportplan 2014–2023 ble det fore-
slått å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene 

for å bidra til fornying og opprusting av fylkesvei-
nettet. I forslaget til statsbudsjett for 2016 er 200 
mill. kroner av veksten i fylkeskommunenes frie 
inntekter knyttet til denne satsingen. Dette gir 
totalt en bevilgning på 1,23 mrd. kroner i 2016. 
Midlene fordeles forholdsmessig mellom fylkene 
på grunnlag av en kartlegging av forfallet på vei-
nettet utført av Statens vegvesen, og fordelingen 
vises særskilt i tabell C i Berekningsteknisk doku-
mentasjon til Prop. 1 (2015–2016) (Grønt hefte). 
Se også omtale i Prop. 1 S (2015–2016) for Sam-
ferdselsdepartementet.

Rentekompensasjonsordningen for 
transporttiltak i fylkene

I tillegg til satsingen på opprusting av fylkes-
veiene gjennom fylkeskommunenes frie inntekter, 
foreslår Regjeringen at rentekompensasjonsord-
ningen videreføres i 2016 med en ny investerings-
ramme på 3 mrd. kroner. Se også omtale i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Samferdselsdeparte-
mentet.
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4  Anmodningsvedtak

I proposisjonens del III er følgende anmodnings-
vedtak omtalt:

Vedtak nr. 28, 20. november 2014: «Stortinget 
ber regjeringen videreføre og videreutvikle Direk-
toratet for forvaltning og IKTs (Difis) arbeid for 
kompetansespredning om miljø- og klimahensyn 
og livssykluskostnader innenfor gjeldende bud-
sjettrammer, og stadfeste at rådgivning om miljø 
og klimahensyn og livssykluskostnader i offent-
lige anskaffelser er definert som Difis ansvarsom-
råde.»

Vedtak nr. 49, 1. desember 2014: «Stortinget 
ber regjeringen sikre at omleggingen av skatte-
systemet for uføretrygdede i 2015 i minst mulig 
grad påvirker fordelingen av frie inntekter mellom 
kommunene.»

Vedtak nr. 571, 2. juni 2015: «Stortinget ber 
regjeringen snarest mulig sørge for at forskrift om 

konsekvensutredninger også gir krav om konse-
kvensutredning for torvuttak under 2 mill. m³ 
eller på myrarealer under 1 500 dekar.»

Vedtak nr. 660, 11. juni 2015: «Stortinget ber 
regjeringen legge frem en handlingsplan mot anti-
semittisme».

Vedtak nr. 691, 16. juni 2015: «Stortinget ber 
regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med 
sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter 
at kommunane har gjort sine vedtak seinast 1. juli 
2016.»

Vedtak nr. 692, 16. juni 2015: «Stortinget ber 
regjeringa leggje til grunn inntil 40 år med ferjeav-
løysing på fylkesvegferjene.»

Vedtak nr. 800, 19. juni 2015: «Stortinget ber 
regjeringen om å foreta en utredning av om 
bostøtteordningen bør gjøres gjeldende for perso-
ner bosatt i bokollektiver.»



32 Prop. 1 S 2015–2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
5  Oversikt over budsjettforslaget

5.1 Utgifter og inntekter fordelt på  
de ulike budsjettkapitlene

Utgifter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

Det kongelige hus

1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 184 110 200 215 204 513 2,1

2 H.K.H. Kronprinsen og  
H.K.H. Kronprinsessen 26 523 27 395 28 130 2,7

Sum kategori 00.10 210 633 227 610 232 643 2,2

Sum programområde 00 210 633 227 610 232 643 2,2

Administrasjon og  
fellestjenester mv.

500 Kommunal- og moderniserings-
departementet 462 062 528 042 532 896 0,9

502 Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte 
avsetninger 9 185 17 500 174 400 896,6

503 Midler til opplæring og utvikling av 
tillitsvalgte 166 230 166 200 -100,0

510 Departementenes sikkerhets-  
og serviceorganisasjon 890 264 711 472 804 252 13,0

520 Tilskudd til de politiske partier 405 445 423 340 424 111 0,2

Sum kategori 13.00 1 933 186 1 846 554 1 935 659 4,8

Fylkesmannsembetene

525 Fylkesmannsembetene 1 791 245 1 670 633 1 698 215 1,7

Sum kategori 13.25 1 791 245 1 670 633 1 698 215 1,7

Statlige byggeprosjekter  
og eiendomsforvaltning

530 Byggeprosjekter utenfor husleie-
ordningen 899 193 1 266 600 2 074 925 63,8

531 Eiendommer til kongelige formål 46 683 36 675 57 336 56,3

532 Utvikling av Fornebuområdet 2 315 11 200 10 698 -4,5
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533 Eiendommer utenfor husleie-
ordningen 35 816 50 180 62 583 24,7

534 Erstatningslokaler for 
departementene 485 794 618 116 387 019 -37,4

2445 Statsbygg 1 922 424 1 817 007 3 423 986 88,4

Sum kategori 13.30 3 392 225 3 799 778 6 016 547 58,3

Forvaltningsutvikling  
og IKT-politikk

540 Direktoratet for forvaltning og IKT 391 299 343 541 439 607 28,0

541 IKT-politikk 15 039 13 440 12 989 -3,4

542 Internasjonalt IKT-samarbeid og 
utviklingsprogram 28 805 42 946 42 546 -0,9

Sum kategori 13.40 435 143 399 927 495 142 23,8

Personvern

545 Datatilsynet 41 279 37 262 45 661 22,5

546 Personvernnemnda 1 728 1 898 1 891 -0,4

Sum kategori 13.45 43 007 39 160 47 552 21,4

Distrikts- og regionalpolitikk

551 Regional utvikling og nyskaping 1 671 754 1 505 300 1 308 095 -13,1

552 Nasjonalt samarbeid for regional 
utvikling 541 728 486 650 444 200 -8,7

554 Kompetansesenter for  
distriktsutvikling 29 885 25 772 26 911 4,4

Sum kategori 13.50 2 243 367 2 017 722 1 779 206 -11,8

Samiske formål

560 Sametinget 270 540 281 829 285 578 1,3

561 Tilskudd til samiske formål 16 729 15 188 15 500 2,1

562 Gáldu – Kompetansesenteret for 
urfolks rettigheter 6 348 5 095 5 210 2,3

563 Internasjonalt reindriftssenter 6 427 6 744 8 419 24,8

Sum kategori 13.60 300 044 308 856 314 707 1,9

Nasjonale minoriteter

567 Nasjonale minoriteter 21 063 26 200 33 140 26,5

Sum kategori 13.67 21 063 26 200 33 140 26,5

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16
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Rammeoverføringer  
til kommunesektoren mv.

571 Rammetilskudd til kommuner 121 251 582 121 041 280 124 199 250 2,6

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner 29 949 429 31 768 400 32 736 574 3,0

573 Kommunereform 100 000

575 Ressurskrevende tjenester 7 270 827 8 058 700 9 271 000 15,0

576 Vedlikehold og rehabilitering 500 000

578 Valgdirektoratet 65 100

579 Valgutgifter 14 580 62 684 20 462 -67,4

2427 Kommunalbanken AS 1 000 000 -100,0

Sum kategori 13.70 158 486 418 161 931 064 166 892 386 3,1

Bolig, bomiljø og bygg

580 Bostøtte 2 963 782 2 810 000 2 763 000 -1,7

581 Bolig- og bomiljøtiltak 1 300 487 1 373 100 1 442 794 5,1

585 Husleietvistutvalget 24 811 23 277 25 758 10,7

587 Direktoratet for byggkvalitet 126 438 148 979 147 280 -1,1

2412 Husbanken 17 887 575 18 635 652 17 220 093 -7,6

Sum kategori 13.80 22 303 093 22 991 008 21 598 925 -6,1

Planlegging, byutvikling  
og geodata

590 Planlegging og byutvikling 145 799 53 150 109 370 105,8

595 Statens kartverk, arbeid med  
tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur 764 373 737 895 855 386 15,9

2465 Statens kartverk 32 572 25 700 26 394 2,7

Sum kategori 13.90 942 744 816 745 991 150 21,4

Sum programområde 13 191 891 535 195 847 647 201 802 629 3,0

Sum utgifter 192 102 168 196 075 257 202 035 272 3,0

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16
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Inntekter fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

Administrasjon og  
fellestjenester mv.

3500 Kommunal- og moderniserings-
departementet 9 943

3510 Departementenes sikkerhets-  
og serviceorganisasjon 182 887 99 050 140 223 41,6

Sum kategori 13.00 192 830 99 050 140 223 41,6

Fylkesmannsembetene

3525 Fylkesmannsembetene 259 710 164 700 157 903 -4,1

Sum kategori 13.25 259 710 164 700 157 903 -4,1

Statlige byggeprosjekter og  
eiendomsforvaltning

3531 Eiendommer til kongelige formål 78 150 103 -31,3

3533 Eiendommer utenfor husleie-
ordningen 4 827 2 950 3 036 2,9

5445 Statsbygg 1 076 572 1 029 976 1 029 976 0,0

5446 Salg av eiendom, Fornebu 8 435 200 200 0,0

Sum kategori 13.30 1 089 912 1 033 276 1 033 315 0,0

Forvaltningsutvikling  
og IKT-politikk

3540 Direktoratet for forvaltning og IKT 13 794 17 400 19 830 14,0

Sum kategori 13.40 13 794 17 400 19 830 14,0

Personvern

3545 Datatilsynet 2 466

Sum kategori 13.45 2 466

Distrikts- og regionalpolitikk

3554 Kompetansesenter for  
distriktsutvikling 326

Sum kategori 13.50 326

Samiske formål

3560 Sametinget 75 000

3562 Gáldu – Kompetansesenteret for 
urfolks rettigheter 3 205 2 000 2 046 2,3

3563 Internasjonalt reindriftssenter 2 445 2 500 2 907 16,3

Sum kategori 13.60 80 650 4 500 4 953 10,1
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Nasjonale minoriteter

3567 Nasjonale minoriteter 75 000

Sum kategori 13.67 75 000

Rammeoverføringer til  
kommunesektoren mv.

3571 Tilbakeføring av forskudd 6 145

5616 Kommunalbanken AS 357 000 417 000

Sum kategori 13.70 363 145 417 000

Bolig, bomiljø og bygg

3585 Husleietvistutvalget 2 036 899 1 094 21,7

3587 Direktoratet for byggkvalitet 34 370 45 269 45 143 -0,3

5312 Husbanken 10 843 527 11 055 037 11 043 693 -0,1

5615 Husbanken 3 606 708 3 516 000 3 093 000 -12,0

Sum kategori 13.80 14 486 641 14 617 205 14 182 930 -3,0

Planlegging, byutvikling  
og geodata

3595 Statens kartverk, arbeid med  
tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur 428 060 371 122 422 457 13,8

5465 Statens kartverk 290

Sum kategori 13.90 428 350 371 122 422 457 13,8

Sum programområde 13 16 992 824 16 307 253 16 378 611 0,4

Sum inntekter 16 992 824 16 307 253 16 378 611 0,4

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16
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5.2 Utgifter og inntekter fordelt på 
postgrupper

Utgifter fordelt på postgrupper

Inntekter fordelt på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

01-29 Driftsutgifter 5 026 665 4 293 807 5 142 798 19,8

30-49 Nybygg, anlegg m.v. 3 436 204 4 230 600 5 994 542 41,7

50-59 Overføringer til andre statsregnskap 509 432 559 650 576 427 3,0

60-69 Overføringer til kommunesektoren 160 244 620 162 398 550 168 132 764 3,5

70-89 Andre overføringer 5 417 553 5 376 650 5 397 741 0,4

90-99 Utlån, avdrag m.v. 17 467 694 19 216 000 16 791 000 -12,6

Sum under departementet 192 102 168 196 075 257 202 035 272 3,0

(i 1 000 kr)

Post-gr. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

01-29 Salg av varer og tjenester 988 582 723 077 838 435 16,0

30-49 Inntekter i samband med nybygg, 
anlegg m.v. 1 085 297 1 030 176 1 030 176 0,0

50-89 Skatter, avgifter og andre  
overføringer 3 963 708 3 516 000 3 510 000 -0,2

90-99 Tilbakebetalinger, avdrag mv. 10 955 237 11 038 000 11 000 000 -0,3

Sum under departementet 16 992 824 16 307 253 16 378 611 0,4
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5.3 Overførbare bevilgninger

Under Kommunal- og moderniseringsdepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom 
postgruppe 30-49

(i 1 000 kr)

Kap. Post Betegnelse Overført til 
2015

Forslag 
2016

500 21 Spesielle driftsutgifter 56 434 105 462

500 22 Forskning 6 839

502 21 Spesielle driftsutgifter 1 936

502 70 Tilskudd til kompetanseutvikling mv. 17 571

525 21 Spesielle driftsutgifter 21 787 157 903

532 21 Spesielle driftsutgifter 56 198

540 21 Spesielle driftsutgifter 6 623 44 105

540 23 Elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste 22 200 95 902

540 25 Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter 75 000

541 22 Samordning av IKT-politikken 9 854 7 093

542 70 Tilskudd til internasjonale program 94 36 900

551 61 Næringsrettede midler til regional utvikling,  
kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 36 205 302

552 62 Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling 47 611

552 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling 179 386 444 200

562 21 Spesielle driftsutgifter 384 2 046

563 21 Spesielle driftsutgifter 584 2 557

567 60 Tiltak for rom 40 6 200

571 21 Spesielle driftsutgifter 14 953 37 284

581 74 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling 43 913

581 76 Tilskudd til utleieboliger 116 504 793 270

581 77 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og  
byggkvalitet 15 692 26 100

581 78 Boligsosialt kompetansetilskudd 9 58 400

581 79 Tilskudd til heis og tilstandsvurdering 100 000

585 01 Lønn og godtgjørelser 565 19 831

585 01 Varer og tjenester 5 927

590 61 Bærekraftig byutvikling 2 401 19 088

590 65 Områdesatsing i byer 29 841
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5.4 Avbyråkratiserings- og  
effektiviseringsreform

Regjeringen vil bygge sin politikk på en effektiv 
bruk av fellesskapets ressurser. Som i næringsli-
vet er det også i offentlig forvaltning et potensial 
for å bli mer effektiv. Regjeringen har derfor inn-
ført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsre-
form, og forutsetter at alle statlige virksomheter 
gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. Refor-
men vil gi insentiver til mer effektiv statlig drift og 
skaper handlingsrom for prioriteringer i statsbud-

sjettet. Virksomhetene har også god anledning til 
å planlegge og gjennomføre tiltak for å effektivi-
sere driften når reformen er et årlig krav. Deler av 
gevinsten fra mindre byråkrati og mer effektiv 
bruk av pengene overføres til fellesskapet i de 
årlige budsjettene. Den årlige overføringen settes 
til 0,5 pst. av alle driftsutgifter som bevilges over 
statsbudsjettet. For Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet innebærer dette at til 
sammen 27,8 mill. kroner er trukket ut av ram-
mene i 2016.

590 72 Tilskudd til bolig-, by og områdeutvikling 55 245

590 81 Lokal kompetanse og universell utforming 790 4 476

595 21 Spesielle driftsutgifter 20 870 483 375

2412 01 Lønn og godtgjørelser 215 250 348

2412 01 Varer og tjenester 95 126

(i 1 000 kr)

Kap. Post Betegnelse Overført til 
2015

Forslag 
2016
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6  Oversikt over budsjettforslaget mv.

Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner

Programkategori 00.10 Det kongelige hus

Utgifter under programkategori 00.10 fordelt på kapitler

Allmenn omtale

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for bevilgningene til Kongehuset. 
Bevilgningene under kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen, post 50 Det kongelige hoff og kap. 2 
H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen, post 50 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens 
stab mv. benyttes i hovedsak til drift og offisielle oppgaver for Kongehuset. Kap. 1, post 50 benyttes både 
til kongeparets og kronprinsparets offisielle oppgaver. I tillegg til bevilgningene under kap. 1 og kap. 2 
blir følgende midler foreslått til kongelige formål i 2016:

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 184 110 200 215 204 513 2,1

2 H.K.H. Kronprinsen og  
H.K.H. Kronprinsessen 26 523 27 395 28 130 2,7

Sum kategori 00.10 210 633 227 610 232 643 2,2

 (i 1000 kroner)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Kap. 531 Eiendommer til kongelige formål 57 336

Utenriksdepartementet 

Kap. 104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet 9 576

Forsvarsdepartementet

Diverse kapittel (H.M. Kongens adjutantstab) 5 550

Kap. 1732 Sjøforsvaret (Kongeskipet og K/B Stjernen) 45 000

Justis- og beredskapsdepartementet

Kap. 441 Oslo politidistrikt (eskortetjenesten) Oppgis ikke
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Kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen

Post 01 Apanasje

Bevilgningen dekker personlige utgifter for 
H.M. Kongen og H.M. Dronningen, samt drift 
og vedlikehold av private eiendommer. 

Post 50 Det kongelige hoff

Bevilgningen dekker Kongehusets utgifter til offi-
sielle oppgaver, drift av organisasjonen og mindre 
vedlikeholdsprosjekter. Bevilgningen skal også 
dekke utgifter til indre vedlikehold og utvikling av 
de statlige kongelige eiendommene: Det konge-
lige slott, Bygdø kongsgård (hovedhuset med 
sidebygning og park) og Oscarshall slott. 

Post 51 Særskilte prosjekter ved Det 
kongelige hoff

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartemen-
tet har Politidirektoratet utarbeidet en rapport om 
sikkerheten ved de kongelige eiendommene. Pro-
sjektet ble første gang omtalt i revidert nasjonal-
budsjett for 2014. Det kongelige hoff har påtatt 
seg ansvaret for å gjennomføre anbefalte sikrings-
tiltak på eiendommene. Det foreslås 19,9 mill. kro-
ner i 2016 til prosjektering og etablering av sikker-
hetsinstallasjoner. 

Kap. 2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

Post 01 Apanasje

Bevilgningen skal dekke kronprinsparets person-
lige utgifter, inkludert utgifter til diverse offisielle 
oppdrag, og til drift og vedlikehold av private eien-
dommer. 

Post 50 H.K.H. Kronprinsen og  
H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

Bevilgningen skal dekke utgifter til kronprinspa-
rets stab på Det kongelige slott og betjeningen på 
Skaugum, og utgifter til kronprinsparets offisielle 
oppgaver. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Apanasje 10 453 10 829 11 186

50 Det kongelige hoff 164 157 169 386 173 427

51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff 9 500 20 000 19 900

Sum kap. 0001 184 110 200 215 204 513

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Apanasje 8 700 9 013 9 310

50 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens 
stab mv. 17 823 18 382 18 820

Sum kap. 0002 26 523 27 395 28 130



2015–2016 Prop. 1 S 45
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Programområde 13 Kommunal, bolig og modernisering

Programkategori 13.00 Administrasjon og fellestjenester mv.

Utgifter under programkategori 13.00 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 13.00 fordelt på kapitler

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

500 Kommunal- og moderniserings-
departementet 462 062 528 042 532 896 0,9

502 Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte 
avsetninger 9 185 17 500 174 400 896,6

503 Midler til opplæring og utvikling av 
tillitsvalgte 166 230 166 200 -100,0

510 Departementenes sikkerhets-  
og serviceorganisasjon 890 264 711 472 804 252 13,0

520 Tilskudd til de politiske partier 405 445 423 340 424 111 0,2

Sum kategori 13.00 1 933 186 1 846 554 1 935 659 4,8

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

3500 Kommunal- og moderniserings-
departementet 9 943

3510 Departementenes sikkerhets-  
og serviceorganisasjon 182 887 99 050 140 223 41,6

Sum kategori 13.00 192 830 99 050 140 223 41,6
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Ansvarsområder

Programkategorien omfatter drift og administra-
sjon av Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet og utgifter til felles forsknings- og utred-
ningsoppgaver innenfor departementets fagområ-
der. I tillegg omfatter programkategorien enkelte 
fagområder.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjo-
nen i staten. Departementet har lovforvaltningen 
av tjenestemannsloven, tjenestetvistloven og 
karanteneloven. Videre har departementet kom-
petanse til å inngå og plikt til å forhandle om tariff-
avtaler med hovedsammenslutningene i staten 
(LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat). Den 
sentrale overordnede arbeidsgiverpolitikken 
angir mål og setter rammer for utøvelsen av 
arbeidsgiveransvaret lokalt.

Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tet har ansvaret for felles bygningsmasse, felles-
områder og utendørsområder i regjeringskvarta-
let og i departementsbygninger (samt regjerin-
gens representasjonsanlegg) utenfor kvartalet, 
inkludert ansvaret for forebyggende objekt-
sikkerhet, med unntak av Forsvarsdepartemen-
tet og Statsministerens kontors midlertidige 
lokaler.

Departementet er ansvarlig for gjennomførin-
gen av arbeidet med nytt regjeringskvartal. Stats-
bygg har på vegne av departementet fått omfat-
tende oppgaver i gjennomføringen av prosjektet, 
blant annet med planprosessen og rom- og funk-
sjonsprogram. 

Departementet er etatsstyrer for Departemen-
tenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). 
DSS leverer fellestjenester til departementene og 
Statsministerens kontor.

Departementet har ansvar for partiloven og 
forvalter tilskudd til de politiske partiene.

Utviklingstrekk og utfordringer

Utvikling av et nytt regjeringskvartal er et omfat-
tende og komplisert prosjekt som krever omfat-
tende planlegging. En rekke hensyn skal ivaretas, 
eksempelvis egnede arbeidsplasser, effektiv sam-
handling, tilfredsstillende sikkerhet, gode byrom, 
hensiktsmessige trafikale løsninger og god øko-
nomi i prosjektet. Departementet legger vekt på at 
beslutningene i planleggingsprosessen bygger på 
grundige utredninger og balansert avveiing av 
ulike hensyn som skal ivaretas.

Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre 
administrasjonen i departementsfellesskapet. Sik-
temålet er å levere administrative tjenester med 
god kvalitet til lavest mulig kostnad.



2015–2016 Prop. 1 S 47
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Mål og rapportering, strategier og tiltak

Hovedmål 1 Statlige virksomheter er moderne og 
attraktive arbeidsgivere som oppnår gode resultater

Regjeringens ambisjon er at den sentrale arbeids-
giverpolitikken setter virksomhetene i stand til å 
drive effektivt, holde høy kvalitet på tjenestene, 
oppnå resultater og realisere virksomhetsmålene. 
Virksomhetene er ansvarlige for å føre en aktiv 
lokal arbeidsgiverpolitikk. 

Departementet er i gang med å utarbeide en 
ny sentral arbeidsgiverstrategi for staten som skal 
bidra til at staten blir en bedre og mer moderne 
arbeidsgiver som evner å rekruttere, utvikle og 
beholde kompetente medarbeidere. I arbeidet 
vurderes også hvordan samhandlingen mellom 
virksomhetene og den sentrale arbeidsgiverfunk-

sjonen kan styrkes og hvordan virksomhetene 
kan gis relevant råd og veiledning. Strategien skal 
iverksettes i 2016.

Rapport

Lønnsoppgjørene i staten er holdt innenfor for-
svarlige økonomiske rammer, og medarbeiderne i 
staten har hatt en lønnsutvikling på linje med 
andre sektorer de senere årene. Dette bidrar til å 
trygge arbeidsplasser både i privat og offentlig 
sektor. Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet har høy oppmerksomhet på fornying og 
forenkling i arbeidet med utvikling av avtalever-
ket, herunder modernisering av hovedtariffavta-
len i staten. Departementet har tatt initiativ over-

Tabell 6.1 Mål for programkategori 13.00 Administrasjon og fellestjenester mv.

Hovedmål Delmål

1. Statlige virksomheter er moderne og attraktive 
arbeidsgivere som oppnår gode resultater

1.1. Arbeidsgiverpolitikken er forankret i en  
helhetlig strategi for staten

1.2. Lønns- og arbeidsvilkårene i staten støtter 
virksomhetenes arbeid med å rekruttere og 
beholde kvalifiserte medarbeidere

1.3. Medarbeidere og ledere i staten har riktig  
kompetanse

1.4. Avtale- og regelverket er tilpasset de statlige 
virksomhetenes behov

2. Departementenes lokaler er godt egnet  
og tilfredsstillende sikret

2.1. Lokalene er godt tilpasset, og understøtter 
departementenes oppgaveløsning

2.2. Sikringen er basert på verdi- og skade-
vurderinger fra det enkelte departement, samt 
trussel- og sårbarhetsvurderinger fra rele-
vante fagmiljøer

2.3. Sikringstiltakene er bygget på standardiserte 
løsninger og avveid mot andre samfunns-
interesser

3. Et nytt, effektivt regjeringskvartal 3.1. Behovet for arbeidsplasser og fellesfunksjoner 
er kartlagt gjennom rom- og funksjons-
programmet

3.2. Planleggingen av regjeringskvartalet skjer i en 
åpen prosess med bred debatt

3.3. Statlig reguleringsplan er fastsatt

4. De administrative fellestjenestene støtter  
opp under departementenes kjernevirksomhet

4.1. Departementene får relevante fellestjenester til 
avtalt tid og kvalitet

4.2. Utvikling og effektivisering av fellestjenestene 
skjer i samsvar med fastsatt strategi

5. De politiske partiene har økonomiske midler  
til å løse sine kjerneoppgaver
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for hovedsammenslutningene til et felles arbeid 
om dette. Formidlingen av avtale- og regelverket i 
staten er forbedret ved at Statens personalhånd-
bok nå er tilgjengelig på Lovdata.

Departementet har fulgt opp den partssam-
mensatte rapporten om deltidsarbeid i staten. 
Utviklingen i omfanget av deltidsarbeid gjennom-
gås av statistikk- og beregningsutvalget i staten og 
gjengis i utvalgets årlige rapport.

Departementet har i samarbeid med ledere i 
staten og representanter for akademia utviklet et 
sett med felles forventninger og krav til ledere, 
God ledelse i staten, heretter kalt lederplakaten. 
Lederplakaten inngår som en del av Program for 
bedre styring og ledelse. Departementet ønsker å 
utnytte kompetansen til tidligere toppledere 
bedre. Arbeidet er forsinket, men er tatt opp igjen 
og vil bli videreført i 2016.

Departementet har igangsatt en satsing på fel-
les digital opplæring i staten. Dette skal bidra til 
bedre tilgang til opplærings- og kompetanse-
utviklingstilbud. Målet er å styrke medarbeider-
nes kompetanse, og dermed bidra til å forbedre 
de offentlige tjenestene. Det skal i løpet av fireårs-
perioden etableres en felles læringsplattform for 
distribusjon og deling av opplæringsprogrammer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet 
utarbeidet en strategi for å styrke arbeidet med å 
øke antall lærlinger i staten. Alle statlige virksom-
heter forventes å ha lærlinger. Departementet 
bidrar med informasjonsspredning, kompetanse-
heving og støtte i rekrutteringsprosessen. I depar-
tementene er utviklingen positiv. I 2013 var det 
totalt åtte lærlinger fordelt på fem departementer, 
mens i 2014 var antall lærlinger økt til ti fordelt på 
seks departementer. Høsten 2015 har tolv depar-
tementer en eller flere lærlinger og det samlede 
antall lærlinger er økt til 16.

For å styrke det inkluderende arbeidslivet i 
staten, har departementet blant annet utarbeidet 
veiledningsmateriell og tilgjengeliggjort e-lærings-
verktøy. Våren 2015 var det oppstart for et nytt 
kull i traineeprogrammet for personer med ned-
satt funksjonsevne og høyere utdanning i staten. 

Samarbeidet med hovedsammenslutningene 
om inkluderende arbeidsliv i statlige virksom-
heter er videreført. Fafo Institutt for arbeidslivs- 
og velferdsforskning har utarbeidet en rapport om 
tiltak for å få ned det legemeldte sykefraværet i 
det statlige tariffområdet. Rapporten er fulgt opp 
på en IA-konferanse for virksomheter og tillits-
valgte i staten, arrangert av departementet, 
hovedsammenslutningene og Direktoratet for for-
valtning og IKT.

Stortinget fattet 5. mai 2015 vedtak om lov om 
informasjonsplikt, karantene og saksforbud for 
politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karan-
teneloven).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
oppnevnte i februar 2015 et utvalg som skal vur-
dere modernisering av tjenestemannsloven. Tje-
nestemannsloven er fra begynnelsen av 1980-tallet, 
og arbeidslivet har endret seg mye siden da. Utval-
get skal vurdere om tjenestemannsloven understøt-
ter og legger til rette for god arbeidslivs- og perso-
nalpolitikk, med mulighet for tilpasning til lokale 
forhold. I juni 2015 fikk tjenestemannslovutvalget 
et utvidet mandat. Utvalget skal også foreta en gjen-
nomgang av bruken av midlertidighet i staten, og 
komme med forslag som kan bidra til å redusere 
antall midlertidige tilsettinger. Utvalget skal levere 
sin rapport 18. desember 2015.

Sentrale særavtaler utfyller hovedtariffavtalen 
og skal sikre behovet for egne lønns- og arbeids-
vilkår for spesielle grupper og situasjoner. Hvert 
år reforhandles flere særavtaler. Ved reforhand-
ling har departementet en målsetting om å foren-
kle avtalene, tilpasse de til et moderne arbeidsliv 
samt et klart og tydelig språk. Med virkning fra 1. 
januar 2015 ble Kommunal- og moderniseringsde-
partementet enige med hovedsammenslutnin-
gene om en ny Særavtale om dekning av utgifter til 
reise og kost innenlands. Den nye avtalen inne-
bærer blant annet en sammenslåing av to tidligere 
avtaler. Videre medfører den nye avtalen en foren-
kling ved at antallet satser er redusert. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
og hovedsammenslutningene er enig med fire 
virksomheter om å delta i forsøk om blant annet 
alternative arbeidstidsordninger og læringsfor-
mer. Forsøksarbeidet starter høsten 2015. 

Strategier og tiltak

Departementet vil utarbeide en overordnet 
arbeidsgiverstrategi som skal sikre at staten er en 
god og moderne arbeidsgiver som evner å rekrut-
tere, beholde og utvikle kompetente medarbei-
dere.

Den sentrale arbeidsgiverpolitikken vil kom-
mende år ha særlig oppmerksomhet på videreut-
vikling av lønns- og forhandlingssystemet i staten. 
Lønnsoppgjøret 2016 skal føres på grunnlag av 
den alminnelige økonomiske situasjon og innen-
for de inntektspolitiske rammene. Lønns- og 
arbeidsvilkår i staten må gjøre det mulig å rekrut-
tere og beholde medarbeidere med høy kompe-
tanse. Større ansvar bør delegeres til de lokale 
partene gjennom endringer i avtale- og regelverk.
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Departementet vil i samarbeid med Direktora-
tet for forvaltning og IKT videreføre arbeidet med 
å styrke det sentrale kompetansetilbudet til virk-
somhetene, ledere og medarbeiderne i staten. Sat-
singen på digital opplæring i staten står sentralt i 
dette.

Departementet har igangsatt et arbeid med å 
utvikle et strategisk utviklingstilbud til ledergrup-
per og ledere på ulike nivå i forvaltningen. Kom-
petansetilbud til toppledergrupper og kompetan-
setilbud knyttet til strategisk bruk av IKT vil ha 
prioritet i 2016. 

Revidert lederlønnsordning i staten legger til 
rette for at styringskravene og kravene i leder-
lønnskontrakten ses i sammenheng og at oppføl-
gingen av lederne styrkes. Ambisjonen er at dette 
skal bidra til utvikling og bedre resultatoppnåelse. 
Ledernes lønnsutvikling skal over tid være på linje 
med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. Ret-
ningslinjene for bruk av etterlønn og retrettstillin-
ger strammes inn.

Virksomhetene i staten skal arbeide aktivt og 
oppnå resultater på alle de tre delmålene i Inten-
sjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv. Kom-
munal- og moderniseringsdepartementets rolle er 
å støtte virksomhetene gjennom oppfølging av 
igangsatte prosjekter, informasjon, læringsoverfø-
ring og konferanser. Flere av disse aktivitetene 
gjennomføres i samarbeid med hovedsammenslut-
ningene. Departementet skal være pådriver for at 
virksomhetene utvikler egne mangfoldsstrategier. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
og Direktoratet for forvaltning og IKT starter opp 
et nytt traineeprogram for personer med nedsatt 
funksjonsevne og høyere utdanning våren 2016. 
Dette medfører økt hyppighet i gjennomføringen 
av traineeprogrammer. Ambisjonen er at antall 
deltakere samlet kan øke selv om antall deltakere 
per program er stabilt.

Erfaringene fra de fire forsøkene om blant 
annet alternative arbeidstidsordninger og lærings-
former vil bli dokumentert, slik at de kan nyttig-
gjøres av andre virksomheter.

Departementet arbeider fortsatt for å øke antall 
lærlinger i staten, herunder følger departementet 
opp tiltakene i en egen lærlingstrategi. Opplærings-
kontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akers-
hus videreføres som pilot i 2016, og skal etter pla-
nen etableres som en fast ordning i 2017.

Departementet har gitt Direktoratet for for-
valtning og IKT i oppdrag å utføre en medarbei-
derundersøkelse i staten. Resultatene skal doku-
menteres i en rapport, som leveres i første halvdel 
av 2016. Systematiske medarbeiderundersøkel-

ser i staten utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for 
å videreutvikle statens arbeidsgiverpolitikk og 
ledelse. Undersøkelsen vil også gi verdifulle 
bidrag til oppfølgingen av Program for bedre sty-
ring og ledelse i staten 2014-2017. 

Tjenestemannslovutvalget skal levere rapport 
innen utgangen av 2015. Rapporten vil være et 
bidrag til departementets arbeid med modernise-
ring av tjenestemannsloven i 2016.

Hovedmål 2 Departementenes lokaler er godt egnet 
og tilfredsstillende sikret

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
skal sørge for egnede lokaler for departementene. 
Det skal særlig legges vekt på at de ansatte får 
gode arbeidsplasser og at lokalene er tilfredsstil-
lende sikret.

I 2016 skal sikringsarbeidene i departements-
bygningene i kvadraturen ferdigstilles. Planen for 
den permanente områdesikringen er i sluttfasen i 
forhold til foreleggelse for godkjenning i Oslo 
kommune. Sikringsarbeidene i Nydalen er ferdig-
stilt. R5, R6 og regjeringens representasjonsan-
legg som alle var sikret tilsvarende sikringskra-
vene før 22. juli 2011, har nå blitt evaluert sikker-
hetsmessig og tiltak er gjennomført. Det planleg-
ges ytterligere sikringstiltak i deler av fasade og 
områdesikringene. 

Rapport

Vakt- og sikringstjenester har blitt utført i tråd 
med føringer gitt av Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet uten vesentlige avvik. Det har 
vært arbeidet med fasadesikring av samtlige 
departementsbygg i Kvadraturen og detaljplanleg-
gingen av permanent områdesikring har vært 
utformet i samarbeid med kommunale myndig-
heter.

Strategier og tiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
strategi for sikring av departementsbygg legges 
til grunn for sikkerhetstjenestene. Bygningsmes-
sige driftsoppgaver skal samordnes og løses i 
nært samarbeid med Statsbygg. Departemente-
nes sikkerhets- og serviceorganisasjon bistår 
departementet med beredskap, fysisk sikkerhet 
og informasjonssikkerhet på alle tjenesteområder. 
Det vises til omtale under kap. 510 Departemente-
nes sikkerhets- og serviceorganisasjon og kap. 
2445 Statsbygg.
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Hovedmål 3 Et nytt, effektivt regjeringskvartal

Arbeidet med nytt regjeringskvartal har stor 
betydning for både regjeringsarbeidet og Oslo by. 
Regjeringen legger derfor stor vekt på å sørge for 
en åpen prosess om det nye regjeringskvartalet. 
Regjeringskvartalet skal ha gode bymessige kvali-
teter, være åpent og inviterende, ha god sikkerhet 
og være velegnet for regjeringens arbeid. 

Rapport

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet gjennomførte Statsbygg vårhalvåret 
2015 en idéfase hvor seks tverrfaglige team og 
studenter fra Arkitekthøgskolen i Oslo utarbeidet 
forslag til fremtidig utforming av regjeringskvar-
talet. Forslagene ble stilt ut for å bidra til en bred 
og god debatt om utformingen av det nye regje-
ringskvartalet. En evalueringskomité har vurdert 
forslagene. Oslo kommune, Riksantikvaren og 
Statens vegvesen har også avgitt uttalelser til for-
slagene. De samlede forslagene og innspillene fra 
idéfasen danner grunnlaget for det videre arbei-
det med reguleringsplanen.

Statsbygg varslet igangsetting av arbeidet med 
reguleringsplanen i januar 2015. Samtidig ble 
utkast til planprogram, det første steget i plan-
prosessen, sendt på høring. I planprogrammet 
beskrives formål, rammer og premisser for plan-
arbeidet, opplegg for medvirkning og behovet for 
utredninger.

Departementet har tatt initiativ til en overord-
net sikringsrisikoanalyse for det nye regjerings-
kvartalet. Analysearbeidet involverer eksperter 
fra politifaglige miljøer og Nasjonal sikkerhets-
myndighet. I tillegg samarbeider departementet 
tett med Forsvarsbygg (FB), og med Departe-
mentenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 
(DSS). Målet for arbeidet er å identifisere funksjo-
ner og fysiske objekter og fastsette hvilke sikker-
hetsmessige krav som sikringsrisikoanalysen til-
sier bør gjøres gjeldende. Funksjonelle behov og 
krav som fremkommer av dette arbeidet blir et 
viktig grunnlag for planleggingen av det nye 
regjeringskvartalet.

Strategier og tiltak

Planprosessen er sentral når det gjelder befolk-
ningens mulighet til å uttale seg. Utviklingen av 
regjeringskvartalet skal skje med statlig regule-
ringsplan. Forslag til reguleringsplan med konse-

kvensutredning sendes på høring våren 2016. 
Det er når reguleringsplanen vedtas – etter 
høring og offentlig ettersyn – at endelig beslut-
ning om utforming av regjeringskvartalet blir fat-
tet. Dette skjer etter planen ved årsskiftet 2016–
2017. Nytt regjeringskvartal er et stort prosjekt 
av stor nasjonal betydning. I arbeidet med regu-
leringsplanen ønsker departementet derfor 
åpenhet, bred debatt og god forankring. Departe-
mentet legger stor vekt på tett dialog med Oslo 
kommune og andre sentrale aktører, blant annet 
Riksantikvaren, i planleggingen av regjerings-
kvartalet. 

Gode arbeidsplasser er viktig. Departementet 
vil i 2016 videreføre de prosessene som er etablert 
for å gi ansatte og deres tillitsvalgte informasjon 
og innflytelse, blant annet gjennom deltakelse i en 
rekke grupper og utvalg i arbeidet med rom- og 
funksjonsprogram og gjennom jevnlige møter 
med departementet.

Detaljprosjektering av byggene kan skje i tids-
rommet 2016 til 2018. Hvis byggestart skjer i 2020 
vil regjeringskvartalet kunne stå ferdig rundt 
2025. Mulighetene for etappevis innflytting vil bli 
vurdert. Det vises til omtale under kap. 2445 Stats-
bygg.

Hovedmål 4 De administrative fellestjenestene 
støtter opp under departementenes 
kjernevirksomhet

For å legge til rette for et godt kunnskapsgrunn-
lag for Regjeringens politikk og for å kunne iverk-
sette politikken på en effektiv måte, må det utvi-
kles og leveres effektive og sikre fellestjenester 
med riktig kvalitet til departementsfellesskapet.

Rapport

Det ble i 2014 levert effektive og sikre fellestje-
nester til departementene uten større driftsav-
brudd og i tråd med gjeldende tjenesteavtaler og 
tjenestebeskrivelser. Tjenesteavtalene inngås årlig 
mellom Departementenes sikkerhets- og service-
organisasjon og det enkelte departement.

I 2014 er det tilrettelagt for stordriftsfordeler 
gjennom mer sentraliserte tjenester og standardi-
sering av digitale verktøy. Det er utviklet mer til-
gjengelige og stabile IKT-løsninger, som under-
støtter arbeidet i departementene. For de 11 
departementene på felles IKT-plattform var det 
ikke tilfeller av nedetid i 2014 utover det som var 
avtalt i tjenestebeskrivelsene.
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Strategier og tiltak

Det er gjennomført en ekstern utredning av de 
administrative funksjonene i departementsfelles-
skapet. Med utgangspunkt i anbefalingene fra 
utredningen skal det etableres en strategi for 
utviklingen av de administrative tjenestene. Stra-
tegien skal blant annet identifisere tiltak for å 
effektivisere og øke kvaliteten på tjenestene. 
Strategien, og tiltakene i den, vil være tilpasset 

mulighetene som et nytt, samlet regjeringskvar-
tal gir.

Hovedmål 5 De politiske partiene har økonomiske 
midler til å løse sine kjerneoppgaver

Regjeringen vil bidra til at de politiske partiene 
har økonomiske midler til å løse sine kjerneopp-
gaver. Det vises til nærmere omtale av tilskudd til 
politiske partier under kap. 520.

Kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 01 redusert med 1,562 mill. kroner til 351,2 mill. kroner og post 
21 redusert med 5,499 mill. kroner til 104,4 mill. kroner, jf. Prop. 119 S og Innst. 360 S (2014–2015). 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
administrasjon skal være et utviklingsorientert og 
effektivt faglig sekretariat for departementets poli-
tiske ledelse. Departementet skal bistå både i 
utviklingen og gjennomføringen av Regjeringens 
politikk på departementets ansvarsområder. 
Departementet skal være en tydelig og forutsig-
bar forvalter av gjeldende lover, regler og til-
skuddsordninger.

Administrasjonen skal sikre en effektiv 
ressursforvaltning på departementets forvalt-
ningsområde. Kunnskapsutvikling, faglig kompe-
tente ansatte, gode rutiner for saksbehandling, 
samordning med andre departementer, resultato-
rientert styring av virksomheten i departementet 
og underliggende etater samt synliggjøring av 
politikk og regelverk er viktig for å oppnå dette.

Administrasjonen skal fortløpende vurdere 
forbedringer av styringssystemene, sikre en god 
internkontroll og ha en hensiktsmessig bruk av 
ny teknologi.

Departementet er opptatt av et godt arbeidsmi-
ljø og å forebygge sykefravær. Departementet leg-
ger stor vekt på å rekruttere, utvikle og beholde 
kompetente medarbeidere. Det er også et perso-
nalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og 

kjønnssammensetning og rekruttere personer 
med innvandrerbakgrunn og personer med ned-
satt funksjonsevne.

Informasjonsformidling og dialog med 
brukere og samarbeidspartnere er en sentral 
oppgave for å formidle kunnskap om departe-
mentets saksfelt samt de politiske målene og 
resultatene.

Post 01 Driftsutgifter

Posten dekker i hovedsak lønn, husleie og andre 
faste driftsutgifter i Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet.

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 
3,6 mill. kroner til dekning av departementets 
andel av utgiftene til utbedring av felles IKT-løs-
ning for 11 departementer.

Direktoratet for byggkvalitet fikk i 2015 et 
større ansvar for utvikling og forvaltning av for-
skrift om tekniske krav til byggverk (TEK) og for-
skrift om omsetning og dokumentasjon av pro-
dukter til byggverk (DOK). Det ble overført res-
surser til direktoratet tilsvarende en stilling med 
virkning fra 1. juli 2015, jf. Prop. 119 S (2014–
2015) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 366 774 352 738 354 393

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 48 508 109 860 105 462

22 Forskning, kan overføres 17 780 6 679 6 839

50 Forskningsprogrammer under Norges  
forskningsråd 29 000 58 765 66 202

Sum kap. 0500 462 062 528 042 532 896
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statsbudsjettet 2015 og Innst. 360 S (2014–2015). 
Til dekning av helårseffekten i 2016 foreslås det at 
bevilgningen på posten reduseres med 0,7 mill. 
kroner mot en tilsvarende økning på kap. 587 
Direktoratet for byggkvalitet, post 01 Driftsutgif-
ter, jf. omtale under kap. 587, post 01. 

I 2015 ble bevilgningen på posten redusert med 
1 mill. kroner som følge av stordriftsfordeler ved 
sammenslåingen av departementene. Dette ga rom 
for prioriterte satsinger på departementets ansvars-
område. For å bidra til effektivisering og gi ytterli-
gere rom for andre prioriteringer på departemen-
tets område, foreslås det å redusere bevilgningen 
på posten med 1,9 mill. kroner i 2016.

Inkludert endringer som følge av avbyråkra-
tiserings- og effektiviseringsreformen og lønns-
kompensasjon foreslås bevilgningen økt med til 
sammen 1,7 mill. kroner. Avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen gir insentiver til mer 
effektiv statlig drift og skaper handlingsrom for 
prioriteringer ved at det frigjøres midler fra admi-
nistrasjon til politisk prioriterte satsingsområder. 
Se nærmere om reformen i Del I Innledende del 
pkt. 5.4.

Det foreslås at bevilgningen på posten kan 
overskrides mot tilsvarende merinntekter på kap. 
3500, post 01, jf. forslag til romertallsvedtak II.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres

Bevilgningen skal dekke departementets behov 
for statistikk, data, utredninger, forskning og for-
midling av kunnskap. Bevilgningen skal også 
dekke kostnader knyttet til internasjonale forplik-
telser, kjøp av tjenester for forvaltning av Merkur-
programmet og investeringsstøtteordningene for 
utkantbutikker. I tillegg dekker bevilgningen 
ulike tiltak som skal bidra til å forenkle, effektivi-
sere og digitalisere planprosessene. Prosjektene 
som finansieres over posten skal bidra til å gi et 
godt grunnlag for utvikling og gjennomføring av 
Regjeringens politikk på departementets ansvars-
områder. 

Bevilgningen i 2016 skal blant annet dekke 
utgifter til gjennomføring av program for bedre 
styring og ledelse i staten, videreføring av arbei-
det med tidstyver, klart språk i staten og finansier-
ing av Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentets andel av kostnader knyttet til forvalt-
ningslovutvalget.

I tillegg vil bevilgningen i 2016 blant annet gå 
til ulike tiltak for å forenkle og effektivisere plan-
prosessene. Både programmet Digitalisering og 
forenkling av plan- og byggesaksbehandling og for-

søket med samordning av statlige innsigelser og 
tiltak for å styrke plankompetansen i kommunene 
og på regionalt nivå videreføres. Videre skal arbei-
det med statlige arealplaner styrkes. Midler til 
drift og utvikling av områdesatsingene viderefø-
res. Tiltak for å følge opp samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging, herunder hensynet til til-
strekkelig boligforsyning, videreføres, blant annet 
gjennom programmet Plansatsing mot store byer. 

Rapport

Arbeidsgiverpolitikk

På arbeidsgiverpolitikkens område er det brukt 
midler til en felles satsing på digital opplæring, 
utvikling av tilbud til ledere, gjennomføring av 
traineeprogram for personer med nedsatt funk-
sjonsevne, som gjennomføres av Direktoratet for 
forvaltning og IKT, samt IA-aktiviteter. Videre er 
det gjennomført kunnskapsprosjekter om sykefra-
vær og teknologi og samhandling.

Effektivisering, fornying og ledelse

I 2014 ble det tildelt midler til gjennomføring av 
departementets flerårige program for bedre sty-
ring og ledelse og til arbeidet med å redusere og 
fjerne tidstyver i statlige virksomheter. Tidstyv-
prosjektet er sentralt i Regjeringens arbeid for en 
enklere hverdag for folk flest. Det ble videre til-
delt midler til prosjektet Klart språk i staten og til 
Universitetsforlagets utgivelse av Stat & Styring – 
tidskrift for politikk og forvaltning. Det ble også 
gjennomført en utredning om administrative 
fellestjenester for IKT i staten. I 2015 er det benyt-
tet midler til program for bedre styring og ledelse 
i staten og til videreføring av arbeidet med tids-
tyver og klart språk i staten. I tillegg er det blant 
annet tildelt midler til Departementenes sikker-
hets- og serviceorganisasjon knyttet til oppstart av 
et prosjekt for å oppgradere database for styrer, 
råd og utvalg.

Videre er det benyttet midler til utredninger, 
veiledning og formidling innenfor planområdet. 
Høy kvalitet på det administrative planarbeidet 
bidrar til mer effektiv oppfølging av folkevalgte 
vedtak. Både i 2014 og 2015 er det satt av midler 
til å styrke plankompetansen i kommunene, og til 
tiltak for å gi bedre tilgang til og dataflyt for plan- 
og arealdata. Både i 2014 og 2015 er det også 
benyttet midler til forsøket som gir Fylkesmannen 
ansvar for å samordne innsigelser fra statlige eta-
ter til kommunale planer etter plan- og bygnings-
loven. Fra 2015 ble forsøket utvidet til å gjelde tolv 
fylker. Dette skal bidra til raskere plan- og bygge-
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prosesser og større kommunalt handlingsrom. 
Det er også gitt bidrag til forskning og utdanning, 
blant annet til forskningsbasert evaluering av 
plan- og bygningsloven. 

I 2015 er det videre satt av midler til å gjøre 
planleggingen enklere og raskere gjennom bedre 
utnyttelse av IKT-verktøy blant annet gjennom 
programmet Digitalisering og forenkling av plan- 
og byggesaksbehandling. Det er også igangsatt 
arbeid med statlig plan for flere prosjekter av 
nasjonal betydning. Det skal blant annet bidra til 
effektivisering av store samferdselsprosjekter.

Kommuner og fylkeskommuner

I 2014 ble det nedsatt et ekspertutvalg for kommu-
nereformen. Utvalget leverte en delrapport i mars 
2014, og sluttrapporten ble avgitt 1. desember 
2014. 

Kommunelovutvalget ble nedsatt i 2013, og 
skal avgi utredning innen utløpet av 2015.

Det er utviklet en integrert søknads- og rap-
porteringsdatabase (ISORD) som skal bidra til et 
mer helhetlig system for søknad, behandling og 
rapportering av skjønnsmidler fylkesmennene 
deler ut til prosjekter i kommunene.

Fylkesmannsembetene

Høsten 2014 startet Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet opp et tverrdepartementalt 
utviklingsprosjekt for å gjennomgå mål- og resul-
tatstyringen av fylkesmannsembetene. Utviklings-
arbeidet har resultert i et nytt rammeverk for sty-
ring av fylkesmannsembetene, der den samlede 
styringen vris i retning av mål- og resultatstyring. 
Det er utformet en tydeligere målstruktur, og det 
legges opp til styring med vekt på resultater. Ram-
meverket skal bidra til at de elleve departemen-
tene som legger oppgaver til Fylkesmannen, tyde-
liggjør prioriteringer det enkelte år og gir færre 
detaljerte føringer. Rammeverket skal legges til 
grunn i styringen av embetene for 2016. I 2014 ble 
det gjort innkjøp av konsulenttjenester i form av 
prosess- og metodeveiledning.

Departementet har satt i gang et prosjekt for 
utredning av Fylkesmannens fremtidige struktur. 
I 2014 ble det vedtatt å slå sammen fylkesmanns-
embetene i Aust-Agder og Vest-Agder med virk-
ning fra 1. januar 2016. I 2015 er det gjennomført 
en rekke aktiviteter for å sikre en vellykket opp-
start av det nye embetet i 2016. Arbeidet med 
utredningen vil bli videreført og avsluttet i 2016. 
Dette vil gi et grunnlag for å beslutte eventuelle 
endringer i embetsstrukturen.

Departementet startet i slutten av 2013 pro-
sjektet Digital tjenesteutvikling for å digitalisere 
Fylkesmannens tjenester på embetenes nettpor-
tal. Prosjektet vil bedre kvaliteten på tjenestene og 
gi tidsbesparelser både for brukerne av tjenestene 
og for embetene. En rekke tjenester er digitalisert 
i 2014 og hittil i 2015. Digitalisering av Fylkesman-
nens tjenester til kommuner, næringsliv og inn-
byggere er et prioritert område og vil fortsette i 
2016.

Personvern

Departementet har igangsatt et prosjekt for å øke 
kompetansen om personvern blant lærere. Det er 
inngått avtale med StandUp Norge om utarbei-
delse av tre kortfilmer om personvern i skolen. 
Manus er utarbeidet, og filmene spilles inn høsten 
2015. De vil være klare for distribusjon innen 
utgangen av 2015.

Regional- og bypolitikk

Midlene brukes til analyser, utredninger og evalu-
eringer i forbindelse med politikkutvikling og vir-
kemiddelbruk. Av spesielt viktige tiltak kan nev-
nes oppstart av evaluering av differensiert 
arbeidsgiveravgift, to større studier av den 
næringsrettede og lokalsamfunnsbaserte innsat-
sen under programkategori 13.50 Distrikts- og 
regionalpolitikk, sluttevaluering av Lokal sam-
funnsutvikling i kommunene (LUK) og en omfat-
tende studie av byenes rolle overfor sitt omland 
og analyse av drivkrefter for byvekst.

Midlene brukes også til drift av elektronisk rap-
porteringssystem, forvaltning av større program-
mer som Merkur-programmet og dekning av kost-
nader knyttet til internasjonale forpliktelser. Tje-
nester knyttet til informasjon om, og formidling av, 
regionalpolitisk innsats og regionale utviklings-
spørsmål finansieres også over denne posten.

I 2014 og 2015 er det blant annet satt av midler 
til utvikling og drift av programmet Plansatsing 
mot store byer, og til områdesatsingene. I tillegg er 
det i 2014 og 2015 benyttet midler til utredninger 
og formidling av kunnskap innenfor bærekraftig 
byutvikling, herunder midler til drift og avslutning 
av programmet Framtidens byer. 

Når det gjelder planlegging utenfor byer, i 
områder som landbruks-, natur- og friluftsområ-
der og i områder med reindrift, strandsonen 
langs sjø med videre, er det satt av midler i 2014 
og 2015. Midlene er benyttet til evalueringer og 
formidling av gode eksempler og planpraksis slik 
at kommunene bedre kan utnytte utviklingspo-
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tensialet på en bærekraftig måte. I 2015 er det 
også satt av midler til arbeidet med stortingsmel-
dingen om bærekraftige byer og sterke distrik-
ter.

Bolig- og bygningspolitikk

I 2014 og 2015 er det benyttet midler til prosjekter 
som har gitt kunnskap om juridiske og økono-
miske virkemidler i bolig- og bygningspolitikken, 
og til å arrangere konferanser om forskningsre-
sultater. I 2014 og 2015 er det blant annet gitt mid-
ler til en analyse av markeds- og individeffekter av 
boligsosiale virkemidler, en utredning om tilknyt-
ningsplikten for fjernvarme, et prosjekt som sam-
ler erfaringer fra forbildeprogrammer for klima-
vennlige bygg og flere prosjekter som utdyper og 
konsekvensutreder forslag fra NOU 2014: 6 Revi-
sjon av eierseksjonsloven. Flere av prosjektene er 
under gjennomføring. I tillegg er det inngått en 
rammeavtale med Statistisk sentralbyrå om statis-
tikkutvikling.

Som en del av programmet Plansatsing mot 
store byer ble det både i 2014 og 2015 tildelt mid-
ler til fylkesmennene i Hordaland, Rogaland, Sør-
Trøndelag og Oslo og Akershus for deres arbeid 
med å følge opp at kommunene i tilstrekkelig 
grad ivaretar hensynet til tilstrekkelig bolig-
bygging.

Departementet tar sikte på å bidra til å finansi-
ere en doktorgrad i rettsvitenskap og har inngått 
avtale om å finansiere et forprosjekt i rettsinfor-
matikk ved Det juridiske fakultet ved Universite-
tet i Oslo i 2016. Formålet er å øke kompetansen 
innenfor bolig- og bygningsrett. 

Samer og nasjonale minoriteter

Departementet har videreført arbeidet med opp-
følging av NOU 2007: 13 Den nye sameretten i 2014 
og 2015. Arbeidet vil bli videreført i 2016.

Utvalget som skulle kartlegge de faktiske for-
hold når det gjelder politikk og tiltak overfor 
romanifolket og taterne la sommeren 2015 fram 
NOU 2015: 7 Assimilering og motstand. Rapporten 
sendes på bred høring høsten 2015.

Departementet arrangerer årlig Kontaktforum 
for nasjonale minoriteter, hvor representanter fra 
de nasjonale minoritetenes organisasjoner samles 
for å diskutere felles problemstillinger. Kontakt-
forum ble arrangert våren 2014 og vil bli arran-
gert igjen høsten 2015. 

Det ble høsten 2014 nedsatt et offentlig utvalg 
som skal utrede lovverk, tiltak og ordninger for de 
samiske språkene under ledelse av fylkesmann 

Bård Magne Pedersen. Utvalget skal etter planen 
avgi sin sluttrapport våren 2016. 

Departementet har i 2015 igangsatt et arbeid 
med å utarbeide en handlingsplan mot anti-
semittisme. Handlingsplanen skal etter planen 
framlegges i løpet av 2016. 

Arbeidet med Nordisk samekonvensjon har 
pågått over flere år og vil i 2016 gå inn i en slutt-
fase.

Budsjettforslag

I forbindelse med omprioritering av FOU-midler 
til utvikling av boligpolitikken foreslås det å redu-
sere bevilgningen på posten med 1,3 mill. kroner 
mot en tilsvarende økning på post 50 Forsknings-
programmer under Norges forskningsråd, jf. 
omtale under post 50.

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 
1,2 mill. kroner til administrasjon av Merkur-pro-
grammet mot en tilsvarende reduksjon på kap. 552 
Nasjonalt samarbeid for regional utvikling, post 72 
Nasjonale tiltak for regional utvikling.

Som følge av at Opplæringskontoret for stat-
lige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat) 
videreføres som en prøveordning i 2016, foreslås 
det at bevilgningen på posten økes med 0,4 mill. 
kroner mot en tilsvarende reduksjon på Kunn-
skapsdepartementets kap. 226 Kvalitetsutvikling i 
grunnopplæringa, post 21 Særskilte driftsutgifter. 

I 2015 ble bevilgningen på posten redusert 
med 4 mill. kroner som følge av stordriftsfordeler 
ved sammenslåingen av departementene, noe 
som ga rom for prioriterte satsinger på departe-
mentets ansvarsområde. Videre ble det ompriori-
tert 10 mill. kroner fra posten til blant annet e-han-
del og styrking av samisk språk. For å bidra til 
effektivisering og gi ytterligere rom for andre pri-
oriteringer på departementets område, foreslås 
det å redusere bevilgningen på posten med 7,4 
mill. kroner i 2016.

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 4,4 
mill. kroner til 105,5 mill. kroner, inkludert 
endringer som følge av avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreformen.

Post 22 Forskning, kan overføres

Bevilgningen skal dekke langsiktige forsknings-
oppdrag, som skal underbygge og gi et godt 
grunnlag for faglige og politiske beslutninger. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
utarbeidet en ny forsknings- og utviklingsstrategi 
(2015–2020) som gir overordnede føringer for 
FoU-virksomheten for departementet, underlig-
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gende virksomheter og for departementets 
forskningsmidler til Norges forskningsråd.

Forskning og utredning finansieres over flere 
budsjettkapitler, jf. omtale under kap. 500, post 21 
og 50 og kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, 
post 64 Skjønnstilskudd til kommunene.

Rapport

Det ble i 2014 tildelt midler til ARENA Senter for 
europaforskning ved Universitetet i Oslo. Formå-
let med tilskuddet er å sikre kompetansebygging 
på EUs forvaltningspolitikk, og hvordan norsk for-
valtning er integrert i den fremvoksende flernivå-
forvaltningen i Europa. I 2014 ble det også tildelt 
midler til stortingsvalgundersøkelsen. Det ble i 
2014 og 2015 tildelt midler til organisasjonsdataba-
sen, som er en undersøkelse der det hvert fjerde 
år samles inn data om hvordan kommunene orga-
niserer virksomheten sin. Det ble i tillegg tildelt 
midler til lokaldemokratiundersøkelsen og 
forskning på sametingsvalg i 2014 og 2015. Det 
ble i 2015 gitt tilskudd til Senter for forskningsba-
sert innovasjon ved Norges teknisk-naturviten-
skapelig universitet (NTNU). Senteret vil i tillegg 
til forskningsaktiviteter bidra til utdanning av 
ingeniører og til oppbygning av kunnskap om 
beskyttelse av bygninger mot terror.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 6,8 mill. kroner i 
2016. Midlene skal gå til videreføring av pågående 
og eventuelt nye langsiktige forskningsoppdrag. 
Det vil bli tildelt midler til videreføring av lokalde-
mokratiundersøkelsen og organisasjonsdatabasen 
til forskning på sametingsvalg. Det vil bli tildelt 1 
mill. kroner til Senter for forskningsbasert innova-
sjon ved NTNU og 1 mill. kroner til ARENA Sen-
ter for europaforskning ved Universitetet i Oslo.

Post 50 Forskningsprogrammer under 
Norges forskningsråd

Bevilgningen skal dekke departementets behov for 
langsiktig kunnskapsoppbygging i regi av Norges 
Forskningsråd, og skal underbygge og gi et godt 
grunnlag for faglige og politiske beslutninger. 

Regjeringen har fastsatt nye mål for Forsknings-
rådets virksomhet som gjelder fra 2015. Målene er:
– økt vitenskapelig kvalitet
– økt verdiskaping i næringslivet
– å møte store samfunnsutfordringer
– et velfungerende forskningssystem
– god rådgiving

Kunnskapsdepartementet fortsetter arbeidet med 
å utvikle styringssystemet for Forskningsrådet i 
samarbeid med de andre departementene og 
Forskningsrådet. Styringssystemet er nærmere 
omtalt i Kunnskapsdepartementets budsjettpropo-
sisjon for 2016.

Rapport

Demokrati, styring og regionalitet (DEMOSREG) 

DEMOSREG er et tiårig forskningsprogram som 
hadde sitt siste år i 2014. Målet var å bidra til økt 
kunnskap om sentrale strukturendringer, sty-
ringsmessige omlegginger og konsekvenser i 
samspillet mellom sektorer, territorielle enheter 
og ulike geografiske nivåer. Det er lagt vekt på å 
belyse betingelser for innovasjon, styring og 
demokrati. I 2014 ble det utlyst midler til en 
forskningsbasert evaluering av plan- og bygnings-
loven, som skal gå over fire år. Det ble også gitt 
midler til flere arrangement og til et nytt forsker-
nettverk Demokrati, likeverd og lokalsamfunnet. 
Velferd og utdanning i ei global verd. DEMOSREG 
har vært et handlingsrettet program og en stor del 
av formidlingen har vært rettet mot offentlige 
myndigheter. Det har også vært betydelig viten-
skapelig publisering fra prosjektene finansiert av 
programmet. Det er fra 2015 igangsatt et nytt tiå-
rig program med navnet Demokratisk og effektiv 
styring, planlegging og forvaltning (DEMOS). Ti av 
prosjektene fra DEMOSREG videreføres og over-
føres til det nye programmet DEMOS. Departe-
mentets bidrag var 20,7 mill. kroner i 2015.

Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)

VAM er det største samfunnsvitenskapelige 
forskningsprogrammet i Norge. Hovedmålet er å 
gi ny kunnskap om velferdssamfunnets grunnlag, 
virkemåter og prosesser. Programmet dekker et 
stort tematisk felt, og har inkludering og eksklu-
sjon som sentrale perspektiver. Blant prioriterte 
forskningsoppgaver i VAM er temaene sosial ulik-
het og fattigdom, helse og funksjonsevne, aldring, 
arbeidsmarked og yrkesliv og internasjonal 
migrasjon. Fra 2011 ble programmet utvidet til å 
omfatte boligspørsmål. Formålet er å synliggjøre 
at boligpolitikken er en viktig del av velferdspoli-
tikken, og få mer kunnskap om boligens betyd-
ning i sammenheng med andre velferdstematiske 
felt. 

Departementet har bidratt med 5 mill. kroner 
per år til VAM-programmet både i 2014 og 2015. I 
2012 ble det tildelt midler til fire større prosjekter 
som er relevante for departementet. I tillegg ble 
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det i 2014 tildelt midler til et nytt prosjekt om 
sosial ulikhet og bolig.

Miljø 2015 – MILJØFORSK

Miljø 2015 er et bredt, tverrfaglig forskningspro-
gram som skal gi kunnskap om sentrale miljø-
spørsmål og sikre bred deltakelse i miljøforsknin-
gen. Programmet utløper i 2015. Fra 1. januar 
2016 igangsettes det nye miljøforskningsprogram-
met MILJØFORSK.

Fra 2013 ble det, som et ledd i det 5-årige 
byutviklingsprogrammet Plansatsing mot store 
byer (2013–2017), igangsatt en egen satsing på 
byforskning under Miljø 2015. Satsingen skal 
belyse forutsetninger og muligheter for planleg-
ging og strategier som bidrar til en bærekraftig 
utvikling i de største byregionene, jf. nærmere 
omtale under programkategori 13.90 Planleg-
ging, byutvikling og geodata. Det pågår flere pro-
sjekter som har fått midler i henhold til dette. Sat-
singen vil bli videreført under MILJØFORSK. 
Departementets bidrag var 6 mill. kroner i 2015.

Strategisk instituttsatsing (SIS) ved Norsk institutt for 
by- og regionforskning (NIBR)

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 
har hatt en strategisk instituttsatsing (SIS) Sty-
rings- og planleggingsutfordringer i byer og tettste-
der i perioden 2011–2014. I 2015 ble NIBR tildelt 
6,6 mill. kroner til igangsetting av en ny strategisk 
instituttsatsing (SIS), kalt Bærekraft og livskraft – 
utfordringer i byregioner og lokalsamfunn nasjonalt 
og internasjonalt. Den strategiske instituttsatsin-
gen gjelder fra 2015 til 2018 og inngår i basisbe-
vilgningen til NIBR.

Regionaløkonomiske modeller og bostedsvalg

Programmet Utvikling av regionaløkonomiske 
modeller og forskning om bostedsvalg har som mål-
setting å utvikle forskningsbaserte regionaløkono-
miske modeller for analyse og effekter av poli-
tiske og næringsmessige beslutninger, større 
utbyggingsprosjekter med mer. Det pågår blant 
annet et doktorgradsarbeid innenfor regionaløko-
nomisk modellering, og det er etablert en årlig 
møteplass mellom forskere og brukere av regio-
naløkonomisk modellering. Satsingen skal også 
framskaffe bedre kunnskap om årsaker til 
bostedsvalg med sikte på å forklare og framskrive 
endringer i geografiske bosettingsmønstre. Sat-
singen som driftes av NIBR i samarbeid med SIN-
TEF har hatt en budsjettramme på 14 mill. kroner 

med siste finansieringsår i 2015. På grunn av for-
sinket oppstart vil satsingen avsluttes i 2017. Sat-
singen skal evalueres. Departementets bidrag var 
2,8 mill. kroner i 2015.

Joint Programming Initiative Urban Europe (JPI Urbant 
Europa)

JPI Urbant Europa er et initiativ på regjeringsnivå 
til forsknings- og innovasjonssamarbeid om 
urbane spørsmål. Samarbeidet startet opp i 2010, 
og antall medlemsland har variert mellom 12 og 
14 land i denne perioden. I tillegg deltar flere land 
og EU-kommisjonen som observatører. Urbant 
Europa er ett av flere fellesprogrammer som er 
etablert for å svare på de store samfunnsutfordrin-
gene som Europa står overfor. De utgjør komple-
mentære aktiviteter til rammeprogrammet Hori-
sont 2020, og midler fra rammeprogrammet kan 
bli brukt til å medfinansiere aktiviteter innenfor 
en JPI. Målsettingen med JPI Urbant Europa er å 
utvikle et felles forsknings- og innovasjonspro-
gram med lang horisont. JPI Urbant Europa er 
bygget opp rundt de fire tematiske søylene øko-
nomi, transport, sosial utjevning og økologisk 
bærekraft. 

Departementet har, i et nært samarbeid med 
Norges forskningsråd, hovedansvaret for den nor-
ske oppfølgingen av JPI Urbant Europa. Hoved-
tyngden av arbeidet i JPI Urbant Europa i 2014 og 
2015 har vært å etablere en langsiktig forsknings- 
og innovasjonsagenda som skal utgjøre plattfor-
men for all videre aktivitet under samarbeidet. Det 
er også fokus på å få gjennomført felles utlysnin-
ger av prosjekter, herunder pågår det i 2015 en 
utlysnings- og tildelingsrunde i samarbeid med 
det europeiske Smart City-initiativet, og med kob-
ling til Horisont 2020. Norske forskningsmiljøer 
er aktive både i utlysningene og forskernettverk. 
Departementets bidrag var 2,3 mill. kroner i 2015.

IKTPLUSS

IKTPLUSS er Forskningsrådets nye, store pro-
gram for IKT-forskning og digital innovasjon. Pro-
grammets hovedmål er økt kvalitet, dristighet og 
relevans i norsk IKT-forskning. Dette skal gjøres 
ved å koble FoU-investeringene med behov for 
IKT-forskning og innovasjon innenfor områder 
som er særlig viktige for Norge, både innen 
næringsliv og offentlig sektor. Programmet er for-
ankret i Nasjonal strategi for IKT-forskning og 
utvikling fra 2013. Departementets bidrag var 10 
mill. kroner i 2015. Programmet har en varighet 
fra 2015–2024.
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Samisk forskning

Programmet Samisk forskning II (SAMISK) har 
som mål å fremme langsiktig forskning av høy 
kvalitet om samiske forhold, og skal blant annet 
bidra til rekruttering til samisk forskning på alle 
nivåer, rekruttering av samer til forskning og til å 
utvikle samisk språk som vitenskapsspråk. Pro-
grammet har, i tillegg til språkprosjekter, finansi-
ert flere arkeologiprosjekter og prosjekter innen-
for politikk, valg og naturforvaltning. Programmet 
har en varighet fra 2007 til 2017, og departemen-
tets bidrag var 3,9 mill. kroner i 2015.

Forskning på nasjonale minoriteter

Forskning på nasjonale minoriteter administreres 
gjennom Samfunnsutviklingens kulturelle forutset-
ninger (SAMKUL). På bakgrunn av et lengre sam-
arbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske 
studier ved Universitetet i Oslo ble det igangsatt 
et doktorgradsstipendiat om romani- og tater-
språk. Prosjektet startet opp i september 2013. 
Departementet bidro med 1,6 mill. kroner i 2015.

Budsjettforslag

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 2,5 
mill. kroner mot reduksjoner på 1,25 mill. kroner 
på kap. 500, post 21 og 1,25 mill. kroner på kap. 
2412 Husbanken, post 21 Spesielle driftsutgifter. 
De omprioriterte FOU-midlene skal benyttes til 
utlysning av et prosjekt om hvordan det går med 

vanskeligstilte i boligmarkedet over tid under pro-
grammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).

Videre foreslås det å øke bevilgningen med 4,2 
mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 
571 Rammetilskudd til kommuner, post 21 Spesi-
elle driftsutgifter. Stortingsvalgundersøkelsen og en 
undersøkelse om kommune- og regionreform leg-
ges inn under Program for Demokratisk og effektiv 
styring, planlegging og forvaltning (DEMOS). 

For å styrke programmet Joint Programming 
Initiative Urban Europe (JPI Urbant Europa), fore-
slås det at bevilgningen på posten økes med 0,6 
mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 
590 Planlegging og byutvikling, post 70 Nasjonale 
oppgaver ved miljøforskningsinstituttene.

Videre foreslås det å videreføre 6 mill. kroner 
til det nye forskningsprogrammet MILJØFORSK 
2016–2025, rettet mot forskning på planlegging og 
strategier som bidrar til en bærekraftig utvikling i 
de største byregionene. Med økende urbanisering 
vil forskning på byrettede spørsmål stå sentralt i 
årene som kommer. Norges forskningsråd legger 
opp til å ha en tverrfaglig og tverrsektoriell tilnær-
ming til byforskning og utnytte mulighetene for 
samspill mellom ulike nasjonale programmer og 
den internasjonale satsingen.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 7,4 mill. 
kroner til 66,2 mill. kroner, inkludert endringer 
som følge av avbyråkratiserings- og effektivise-
ringsreformen og prisjustering. Forslag til forde-
ling av bevilgningen på programmer fremgår av 
tabell 6.2.

Tabell 6.2 Fordeling av bevilgningen på programmer

(i 1 000 kroner)

Program Budsjett 
2015

Forslag 
2016

DEMOS 20 700 27 900

IKTPLUSS 10 000 10 000

VAM 5 000 7 500

MILJØFORSK 6 000 6 000

JPI Urbant Europa 2 300 2 866

Regionaløkonomiske modeller, bostedsvalg 2 800 0

SIS ved NIBR 6 565 6 536

SAMISK 3 850 3 850

SAMKUL 1 550 1 550

Sum 58 765 66 202
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Kap. 502 Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte avsetninger

Det foreslås å slå sammen tidligere kap. 502 og 
kap. 503. For å ivareta begge formål foreslås det å 
endre navnet på kap. 502 fra Tilskudd til kompe-
tanseutvikling til Lønnsoppgjøret i staten – tarif f-
avtalte avsetninger.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres

Bevilgningen er brukt til honorarer og andre 
driftsutgifter i forbindelse med de sentrale parte-
nes felles satsing på utviklings- og opplæringstil-
tak i statens regel- og avtaleverk.

Post 70 Tilskudd til kompetanseutvikling 
mv., kan overføres

Posten dekker tilskudd til kompetanse-, medbe-
stemmelses- og omstillingsarbeid som skal bidra 
til å utvikle og fornye statlige virksomheter. 
Videre skal midlene benyttes til regionale konfe-
ranser og utvikling av digitale læringsprogram-
mer i lov- og avtaleverk knyttet til lønns- og 
arbeidsvilkår i staten. 

Staten og hovedsammenslutningene avsatte 
ved lønnsoppgjøret i 2014 totalt 35 mill. kroner. 
17,5 mill. kroner ble bevilget i 2014, jf. Prop. 116 
S (2013–2014) Endringer i statsbudsjettet 2014 
under Finansdepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for 
arbeidstakarar i det statlege tarif fområdet 2014 
mv.) og Innst. 296 S (2013–2014). De resterende 
17,5 mill. kroner ble bevilget 2015.

Midlene er etter utlysning fordelt til delfinan-
siering av prosjekter i ulike statlige virksomhe-
ter og til felles utviklings- og opplæringstiltak, 
herunder til forsøk i staten, og til omstillings-
arbeid.

Det foreslås ikke ny bevilgning for 2016. Der-
som partene foretar en ny avsetning av kompetan-
semidler ved lønnsoppgjøret per 1. mai 2016, vil 
forslag til ny bevilgning bli fremmet i en egen pro-
posisjon.

Post 71 (ny) Tilskudd til midler til opplæring 
og utvikling av tillitsvalgte (OU-midler)

Organisasjonenes utgifter i forbindelse med opp-
læring og utvikling av tillitsvalgte har tidligere 
blitt dekket på kap. 503 Midler til opplæring og 
utvikling av tillitsvalgte, post 70 Tilskudd. Det 
foreslås at bevilgningen på kap. 503, post 70 flyttes 
til kap. 502, ny post 71 Tilskudd til opplæring og 
utvikling av tillitsvalgte (OU-midler). 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
og hovedsammenslutningene har i Hovedtarif fav-
talen i staten 2014–2016 videreført avtale om 
avsetning av midler til organisasjonenes opplæ-
rings- og utviklingstiltak (OU-midler). Midlene 
disponeres av hovedsammenslutningene i sam-
svar med avtalen om OU-midler. Avsetningen 
utgjør totalt 0,24 pst. av årlig utbetalt regulativlønn 
(A-tabell). Avsetningen av midlene er beregnet og 
fastsatt sentralt. Arbeidstakernes bidrag til finan-
sieringen er 300 kroner per arbeidstaker per år og 
utgjør 43 mill. kroner. Arbeidstakere som ikke 
gjør tjeneste i full stilling betaler en forholdsmes-
sig andel. Statens andel av bevilgningen er bereg-
net til 131,4 mill. kroner, jf. Prop 128 S (2014–
2015) Endringar i statsbudsjettet 2015 under 
Finansdepartementet og Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidsta-
karar i det statlege tarif fområdet 2015 mv.) og 
Innst. 373 S (2014–2015). 

Det foreslås en bevilgning på 174,4 mill. kro-
ner i 2016.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres -349

70 Tilskudd til kompetanseutvikling mv., kan overføres 9 534 17 500

71 Tilskudd til midler til opplæring og utvikling  
av tillitsvalgte (OU-midler) 174 400

Sum kap. 0502 9 185 17 500 174 400
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Kap. 503 Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 16. juni 2015 ble posten økt med 8,2 mill. kroner til 174,4 mill. kroner, jf. Prop. 128 S og 
Innst. 373 S (2014–2015).

Post 70 Tilskudd

Det foreslås å flytte bevilgningen på posten til kap. 
502 Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte avset-

ninger, ny post 71 Tilskudd til midler til opplæring 
og utvikling av tillitsvalgte (OU-midler), jf. omtale 
under kap. 502, post 71.

Kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 01 økt med 11,866 mill. kroner til 580,188 mill. kroner, det ble 
bevilget 5,5 mill. kroner på ny post 23, post 45 ble økt med 9,8 mill. kroner til 28,6 mill. kroner og det ble bevilget 8 mill. kroner på 
ny post 46, jf. Prop. 119 S og Innst. 360 S (2014–2015).

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisa-
sjon (DSS) skal levere administrative tjenester, 
brukerstyrte fellesløsninger samt bidra med sik-
kerhetstjenester til departementene og Statsmi-
nisterens kontor. DSS leverer tjenester innen 
områdene lønn, regnskap, anskaffelser, bedrifts-
helsetjeneste, post- og varemottak, resepsjon, kan-
tine, renhold, møteromstjenester, IKT-tjenester, 
vakthold og sikkerhet.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker i hovedsak lønn og faste 
driftsutgifter for DSS. I tillegg dekker deler av 
bevilgningen utgifter til fellestjenestene for 
departementsfellesskapet og Statsministerens 
kontor.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
 2016

70 Tilskudd 166 230 166 200

Sum kap. 0503 166 230 166 200

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 726 610 568 302 634 407

22 Fellesutgifter for departementene og 
Statsministerens kontor 125 318 124 370 127 337

23 22. juli-senteret 5 200

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 38 336 18 800 19 308

46 Sikringsanlegg og sperresystemer i regjerings-
byggene, kan overføres 18 000

Sum kap. 0510 890 264 711 472 804 252
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Rapport

Levere effektive tjenester tilpasset brukernes behov

DSS gjennomførte i 2013 en brukerundersøkelse 
og har iverksatt flere tiltak for å følge opp funnene 
fra undersøkelsen. 

Sikre departementene i henhold til overordnede 
sikkerhetskrav

DSS har levert vakt- og sikringstjenester i tråd 
med overordnede sikkerhetskrav fra Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet. 

DSS har bistått i arbeidet med evaluering av 
etablerte sikkerhetsløsninger for departements-
byggene. DSS har videre bidratt i planleggingen 
av nye sikringstiltak. 

Levere stabile og sikre IKT-løsninger til 
departementsfellesskapet

Det var ikke tilfeller av nedetid på felles IKT-platt-
form i 2014, utover det som er avtalt i tjenestebe-
skrivelsene eller varslet i forbindelse med nødven-
dig vedlikehold. 

Håndtering av IKT-sikkerhetshendelser ble 
gjennomført som planlagt, og sikkerhetsmekanis-
mene fungerte som forutsatt. Det var en økning i 
antall hendelser sammenlignet med tidligere år, 
og hendelsene er nå mer omfattende og kom-
plekse enn tidligere.

Budsjettforslag

Hoveddelen av inntektene fra de brukerfinansi-
erte tjenestene i DSS blir ført på kap. 3510, post 
03. De siste årene har inntektene vært høyere enn 
budsjettert. Det foreslås derfor å justere opp både 
inntektene på kap. 3510, post 03 og utgiftene på 
kap. 510, post 01 med 50 mill. kroner. 

I forbindelse med innføring av nettoordning 
for merverdiavgift ble bevilgningen justert ned 
med et for høyt beløp. På bakgrunn av dette fore-
slås det å øke bevilgningen med 27,2 mill. kro-
ner. 

Det foreslås opprettet ny beredskapsordning 
for IKT i departementsfellesskapet. Posten fore-
slås økt med 5,2 mill. kroner for å dekke utgiftene. 
Midlene er rammeoverført fra departementene på 
felles IKT-plattform.

Det foreslås å overføre 8 mill. kroner til ny 
post 46 som skal dekke vedlikehold av sikrings-
anlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene. 
Videre foreslås det å redusere bevilgningen med 
10 mill. kroner i forbindelse med at midler til utbe-

dring av dagens IKT-løsning var en engangs-
bevilgning i 2015.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsrefor-
men og lønns- og prisjustering gir en netto økning 
på 1,7 mill. kroner. 

Samlet foreslås bevilgningen økt med 
66,1 mill. kroner til 634,4 mill. kroner.

Det foreslås at bevilgningen på posten kan over-
skrides mot tilsvarende merinntekter på kap. 3510, 
post 02 og 03, jf. forslag til romertallsvedtak II.

Post 22 Fellesutgifter for departementene 
og Statsministerens kontor

Bevilgningen dekker deler av fellesutgiftene for 
departementsfellesskapet, og omfatter husleie for 
fellesareal, statsforvaltningens avtale med Kopi-
nor og drifts- og utviklingskostnader knyttet til 
regjeringen.no.

Det foreslås en bevilgning på 127,3 mill. kro-
ner, en nominell videreføring fra 2015. 

Post 23 22. juli-senteret

Bevilgningen dekker drift av 22. juli-senteret som 
åpnet 22. juli 2015. Senteret inneholder en utstil-
ling som forteller historien om terrorangrepene i 
regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. 
Utstillingen skal ha en varighet på inntil fem år. 

Det foreslås en bevilgning på 5,2 mill. kroner 
på posten.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen dekker utgifter til investeringer, 
vedlikehold og utskifting av utstyr.

Hovedprosjektene i 2014 har vært investerin-
ger og reinvesteringer i digitale løsninger og sik-
ringsystemer.

Det foreslås en bevilgning på 19,3 mill. kroner 
i 2016. 

Post 46 Sikringsanlegg og sperresystemer i 
regjeringsbyggene, kan overføres

Bevilgningen dekker utgifter til investeringer, 
vedlikehold og utskifting av elektroniske sikrings-
anlegg og vedlikehold av sperresystemer i regje-
ringsbyggene. Posten ble opprettet i revidert 
nasjonalbudsjett for 2015 med en bevilgning på 
8 mill. kroner. 

For at sikringsanleggene skal kunne tilfreds-
stille gjeldende krav til robusthet, tilgjengelighet, 
integritet og konfidensialitet forslås det å øke 



2015–2016 Prop. 1 S 61
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
bevilgningen med 10 mill. kroner til investering av 
overvåkingsanlegg, adgangskontroll og alarm-
anlegg. Dette skal øke evnen til å oppdage, verifi-
sere og reagere riktig på uønskede hendelser i og 
rundt departementsbyggene. 

I tillegg foreslås det å overføre 8 mill. kroner 
fra kap. 510, post 01 for å dekke utgifter til vedlike-

hold av elektroniske sikringsanlegg og sperre-
systemer i regjeringsbyggene, jf. omtale under 
kap. 510, post 01. 

Samlet foreslås det en bevilgning på 18 mill. 
kroner i 2016.

Kap. 3510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Post 02 Ymse inntekter

På posten føres blant annet betaling for standard- 
og tilleggsytelser til Stortinget, Regjeringsadvoka-
ten, Høyesterett og driftsinntekter for Statens 
sevicesenter i Engerdal.

Posten foreslås redusert med 0,9 mill. kroner 
som følge av innføring av nettoordning for mer-
verdiavgift. 

Inkludert prisjustering, foreslås det en bevilg-
ning på 20,9 mill. kroner. 

Post 03 Brukerbetaling for tilleggstjenester 
fra departementene

På posten føres brukerbetaling for tilleggsytelser 
til departementene og Statsministerens kontor.

Bevilgningen foreslås økt med 50 mill. kroner 
som følge av parallell justering av inntekter og 
utgifter, jf. omtale under kap. 510, post 01. 

Videre foreslås en reduksjon på 10,8 mill. kro-
ner som følge av innføring av nettoordning for 
merverdiavgift. Ved en feil ble ikke denne posten 
nedjustert da ordningen ble innført i statsbudsjet-
tet for 2015.

Inkludert prisjustering, foreslås bevilgningen 
samlet sett økt med 41,5 mill. kroner til 119,3 mill. 
kroner.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

02 Ymse inntekter 38 742 21 200 20 915

03 Brukerbetaling for tilleggstjenester fra  
departementene 128 525 77 850 119 308

16 Refusjon av foreldrepenger 4 439

18 Refusjon av sykepenger 11 181

Sum kap. 3510 182 887 99 050 140 223
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Kap. 520 Tilskudd til de politiske partier

Tilskudd til de politiske partier skal bidra til å nå 
målet om at de politiske partiene har økonomiske 
midler til å løse sine kjerneoppgaver. De adminis-
trative oppgavene med partiloven forvaltes av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 
fylkesmannsembetene. Statistisk sentralbyrå skal 
hente inn, behandle og offentliggjøre informasjon 
om partienes finansielle forhold. Partilovnemnda 
er tillagt det overordnede myndighetsansvaret for 
enkeltsaker etter loven.

Post 01 Driftsutgifter

Posten dekker blant annet utgifter til drift av Par-
tilovnemnda, den elektroniske søknads- og saks-
behandlingsordningen (partiportalen) hos Fyl-
kesmannen i Sogn og Fjordane, Statistisk sentral-
byrås innrapporteringssystem og Partiregisteret 
som drives at Registerenheten i Brønnøysund.

Partilovnemnda har i 2014 videreført en 
streng håndheving av partienes plikt til å innrap-
portere inntektsregnskaper etter kap. 4 i parti-
loven. Nemnda har i 126 tilfeller holdt tilbake 
statlig partistøtte for ett år der rapporteringen 
ikke har vært i samsvar med loven. Departemen-
tet har i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane videreutviklet partiportalen til å 
omfatte alle ledd av politiske partier som omfat-
tes av partiloven. Målsettingen har vært å effekti-
visere og forenkle administrasjon, både for parti-
ene og det offentlige. Statistisk sentralbyrå og 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har avholdt 
informasjonsmøter med alle politiske partier om 
det nye elektroniske innberetningssystemet og 
om partiportalen. Utvidet regnskaps- og innbe-
retningsplikt inntrådte med virkning fra 1. januar 
2014. For å forenkle byrdene for de partiledd 
som er omfattet, har departementet publisert 
regnskapsmaler og eksempelregnskap. Departe-
mentet har tatt til orde for en myk overgang til 
nye regler.

Det foreslås en bevilgning på 8,6 mill. kroner 
på posten i 2016.

Post 70 Tilskudd til de politiske partiers 
sentrale organisasjoner

Bevilgningen ytes til registrerte politiske partier 
på nasjonalt nivå, og fordeles med 90 pst. til stem-
mestøtte og 10 pst. til grunnstøtte. Departementet 
utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for 
hver stortingsvalgperiode.

Stemmestøtte fordeles som en fast sats per 
stemme beregnet på grunnlag av den årlige 
bevilgningen og resultatet fra sist foregående stor-
tingsvalg.

Grunnstøtte utbetales til partiets hovedorgani-
sasjon dersom partiet fikk minst 2,5 pst. opp-
slutning på landsbasis eller vant minst ett mandat 
ved siste stortingsvalg. Grunnstøtten fordeles likt 
mellom disse partiene.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 7 317 8 640 8 599

70 Tilskudd til de politiske partiers  
sentrale organisasjoner 272 956 282 000 282 000

71 Tilskudd til de politiske partiers  
kommunale organisasjoner 30 131 32 900 32 900

73 Tilskudd til de politiske partiers  
fylkesorganisasjoner 68 613 71 800 71 800

75 Tilskudd til de politiske partiers  
fylkesungdomsorganisasjoner 19 087 20 400 20 992

76 Tilskudd til de politiske partiers  
sentrale ungdomsorganisasjoner 7 341 7 600 7 820

Sum kap. 0520 405 445 423 340 424 111
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Partistøtten i Norge er høy sammenliknet med 
andre land. Det foreslås en nominell videreføring 
fra 2015 med en bevilgning på 282 mill. kroner på 
posten.

Post 71 Tilskudd til de politiske partiers 
kommunale organisasjoner

Bevilgningen er øremerket partilag under regis-
trerte politiske partier, og fordeles med 90 pst. til 
stemmestøtte og 10 pst. til grunnstøtte. Det er et 
krav om at kommunepartiet må ha en organisa-
sjon i den respektive kommunen for å få støtte. 
Fylkesmannen utbetaler tilskuddet på grunnlag 
av søknad for hver kommunestyrevalgperiode.

Stemmestøtte utbetales fra første stemme uten 
sperregrense. Satsen beregnes på grunnlag av 
den årlige bevilgningen og resultatet fra sist fore-
gående kommunestyrevalg.

Grunnstøtte bevilges til partienes kommune-
organisasjoner dersom partiet fikk minst 4 pst. 
oppslutning i kommunen eller vant minst ett man-
dat ved siste kommunestyrevalg. Grunnstøtten 
fordeles likt mellom disse partiene.

Det foreslås en bevilgning på 32,9 mill. kroner 
på posten, en nominell videreføring fra 2015.

Post 73 Tilskudd til de politiske partiers 
fylkesorganisasjoner

Bevilgningen er øremerket fylkeslag under regis-
trerte politiske parti, og fordeles med 90 pst. til 
stemmestøtte og 10 pst. til grunnstøtte. Det er et 
krav om at fylkeslaget må ha en organisasjon i det 
respektive fylket for å få støtte. Fylkesmannen 

utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad for 
hver fylkestingsvalgperiode.

Stemmestøtte utbetales fra første stemme uten 
sperregrense. Satsen beregnes på grunnlag av 
den årlige bevilgningen og resultatet fra sist fore-
gående fylkestingsvalg.

Grunnstøtte bevilges til partienes fylkesorga-
nisasjoner dersom partiet fikk minst 4 pst. opp-
slutning i fylket eller vant minst ett mandat ved 
siste fylkestingsvalg. Grunnstøtten fordeles likt 
mellom disse partiene.

Det foreslås en bevilgning på 71,8 mill. kroner 
på posten, en nominell videreføring fra 2015.

Post 75 Tilskudd til de politiske partiers 
fylkesungdomsorganisasjoner

Bevilgningen fordeles i samsvar med morpartiets 
del av det totale antallet stemmer som gikk til par-
tier med fylkesungdomsorganisasjon. Fylkesman-
nen utbetaler tilskuddet på grunnlag av søknad 
for hver fylkestingsvalgperiode.

Det foreslås en bevilgning på 21 mill. kroner 
på posten.

Post 76 Tilskudd til de politiske partiers 
sentrale ungdomsorganisasjoner

Bevilgningen fordeles i samsvar med morpartiets 
del av det totale antallet stemmer som gikk til par-
tier med sentral ungdomsorganisasjon. Departe-
mentet utbetaler tilskuddet på grunnlag av søk-
nad for hver stortingsvalgperiode.

Det foreslås en bevilgning på 7,8 mill. kroner 
på posten.



64 Prop. 1 S 2015–2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Programkategori 13.25 Fylkesmannsembetene

Utgifter under programkategori 13.25 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 13.25 fordelt på kapitler

Ansvarsområder

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens repre-
sentant i fylket og skal arbeide for at Stortingets 
og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir 
fulgt opp. Fylkesmannens ansvar er fastsatt i 
Instruks for Fylkesmenn1.

Utviklingstrekk og utfordringer

Regjeringen ønsker en offentlig sektor som frem-
mer demokrati og rettssikkerhet og står for faglig 
integritet og effektivitet.

Departementets samordningsrolle innebærer 
å forvalte styringssystemet slik at styringspraksi-
sen harmoniseres i størst mulig grad. Styringssys-
temets hovedprinsipper om mindre detaljert sty-

ring og økt handlingsrom for Fylkesmannen, skal 
sammen med tydelige prioriteringer det enkelte 
år og relevante rapporteringskrav legges til grunn 
ved utøvelse av samordningsrollen.

Gjennom prosjektet Bedre styring av Fylkes-
mannen er det utviklet et nytt styringssystem som 
skal legges til grunn i styringen av embetene fra 
og med 2016, der den samlede styringen vris i ret-
ning av mål- og resultatstyring. Rammeverket leg-
ger også til rette for at rapporteringskravene skal 
være relevante og ikke mer omfattende enn nød-
vendig. 

Departementet har startet et arbeid med å 
utrede fremtidig struktur for Fylkesmannen. Mål-
settingen er at departementet skal ha et grunnlag 
for å vurdere hva som er en hensiktsmessig struk-
tur for oppgaveløsingen i fylkesmannsembetene 
samtidig med at ny kommune- og regionstruktur 
blir avklart våren 2017. 

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

525 Fylkesmannsembetene 1 791 245 1 670 633 1 698 215 1,7

Sum kategori 13.25 1 791 245 1 670 633 1 698 215 1,7

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

3525 Fylkesmannsembetene 259 710 164 700 157 903 -4,1

Sum kategori 13.25 259 710 164 700 157 903 -4,1

1 Gitt ved kgl. res. 7.8.1981, endret ved kgl. res. 10.11.1988 
og 6.7.1999.
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Mål og rapportering, strategier og tiltak

På neste nivå i målstrukturen er det delmål, som 
kan være sektorspesifikke eller tverrsektorielle. 
Det er fagdepartementene som er ansvarlige for 
utarbeidelse av delmål og styringsparametere 
innenfor sine ansvarsområder. Delmålene vil stå i 
tildelingsbrevet til Fylkesmannen for 2016. 

Ny målstruktur legger til rette for dialog om 
både tverrsektoriell og sektorvis måloppnåelse. 
Rollebaserte hovedmål skal blant annet bidra til at 
oppdragsgiverne i større grad enn i dag samhand-
ler i styringsdialogen. Strategier og tiltak for 2016 
er knyttet til relevant hovedmål for Fylkesmannen.

Hovedmål 1 Nasjonal politikk skal være kjent og 
iverksatt i fylket 

Fylkesmannen utfører sektoroppgaver på sen-
trale samfunnsområder på vegne av flere depar-
tement. Departementene har direkte instruk-
sjonsmyndighet overfor fylkesmannen på sitt 
ansvarsområde. Som sektormyndighet skal Fyl-
kesmannen gjennom veiledning, dialog og tilsyn 
med kommunene og fylkeskommunene med-
virke til å iverksette nasjonal politikk. Fylkes-
mannen skal også veilede og formidle kunnskap 
om gjeldende lover og forskrifter på kommunal-
rettens område.

Strategier og tiltak

Levende lokaldemokrati

Fylkesmannen har en sentral rolle i kommunere-
formen, som tilrettelegger for gode lokale proses-
ser. Over hele landet er kommunene i gang med å 
vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg 
sammen med nabokommuner. Kommunene må 
fatte vedtak om eventuelle sammenslåinger senest 
1. juli 2016. Fylkesmennene skal gi en egen tilråd-
ning om kommunestrukturen i fylket etter at kom-
munene har gjort sine vedtak, jf. omtale av Stor-

tingets anmodningsvedtak nr. 691 i del III Omtale 
av særlige temaer.

Fornye, forenkle og forbedre offentlige tjenester

Regjeringen ønsker å bidra til at kommunene kan 
tenke nytt og at det utvikles innovative løsninger 
for de utfordringene samfunnet står overfor. I 
2016 kan kommuner som ønsker å prøve ut nye 
løsninger på sine utfordringer, søke Fylkesman-
nen om skjønnsmidler til innovasjons- og forny-
ingsprosjekter. 

Det er et overordnet nasjonalt mål at kommu-
nene utvikler en bærekraftig og fornuftig økono-
miforvaltning. Fylkesmannen skal veilede og for-
midle kunnskap om regelverk på økonomi, lang-
siktig planlegging og rapportering til kommu-
nene. Kommuner i register om betinget godkjen-
ning og kontroll (ROBEK) og andre kommuner i 
økonomisk ubalanse skal følges opp spesielt.

Et velferdsløft

Regjeringen vil gjennomføre et velferdsløft som 
sikrer at alle som trenger det, får helse- og 
omsorgstjenester av god kvalitet til rett tid. 

Fylkesmannen skal bidra til kompetanse- og 
kvalitetsutvikling i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene og til at tiltakene i Omsorg 2020 
blir fulgt opp som en helhetlig plan. Gjennom folke-
helseloven har Fylkesmannen i oppgave å være 
pådriver for kunnskapsbasert folkehelsearbeid. 

Fylkesmannen skal være en sentral pådriver 
overfor regionale aktører innenfor rus- og psykisk 
helsefeltet. Regjeringen styrker innsatsen på dette 
området, blant annet gjennom en ny opptrappings-
plan for rusfeltet og ved å lovfeste krav til psyko-
logkompetanse i kommunen fra 2020. Fylkesman-
nen har en sentral rolle i gjennomføring av opp-
trappingsplanen for rusfeltet. Fylkesmannen skal 

Tabell 6.3 Mål for programkategori 13.25 Fylkesmannsembetene

Hovedmål

1. Nasjonal politikk skal være kjent og iverksatt i fylket

2. Statlig virksomhet på regionalt nivå skal være godt samordnet og legge til rette for gode  
helhetsløsninger 

3. Rettssikkerhet skal være ivaretatt på en enhetlig måte i fylket og på tvers av embetene 

4. Fylkesmannen skal ta de initiativ som finnes påkrevd og holde sentrale myndigheter orientert om  
tilstanden i fylket og effekten av statlig politikk 
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også bidra til at flere kommuner skaffer seg psy-
kologkompetanse, blant annet gjennom å forvalte 
rekrutteringstilskuddet under kap. 765 Psykisk 
helse og rusarbeid, post 60 Kommunale tjenester. 
Se også Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og 
omsorgsdepartementet.

Regjeringen la i mai 2015 frem for Stortinget 
Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelse-
tjeneste – nærhet og helhet. Meldingen omhandler 
forslag til hvordan den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens 
og framtidens utfordringer. Forslagene omhand-
ler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig 
og helhetlig kommunal helse- og omsorgstje-
neste, med god kvalitet og økt kompetanse.

Et kunnskapsløft som gir muligheter for alle

Fylkesmannens virkemidler og tiltak skal samlet 
sett være med på å øke kvaliteten i barnehagene 
og grunnopplæringen. Kompetanseutvikling er et 
viktig satsingsområde for barnehager og grunn-
opplæringen i årene som kommer, og Fylkesman-
nen har en sentral rolle i å støtte og stimulere 
kommuner i dette arbeidet. Utsatte barn og ung-
dom skal gis omsorg, trygghet og utviklingsmu-
ligheter. 

Bygge landet

Fylkesmannen skal følge opp satsingsområdene i 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging, herunder forenklinger i planproses-
sene. 

Videre er Fylkesmannens oppfølging av Stat-
lige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging et prioritert område. Det 
vises også til Plansatsingen for store byer, der regi-
onalt plansamarbeid og tilstrekkelig boligbygging 
er sentralt.

Fylkesmannen skal informere og veilede om til-
tak for og krav til universell utforming, jf. blant 
annet likestillings- og diskrimineringslovgivningen. 

Fylkesmannen skal bidra til å nå Regjeringens 
mål om at den årlige omdisponeringen av dyrket 
jord ikke skal overstige 6 000 dekar, jf. Nasjonal 
jordvernstrategi som ble framlagt for Stortinget 
våren 2015.

Landbruks- og næringsutvikling

Fylkesmannen har det regionale ansvaret for for-
valtning av inntekts- og velferdspolitiske virkemid-
ler rettet mot primærprodusenter, og for kontroll 
av tilskuddsforvaltning og juridiske virkemidler. 

Fylkesmannen må sikre at etablerte systemer for 
kontroll og oppfølging på regionalt og kommunalt 
nivå etterleves. 

Fylkesmannen skal arbeide bredt for å styrke 
verdiskapingen i skognæringen og bidra til å vide-
reutvikle effektive transportårer fra skog til 
marked. 

Klima og miljø

Embetene skal bidra til å redusere samfunnets 
sårbarhet for klimaendringer. I 2016 skal de prio-
ritere frivillig skogvern, vannforvaltning og iva-
retakelse av miljøhensyn i kommunale og regio-
nale planprosesser. Ny forskrift om fremmede 
organismer vil tre i kraft 1. januar 2016, og embe-
tene får en viktig oppgave i å informere og vei-
lede om forskriften. Fylkesmannen skal også 
legge vekt på videreutvikling og bruk av kunn-
skapsgrunnlaget. 

Oppfølging av de statlige planretningslinjene 
om klima- og energiplanlegging i kommunene, kli-
matilpasning, miljøhensyn i relevante konseptvalg-
utredninger og arbeidet med bymiljøavtalene vil 
være prioriterte områder i 2016. Opprydding i for-
urensede sedimenter, grunnforurensning og ned-
lagte avfallsdeponier, samt tilsyn og konsesjons-
behandling, er andre viktige oppgaver i 2016. 

Som følge av endringer i motorferdselloven i 
2015 vil Fylkesmannen være klageinstans for 
kommunenes vedtak om å fastsette snøscooterløy-
per for fornøyelseskjøring.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannen skal i 2016 understøtte kommune-
nes kunnskap og bevissthet om egen risiko og 
sårbarhet for å styrke arbeidet med samfunnssik-
kerhet. 

Fylkesmannen skal være en viktig pådriver og 
veileder i kommunenes arbeid med samfunnssik-
kerhet og beredskap, både i oppfølgingen av kom-
munal beredskapsplikt og i planer etter plan- og 
bygningsloven. For å møte utfordringene i kom-
munene vil fylkesmannens veiledning og tilsyn 
med kommunal beredeskapsplikt bli styrket som 
følge av en økt bevilgning på 10 mill. kroner under 
kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, post 01 Driftsutgifter. Se også Prop. 1 
S (2015–2016) for Justis- og beredskapsdeparte-
mentet.

Behovet for å ivareta viktige samfunnsfunksjo-
ner som kommunene ikke administrerer, som for 
eksempel større private vannverk, må også bli 
vurdert i denne sammenheng. 
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Hovedmål 2 Statlig virksomhet på regionalt nivå skal 
være godt samordnet og legge til rette for gode 
helhetsløsninger

Fylkesmannsembetet er det eneste regionale 
organet med fullmakt til og forventning om å ta 
samordningsinitiativ overfor andre statlige etater 
på samme nivå. Oppgaven er i hovedsak begrun-
net ut fra ønsket om en effektiv statsforvaltning, 
og handler om statens evne til å realisere nasjo-
nale mål på tvers av nivåer og sektorer, og sam-
ordning av statens styring av kommunene.

Strategier og tiltak

Levende lokaldemokrati

Detaljert statlig styring reduserer kommunenes 
muligheter til å tilpasse tjenestene til lokale utfor-
dringer og behov. Fylkesmannen skal ivareta det 
tverrsektorielle samordningsansvaret i forholdet 
mellom regional statsforvaltning og kommunene. 
Gjennom kommunerettet samordning skal Fyl-
kesmannen gjøre den statlige styringen av kom-
munene mer helhetlig, i tillegg til å synliggjøre 
det lokale handlingsrommet. Forsøket med sam-
ordning og eventuell avskjæring av statlige innsi-
gelser videreføres i 2016, jf. omtale nedenfor. Et 
viktig hensyn med forsøket er at lokaldemokratiet 
skal vektlegges sterkere.

Samordning av tilsyn

Med grunnlag i kommuneloven kapittel 10 A skal 
Fylkesmannen samordne statlig tilsyn med kom-
munene og innrette eget tilsyn på en måte som 
bidrar til læring og bedre tjenester. For blant 
annet å bidra til et mer effektivt tilsynsarbeid og 
bedre kompetanseoverføring i og mellom embe-
tene, vil tilsynsarbeidet i større grad være sam-
ordnet i 2016. Fylkesmannen skal se til at den fag-
baserte styringen av kommunene ikke blir ster-
kere enn det er hjemmel for i lovgivningen eller 
vedtak og retningslinjer gitt av Storting og regje-
ring. Se også omtale av tilsyn under hovedmål 3. 

Bolig for velferd

I mars 2014 la Regjeringen fram en nasjonal stra-
tegi for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd – Nasjo-
nal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020). 
Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestil-
lings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsde-
partementet og Kommunal- og moderniseringsde-
partementet er sammen ansvarlige for strategien. 

Målet er å samle og målrette den offentlige innsat-
sen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Regjeringen vil forsterke innsatsen overfor barne-
familier og unge som ikke bor bra. I mai 2015 la 
Regjeringen fram sin strategi mot barnefattigdom: 
Barn som lever i fattigdom, Regjeringens strategi 
(2015–2017). Strategien legger blant annet opp til 
en bred innsats rettet mot utsatte familier og inklu-
derer satsing på familierådgiving, bostøtteordnin-
ger og yrkesrettede tiltak.

Kommunene har et hovedansvar for å hjelpe 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien skal 
styrke kommunene i dette arbeidet. Fylkesman-
nen har ansvar for å sikre at ulike velferdsstatlige 
satsinger blir koordinert, og at den samlede inn-
satsen overfor kommunene er mest mulig sam-
ordnet.

Bosetting av flyktninger

I 2016 er det anslått behov for å bosette 12 800 
flyktninger i kommunene. Ved utgangen av juni 
2015 ventet over 5 200 personer i mottak på boset-
ting i en kommune. I samarbeid med Integre-
rings- og mangfoldsdirektoratet skal Fylkesman-
nen bidra til rask bosetting. I tillegg skal Fylkes-
mannen i Hordaland og Fylkesmannen i Østfold 
ha et særskilt ansvar for kontakt med kommunene 
i sine fylker om antallet bosettingsplasser. Dette 
som en del av et prøveprosjekt for økt og raskere 
bosetting av flyktninger i perioden 2015–2016.

Folkehelse

Fylkesmannen har gjennom folkehelseloven som 
oppgave å ivareta folkehelsehensyn på alle områ-
der der Fylkesmannen har myndighet, herunder 
gjennom samordning av statlige styringssignaler 
til kommunene.

Regjeringen viser i Meld. St. 19 (2014–2015) 
Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter til at 
fylkesmennene skal følge med på hvordan kom-
munene følger opp folkehelseloven som en del av 
kommune- og fylkesplanene og annet planverk. 
Fylkesmannen skal gjennom sine oppgaver etter 
plan- og bygningsloven og kommuneloven etterse 
at kommunene har fastsatt mål og strategier som 
er egnet til å møte kommunenes folkehelseutfor-
dringer.

Reduserte klimautslipp og tilpasning til 
klimaendringer

Det er viktig at Fylkesmannen følger opp kommu-
nenes arbeid med klima- og energiplaner og kon-
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trollerer at målsettingene på klimaområdet gjen-
speiles i andre kommunale planer. Dette inne-
bærer blant annet å følge med på at statlige plan-
retningslinjer om klima- og energiplaner og sam-
ordnet bolig-, areal og transportplanlegging er 
fulgt opp.

Oppvekst, barnehager og opplæring

Fylkesmannen skal gi råd og motivere kommu-
nene og fylkeskommunene til samarbeid og sam-
ordning mellom tjenester og institusjoner som 
arbeider for og med barn og unge og deres fami-
lier. Embetene skal også tilby opplæring for rele-
vante faggrupper i kommunene. 

Planlegging, byggesaker, byutvikling og geodata

Plan- og bygningsloven og geodata er tverrgående 
virkemidler som bidrar til måloppnåelse innenfor 
flere sektorer. Dette innebærer at Fylkesmannen 
gjennom opplæring og formidling skal bidra til at 
samfunns- og arealplanleggingen er helhetlig, 
framtidsrettet, effektiv og samordnet. 

Et viktig bidrag til dette arbeidet er Fylkes-
mannens rolle i samordningen av statlige innsigel-
ser, jf. forsøket der Fylkesmannen i tolv fylker er 
gitt myndighet til å samordne og eventuelt 
avskjære statlige innsigelser. 

Fylkesmannen skal bidra til å klargjøre hva 
som er nasjonale og viktige regionale interesser i 
den enkelte sak, og gi veiledning om hvordan 
interessene kan ivaretas. Fylkesmannen skal vekt-
legge det lokale selvstyre. Innsigelse fremmes 
kun når det er nødvendig for å sikre nasjonale og 
viktige regionale interesser, og når dialog ikke har 
ført fram.

Fylkesmannen skal i samarbeid med Kartver-
ket fortsette arbeidet med å motivere gjenstående 
kommuner til å etablere lovpålagt elektronisk 
planregister og en effektiv elektronisk plandialog 
med innbyggerne.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannen skal arbeide helhetlig og samordnet 
med samfunnssikkerhet og beredskap i eget fylke. 

Hovedmål 3 Rettssikkerhet skal være ivaretatt på en 
enhetlig måte i fylket og på tvers av embetene

Fylkesmannen er klagemyndighet for kommunale 
enkeltvedtak og tilsynsmyndighet etter særlovgiv-

ningen. Dette utgjør hovedelementene i Fylkes-
mannens rettssikkerhetsfunksjon. Det gjelder i 
forholdet mellom kommunene som offentlige 
utøvende myndighetsorgan, og innbyggerne og 
næringslivet som mottakere av kommunale tje-
nester og vedtak. 

Strategier og tiltak

Vergemål

Utviklingen av vergemålsforvaltningen har kom-
met noe kortere enn forventet, grunnet utfordrin-
ger knyttet til saksbehandlingsløsningen. Ny 
saksbehandlingsløsning forventes å være på plass 
ved årsskiftet 2015/2016. Fylkesmannen skal i 
2016 derfor fortsette arbeidet med å videreutvikle 
den lokale vergemålsmyndigheten, herunder 
rekruttere og følge opp verger og representanter 
for enslige mindreårige asylsøkere, øke tilgjenge-
ligheten for brukerne samt individtilpasse verge-
målet. Embetene skal sikre en trygg kapitalfor-
valtning av de midlene som forvaltes på vegne av 
personer med verge.

For å ivareta rettssikkerheten til enkeltindivi-
der, skal Fylkesmannen ha en forsvarlig bered-
skapsordning for hasteoppnevninger og sikre at 
vedtak som har stor betydning for personer som 
trenger verge blir behandlet på forsvarlig måte. 

Velferd, helse og personlig tjenesteyting

Fylkesmennene skal i 2016 videreføre det toårige 
landsomfattende tilsynet med kommunens ansvar 
for å sikre at NAV-kontoret tilbyr og yter forsvar-
lige sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 
år. Fylkesmennene skal i 2016 innenfor kommu-
nale helse- og omsorgstjenester gjennomføre et 
landsomfattende tilsyn med kommunenes tjenes-
ter til personer med psykisk utviklingshemming. 
Innenfor spesialisthelsetjenesten skal fylkesmen-
nene i 2016 gjennomføre landsomfattende tilsyn 
med behandling av uklare, uavklarte medisinske 
tilstander med fokus på hvordan pasienter med 
blodforgiftning / alvorlige infeksjoner blir diagno-
stisert og behandlet. 

Tettere kommunikasjon med pasienter, bru-
kere og pårørende styrker tilsynsarbeidet. Fylkes-
mennene og Statens helsetilsyn jobber med vide-
reutvikling av dette i en toårig satsing. Det gir 
bedre faktagrunnlag og bedre prioritering av 
knappe tilsynsressurser. Sluttbrukerne skal opp-
leve at tilsynsmyndigheten blir mer tilgjengelig og 
åpen.
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Embetene må arbeide videre med å styrke kvalite-
ten på tilsynet på barnehageområdet. Skolens 
arbeid med elevenes utbytte av opplæringen er 
temaet for det nasjonale tilsynet 2014–2017 på 
grunnopplæringsområdet.

På oppvekstområdet skal tilsynet med kommu-
nenes oppfølging av introduksjonsloven og tilsyn 
med den kommunale barneverntjenesten priorite-
res. Det landsomfattende tilsynet med barnevern-
tjenestens arbeid med meldinger og tilbakemel-
ding til melder skal videreføres i 2016 som et 
toårig tilsyn.

Kommunenes oppfølging av krisesenterlova 
skal prioriteres.

Fylkesmannen har en viktig rolle i å sørge for 
at kommuner som har store utfordringer på 
barnevernområdet får oppfølging og veiledning. I 
juni 2014 trådte bestemmelse om barns rett til 
medvirkning og tillitsperson i kraft. Bestemmel-
sen tydeliggjør barns rett til medvirkning gjen-
nom hele saken. 

Hovedmål 4 Fylkesmannen skal ta de initiativ som 
finnes påkrevd og holde sentrale myndigheter 
orientert om tilstanden i fylket og effekten av statlig 
politikk

Fylkesmannen skal virke til gagn og beste for fyl-
ket ved å ta de initiativ som er påkrevd, og 
fremme forslag til løsning av oppgaver i den 
utstrekning fylkesmannen finner det nødvendig 
eller formålstjenlig. Fylkesmannen skal videre 
holde regjeringen og sentraladministrasjonen ori-
entert om viktige spørsmål i fylket og rapportere 
til sentralt nivå om kommunenes oppfølging av 
statlige mål og prioriteringer. Fylkesmannen skal 
formidle informasjon til kommunale, fylkeskom-
munale og statlige organ om forhold som antas å 
berøre deres virksomhet.

Rapport 2014

For utfyllende omtale av resultater for fagdeparte-
mentenes sektormål vises det til de respektive 
fagproposisjonene. Rapporteringen under er sor-
tert etter strukturen under Mål, strategier og til-
tak i Prop. 1 S (2013–2014).

Fornying, utvikling og omstilling i of fentlig sektor

Fylkesmannen legger til rette for at kommune-
rettet styring i størst mulig grad er konsistent. 

Embetene har i 2014 nedlagt et viktig arbeid gjen-
nom blant annet samordning og veiledning av 
kommunene i økonomiforvaltning, forvaltnings-
rett og kommunalrett. Det er gjennomført tilsyn 
og kontroll etter kommuneloven. 76 lovlighets-
kontroller er gjennomført etter klage hvorav 
elleve vedtak ble opphevet, og 15 lovlighetskon-
troller er gjennomført på eget initiativ hvorav fire 
ble opphevet og ett delvis opphevet, jf. kommune-
loven § 59. Fylkesmannen har gitt om lag 183 mill. 
kroner i skjønnsmidler til omstillings- og forny-
ingsarbeidet i kommunene.

Velferd, helse og personlig tjenesteyting

Fylkesmannen har lagt ned verdifullt arbeid knyt-
tet til tilsyn, klagebehandling og veiledning. Fyl-
kesmannen har bidratt til gjennomføringen av 
nasjonal politikk i helse- og omsorgssektoren 
både regionalt og i kommunene. For rapportering 
på fylkesmennenes tilsynsaktivitet på helse- og 
omsorgsfeltet og sosiale tjenester i NAV vises det 
til kap. 721 Statens helsetilsyn i Prop. 1 S (2015–
2016) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Vergemål 

Ved ikrafttredelse av ny vergemålslov 1. juli 2013 
ble Fylkesmannen ny lokal vergemålsmyndighet. 
På grunn av utfordringer med saksbehandlings-
systemet har tiden etter reformstart vært arbeids-
krevende for Fylkesmannen. I tillegg til utfordrin-
gene med saksbehandlingssystemet er antallet 
vergemål høyere enn det som ble lagt til grunn. I 
forprosjektet ble det lagt til grunn at Fylkesman-
nen skulle ha kapasitet til å håndtere om lag 
50 000 aktive vergemål. Ved årsskiftet var det 
registrert i overkant av 60 000 vergemål på lands-
basis. Per første halvår 2015 er det registrert om 
lag 62 500 aktive vergemål.

Reformen har ført til større grad av likebe-
handling og rettslikhet etter at oppgavene ble 
overført fra 428 overformynderier til 18 fylkes-
menn. Det forvaltes mer kapital enn tidligere (om 
lag 17 mrd. kroner) uten at grove saker av mislig-
hold er avdekket. Det ser derfor ut til at reformen 
har bidratt til økt rettssikkerhet for vergetren-
gende på dette området. Økningen i antall verge-
mål er også et tegn på at rettssikkerheten er ivare-
tatt på en bedre måte sammenlignet med tidligere 
ordning, ved at flere som har behov for det får 
verge.
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Fylkesmannen har i 2014 medvirket til at nasjo-
nale tiltak og nasjonalt regelverk i barnehagen og 
grunnopplæringen var kjent og fulgt opp lokalt. 

I 2014 var det en nedgang i antall klager knyt-
tet til barnehagelovens forskrift om likeverdig 
behandling av offentlig tilskudd med 27 pst. Antall 
klagesaker på grunnopplæringsområdet var sta-
bilt fra tidligere år.

Antallet tilsyn på opplæringsområdet ble i 2014 
redusert på grunn av omlegging til nytt felles 
nasjonalt tilsyn (2014–2017), der temaene er sko-
lens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, 
skolebasert vurdering og saksbehandlingskompe-
tanse. Ny tilsynsmetode med veiledning i forkant 
av tilsynene har gitt god læringseffekt for kommu-
nene. Dette har ført til færre avvik ved tilsynets 
slutt. På opplæringsområdet ble det gjennomført 
til sammen 240 tilsyn i 160 kommuner og fylkes-
kommuner i 2014. Funnene fra de felles nasjonale 
tilsynene viser at de fleste skolene gjennomfører 
tiltak i de tilfellene der elevene ikke har tilfreds-
stillende utbytte av opplæringen. På barnehage-
området ble det gjennomført til sammen 109 til-
syn i til sammen 99 kommuner i 2014. Den retts-
lige forståelsen av rammene og rollen som barne-
hagemyndighet og godkjenningsmyndighet er 
ikke god nok. 

Fylkesmannen har i 2014 arbeidet med boset-
ting av flyktninger. Fylkesmannen arrangerte 
også statsborgerseremonier. Andelen nye stats-
borgere som deltok på seremoniene økte med 
0,1 prosentpoeng.

Embetene har i 2014 arbeidet langsiktig og ut i 
fra viktigheten av å se de ulike sektorene i sam-
menheng for å få til en helhetlig innsats på alle 
områder som berører barn og unge. Embetene 
har samordnet sin egen innsats overfor kommu-
nene for å styrke kommunenes evne til tverrfaglig 
samhandling seg imellom. Embetene har vært 
bevisste på å koble oppgavene på barnehageområ-
det opp mot opplæringsområdet, og i møte med 
kommunene har embetene lagt vekt på å se de 
nasjonale satsingene i sammenheng.

Fylkesmannen gjennomførte landsomfat-
tende tilsyn i 2013 og 2014 med oppfølging av 
barn i fosterhjem i 151 kommuner. 51 systemre-
visjoner ble gjennomført i 2014, hvorav 46 inn-
gikk i det landsomfattende tilsynet. I tilknytning 
til det landsomfattende tilsynet ble det også gjen-
nomført andre tilsynsaktiviteter i et omfang til-
svarende 2,6 systemrevisjoner. Fylkesmannen 
har hatt oppfølging av kommuner som har frist-
brudd. 

Fylkesmannen behandlet 662 klager på bruk 
av tvang og begrensninger i barnevernsinstitusjo-
ner, en økning på 87 saker. 109 av disse fikk med-
hold. Fylkesmannen behandlet 146 klager på 
enkeltvedtak fattet av barneverntjenestene.

Arealdisponering, byggesaker og universell 
utforming

Antall behandlede klagesaker etter plan- og byg-
ningsloven gikk ned med ca. 0,4 pst. fra 2013 til 
2014. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 16 
uker.

Fylkesmannen har bidratt til måloppnåelse 
gjennom tidlig dialog og veiledning overfor kom-
munene på planleggingsområdet. Høsten 2013 
startet departementet et forsøk med samordning 
av statlige innsigelser til kommunale planer i seks 
fylker. Målet med forsøket er å få raskere og mål-
rettet behandling av plansaker og et bedre samar-
beid mellom kommune og statlige myndigheter. 
Fylkesmannen har i samarbeid med Kartverket 
arbeidet for at kommunene skulle få på plass digi-
tale planregistre. Oppfølgingen har vært varie-
rende fra fylke til fylke.

Landbruksbasert forvaltning og næringsutvikling, 
naturressursforvaltning og miljøvern

Fylkesmannen har ivaretatt utviklings- og forvalt-
ningsoppgaver og bidratt til arbeidet med 
næringsutvikling og verdiskaping i landbrukets 
verdikjeder, blant annet innenfor lokalmatproduk-
sjon, økologisk landbruk, grønt reiseliv og skog-
bruk. Fylkesmannen har hatt utstrakt samarbeid 
med øvrige regionale aktører, næringsorganisa-
sjoner, KS og Mattilsynet. Embetene har innenfor 
landbruks- og matområdet bistått kommunene 
som kompetansesenter. Fylkesmannen har sett til 
at kommunene følger opp nasjonale mål og ret-
ningslinjer ved behandling av saker etter jordlo-
ven og konsesjonsloven. De fem nordligste embe-
tene har i 2014 implementert den regionale 
reindriftsforvaltningen.

Fylkesmannen har gitt et omfattende bidrag til 
gjennomføring av nasjonal miljøpolitikk, særlig 
knyttet til ivaretakelse av naturmangfold, i arbei-
det med vannforvaltning og miljøgifter og i kli-
maarbeidet. Strandsonen, fjellområder og sikring 
av villreinens leveområder har vært prioriterte 
områder. Arbeidet med klimaspørsmål i fylkene er 
styrket. Fylkesmannen har ivaretatt rollen som 
forurensningsmyndighet mot næringsliv og kom-
munale virksomheter, og har gjennomført oppryd-
ding ved utvalgte skipsverftlokaliteter.
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Rovviltforliket fra 2011 er fulgt opp. Embetene 
har hatt en viktig rolle i arbeidet med handlings-
planer for truede arter og utvalgte naturtyper, og 
har iverksatt tiltak for å bekjempe skadelige frem-
mede organismer. Det er gitt viktige bidrag til eta-
blering og forvaltning av verneområder. 

Samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering

Fylkesmannsembetene ivaretok i 2014 i all hoved-
sak sitt ansvar for samfunnssikkerhet regionalt og 
opp mot kommunene. Det er forbedringspotensial 
knyttet til embetenes enhetlige forståelse av sitt 
samordningsoppdrag ved håndtering av uønskede 
hendelser. Dette ses blant annet ved noe ulik til-
nærming til koordineringsrollen opp mot kommu-
ner og regionale etater. 

Undersøkelser i 2014 viste positive utviklings-
trekk i kommunenes arbeid med å få på plass de 
ulike elementene i kommunal beredskapsplikt, 
men også at det er nødvendig å videreføre og 
styrke arbeidet for å løfte kommunene opp på for-

ventet nivå i henhold til lov og forskrift. I 2014 
hadde 41 pst. av kommunene en helhetlig risiko- 
og sårbarhetsanalyse som oppfylte utvalgte krav, 
og 60 pst. av kommunene hadde revidert overord-
net beredskapsplan. 

I 2014 har de aller fleste fylkesmannsembetene 
vurdert arealplaner og sett til at kommunene følger 
opp samfunnssikkerhet, herunder klimatilpasning i 
planer etter plan- og bygningsloven. Ni av embe-
tene har fremmet innsigelse på samfunnssikker-
hetsområdet som er tatt hensyn til i kommunene.

Fylkes-ROS skal danne en felles plattform for å 
forebygge uønskede hendelser og styrke samord-
ningen av det regionale arbeidet med beredskap 
og krisehåndtering. Ved utgangen av 2014 var det 
kun ett embete som manglet fylkes-ROS. 

Ved uønskede hendelser rapporterte embe-
tene på samordningskanal i henhold til gjeldende 
retningslinjer. 

Prosessen med å få på plass nytt gradert sam-
band hos fylkesmennene er godt i gang. Dette pri-
oriteres videre i 2016.

Kap. 525 Fylkesmannsembetene

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 12. februar 2015 ble post 01 økt med 40,6 mill. kroner til 1 557,009 mill. kroner, jf. Prop. 
57 S og Innst. 163 S (2014–2015).

Fylkesmannsembetene utfører fagoppgaver for 
elleve departementer og ti direktorater/tilsyn. 
Finansiering av fagoppgavene skjer i hovedsak 
gjennom overføring av midler fra fagkapitler til 
kap. 525 i tråd med gjeldende finansieringsord-
ning for Fylkesmannen.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen skal dekke ordinære lønns- og 
driftsutgifter for fylkesmannsembetene. Adminis-
trative tjenester finansieres også innenfor drifts-
rammen, og bevilgningen er avgjørende for for-
svarlig oppgavegjennomføring i embetene på 
vegne av elleve departementer. 

Rapport

I 2014 ble det igangsatt et tverrdepartementalt 
arbeid for å bedre styringen av Fylkesmannen, 
hvor hensikten er færre og tydelige mål, mindre 
detaljert styring og færre rapporteringskrav. 
Resultatet av prosjektets arbeid skal implemente-
res i styringsdokumentene til Fylkesmannen fra 
og med 2016.

Digitalisering av tjenester er et prioritert 
område. Det har i 2014 og 2015 vært arbeidet med 
digitalisering av tjenester som er gjort tilgjenge-
lige på fylkesmannsportalen.

Arbeidet med fornying og effektivisering av 
det administrative området hos Fylkesmanns-
embetene for å understøtte de faglige oppgavene, 
er prioritert. I 2014 og 2015 har det blant annet 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 1 599 079 1 516 409 1 540 312

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 192 166 154 224 157 903

Sum kap. 0525 1 791 245 1 670 633 1 698 215
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vært arbeidet med sentralisering av ePhorte som 
er fylkesmannsembetenes saks- og arkivsystem. 
Videre er det gjort en vurdering av ulike modeller 
for organisering av de administrative tjenestene i 
embetene.

I 2015 ble det overført 15 mill. kroner fra 
Klima- og miljødepartementet for vannforvaltning 
og nasjonalparkforvaltning i Trillemarka, og 
60 000 kroner fra Kunnskapsdepartementet for 

oppgaver knyttet til Longyearbyen lokalstyre på 
barnehageområdet. Posten ble i tillegg redusert 
med 812 000 kroner som følge av en rammeover-
føring til Kunnskapsdepartementet knyttet til for-
valtning av internasjonale oppgaver.

Figur 6.1 viser fylkesmannsembetenes utgifter 
på kap. 525 Fylkesmannsembetene, post 01 i 2014 
fordelt på departementsområder.

Figur 6.1 Ressursfordeling per departementsområde for 2014

Figuren viser ressursfordeling 2014 i fylkesmannsembetene fordelt per departementsområde. Andel administrative utgifter som 
lønn til fylkesmann, ass.fylkesmann og administrasjonsavdelingen (arkiv, personal, økonomi og IKT) samt utgifter til husleie, IKT, 
kontor, reiser m.m. er fordelt likt på alle departement etter deres relative størrelse. I kategorien «Andre» inngår Samferdselsdepar-
tementet, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet

Budsjettforslag

Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 
16 mill. kroner som følge av en rammeoverføring 
fra Helse- og omsorgsdepartementet for oppføl-
ging av endringer i pasient- og brukerrettighetslo-
ven fra 1. januar 2014. Videre foreslås bevilgnin-
gen økt med 2,6 mill. kroner som følge av en ram-
meoverføring fra Klima- og miljødepartementet 
for oppfølging av Markaloven i Oslo og Akershus 
og med 1 mill. kroner som følge av en rammeover-
føring fra Barne-, likestillings- og inkluderingsde-
partementet for overføring av oppgaver med ekte-
skapsloven og brudvigjingslova. Samlet foreslås 
posten økt med 23,9 mill. kroner til 1 540,3 mill. 
kroner inkludert endringer som følge av avbyrå-
kratiserings- og effektiviseringsreformen og 
lønns- og prisjustering.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres

Bevilgningen på posten skal dekke lønns- og 
driftsutgifter for tidsbegrensede oppgaver for Fyl-
kesmannen som er finansiert av departement/
direktorat/tilsyn og andre virksomheter. Dette 
gjelder blant annet handlingsplaner og prosjekter 
av ulik karakter. Midlene blir inntektsført på kap. 
3525, post 01, og når midlene brukes, blir de 
utgiftsført på post 21 i tråd med Bestemmelser om 
økonomistyring i staten punkt 3.4.2 c).

For rapportering av disse midlene som finan-
sieres av andre departement/direktorater/tilsyn, 
vises det til de respektive fagdepartementenes 
fagproposisjoner.

Det foreslås en bevilgning på 157, 9 mill. kro-
ner. Økningen på 3,7 mill. kroner skyldes netto 
endring som følge av avbyråkratiserings- og effek-
tiviseringsreformen og prisjustering. 

Det foreslås at bevilgningen på posten kan 
overskrides mot tilsvarende merinntekter på kap. 
3525, post 01, jf. forslag til romertallsvedtak II.
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Kap. 3525 Fylkesmannsembetene

Post 01 Inntekter ved oppdrag

Posten inneholder inntekter fra andre som gir opp-
drag eller prosjekter til Fylkesmannen. Midlene gis 
fra departement/direktorat/tilsyn eller andre virk-
somheter, for eksempel Fylkeskommunen.

Ved innføringen av nøytral merverdiavgift i 
statlig sektor ble det ikke trukket ut anslått mer-
verdiavgift på inntektsposten, men kun på utgifts-
posten. Deler av utgiftene skal viderefaktureres 
uten merverdiavgift. Som følge av dette foreslås 
det å redusere bevilgningen med 10,6 mill. kroner. 

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 
og prisjustering gir en netto økning på 3,8 mill. 
kroner. Samlet foreslås posten redusert med 6,8 
mill. kroner til 157,9 mill. kroner.

Post 02 Ymse inntekter

Posten brukes til refusjoner av ordinære driftsut-
gifter på kap. 525, post 01 som kan gjelde andre 
embeter, andre statlige virksomheter eller andre 
virksomheter/organisasjoner. Inntektene varie-
rer fra år til år.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Inntekter ved oppdrag 191 735 164 700 157 903

02 Ymse inntekter 13 889

15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 1 306

16 Refusjon av foreldrepenger 18 371

17 Refusjon lærlinger 688

18 Refusjon av sykepenger 33 721

Sum kap. 3525 259 710 164 700 157 903
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Programkategori 13.30 Statlige byggeprosjekter og 
eiendomsforvaltning

Utgifter under programkategori 13.30 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 13.30 fordelt på kapitler

Ansvarsområder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
ansvar for statens bygge- og eiendomspolitikk i 
sivil sektor. Departementet har ansvar for utfor-
ming og oppfølging av retningslinjer for håndte-
ring av statens bygge- og eiendomssaker. Depar-
tementet koordinerer arbeidet med statlige byg-

geprosjekter når Statsbygg er statens byggherre, 
og har ansvar for en samlet budsjettmessig oppføl-
ging av prosjektene. Departementet skal legge til 
rette for Statsbyggs forvaltning av statlige eien-
dommer. 

Departementet leder arbeidet med gjenopp-
bygging og rehabilitering av regjeringskvartalet 
etter angrepet 22. juli 2011. Departementet har 

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

530 Byggeprosjekter utenfor husleie-
ordningen 899 193 1 266 600 2 074 925 63,8

531 Eiendommer til kongelige formål 46 683 36 675 57 336 56,3

532 Utvikling av Fornebuområdet 2 315 11 200 10 698 -4,5

533 Eiendommer utenfor husleie-
ordningen 35 816 50 180 62 583 24,7

534 Erstatningslokaler for 
departementene 485 794 618 116 387 019 -37,4

2445 Statsbygg 1 922 424 1 817 007 3 423 986 88,4

Sum kategori 13.30 3 392 225 3 799 778 6 016 547 58,3

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

3531 Eiendommer til kongelige formål 78 150 103 -31,3

3533 Eiendommer utenfor husleie-
ordningen 4 827 2 950 3 036 2,9

5445 Statsbygg 1 076 572 1 029 976 1 029 976 0,0

5446 Salg av eiendom, Fornebu 8 435 200 200 0,0

Sum kategori 13.30 1 089 912 1 033 276 1 033 315 0,0
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ansvar for sikringstiltak i regjeringens representa-
sjonsanlegg og departementenes lokaler, med 
unntak av Forsvarsdepartementet og Statsmi-
nisterens kontor. 

Programkategorien gjelder bevilgninger til 
forvaltningsbedriften Statsbygg. 

Utviklingstrekk og utfordringer

Statsbygg er en stor og viktig aktør i det norske 
bygge- og eiendomsmarkedet. I tillegg til å gjen-
nomføre statlige byggeprosjekter og forvalte egen 
eiendomsportefølje, skal Statsbygg bidra med råd 
og fagkunnskap til andre statlige virksomheter i 
bygge- og eiendomsspørsmål. 

Det er avgjørende at statens lokaler understøt-
ter tjenesteproduksjonen, både med tanke på for-
mål og effektivitet. Lokalene skal være mest mulig 
fleksible for å møte framtidige omstillinger og 
organisasjonsendringer. 

Det eksisterer et betydelig vedlikeholdsetter-
slep i offentlig infrastruktur. Eiendommene som 
Statsbygg forvalter i den statlige husleieordnin-
gen, er imidlertid godt vedlikeholdt. Et unntak er 
fengslene, som Statsbygg overtok ansvaret for i 
2009. Den dårlige tilstanden i fengselsporteføljen 
gjør driftssituasjonen på disse eiendommene ufor-
utsigbar, og det er derfor utfordrende å holde 
driftskostnadene for fengslene under tilfredsstil-
lende kontroll. Fare for stengning av soningsplas-
ser er overhengende, og det fysiske arbeidsmil-
jøet for en rekke medarbeidere i kriminalomsor-
gen er lite tilfredsstillende. Statsbygg skal innen-
for sine rammer prioritere tiltak i fengselseien-
dommene høyt, men det er behov for tiltak utover 
dette. Satsingen på ekstraordinært vedlikehold 
videreføres i 2016 og forsterkes betydelig gjen-

nom Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting, 
jf. omtale av strategier og tiltak under hovedmål 2. 
Det vises for øvrig til Innst. 305 S (2014–2015) Om 
utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen. 

Bygg- og eiendomssektoren har vesentlig inn-
virkning på klimautslippene. Staten må være sitt 
ansvar bevisst både når det gjelder energibruk, 
arealeffektivitet, materialvalg og lokalisering. Sta-
ten må stille ambisiøse krav både i egne prosjek-
ter og som stor leietaker i markedet. Bruken av 
fossilt brensel som grunnlast (hovedenergikilde) 
skal fases ut i bygninger forvaltet av Statsbygg 
innen utgangen av 2016.

I anbudsprosessene skal staten stille krav som 
gir de seriøse aktørene gode konkurransevilkår 
og som gjør det vanskelig å få oppdrag dersom 
man ikke følger lover og regler. Dette er et kre-
vende og langsiktig arbeid, der alle offentlige 
instanser må stå sammen med bransjens egne 
organisasjoner for å hindre at useriøse aktører 
vinner fram i offentlige anbudsprosesser. Stats-
bygg skal stille strenge krav til helse, arbeidsmiljø 
og sikkerhet. Statsbygg skal gjennom sine anbud 
også stimulere til økt innovasjonskraft i bygge-
bransjen.

Arbeidet med sikkerhet og beredskap er styr-
ket de senere årene. Objektsikkerhetsforskriften 
med veileder slår fast at det er den virksomhet 
som har tilhold i bygget og har sin funksjon knyt-
tet til objektet som er objekteier i statlige bygg. 
Det er altså ikke Statsbygg, men bruker/leietaker 
som er objekteier. Like fullt er det viktig at Stats-
bygg har god kompetanse på bygningssikring og 
tilhørende systemer for dette. Statsbygg vil nor-
malt stå som byggherre for fysiske sikringstiltak i 
eiendommer de forvalter, mens bruker/leietaker 
må sørge for finansiering av tiltakene.

Mål og rapportering, strategier og tiltak

Tabell 6.4 Mål for programkategori 13.30 Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

Hovedmål Delmål

1. Gode statlige lokalanskaffelser 1.1. Profesjonell rådgivning tilpasset statlige  
brukeres behov

1.2. Totale sluttkostnader for byggeprosjektene 
overstiger ikke samlet styringsramme

1.3. Byggeprosjektene ferdigstilles til avtalt tid
1.4. Bærekraftige og energieffektive statlige  

lokaler

2. En verdibevarende, bærekraftig og effektiv  
eiendomsforvaltning

2.1. Eiendomsforvaltningen er kostnads-, areal- 
og energieffektiv

2.2. Et verdibevarende vedlikehold av statlige 
eiendommer
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Hovedmål 1 Gode statlige lokalanskaffelser

Hovedmålet gjelder både statlige byggeprosjekter 
og statlige virksomheters leie av lokaler i marke-
det.

Rapport

Byggeprosjekter i regi av Statsbygg er de siste 
fem årene ferdigstilt til en kostnad tilsvarende 96 
pst. av styringsrammene. Dette er vesentlig under 
de kostnadsrammene Stortinget har godkjent. Av 
24 ferdigstilte prosjekter var det forsinkelser i tre 
byggeprosjekter i 2014. 

Statsbygg leverte høsten 2014 sitt største 
nybygg så langt, Høgskolen i Bergen på 51 000 
kvm, til avtalt tid og til en kostnad vesentlig under 
kostnadsrammen. Flere store byggeprosjekter var 
i 2014 under planlegging eller bygging, blant 
annet Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i 
Oslo, Campus Ås ved Norges miljø- og bioviten-
skapelige universitet (NMBU), nybygg for Nasjo-
nalt folkehelseinstitutt, nytt Nasjonalmuseum på 
Vestbanen og nytt regjeringskvartal.

Statsbygg hadde i 2014 flere forbildeprosjekter 
med høye miljøambisjoner under prosjektering 
eller bygging. Ett av disse er nytt bygg for Statens 
vegvesen og politiet på Stord. Bygget skal produ-
sere mer energi enn det bruker. 

I 2014 har Statsbygg økt rådgivningsaktivite-
ten. Rådgivning til statlige aktører som skal leie i 
det private markedet har mer enn doblet seg siste 
år. Det er et mål at denne rådgivningen kan bidra 
til å redusere statens samlede kostnader til areal-
bruk. Rådgivningen omfatter også Statsbyggs 
arbeid med konseptvalg, som er et viktig verktøy 
for at staten skal treffe samfunnsøkonomiske rik-
tige beslutninger. Statsbygg arbeidet med fem 
konseptvalgutredninger i 2014. Statsbygg bistår 
også departementer og direktorater med strate-
giske analyser av deres samlede lokalbehov.

Strategier og tiltak

Vellykkede og kostnadseffektive lokalanskaffelser 
krever grundige behovsavklaringer og utvikling 
av rom- og funksjonsprogram i forkant. Dette skal 
redusere risikoen for avvik i gjennomføringsfasen. 
Kortere gjennomføringstid og økt kostnadseffek-
tivitet i statens byggeprosjekter er et satsings-
område i Statsbygg.

I egne byggeprosjekter skal staten ha høye 
ambisjoner når det gjelder miljø og energi, uni-
versell utforming, arkitektur, kulturminnevern, 
digitaliserte arbeidsmetoder og tiltak for økt 

seriøsitet i bransjen. Som byggherre og eien-
domsforvalter har Statsbygg det overordnede 
ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA) både i byggeprosjektene og etter at byg-
gene er tatt i bruk.

Staten er en attraktiv leietaker i det private 
markedet. Staten må bruke denne posisjonen til å 
hente ut gevinster, både de samfunnsmessige og 
de mer rendyrkede økonomiske. Ved å tilby råd-
givning til statlige virksomheter som skal leie i 
markedet, skal Statsbygg sørge for at det stilles 
krav til lokalenes fleksibilitet, arealeffektivitet, 
miljøkvaliteter og at beliggenheten minimerer mil-
jøbelastningen fra ansattes og besøkendes reise til 
og fra lokalene. 

Hovedmål 2 En verdibevarende, bærekraftig og 
effektiv eiendomsforvaltning

Hovedmålet gjelder Statsbyggs eiendomsforvalt-
ning. 

Rapport

Departementets krav til drift og forvaltning av 
Statsbyggs bygningsmasse ble med få unntak 
nådd i 2014. Statsbygg har som ekstraordinært til-
tak hevet vedlikeholdsaktiviteten i 2014 med litt 
over 30 pst. fra nivået i 2013. Ved utgangen av 
2014 hadde Statsbygg en godt vedlikeholdt eien-
domsmasse for de eiendommene som over tid har 
inngått i statens husleieordning.

Fengselseiendommene, som ble overført til 
Statsbyggs forvaltning i 2009, har imidlertid et 
stort vedlikeholdsetterslep. Tilstanden i denne 
porteføljen gjør det utfordrende å holde driftskost-
nadene under tilfredsstillende kontroll, og den 
fører til høyt og uforutsigbart energiforbruk. 
Dette gjør det utfordrende å nå mål for energifor-
bruk. 

Det er også et vedlikeholdsetterslep for flere av 
eiendommene som ikke inngår i den statlige hus-
leieordningen, men som Statsbygg har forvalt-
ningsansvaret for, jf. kap. 533 Eiendommer utenfor 
husleieordningen. For disse eiendommene er vedli-
keholdsetterslepet beregnet til rundt 160 mill. kro-
ner, mens det for fengslene er anslått et vedlike-
holdsetterslep på mellom 3,3 og 4,4 mrd. kroner.

Strategier og tiltak

Den statlige husleieordningen er grunnlaget for at 
Statsbygg kan gjennomføre et verdibevarende 
vedlikehold av bygningsmassen. Statsbygg priori-
terer vedlikeholdstiltak i fengselseiendommene 
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innenfor eksisterende økonomiske rammer, men 
det er behov for ytterligere tiltak dersom disse 
eiendommene skal nå en tilfredsstillende byg-
ningsmessig standard. Regjeringen foreslår der-
for å videreføre satsingen på ekstraordinært vedli-
kehold med 50 mill. kroner i 2016, og i tillegg 
benytte 120 mill. kroner av Regjeringens tiltaks-
pakke for økt sysselsetting til dette formålet. Regje-
ringen foreslår også å etablere nye fengselsplas-
ser ved Ullersmo fengsel og Indre Østfold fengsel, 
avdeling Eidsberg.

Som del av tiltakspakken foreslås det å bevilge 
240 mill. kroner i 2016, hvorav 200 mill. kroner til 
ekstraordinært vedlikehold og 40 mill. kroner til 
oppstart av Universitetsmuseet i Bergen, fase 2. 
Ekstraordinært vedlikehold fordeles med 120 
mill. kroner til fengsler, 15 mill. kroner til Bergen-

hus festning, 15 mill. kroner til Høgskolen i Volda, 
10 mill. kroner til Gamlehaugen i Bergen, 10 mill. 
kroner til statens boliger på Svalbard, 10 mill. kro-
ner til Justisbygget i Kristiansand, 10 mill. kroner 
til Nasjonalt folkehelseinstitutt, 5 mill. kroner til 
Munkholmen i Trondheim og 5 mill. kroner til 
Politihøgskolen i Oslo. 

Statsbygg jobber systematisk med å holde 
energibruken på et lavt nivå. Et lavere energifor-
bruk krever økt samarbeid mellom Statsbygg som 
utleier og statlige virksomheter som leietakere. 
Statsbygg tilbyr derfor avtaler som innebærer at 
sparte energikostnader hos leietaker går til å ned-
betale lønnsomme og energieffektive investerin-
ger som Statsbygg finansierer. Det er ønskelig å få 
etablert flere slike avtaler om energireduserende 
tiltak i statens bygninger.

Kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 33 økt med 40 mill. kroner til 1 104,6 mill. kroner, jf. Prop. 119 S 
og Innst. 360 S (2014–2015).

Bevilgningene på kapitlet gjelder byggeprosjekter 
utenfor den statlige husleieordningen. Statsbygg 
er byggherre for disse prosjektene, men det er 
oppdragsgiverne som har ansvaret for eiendoms-
forvaltningen etter ferdigstillelse.

Post 30 Prosjektering av bygg, kan overføres

Posten inneholder midler til prosjektering av byg-
gesaker.

I 2014 ble bevilgningen i hovedsak benyttet til 
prosjektering av nytt bygg for livsvitenskap ved 
Universitetet i Oslo. I tillegg er bevilgningen 
benyttet til prosjektering av Vikingtidsmuseet på 
Bygdøy ved Kulturhistorisk museum ved Univer-
sitetet i Oslo og ny turveiforbindelse i Gaustad-
bekkdalen i Oslo.

I 2016 videreføres blant annet prosjekteringen 
av nytt bygg for livsvitenskap og Vikingtidsmu-
seet på Bygdøy, begge ved Universitetet i Oslo. 

Bevilgningen foreslås økt med 25 mill. kroner 
til 130 mill. kroner.

Post 31 Igangsetting av byggeprosjekter, 
kan overføres

Posten inneholder midler til oppstart av nye byg-
geprosjekter. 

I 2014 ble bevilgningen benyttet til oppstart av 
rehabilitering av Norges Idrettshøgskole i Oslo 
og nytt medisin- og helsefagbygg ved Universite-
tet i Tromsø.

I 2016 foreslås det 40 mill. kroner til oppstart 
av fase 2 ved Universitetsmuseet i Bergen. Pro-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

30 Prosjektering av bygg, kan overføres 26 520 105 000 130 000

31 Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres 42 155 40 000

33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres 811 464 1 064 600 1 772 925

36 Kunstnerisk utsmykking, kan overføres 11 553 19 000 19 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 7 501 78 000 113 000

Sum kap. 0530 899 193 1 266 600 2 074 925
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sjektet forventes ferdigstilt andre halvår 2019. 
Kostnadsrammen foreslås satt til 394 mill. kroner 
(per 1. juli 2016). Det vises til nærmere omtale i 
Prop. 1 S (2015–2016) for Kunnskapsdepartemen-
tet.

Post 33 Videreføring av byggeprosjekter, 
kan overføres

Posten inneholder midler til videreføring av byg-
geprosjekter som Stortinget tidligere har vedtatt å 
starte opp. Bevilgningen skal sikre optimal frem-
drift i de prosjektene som pågår.

I 2014 ble det brukt 811,5 mill. kroner på pos-
ten til å videreføre prosjekter som Stortinget tidli-
gere har gitt startbevilgning til.

Rehabilitering av sentrumsbygningene ved 
Universitetet i Oslo, fase 1 og fase 2, ble ferdig-

stilt. Forventet sluttkostnad for fase 1 er 451 mill. 
kroner og 325,4 mill. kroner for fase 2. Kostnads-
rammen for fase 1 og 2 var på henholdsvis 540,2 
mill. kroner og 400,3 mill. kroner. Nytt teknologi-
bygg ved Universitetet i Tromsø (UiT) ble ferdig-
stilt første halvår 2014. Forventet sluttkostnad er 
384,8 mill. kroner. Kostnadsrammen var på 437,2 
mill. kroner. Rehabilitering av Universitetsmuseet 
i Bergen fase 1, ble ferdigstilt tidlig høsten 2015, 
mens rehabilitering av Urbygningen ved NMBU 
skal ferdigstilles første halvår 2016. Senter for 
husdyrforsøk, som er en del av totalprosjektet ved 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU), ble ferdigstilt første halvår 2015. Det var 
avsatt midler på posten til sluttoppgjør og rekla-
masjon for bygg som ble ferdigstilt i 2013 eller tid-
ligere.

Følgende prosjekter er under arbeid i 2016:

Kostnadsrammene er eksklusive midler til kunstnerisk utsmykking, jf. kap. 530, post 36.
1 Prisnivå per 1. november 2015.

Statsbygg kan fordele midlene på posten mellom 
de ulike prosjektene, avhengig av framdrift og lik-
viditetsbehov for det enkelte prosjekt i 2016.

Rehabilitering av Norges Idrettshøgskole i 
Oslo omfatter hovedsakelig gymsalbygget, sen-
tralbygget og svømmehallen. Nytt fakultetsbygg 
for medisin og helsefag ved Universitetet i 
Tromsø omfatter, i tillegg til nybygget, ombyg-
ging og sammenkobling av eksisterende byg-
ningsmasse og bygging av parkeringshus. Pro-
sjektet på Ås vil samle det nye NMBU og omfatter 
også nytt bygg for Senter for husdyrforsøk. 

Bevilgningen foreslås økt med 708,3 mill. kro-
ner til 1 772,9 mill. kroner.

Post 36 Kunstnerisk utsmykking, kan 
overføres

Posten inneholder midler til kunstnerisk utsmyk-
king i statlige bygg. Kostnader til kunstnerisk 
utsmykking tas ikke inn i grunnlaget for husleie-
beregningen. Bevilgningen gjelder også bygge-
prosjekter som blir finansiert over kap. 2445 Stats-
bygg.

Bevilgningen for 2014 ble stilt til disposisjon 
for Utsmykkingsfondet og statens fagorgan Kunst 
i offentlige rom (KORO), som gjennomfører pro-
sjektene.

Bevilgningen foreslås videreført på samme 
nivå med 19 mill. kroner til kunstprosjekt i bygg 
under oppføring.

Oppstart Avtalt 
ferdig

Kostnads-
ramme per 

1.7.2016

Forslag 
2016

(i mill. kr)

Prosjekter under Kunnskapsdepartementet:

Norges Idrettshøgskole 2014 2017 874,8 290,0

UiT, Medisin og helsefagbygg inkl.  
parkeringsanlegg 2014 2018 1 339,7 440,0

NMBU, Nye universitetet og  
Veterinærinstituttet 2013 2019 6 787,9 920,0

NMBU, rehabilitering av Urbygningen 2015 470,01 76,0

Prosjekter i reklamasjonsfase 46,9

Samlet forslag post 33 1 772,9
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Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen på posten gjelder de tilfeller der 
Statsbygg gis i oppdrag å prosjektere og anskaffe 
brukerutstyr til byggeprosjekter. Dette gjelder 
også byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg.

I 2014 ble det benyttet 7,5 mill. kroner på pos-
ten til prosjektering av brukerutstyr til nybygg for 
Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo og NMBU på 
Ås, samt til sluttoppgjør og avsluttende arbeider 
med inventar og utstyr i regjeringsbygget R6.

I 2016 foreslås det videreføring av bevilgnin-
gene til brukerutstyr i nybygg for Nasjonalmuseet 

på Vestbanen i Oslo og NMBU på Ås. Anslått 
behov er 41 mill. kroner til Nasjonalmuseet og 65 
mill. kroner til NMBU. Kostnadsrammen for bru-
kerutstyr til Nasjonalmuseet er 568,4 mill. kroner 
(per 1. juli 2016) og for NMBU 1 105,4 mill. kroner 
(per 1. juli 2016). Forventet ferdigstillelse for pro-
sjektene er henholdsvis første og andre halvår 
2019. I tillegg foreslås det videreføring av prosjek-
tering av brukerutstyr til nybygg for livsvitenskap 
ved Universitetet i Oslo, med anslått behov i 2016 
på 7 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås økt med 35 mill. kroner 
til 113 mill. kroner.

Kap. 531 Eiendommer til kongelige formål

H.M. Kongen har disposisjonsrett til Det konge-
lige slott, hovedhuset på Bygdø kongsgård med 
sidebygning og park, Oscarshall slott, Stiftsgår-
den i Trondheim og Gamlehaugen i Bergen. Ved 
Stiftsgården og Gamlehaugen har staten ved 
Statsbygg ansvaret for bygninger, interiør og 
utomhusarealer. Ved eiendommene i Oslo har 
Statsbygg ansvaret for ytre vedlikehold, tekniske 
installasjoner og større vedlikeholdsarbeider, 
mens Det kongelige hoff har ansvaret for innven-
dig vedlikehold og parkanlegg.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen skal dekke statens kostnader til for-
valtning, drift og vedlikehold av statlige eiendom-
mer som H.M. Kongen har disposisjonsrett til. 
Vedlikeholdsarbeider skjer i nært samarbeid med 
Det kongelige hoff.

I 2014 ble det brukt 26,1 mill. kroner på posten 
til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom-
mene. Prioriterte tiltak var vedlikehold av vinduer, 
fasader og tekniske anlegg på eiendommene.

Det foreslås en bevilgning på 25,6 mill. kroner 
i 2016.

Post 30 Større rehabiliteringsprosjekter, kan 
overføres

Bevilgningen på posten benyttes til rehabilitering 
av statens kongelige eiendommer.

I 2014 ble det benyttet 11,1 mill. kroner til 
avsluttende arbeider og sluttoppgjør for rehabilite-
ring av Slottsplassen og taket på Det kongelige 
slott.

Det foreslås ikke bevilgning på posten i 2016. 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen skal dekke bygningsmessige arbei-
der av investeringsmessig karakter. 

Bevilgningen i 2014 ble blant annet benyttet til 
brannslokkingsanlegg ved Stiftsgården i Trond-
heim, ENØK-tiltak samt innvendig restaurering 
og fast inventar ved Gamlehaugen i Bergen, utbe-
dring av nordre inngang og vinduer samt takrepa-
rasjon på Ridehuset og innvendig ombygging av 
Stallen ved Det kongelige slott.

Stallbygningen ved Det kongelige slott har et 
omfattende rehabiliteringsbehov. Utvendige arbei-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 26 058 25 275 25 628

30 Større rehabiliteringsprosjekter, kan overføres 11 088

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 9 537 11 400 31 708

Sum kap. 0531 46 683 36 675 57 336
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der er kostnadsberegnet til 30 mill. kroner. Det 
foreslås bevilget 10 mill. kroner i 2016 for å starte 
utbedring av tak og fasader. Utbedringen foreslås 
gjennomført over to år. Som en del av Regjerin-
gens tiltakspakke for økt sysselsetting foreslås 

10 mill. kroner til rehabilitering av fasader ved 
Gamlehaugen i Bergen. 

Det foreslås en bevilgning på 31,7 mill. kroner 
på posten.

Kap. 3531 Eiendommer til kongelige formål

Post 01 Ymse inntekter

Posten gjelder publikumsinntekter fra omvisnin-
ger på Gamlehaugen. Publikumsinntekter er 
anslått til 103 000 kroner i 2016.

Kap. 532 Utvikling av Fornebuområdet

Som stor eiendomsbesitter på den tidligere hoved-
flyplassen på Fornebu i Bærum kommune, har 
staten deltatt i utviklingen av området til bolig-
formål, næringsvirksomhet, offentlige formål og 
rekreasjon. Statens oppgaver er i all hovedsak 
gjennomført. Utbyggingen av infrastruktur og 
opparbeidelse av grøntområder på Fornebu skjer i 
samarbeid mellom staten og Oslo kommune som 
tidligere grunneiere. Kostnadene fordeles i tråd 
med inngått avtale mellom partene. I perioden 
2016–2019 vil det pågå kompletterende arbeider 
og opparbeidelse av grøntarealer.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres

Bevilgningen skal dekke Statsbyggs driftsutgifter 
i etterbruksprosjektet på Fornebu. I 2014 ble det 
brukt 267 080 kroner til å dekke Statsbyggs admi-
nistrative utgifter i arbeidet med utviklingen av 
Fornebuområdet.

Det foreslås en bevilgning på 198 000 kroner 
på posten i 2016.

Post 30 Investeringer, Fornebu, kan 
overføres

Bevilgningen skal dekke statens del av investerin-
ger i infrastruktur og grøntområder på Fornebu og 
kostnader ved fradeling av tomter etter regulering.

I 2014 ble det i hovedsak jobbet med ferdigstil-
lelse av grøntområder og sluttføring av Storøya 
pumpestasjon, samt oppstart av forhandlinger 
med utbyggere om overtagelse av ansvar for gjen-
værende infrastruktur. Framdriften i infrastruktur-
utbyggingen på Fornebu er avhengig av de andre 
utbyggerne samt godkjente planer fra Bærum 
kommune.

Det foreslås en bevilgning på 10,5 mill. kroner 
på posten i 2016.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Ymse inntekter 78 150 103

Sum kap. 3531 78 150 103

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 267 300 198

30 Investeringer, Fornebu, kan overføres 2 048 10 900 10 500

Sum kap. 0532 2 315 11 200 10 698
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Kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen

Budsjettkapitlet omfatter verdifulle kulturhisto-
riske eiendommer som forvaltes av Statsbygg, 
men som ikke inngår i den statlige husleieordnin-
gen. Samlet bygningsareal er om lag 31 000 kvm 
og inkluderer Håkonshallen og Rosenkrantztår-
net på Bergenhus festning, Munkholmen, 
Austråttborgen, Grotten, Bjørgan Prestegård, Bla-
ker Skanse, Villa Stenersen, Stavern Fort på Cita-
delløya, Sjømennenes minnehall, fjell- og ødestuer 
og bygningene på Bygdø kongsgård, med unntak 
av hovedhuset og Oscarshall.

Statsbygg skal gjennomføre et faglig godt ved-
likehold i nært samarbeid med antikvariske 
myndigheter. Det er gjennomført en grundig ana-
lyse av rehabiliterings- og vedlikeholdsbehovet på 
eiendommene i et tiårsperspektiv fra 2012 til 2022. 
Det er konstatert betydelig vedlikeholdsetterslep 
på mange av bygningene. Særlig gjelder dette 
bygningsmassen på Bygdø kongsgård. Fra og 
med 2015 er det avsatt midler til ekstraordinært 
vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen. 
Bygninger på Bygdø kongsgård og Bergenhus vil 
bli prioritert i 2016.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen skal dekke utgifter til forvaltning, 
drift og vedlikehold av bygningsmassen. I 2014 
ble det foretatt innvendig rehabilitering av Bjør-
gan prestegård og oppussing av Jotkajavre fjell-
stue, samt utbedring av stormskade på taket på 
Munkholmen.

Det foreslås en bevilgning på 20,1 mill. kroner 
på posten.

I tråd med forslag til romertallsvedtak II kan 
posten overskrides mot tilsvarende merinntekter 
på kap. 3533, post 02 Ymse inntekter.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen skal dekke ekstraordinært vedlike-
hold på eiendommene. 

I 2014 ble Håkonshallen i Bergen og statens 
æresbolig Grotten restaurert. Rehabilitering av 
Grotten ble som planlagt ferdigstilt i 2014 til en 
kostnad på 12 mill. kroner. Arbeidene ved 
Håkonshallen er noe forsinket som følge av arran-
gementer som avholdes på eiendommen. Håkons-
hallen er planlagt ferdig restaurert første halvår 
2016. I tillegg ble det i 2014 arbeidet med regule-
ringsplan for etablering av nasjonalt minnested 
etter 22. juli i Hole kommune. 

Det foreslås 22,5 mill. kroner til ekstraordi-
nært vedlikehold og oppgradering av bygnings-
massen samt nødvendig infrastruktur ved nasjo-
nalt minnested etter 22. juli på Sørbråten i Hole 
kommune. Som ledd i Regjeringens tiltakspakke 
for økt sysselsetting foreslås 15 mill. kroner til reha-
bilitering av Rosenkrantztårnet på Bergenhus fest-
ning og 5 mill. kroner til vedlikehold av Munkhol-
men i Trondheim. 

Samlet foreslås en bevilgning på 42,5 mill. kro-
ner på posten i 2016.

Kostnadene for minnestedet etter 22. juli er 
økt som følge av at ferdigstillelsen er utsatt samt 
at det skal opparbeides skjermingstiltak for 
naboer. Kostnadsrammen for det nasjonale minne-
stedet ved Sørbråten i Hole kommune foreslås økt 
til 20,3 mill. kroner i prisnivå per 1. juli 2016, jf. for-
slag til romertallsvedtak XV. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 22 286 20 180 20 083

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 13 530 30 000 42 500

Sum kap. 0533 35 816 50 180 62 583
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Kap. 3533 Eiendommer utenfor husleieordningen

Post 02 Ymse inntekter

Bevilgningen gjelder i hovedsak inntekter fra par-
kering ved Bygdø kongsgård. Det foreslås en 
bevilgning på 3 mill. kroner på posten i 2016.

Kap. 534 Erstatningslokaler for departementene

Etter angrepet på regjeringskvartalet 22. juli 2011 
har staten ved Statsbygg leid inn erstatningslokaler 
i det private markedet til Justis- og beredskapsde-
partementet, Nærings- og fiskeridepartementet, 
Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødeparte-
mentet og Arbeids- og sosialdepartementet. Videre 
er det leid inn lokaler til Departementenes sikker-
hets- og serviceorganisasjon (DSS) på flere adres-
ser.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker leieforpliktelsene i innleide 
erstatningslokaler for departementene og DSS. 
Beregnet husleie inkluderer både grunnleie og til-
leggsleie som følge av ombyggings- og omplasse-
ringskostnader, samt felleskostnader. I tillegg 
dekker bevilgningen Statsbyggs interne kostna-
der til oppfølging av leieforholdene. 

Rapport

Leieavtaler for erstatningslokalene er inngått for 
perioder fra 10 til 13 år og inneholder opsjoner om 

forlengelse. Kostnadene til oppussing og brukertil-
pasning av lokalene finansieres av utleier, legges til 
grunnleien og nedbetales over avtalt leieperiode. 
Tilpasning av innleide lokaler for Justis- og bered-
skapsdepartementet på Gullhaug torg 4, Klima- og 
miljødepartementet i Kongens gate 18/Kirkegata 
21 og Kunnskapsdepartementet i Kirkegata 18/
Tollbugata 12 er i hovedsak ferdig. Fasadesikring 
av lokalene avsluttes våren 2016. 

Det arbeides med å samle hoveddelen av 
Nærings- og fiskeridepartementet i de innleide 
lokalene i Kongensgate 8/Kirkegata 9 etter sam-
menslåingen av departementene. Det leies ytterli-
gere arealer i Kongensgate 8 som tilpasses 
Nærings- og fiskeridepartementet i løpet av 2015. 

Arbeidet med å tilpasse lokalene i Akersgata 64-
68 for Arbeids- og sosialdepartementet og DSS er i 
all hovedsak ferdigstilt. DSS er fortsatt lokalisert på 
flere adresser. Leieforholdene for DSS og Kunn-
skapsdepartementet i henholdsvis Hammersborg-
gata 9 og Kirkegata 15 er avsluttet i 2015. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

02 Ymse inntekter 4 827 2 950 3 036

Sum kap. 3533 4 827 2 950 3 036

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 390 599 384 816 387 019

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 95 195 233 300

Sum kap. 0534 485 794 618 116 387 019
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Studentsamskipnadens treningssenter i Oslo 
sentrum

Det jobbes med å finne erstatningslokaler til stu-
dentsamskipnadens treningssenter i Akersgata 
68, som holder til i samme bygningskompleks 
som Arbeids- og sosialdepartementet. I statsbud-
sjettet for 2013 ble det bevilget 20 mill. kroner på 
kap. 2445 Statsbygg, post 24 Driftsresultat til å 
dekke flyttekostnader, jf. Prop. 149 S (2012–2013) 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbud-
sjettet 2013. Midlene ble ikke brukt i 2013 og der-
for overført til 2014. Midlene ble i 2014 omdispo-
nert til kap. 534, jf. Prop. 93 S (2013–2014) Til-
leggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjet-
tet 2014. Heller ikke i 2014 lyktes det å finne nye 
egnede lokaler for studentsamskipnadens tre-
ningssenter og bevilgningen ble ikke utgiftsført. 
20 mill. kroner ble derfor tilbakeført statskassen. 
Regjeringen vil arbeide videre med å finne en hen-
siktsmessig løsning. 

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 387 mill. kroner.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres

Posten dekker sikringstiltak i erstatningslokalene 
for departementene og DSS.

Det stilles sikkerhetskrav til alle departements-
bygg i tråd med krav fastsatt i objektsikkerhetsfor-
skriften. Innvendig arbeid i erstatningslokalene er i 
hovedsak ferdigstilt. Det gjenstår arbeid med områ-
desikring (perimetersikring) og fasadesikring av 
de innleide lokalene til Kunnskapsdepartementet, 
Klima- og miljødepartementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet i Kvadraturen. Midlertidige 
sikkerhetsløsninger skal erstattes av mer perma-
nente løsninger med høyere estetisk kvalitet. 
Arbeidene koordineres med Oslo kommune.

Til og med 2015 er det bevilget 580 mill. kroner 
til sikringstiltak i erstatningslokalene. Tiltakene 
skal sluttføres innenfor denne rammen. Det fore-
slås derfor ikke bevilgning på posten i 2016. Hoved-
delen av arbeidene forventes ferdigstilt våren 2016.

Kap. 2445 Statsbygg

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 30 redusert med 5 mill. kroner til 150,4 mill. kroner og post 31 
redusert med 5 mill. kroner til 44 mill. kroner, jf. Dok 8:135 S (2014–2015).
Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble kravet til driftsresultat på post 24 redusert med 145,8 mill. kroner til 616,293 mill. kroner, 
post 30 økt med 22 mill. kroner til 172,4 mill. kroner, post 32 økt med 25 mill. kroner til 224,1 mill. kroner, post 33 redusert med 
20 mill. kroner til 1 427,6 mill. kroner og post 34 økt med 200 mill. kroner til 650 mill. kroner. jf. Prop. 119 S og Innst. 360 S (2014–
2015).

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

24 Driftsresultat -323 949 -762 093 -236 255

30 Prosjektering av bygg, kan overføres 178 036 155 400 102 613

31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter,  
kan overføres 30 144 49 000 372 600

32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, 
kan overføres 356 483 199 100 201 000

33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter,  
kan overføres 862 131 1 447 600 2 107 450

34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres 571 453 450 000 623 290

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 111 148 206 000 179 344

49 Kjøp av eiendommer, kan overføres 136 978 72 000 73 944

Sum kap. 2445 1 922 424 1 817 007 3 423 986
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Statsbygg er organisert som forvaltningsbedrift 
og forvalter 2,8 mill. kvadratmeter bygnings-
masse, fordelt på 2 350 bygninger. Virksomheten 
har 852 årsverk, fordelt på hovedkontoret i Oslo, 
fem regionkontorer og driftspersonale stasjonert 
på eiendommene.

Kap. 2445 Statsbygg inneholder både drifts- og 
investeringsbudsjett. Post 24 Driftsresultat er diffe-
ransen mellom driftsinntekter og driftskostnader, 
kapitalkostnader og avsetninger til investeringsfor-
mål og reguleringsfond. Investeringsbudsjettet, 
postene 30 til 49, inneholder bevilgninger til pro-
sjektering og bygging, samt kjøp av eiendom. 

Byggeprosjektene blir finansiert etter to ulike 
modeller, ordinære byggeprosjekter og kurant-

prosjekter. Ordinære byggeprosjekter fremmes 
enkeltvis for Stortinget, med forslag til kostnads-
ramme for hvert enkelt prosjekt og mulighet for 
hel eller delvis husleiekompensasjon for leietake-
ren. Kostnadsrammene for prosjektene blir bereg-
net med basis i gjennomført forprosjekt, og fast-
satt på et nivå som innebærer at man med 85 pst. 
sannsynlighet skal klare å holde dem. 

Kurantprosjektene er prosjekter der husleien 
må dekkes innenfor leietakerens eksisterende 
økonomiske ramme. Disse prosjektene blir 
behandlet etter forenklede prosedyrer i tråd med 
egen fullmakt fra Stortinget, jf. forslag til romer-
tallsvedtak XIII. Statsbygg har ansvaret for eien-
domsforvaltningen etter ferdigstillelse.

Post 24 Driftsresultat

Statsbygg skal over driftsbudsjettet dekke alle 
utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av eien-
dommene, avskrivninger og renter, og i tillegg 
avsette midler til nye investeringer.

Resultatregnskapet omfatter bare den delen av 
driften som faller inn under kap. 2445 Statsbygg i 
statsregnskapet. Balansen omfatter på samme måte 
kun de eiendommene som Statsbygg forvalter 
innenfor den statlige husleieordningen. I 2016 vil 
Statsbygg over eget driftsbudsjett dekke vel 1 mrd. 
kroner av de samlede investeringene på om lag 
3,7 mrd. kroner, jf. post 24.5 Til investeringsformål.

Underpost 24.1 Driftsinntekter

Inntektene består i det alt vesentlige av husleie fra 
leietakerne. Formålet med husleieinntektene er å 
sikre et verdibevarende vedlikehold og dekke 
kostnader til forvaltning og drift av eiendommene, 
jf. omtale under underpost 24.2. I tillegg inne-

holder posten netto inntekter fra salg av eiendom, 
fakturerte rådgivningstjenester og inntekter fra 
andre oppdrag.

Underpost 24.2 Driftsutgifter

Driftsutgiftene består i hovedsak av administra-
sjon og lønn samt forvaltning, drift og vedlikehold 
av eiendomsmassen. Driftsutgiftene øker betyde-
lig i 2016 blant annet som følge av forslaget om 
økt innsats på vedlikehold av fengslene, jf. også 
Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting. 

Underpost 24.3 Avskrivninger

Alle eiendeler blir avskrevet lineært. Normal 
avskrivningstid for nybygg er 60 år. Tekniske 
anlegg og andre særskilte bygningskomponenter 
har imidlertid kortere avskrivningstid. Avskrivnin-
gene føres som en driftsutgift i Statsbygg og mot-

(i 1 000 kr)

Underpost Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

24.1 Driftsinntekter -4 148 531 -4 281 421 -4 284 000

24.2 Driftsutgifter 1 879 148 1 660 044 1 914 155

24.3 Avskrivninger 1 086 816 839 000 1 033 814

24.4 Renter av statens kapital 65 586 69 700 69 800

24.5 Til investeringsformål 1 076 572 1 029 976 1 029 976

24.6 Til reguleringsfondet -283 539 -79 392

Sum post 24 -323 949 -762 093 -236 255
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svares av en tilsvarende inntekt på Finansdeparte-
mentets kap. 5491 Avskrivninger på statens kapital 
i statens forretningsdrift, post 30 Avskrivninger.

Underpost 24.4 Renter av statens kapital

Forslaget til bevilgning er i samsvar med retnings-
linjer for utregning av renter i statlige forvalt-
ningsbedrifter. Rentene føres som en driftsutgift i 
Statsbygg og motsvares av en tilsvarende inntekt 
på Finansdepartementets kap. 5603 Renter av sta-
tens kapital i statens forretningsdrift, post 80 Ren-
ter av statens faste kapital.

Underpost 24.5 Til investeringsformål

Posten gjelder avsetning til investeringsformål, jf. 
omtale under kap. 5445, post 39 Avsetning til 
investeringsformål. Avsetningen føres til inntekt i 
statsbudsjettet på ordinær måte, og utgjør en del-
finansiering av byggebevilgningen på kap. 2445 
Statsbygg. Gevinst ved salg av eiendom som rein-
vesteres blir også ført på denne posten. Investe-
ringene blir senere avskrevet, jf. omtale under 
underpost 24.3.

Underpost 24.6 Til reguleringsfondet

Reguleringsfondet brukes til å kompensere even-
tuelle avvik i driftsinntekter og driftsutgifter. 
Videre er staten selvassurandør og må dekke 
utgifter ved mindre skadetilfeller på eiendom-
mene med midler fra fondet. Fondet skal også 
dekke effekten av lønnsoppgjøret i Statsbygg. 
Med hjemmel i fullmakt, jf. forslag til romertalls-
vedtak X, som gir departementet anledning til å 
overskride årlige bevilgninger, kan departemen-
tet bruke midler fra fondet til å utvide rammen 
for investeringsbudsjettet under kap. 2445 Stats-
bygg.

I 2016 er det ikke planlagt å bruke av regule-
ringsfondet til driftsformål.

Rapport

Den statlige husleieordningen skal sikre et verdi-
bevarende vedlikehold av eiendommene som 
Statsbygg forvalter. Statsbygg gjennomfører for 
tiden en systematisk kartlegging av tilstanden på 
store deler av porteføljen, eksklusive fengslene. 
Basert på 1,32 mill. kvadratmeter bygningsmasse, 
tilsvarende 49 pst. av samlet bygningsmasse, er 
det målt en gjennomsnittlig tilstandsgrad på 1,05. 
Nivået indikerer at porteføljen i snitt er i god tek-
nisk stand. Et verdibevarende vedlikehold har 

som målsetting en gjennomsnittlig tilstandsgrad 
på 1.

Statsbygg prioriterer vedlikehold av feng-
selsporteføljen, men store og viktige institusjoner 
som Oslo fengsel, Ullersmo fengsel, Trondheim 
fengsel og Ila fengsel har fortsatt store utfordrin-
ger med gammel og nedslitt bygningsmasse. 

Eiendomsforvaltningen skal være kostnadsef-
fektiv. Resultatene måles gjennom antall kvm for-
valtningsareal per driftsansatt. Ambisjonsnivået 
for 2014 var minimum 8 000 kvm. Resultatet ble 
8 260 kvm. For fengslene var ambisjonsnivået 
minimum 6 600 kvm, mens resultatet ble 6 752 
kvm. Resultatene viser at ambisjonene ble nådd. 
Kostnadseffektivitet måles også gjennom nivået 
på driftskostnadene per kvm. Ambisjonen for 2014 
var maksimalt 110 kroner per kvm. Resultatet ble 
107 kroner per kvm. For fengslene var ambisjo-
nen maksimalt 100 kroner per kvm, mens resulta-
tet ble 101 kroner per kvm. 

Areal- og energieffektivitet måles gjennom kli-
makorrigert og driftsnormert energiforbruk. 
Ambisjonsnivået i 2014 var at energiforbruket per 
kvm ikke skulle overstige 200 kWh for bygnings-
massen, med unntak av fengslene der ambisjons-
nivået var 280 kWh. Resultatet ble henholdsvis 
200 kWh/kvm og 288 kWh/kvm. Dette betyr at 
ambisjonen for fengslene ikke ble nådd. Årsaken 
var imidlertid ikke økt energiforbruk. Resultatet 
skyldes modellen for klimakorrigering. Uavhen-
gig av dette er det satt i verk tiltak for å redusere 
energiforbruket i fengslene.

Statsbygg skal innen utgangen av 2016 fase ut 
oljefyr som grunnlast i bygg de forvalter, som en 
forsterking av klimaforliket. I januar 2015 gjensto 
22 anlegg. 16 anlegg er planlagt skiftet ut i 2015 og 
seks i 2016. Arbeidet går i henhold til plan. Se nær-
mere omtale av utfasing av oljefyr i statlige bygg i 
Klima- og miljødepartementets fagproposisjon.

Statsbygg har gjennomgått og utbedret eksis-
terende bygningsmasse i henhold til plan for uni-
versell utforming innen 2025. I 2014 ble 63 bygnin-
ger på om lag 273 000 kvadratmeter utbedret. 

I 2014 har Statsbygg fornyet og implementert 
nye IKT-systemer innenfor dokumenthåndtering 
og samhandling, økonomistyring, prosjektstyring 
og anskaffelser. Prosjektene er gjennomført 
innenfor budsjett og til avtalt tid. 

De siste to årene er reguleringsfondet vesent-
lig redusert grunnet blant annet ekstraordinært 
vedlikehold på fengselseiendommene og utvalgte 
kulturhistoriske eiendommer. I 2014 ble det solgt 
i overkant av 20 eiendommer som ga netto inn-
tekt, dvs. salgsinntekt fratrukket bokført verdi og 
salgsomkostninger, på 105 mill. kroner.
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Budsjettforslag

Samlet foreslås kravet til driftsresultat redusert 
med om lag 526 mill. kroner til 236,3 mill. kroner i 
2016. I 2015 ble driftsresultatet økt som følge av 
salg av eiendommer i Bergen. I 2016 medfører 
den foreslåtte tiltakspakken for økt sysselsetting 
at driftsresultatet reduseres. De nevnte forhol-
dene er hovedårsaker til reduksjonen i Statsbyggs 
driftsresultat.

Det foreslås å innlemme eiendommer som 
Statsbygg forvalter over Svalbardbudsjettet i hus-
leieordningen. Dette gjelder Sysselmannsgården, 
Bergmesterboligen, Post- og bankbygget, utleie-
boliger med mer. Utleieboligene utgjør ca. 14 500 
kvm og de øvrige eiendommene 4 300 kvm. 
Basert på taksering i 2015 settes verdien til 149 
mill. kroner. Innlemming i husleieordningen skal 
profesjonalisere driften og styrke vedlikeholdet. 
Eiendommene har i dag et vedlikeholdsetterslep. 
Forslaget om innlemming i husleieordningen 
innebærer at budsjettmidler flyttes fra Svalbard-
budsjettets kap. 0020 og medfører at driftsresultat-
kravet på kap. 2445, post 24 blir redusert med 6,9 
mill. kroner. Det vises også til omtale på kap. 0020 
i Svalbardbudsjettet.

Som ledd i Regjeringens tiltakspakke for økt 
sysselsetting foreslås det å styrke bevilgningen til 
ekstraordinært vedlikehold av fengslene med 120 
mill. kroner til totalt 170 mill. kroner i 2016. Av 
dette prioriteres 50 mill. kroner til Åna fengsel og 
Bergen fengsel. Midlene skal brukes på tiltak for 
å hindre svikt i sentrale bygningskomponenter, og 
kommer som tillegg til vedlikeholdsmidler Stats-
bygg bruker innenfor sine rammer. Videre fore-
slås 50 mill. kroner til ekstraordinært vedlikehold 
ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Høgskolen i 
Volda, Justisbygget i Kristiansand, Politihøg-
skolen i Oslo og statens boliger på Svalbard. 

Det skal også avsettes 10 mill. kroner for å fase 
ut fossil fyringsolje som grunnlast innen utgangen 
av 2016.

Post 30 Prosjektering av bygg, kan overføres

Bevilgningen dekker utgifter til prosjektering av 
prioriterte byggesaker. Bevilgningen dekker pro-
sjektering av ordinære byggeprosjekter fram til 
fullført forprosjekt.

I 2014 ble midlene brukt til prosjektering av 
nye lokaler til Nasjonalt folkehelseinstitutt på Lin-
dern i Oslo, nye lokaler for Brønnøysundregis-
trene, nytt beredskapssenter for politiet, sikker 
teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet, nye og 
utvidede sikkerhetstiltak for bygningene som bru-

kes som departementslokaler og regjeringens 
representasjonsanlegg. I tillegg ble det brukt mid-
ler til planarbeid for nytt regjeringskvartal.

Budsjettforslag

Det foreslås å sette av 33,1 mill. kroner til ferdigs-
tillelse av planarbeidet av nytt regjeringskvartal 
og 15 mill. kroner til prosjektering av helse- og 
sosialfagbygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 
Bevilgningen på posten skal også dekke flere 
andre mindre prosjekteringsoppdrag, anslått til 
om lag 20 mill. kroner i 2016.

Det foreslås en bevilgning på 35 mill. kroner 
til planlegging av forprosjekt for nytt regjerings-
kvartal. Den foreslåtte bevilgningen vil i hoved-
sak ikke bli disponert før Stortinget har vedtatt 
en kostnadsramme for forprosjektet, ettersom 
forprosjektet vil strekke seg over flere år. Regje-
ringen vil legge fram forslag til kostnadsramme i 
løpet av våren 2016. Deler av bevilgningen vil 
kunne bli disponert til helt nødvendige enkelttil-
tak som ikke forplikter staten til ytterligere utbe-
talinger eller forutsetter at hele prosjektet blir 
gjennomført.

Samlet foreslås det en bevilgning på 102,6 mill. 
kroner i 2016.

Post 31 Igangsetting av ordinære 
byggeprosjekter, kan overføres

Posten inneholder midler til oppstart av nye byg-
geprosjekter innenfor husleieordningen.

I 2014 ble det bevilget midler til oppstart av 
ombygging ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og 
sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet.

Budsjettforslag

Det foreslås en startbevilgning på 165 mill. kroner 
til nytt fengselsbygg ved Ullersmo fengsel. Pro-
sjektet forventes ferdigstilt 1. halvår 2017. Kost-
nadsrammen foreslås satt til 308 mill. kroner (per 
1. juli 2016). Videre foreslås en startbevilgning på 
147,6 mill. kroner til nytt fengselsbygg ved Indre 
Østfold fengsel, avdeling Eidsberg. Prosjektet for-
ventes ferdigstilt 1. halvår 2017. Kostnadsrammen 
foreslås satt til 272 mill. kroner (per 1. juli 2016). 
Deler av prosjektene gjennomføres som kurant-
prosjekter, jf. omtale under post 32.

Det foreslås en oppstartsbevilgning på 60 mill. 
kroner til sikringstiltak i regjeringsbyggene R5, 
R6 og regjeringens representasjonsanlegg. Den 
foreslåtte bevilgningen vil i hovedsak ikke bli dis-
ponert før Stortinget har vedtatt en kostnads-
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ramme for prosjektet, ettersom prosjektet vil 
strekke seg over flere år. Regjeringen vil legge 
fram forslag til kostnadsramme i løpet av våren 
2016. Deler av bevilgningen vil kunne bli dispo-
nert til helt nødvendige enkelttiltak som ikke for-
plikter staten til ytterligere utbetalinger eller for-
utsetter at hele prosjektet blir gjennomført.

Det foreslås en bevilgning på 372,6 mill. kro-
ner på posten i 2016.

Post 32 Prosjektering og igangsetting av 
kurantprosjekter, kan overføres

Bevilgningen omfatter midler til prosjektering og 
igangsetting av kurantprosjekter på oppdrag fra 
departementene. Departementet har i eget rund-
skriv utarbeidet retningslinjer for gjennomføring 
av kurantprosjekter.

I 2014 ble det benyttet 356 mill. kroner til pro-
sjektering av 40 kurantprosjekter og igangsetting 
av 22 kurantprosjekter.

Det foreslås 30 mill. kroner til tilleggsfunksjo-
ner ved Ullersmo fengsel og 30 mill. kroner til til-
leggsfunksjoner ved Indre Østfold fengsel, avde-
ling Eidsberg, jf. omtale under post 31. Kostnads-

rammer for prosjektene forventes å foreligge høs-
ten 2015. Samlet foreslås en bevilgning på 
201 mill. kroner til prosjektering og oppstart av 
kurantprosjekter i 2016. Stortinget gir årlig en 
egen fullmakt til gjennomføring av disse prosjek-
tene, jf. romertallsvedtak XIII.

Post 33 Videreføring av ordinære 
byggeprosjekter, kan overføres

Posten omfatter midler til videreføring av bygge-
prosjekter som Stortinget tidligere har vedtatt å 
starte opp. Midlene skal sikre optimal framdrift i 
de prosjektene som pågår.

I 2014 ble det brukt 862 mill. kroner til videre-
føring av byggeprosjekter. 

Eidsvollsbygningen ble ferdigstilt første halvår 
2014 i henhold til plan. Forventet sluttkostnad er 
276,2 mill. kroner, mens kostnadsrammen var på 
322,4 mill. kroner. I tillegg ble samlokaliserings-
prosjektet ved Høgskolen i Bergen ferdigstilt 
andre halvår 2014 som planlagt. Forventet slutt-
kostnad er på 2 133,7 mill. kroner, mens kostnads-
rammen var på 2 581,5 mill. kroner.
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Budsjettforslag

Følgende prosjekter på kap. 2445 er under arbeid i 2016:

Kostnadsrammene er eksklusive midler til kunstnerisk utsmykking, jf. kap. 530, post 36.

Statsbygg kan fordele midlene på posten mellom 
de ulike prosjektene, avhengig av framdrift og lik-
viditetsbehov for det enkelte prosjekt i 2016. 

Målet med nybygg for Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo 
er å skape et vitalt, nasjonalt forsknings- og for-
midlingssenter for de visuelle kunstartene. Det 
vises også til Prop. 108 S (2012–2013) Nybygg for 
Nasjonalmuseet på Vestbanen og Innst. 337 S 
(2012–2013). Nytt teknologibygg ved Høgskolen 
i Sør-Trøndelag skal samle teknologimiljøene på 
Kalvskinnet i Trondheim. Prosjektet består av et 
nybygg og rehabilitering av noe eksisterende 
bygningsmasse. Nybygg for samlokalisering av 
Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal samle 
høgskolens virksomhet som i dag drives på flere 
ulike adresser. Prosjektet Ila fengsel og forva-
ringsbygg har som målsetting å styrke sikkerhe-
ten ved fengselet. I tillegg pågår det arbeider 
med sikker teknisk infrastruktur i regjerings-
kvartalet.

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S 
(2014–2015) ble det vedtatt en oppstartsbevilg-
ning på 49 mill. kroner til utvidelse av kapasiteten 
ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. For 
2016 foreslås en bevilgning på 80 mill. kroner til 
videreføring av prosjektet. 

Samlet foreslås det en bevilgningsøkning på 
660 mill. kroner til 2 107,5 mill. kroner i 2016. 

Post 34 Videreføring av kurantprosjekter, 
kan overføres

Bevilgningen skal dekke estimert behov for mid-
ler til videreføring av kurante byggeprosjekter. 

I 2014 ble det brukt 572 mill. kroner til videre-
føring av kurantprosjekter. 63 prosjekter var i 
bygge- og reklamasjonsfase. Av disse ble 16 pro-
sjekter ferdigstilt i 2014. Ett prosjekt ble ferdigstilt 
med en forventet sluttkostnad over styringsram-
men, og i tillegg ble to prosjekter forsinket i for-
hold til ferdigstillelsestidspunkt. I kurantprosjek-

Oppstart Avtalt 
ferdig- 

stillelse

Kostnads-
ramme per 

1.7.2016 

Forslag 
2016 

(i mill. kr)

Bygg under Kulturdepartementet:

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 
nybygg 2013 2019 5 716,2 670,0

Bygg under Kunnskapsdepartementet:

Høgskolen i Sør-Trøndelag, nytt  
teknologibygg 2013 2016 728,2 206,0

Kunst- og designhøgskolen i Bergen, nybygg for  
samlokalisering 2013 2017 1 070,5 380,0

Bygg under Justis- og beredskapsdepartementet:

Ila fengsel og forvaringsanstalt 2014 2016 113,1 36,4

Politiets utlendingsinternat på Trandum, kapasitets-
utvidelse 2015 2016 141,4 80,0

Prosjekt under Kommunal- og  
moderniseringsdepartementet

Sikker teknisk infrastruktur  
i regjeringskvartalet 2014 2018 2 549,6 680,0

Prosjekter i reklamasjonsfasen 55,1

Samlet forslag post 33 2 107,5
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tene er det Statsbygg som må dekke eventuelle 
avvik fra avtalt styringsramme i prosjektene.

Budsjettforslag

De største prosjektene i 2016 er Framsenteret, 
Arendal politistasjon, Kongsvinger fengsel, bygge-
trinn 6 ved Universitetet i Nordland, kontorsted 
for Statens vegvesen i Steinkjer, Trondheim tra-
fikkstasjon og nytt ambassadeanlegg i New Delhi.

Bevilgningen foreslås økt med 173,3 mill. kro-
ner til 623,3 mill. kroner.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen skal dekke utstyr på eiendommene, 
påkostninger, utskiftinger og installering av tekniske 
anlegg på eiendommer som Statsbygg forvalter.

Bevilgningen for 2014 ble i hovedsak brukt til 
innkjøp som skal aktiveres og avskrives. Dette 
gjelder investeringer i IKT og større utstyr til 
Statsbyggs administrasjon og til drift av eiendom-
mene. I tillegg ble det brukt midler til mindre 
ombygginger på bygg innenfor husleieordnin-
gen. Utbedring av strømforsyningen i regjerings-
kvartalet ble ferdigstilt første kvartal 2014. 

Sikringstiltak i regjeringsbygningene og regjerin-
gens representasjonsanlegg pågår.

Budsjettforslag

I 2016 foreslås det å avsette 79,3 mill. kroner til 
innkjøp av utstyr og installering av tekniske 
anlegg på eiendommer som Statsbygg forvalter. I 
tillegg foreslås det 100 mill. kroner til bygnings-
messige utskiftinger og påkostninger. 

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 
26,7 mill. kroner til 179,3 mill. kroner i 2016.

Post 49 Kjøp av eiendommer, kan overføres

Bevilgningen skal dekke kjøp av eiendommer og 
tomter til bruk i aktuelle byggeprosjekter.

I 2014 ble det kjøpt eiendom for 137 mill. kro-
ner. Det ble bevilget 90 mill. kroner. Merforbru-
ket ble finansiert i tråd med fullmakter gitt av 
Stortinget. Det ble kjøpt tre mindre tomter til nytt 
Nasjonalmuseum på Vestbanen, eiendom til Høg-
skolen i Sogn og Fjordane i Sogndal, samt tomter 
til Kunst- og designhøgskolen i Bergen og til Ber-
gen fengsel.

Det foreslås en bevilgning på 73,9 mill. kroner 
på posten i 2016.

Tabell 6.5 Statsbyggs balanse

(i 1 000 kroner)

Regnskap
2013

Regnskap
2014

Overslag
2015

Overslag
2016

Eiendeler:

Omløpsmidler 614 796 331 916 473 356 402 636

Sum omløpsmidler 614 796 331 916 473 356 402 636

Inntektsgivende eiendommer:

Bygg under arbeid 3 488 983 2 485 426 3 766 863 5 535 703

Ferdigstilte bygg/eiendommer 31 730 632 34 020 012 34 716 012 34 843 212

Sum inntektsgivende eiendommer 35 219 615 36 505 438 38 482 875 40 378 915

Ikke-inntektsgivende eiendommer:

Bygg under arbeid 0 0 0 0

Ferdigstilte bygg/eiendommer 0 0 0 0

Obligasjoner/leieboerinnskudd 19 184 17 329 17 329 17 329

Sum ikke-inntektsgivende eiendommer 19 184 17 329 17 329 17 329

Inventar og utstyr 177 476 235 810 329 840 364 840

Sum anleggsmidler 35 416 275 36 758 577 38 830 044 40 761 084

Sum eiendeler 36 031 071 37 090 493 39 303 400 41 163 720
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Kap. 5445 Statsbygg

Post 39 Avsetning til investeringsformål

Under posten føres midler fra driftsregnskapet 
som avsettes til investeringsformål. Midlene blir 

ført til inntekt i statsregnskapet, jf. omtale under 
kap. 2445 Statsbygg, post 24 Driftsresultat, under-
post 24.5 Til investeringsformål.

Kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu

Post 40 Salgsinntekter, Fornebu

Under posten føres inntekter fra salg av gjenstå-
ende statlige arealer på Fornebu, se omtale under 

kap. 532 Utvikling av Fornebuområdet. Det fore-
slås budsjettert med uendrede salgsinntekter i 
2016.

Gjeld og egenkapital:

Kortsiktig gjeld 107 218 107 876 107 547 107 712

Rentebærende gjeld staten 2 569 428 2 669 537 3 574 728 4 475 778

Ikke rentebærende gjeld staten 19 184 17 222 17 222 17 222

Sum langsiktig gjeld 2 588 612 2 686 759 3 591 950 4 493 000

Reguleringsfond 507 579 224 040 89 682 66 434

Egenkapital ellers 32 827 662 34 071 817 35 514 221 36 495 575

Sum egenkapital 33 335 241 34 295 857 35 603 903 36 563 009

Sum gjeld og egenkapital 36 031 071 37 090 492 39 303 400 41 163 720

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

39 Avsetning til investeringsformål 1 076 572 1 029 976 1 029 976

Sum kap. 5445 1 076 572 1 029 976 1 029 976

Tabell 6.5 Statsbyggs balanse

(i 1 000 kroner)

Regnskap
2013

Regnskap
2014

Overslag
2015

Overslag
2016

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

40 Salgsinntekter, Fornebu 8 435 200 200

Sum kap. 5446 8 435 200 200
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Programkategori 13.40 Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

Utgifter under programkategori 13.40 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 13.40 fordelt på kapitler

Ansvarsområder

Forvaltningspolitikken handler om styring, orga-
nisering, ledelse og kompetanseutvikling i staten. 
Forvaltningspolitikken fastsetter felles rammer 
for hvordan forvaltningen bør arbeide og være 
organisert. Hver enkelt sektor, departement og 
underliggende virksomhet har et selvstendig 
ansvar for å organisere seg og arbeide slik at de 
politiske målene blir nådd. Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet har koordineringsansva-
ret for forvaltningspolitikken.

Departementet har ansvaret for koordinering 
av regjeringens IKT-politikk. Ansvaret innebærer 
å identifisere sektorovergripende utfordringer, og 
å initiere, koordinere og følge opp tverrgående til-
tak. IKT-politikken griper på tvers av alle sam-
funnssektorer, og er en viktig forutsetning for for-
enkling og effektivisering i offentlig sektor. IKT-
politikken bidrar også til å fremme innovasjon og 
verdiskaping i næringslivet, og sikre en bærekraf-
tig og inkluderende samfunnsutvikling. 

Arbeidet med digitalisering av offentlig sektor 
er både en del av forvaltningspolitikken og en del 
av den generelle IKT-politikken. Departementet 
har også et særskilt ansvar for å arbeide for en 
styrket og mer helhetlig tilnærming til informa-
sjonssikkerhet i statsforvaltningen.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er 
departementets fagorgan for forvaltnings- og IKT-
politikken i offentlig sektor. Difi skal arbeide for at 
forvaltningen, gjennom god organisering, ledelse 
og kompetanseutvikling, kjennetegnes av kvalitet, 
effektivitet, brukerretting, åpenhet og med-
virkning. Difi har en sentral rolle i arbeidet med å 
fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. 
Dette omfatter blant annet arbeid med omstilling, 
innovasjon, tidstyver, program for bedre styring 
og ledelse og klart språk. 

Difi skal samordne arbeidet med digitalisering 
i statsforvaltningen. Det innebærer blant annet å 

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

540 Direktoratet for forvaltning og IKT 391 299 343 541 439 607 28,0

541 IKT-politikk 15 039 13 440 12 989 -3,4

542 Internasjonalt IKT-samarbeid og 
utviklingsprogram 28 805 42 946 42 546 -0,9

Sum kategori 13.40 435 143 399 927 495 142 23,8

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

3540 Direktoratet for forvaltning og IKT 13 794 17 400 19 830 14,0

Sum kategori 13.40 13 794 17 400 19 830 14,0
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ha oppdatert kunnskap om status for digitaliserin-
gen i sektorene, å ta initiativ til tverrgående tiltak 
og å være en pådriver for virksomhetenes arbeid 
med digitalisering av arbeidsprosesser og tjenes-
ter. 

Direktoratet er fagorgan for forebyggende 
IKT-sikkerhet i statsforvaltningen. Direktoratet 
har også ansvar for tilsyn med offentlige og pri-
vate virksomheter etter forskrift om universell 
utforming av informasjons- og kommunikasjons-
teknologiske (IKT)-løsninger.

Difi har ansvar for å legge til rette for at offent-
lige virksomheter har god kompetanse og organi-
serer sine anskaffelser på en formålstjenlig og 
effektiv måte. Nærings- og fiskeridepartementet 
har det overordnede faglige ansvaret for offentlige 
anskaffelser. For nærmere omtale av anskaffelses-
området vises det til Prop. 1 S (2015–2016) for 
Nærings- og fiskeridepartementet.

Difi forvalter de nasjonale felleskomponentene 
Digital postkasse til innbyggerne, ID-porten og 
Kontakt- og reservasjonsregisteret. Difi forvalter 
også Offentlig elektronisk postjournal (OEP), den 
nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige 
anskaffelser (Doffin), Norge.no og registeret over 
åpne, offentlige data (data.norge.no).

Utviklingstrekk og utfordringer

Norge har en stor og velfungerende offentlig sek-
tor. Innbyggerundersøkelsen for 2015 er den 
tredje i rekken så langt. Difi har regnet om sva-
rene fra undersøkelsen til en gjennomsnittsskår 
på en skala fra 0 til 100. Det er framgang på mange 
områder siden 2013. Blant annet gikk inntrykket 
av hvor gode politiet er opp syv poeng fra 2013 til 
2015, og totalt ni poeng fra 2010. Også andre for-
hold knyttet til politiet har gått fram fra 2013. Det 
er også vesentlig framgang for Statens vegvesen 
og sykehusene fra 2013 til 2015. 

Innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne 
gjennomgående er tilfredse med det offentlige tje-
nestetilbudet, og at innbyggerne generelt har tillit 
til offentlig sektor selv om det er betydelige varia-
sjoner mellom tjenesteområdene. Undersøkelsen 
viser også at tilfredshet og tillit har økt siden 2013.

Norsk forvaltning skårer høyt på internasjo-
nale rangeringer når det gjelder tema som effek-
tivitet, retts- og forvaltningskultur og kontroll 
med korrupsjon. Likevel har forvaltningen utfor-
dringer. Utfordringene er dels knyttet til å 
utvikle en forvaltning som i større grad skaper 
resultater innen hver sektor, og dels å få forvalt-
ningen til å arbeide bedre på tvers av fag- og 
ansvarsområder. 

Det er stor variasjon i effektivitet innenfor de 
ulike sektorene. Statlige virksomheter må konti-
nuerlig arbeide for å sikre at organisering, tjenes-
ter og myndighetsutøvelse er tilpasset endringer i 
samfunnet, og de krav innbyggere og næringsliv 
stiller til virksomhetene. Et redusert finanspoli-
tisk handlingsrom gjør det stadig viktigere at 
statsforvaltningen bruker ressursene effektivt. 

Produktivitetskommisjonen peker i sin første 
rapport på at mer og bedre bruk av teknologi vil 
være avgjørende for økt produktivitet både i 
offentlig sektor og i næringslivet (NOU 2015: 1). 
Det er et stort uutnyttet potensial for effektivise-
ring gjennom bruk av IKT. Teknologiutviklingen 
åpner for nye måter å organisere forvaltningen på, 
og muliggjør helt nye typer offentlige tjenester. 
Dette forutsetter omstillingsevne og nært samar-
beid med innovasjons- og teknologikompetanse i 
privat næringsliv. IKT-politikken skal bidra til å 
løse utfordringer knyttet til produktivitet, omstil-
ling og effektivisering i offentlig sektor og i 
næringslivet.

Forvaltningen må bli bedre til å styre IKT-pro-
sjektene slik at de i større grad gjennomføres som 
planlagt, og gir resultater. Lover og regler må til-
late digital kommunikasjon med innbyggere og 
næringsliv, gjøre det mulig å gjenbruke informa-
sjon og legge til rette for automatisk saksbehand-
ling. Forvaltningens IKT-løsninger må være 
trygge. Et skiftende trusselbilde gjør det nødven-
dig å følge nøye med på IKT-sikkerheten i offent-
lig sektor.

Norge har lykkes på mange områder i arbeidet 
med å digitalisere offentlige tjenester. Etablerte 
fellesløsninger som ID-porten og Altinn brukes nå 
i stort omfang, både når det gjelder antall transak-
sjoner og antall tjenesteeiere som benytter løsnin-
gene. ID-porten hadde over 52 mill. transaksjoner 
i 2014, en økning på over 12 mill. fra 2013. Ved 
utgangen av 2014 var 571 tjenester tilgjengelig via 
ID-porten, en økning på 134 fra 2013. I 2014 ble 
det gjennomført 36,1 mill. transaksjoner i Altinn. 
Dette er en økning fra 29,3 mill. transaksjoner i 
2013. Bruk av fellesløsninger er en viktig forutset-
ning for økt digitalisering av offentlige tjenester. 
A-ordningen, eSøknad for bostøtte og eResept er 
eksempler på andre sentrale digitale tjenester 
som representerer en positiv utvikling i digitalise-
ringen av offentlige tjenester. 

Utviklingstakten i Norge har likevel stagnert 
noe i forhold til land det er naturlig å sammen-
ligne oss med. I United Nations e-Government sur-
vey 2014, en sammenlikning av de enkeltes lande-
nes e-forvaltning, rangeres Norge som nummer 
13. Dette er en nedgang fra 2012, da Norge var 
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rangert som nummer 8. Lav utbredelse av avan-
serte digitale tjenester bidrar til at norsk forvalt-
ning skårer relativt lavt. Avanserte tjenester inne-
bærer toveis digital kommunikasjon i forvaltnin-
gens kontakt med brukerne og tjenester som er 
tilpasset den enkelte brukergruppes behov, også 
på tvers av sektorer.

I EU-kommisjonens eGovernment Benchmark 
Report blir Norge rangert i gruppen for «modne» 
land, sammen med Danmark, Finland, Island, 
Nederland og Sverige. Norge ligger også langt 
framme internasjonalt når det gjelder befolknin-
gens tilgang til IKT og internett. Digital Agenda 
for Europe viser blant annet at 89,2 pst. av innbyg-
gerne i Norge var hyppige brukere av internett i 
2014. Denne målingen viser videre at 84,7 pst. av 
innbyggerne har hatt digital kontakt med offent-
lige myndigheter de siste 12 månedene. Likevel 
viser innbyggerundersøkelsen for 2015 at kun ca. 
50 pst. av innbyggerne mener de største offentlige 
selvbetjeningsløsningene over nett er gode eller 
svært gode. Dette tilsier at det er et stort potensial 
for ytterligere digitalisering og brukerretting av 
offentlige tjenester.

For å kunne hente ut gevinstene av digitalise-
ringen i offentlig og privat sektor må befolkningen 
ha mulighet til å ta i bruk de digitale tjenestene. 
Befolkningen må blant annet ha den nødvendige 
digitale basiskompetansen. Selv om store deler av 
den norske befolkningen er aktive internettbru-
kere, er det fortsatt ulikheter i digital kompetanse 
og deltakelse. Ulikhetene er primært knyttet til 
demografiske faktorer som alder, utdanning, etni-
sitet og yrkesdeltakelse. Den første målingen av 
universell utforming av nettsider som tilsynet i 
Difi har gjennomført, viser at norske virksom-

heter har en utfordring med å nå målene for uni-
versell utforming. Dette gjelder både i privat og 
offentlig sektor.

De som forvalter IKT-løsninger, må ta hensyn 
til innbyggernes digitale kompetanse. Tjenestene 
må være enkle, brukervennlige og tilgjengelige 
for alle. Og de som ikke deltar digitalt, må ha gode 
alternativer. 

Avansert bruk av IKT kan styrke næringsli-
vets konkurranseevne, fremme innovasjon og øke 
samfunnets totale produktivitet. Det forutsetter til-
strekkelig tilgang på avansert IKT-kompetanse og 
høy kvalitet innen forskning og utvikling på feltet. 
En særskilt utfordring i den sammenheng er man-
gelfull tilgang på personer med høy kompetanse 
på IKT-sikkerhet.

Tilgang til åpne, offentlige data er viktig for 
verdiskaping og innovasjon. Det kan bidra til at 
private aktører kan utvikle nye tjenester, produk-
ter og forretningsmodeller basert på disse data-
ene. Selv om det har skjedd en positiv utvikling 
de senere årene, er det fortsatt mulig å øke 
mengden av tilgjengelige offentlige data for vide-
rebruk.

Den raske utviklingen innen såkalte stordata 
gir store muligheter og utfordringer, ikke minst 
innen personvernet. Næringsliv og offentlig sek-
tor vil ha behov for innsikt og kompetanse for å 
utnytte potensialet i stordata på en samfunnsnyttig 
måte.

Deleøkonomi er en ny trend som gjør seg sta-
dig mer gjeldende og utfordrer flere etablerte 
næringer i for eksempel transport og hotellbran-
sjene. Det er behov for mer kunnskap om hvordan 
denne utviklingen vil påvirke norsk samfunn og 
økonomi i årene framover.
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Mål og rapportering, strategier og tiltak

Hovedmål 1 Forvaltningen i Norge er effektiv, åpen 
og har høy tillit i befolkningen 

Forvaltningen skal ha høy tillit i befolkningen, og 
tilby gode offentlige tjenester. Departementet vil 
arbeide for å styrke kvalitet, effektivitet, bruker-
retting, åpenhet og medvirkning i forvaltningen. 
Enklere regler, mindre byråkrati og mer aktiv 
bruk av IKT vil skape større frihet i hverdagen, og 
et bedre møte mellom offentlig sektor og innbyg-
gerne. Arbeidet skal forankres i sentrale forvalt-
ningsverdier som demokrati, rettsikkerhet, faglig 
integritet og effektivitet. Arbeidet med å fornye, 
forenkle og forbedre offentlig sektor, herunder 
jakten på tidstyver i staten, og digitalisering og 
IKT for produktivitet og bedre tjenester, er også 
omtalt i del I under pkt. 2.4 En enklere hverdag 
for folk flest. 

Rapport

Innbyggerundersøkelsen 2015 viser at 70 pst. av 
befolkningen mener det offentlige følger lover og 
regler, og at innbyggerne behandles med respekt. 
Mange gir uttrykk for at det offentlige tilbyr tje-

nester av god kvalitet, gir innbyggerne stor valg-
frihet og lytter til innbyggerne. Et flertall (52 pst.) 
er enige i at det offentlige behandler alle grupper 
rettferdig. For disse forholdene er innbyggerne 
mer fornøyde i 2015 enn de var i 2013. Samtidig 
viser undersøkelsen at andelen innbyggerne som 
mener det er mye plunder og heft i møte med det 
offentlige, har økt fra 2013 til 2015 (47 pst.). Kun 
43 pst. mener at det offentlige er åpent for innbyg-
gernes innsyn i saker og 30 pst. mener det offent-
lige bruker ressursene på en effektiv måte. 
Undersøkelsen viser også at det gjenstår arbeid 
med klart språk i det offentlige, og at brukerret-
tingsarbeidet ikke er godt nok.

Et viktig stikkord i fornyingsarbeidet er økt 
valgfrihet. Som innbyggere bør vi få flere mulighe-
ter, både til å delta og til å motta ulike tjenester til-
passet den enkelte ønsker og behov. Private og fri-
villige skal i større grad kunne levere velferds-
tjenester innenfor rammen av et offentlig finansi-
ert tilbud. Køer og ventetider skal reduseres ved 
at brukerne skal få bedre mulighet til å benytte 
private tilbud for det offentliges regning. Departe-
mentet har utarbeidet veilederen Brukervalg i 

Tabell 6.6 Mål for programkategori 13.40 Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

Hovedmål Delmål

1. Forvaltningen i Norge er effektiv, 
åpen og har høy tillit i befolkningen

1.1. Være en pådriver for en mer brukerrettet og effektiv for-
valtning

1.2. God informasjon om ressursbruk og resultatoppnåelse i 
forvaltningen er lett tilgjengelig

1.3. Styrket samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor
1.4. Robust drift og hensiktsmessig videreutvikling av felles 

IKT-løsninger
1.5. Styrket arbeid med informasjonssikkerheten i  

statsforvaltningen
1.6. Bedre offentlige anskaffelser som strategisk virkemiddel 

for forvaltningsutvikling og økt innovasjon

2. En IKT-politikk for verdiskaping  
og deltakelse for alle

2.1. Utvikle, sammenfatte og følge opp en helhetlig, 
overordnet IKT-politikk

2.2. Styrket digital deltakelse og kompetanse for grupper 
med størst behov

2.3. Legge til rette for trygg bruk av skytjenester i forvaltnin-
gen og samfunnet

2.4. Økt tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlige data i 
sentrale sektorer

2.5. Arbeide for internasjonal forankring av norsk IKT-
politikk
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kommunal tjenesteyting for kommuner som vurde-
rer å innføre brukervalg.

Å redusere og fjerne tidstyver dreier seg om å 
gjøre møtet med offentlig forvaltning enklere for 
enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv. 
Færre tidstyver vil spare tid for ansatte, som der-
med kan gi bedre tjenester til innbyggere og 
næringsliv. Oppdraget med å fjerne tidstyver fort-
setter i 2015. Dette året har statlige virksomheter 
fått i oppdrag å jakte på tidstyver som stjeler tid fra 
brukerne, såkalt «brukerrettede» tidstyver. Sta-
tens brukere er både innbyggere, næringsliv, ide-
elle organisasjoner og kommuner. En klart bru-
kerrettet reform som allerede er innført og som 
sparer tid og ressurser, er A-ordningen, som gir 
enklere rapportering for arbeidsgivere.

Regjeringens program for bedre styring og 
ledelse i forvaltningen, som løper fra april 2014 til 
april 2017, er godt i gang. Programmet skal gjen-
nom tiltak på fem områder bidra til bedre resultato-
rientering og gjennomføringskraft i statsforvaltnin-
gen. Hovedmålgruppen for programmet er topple-
dere i departementene og underliggende statlige 
virksomheter, jf. nærmere omtale i programkate-
gori 13.00. I 2014 og 2015 ble det iverksatt tiltak for 
å redusere antallet mål i styringen av statlige virk-
somheter. Departementene og virksomhetene har 
fått hjelp til å prioritere, både gjennom rådgivning 
og tiltak knyttet til økt kompetanse. Departementet 
har tydeliggjort hvilke krav som stilles til statlige 
ledere. Samtidig har departementet etablert ord-
ninger som skal bidra til lederutvikling for topple-
dere, økt strategisk IKT-kompetanse og bedre 
gjennomføring av IKT-prosjekter. Ett av disse tilta-
kene er tilbud om videreutdanning i etatsstyring 
ved Universitetet i Oslo.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
og Finansdepartementet arbeider i fellesskap med 
å utarbeide en revidert utredning av beslutnings-
grunnlag for statlige tiltak (utredningsinstruk-
sen). Arbeidet er del av program for bedre styring 
og ledelse, og formålet er å skaffe forvaltningen et 
best mulig beslutningsgrunnlag for statlige tiltak. 
En revidert og forenklet utredningsinstruks med 
tilhørende veileder skal etter planen foreligge i 
løpet av 2015. Instruksen skal bli enklere og mer 
konkret enn tidligere, og det er fastsatt minste-
krav til utredning. Det blir videre stilt tydelige 
krav til at utredningen skal stå i forhold til hvor 
omfattende tiltaket er, og hvor mange som blir 
berørt. Samfunnsøkonomisk analyse skal bli 
brukt i flere saker enn tidligere. 

I 2014 ble det gjennomført en ekstern evalue-
ring av Difi. Evalueringen viser at Difi gjennomgå-

ende har levert i henhold til konkrete bestillinger 
og oppgaver i tildelingsbrev og styringsdialog. 
Evalueringen stiller videre spørsmål ved hvorvidt 
Difi i tilstrekkelig grad har levert i henhold til 
departementets mål, og omgivelsenes forventnin-
ger om at Difi skal være en strategisk pådriver for 
endring og fornyelse i forvaltningen og samord-
ning når det gjelder digitalisering i offentlig sek-
tor. Departementet arbeider med oppfølging av 
evalueringen.

Undersøkelser viser at offentlige oppgaver 
ikke løses med utgangspunkt i brukernes behov, 
men i stedet tar utgangspunkt i virksomhetenes 
behov. Tjenestedesign er en metodikk som har 
vist seg å være et nyttig verktøy for å styrke inno-
vasjonsarbeidet både i offentlig og privat sektor. 
Metodikken hjelper virksomhetene med å 
designe effektive, brukerrettede tjenester. I tje-
nestedesign er utgangspunktet brukerens behov 
og opplevelse av tjenesten. Dette gir helt andre 
løsninger enn dersom man tar utgangspunkt i for-
valtningens behov. I 2014 ga departementet til-
skudd til Norsk design- og arkitektursenter til 
Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Formå-
let med tilskuddet var å bidra til å øke kompetan-
sen i offentlig sektor om bruk av designbaserte 
metoder i utformingen av offentlige tjenester og 
politikk. 

Norge utarbeider i løpet av 2015 sin tredje 
handlingsplan i Open Government Partnership 
(OGP). Det er opprettet et OGP-råd fra det sivile 
samfunn som skal gi innspill og være med på å 
iverksette planen.

Digital postkasse til innbyggerne ble lansert 
av Difi i slutten av 2014. Prosjektet ble gjennom-
ført som planlagt. I løpet av første halvår av 2015 
har NAV, Statens innkrevingssentral, Kreftregiste-
ret og Husbanken tatt løsningen i bruk.

Samarbeidsrådet for styring og koordinering 
av digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor (Skate) 
arbeidet i 2014 videre med å etablere felles ram-
mer for de nasjonale felleskomponentene. Under 
ledelse av Difi har virksomhetene som er repre-
sentert i Skate utarbeidet et veikart som avklarer 
behov for fellesløsninger og beskriver hvordan 
disse behovene kan løses. Skate har fortsatt dette 
arbeidet i 2015 med konkretisering av målbilder 
og krav til utvikling av alle fellesløsninger i offent-
lig sektor.

På informasjonssikkerhetsområdet har Difi 
utviklet et praktisk rettet veiledningsmateriale i 
tett dialog med brukerne og andre veiledningsak-
tører. Felles opplæringstiltak i form av et e-lærings-
program har også vært under utvikling.
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Strategier og tiltak

Innenfor Regjeringens program for bedre styring 
og ledelse vil det i 2016 bli startet opp et utvidet 
og systematisk opplegg for kompetanseutvikling 
for ledere i staten. I første omgang vil opplegget 
rette seg inn mot å styrke IKT-kompetanse for 
ledergruppene i departementene med virksom-
hetsledere i deres underliggende virksomheter, 
og et mer generelt lederutviklingsprogram for 
toppledergrupper i departementer og statlige 
virksomheter. 

På styringsområdet arbeides det videre med 
bedre målstyring med færre mål, mindre detal-
jstyring og tydeligere overordnede prioriteringer 
blant annet med rådgivning overfor departemen-
ter og virksomheter. Et annet tiltak er å vurdere 
etablering og innretning av systematiske sektora-
nalyser. I programmet arbeides det også med til-
tak for å bedre forvaltningens evne til samordning 
gjennom læring av god praksis blant annet på sty-
rings- og ledelsesområdet.

Norge vil gjeninntre som medlem av European 
Institute of Public Administration (EIPA) fra 2016. 
Formålet med deltakelsen er blant annet bedre 
samarbeid og mer effektiv bruk av kompetanse-
utviklingstiltak for å øke EU/EØS-kompetansen i 
norsk forvaltning.

Data om resultater og effektivitet i offentlig tje-
nesteproduksjon, og hvor effektivt staten drives, 
må forbedres. På departementets fagområder vil 
et helhetlig system med statistikk og indikatorer 
som viser utviklingen innenfor organisering, 
ledelse og kompetanse, oversikt over Norges digi-
tale tilstand og digitalisering og brukerretting i 
offentlig sektor bli etablert i 2016.

For å øke tempoet i digitaliseringen og forny-
ingen av offentlig sektor vil Regjeringen foreslå 
flere tiltak. Det vil også bli gjennomført tiltak for 
bedre samordning av felles infrastruktur, tjenester 
for digitalisering og fornying av offentlig forvalt-
ning.

En helhetlig og forutsigbar finansieringsord-
ning for små til mellomstore digitaliseringspro-
sjekter (medfinansieringsordningen) skal gi mer 
effektiv bruk av fellesskapets ressurser og bedre 
tjenester til befolkningen. Medfinansieringsord-
ningen skal forvaltes av Difi, og innebærer at stat-
lige virksomheter kan søke Difi om støtte til deler 
av prosjektenes investeringskostnader. Ordnin-
gen skal prioritere digitaliseringsprosjekter som 
er lønnsomme og gir mer effektiv bruk av samfun-
nets ressurser. I vurderingen av søkerne vil Difi 
vektlegge virksomhetens plan for realisering av 
gevinster. Virksomheter med virksomhetsinterne 

gevinster må tilbakebetale gevinster i tråd med på 
forhånd vedtatt gevinstrealiseringsplan.

Departementet vil fra 1. januar 2016 etablere 
et IKT-prosjektråd (Digitaliseringsrådet) som skal 
gi råd og sikre bedre og mer profesjonell gjen-
nomføring av IKT-prosjekter i staten. Digitalise-
ringsrådet skal bidra til at færre prosjekter over-
skrider sine budsjetter, og at gevinster av IKT-pro-
sjekter blir realisert i form av kvalitet for bru-
kerne og effektiv ressursbruk for staten.

Rådet skal gjennomgå beslutningsgrunnlag og 
styringsdokumenter for planlagte statlige IKT-pro-
sjekter som koster mellom 10 og 750 mill. kroner. 
Det vil si prosjekter som ikke er pålagt å benytte 
Finansdepartementets kvalitetssikringsordning. 
Tiltaket skal bidra til bedre styring og gjennomfø-
ring av IKT-prosjekter ved å etablere et ramme-
verk for systematisk læring og dokumentasjon på 
tvers i staten. Rådet skal bestå av erfarne prosjekt-
ledere fra privat og offentlig sektor samt statlige 
IKT-direktører og virksomhetsledere. Difi skal 
være sekretariat for prosjektrådet. Det er frivillig 
for statlige virksomheter å bruke rådet.

Departementet vil vurdere flere tiltak for å få 
mer systematisk arbeid med og større oppmerk-
somhet på gevinstrealisering knyttet til digitalise-
ringsprosjekter. Det kan kreves særlig innsats for å 
få til realisering av gevinster ved prosjekter som 
går på tvers av offentlige virksomheter og sektorer.

Statlige forvaltningsorganer som i dag sender 
post på papir til innbyggerne, skal ta i bruk Digital 
postkasse til innbyggere innen første kvartal 2016. 
Også i 2016 vil det være en prioritert oppgave for 
Difi å jobbe for at Digital postkasse til innbyggerne 
tas i bruk, både av tjenesteeiere og innbyggere.

Departementet vil arbeide videre med en hel-
hetlig og langsiktig forvaltning av de nasjonale fel-
leskomponentene. Styring, organisering og 
finansering av fellesløsninger må bli mer effektiv 
og forutsigbar. Der det er hensiktsmessig, bør fel-
les behov i stat og kommune løses sammen. 
Bedre IKT-løsninger i kommunal sektor er en for-
utsetning for å skape gode tjenester til innbyggere 
og næringsliv. Bedre informasjonsforvaltning kan 
øke kvaliteten på offentlige tjenester, styrke sik-
kerheten og bedre personvernet. I 2016 vil depar-
tementet prioritere arbeidet med en helhetlig poli-
tikk for informasjonsforvaltning.

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er en 
felles publiseringstjeneste på internett for statlige 
virksomheter som utarbeider elektroniske 
postjournaler. OEP er et viktig tiltak for å bidra til 
økt åpenhet og gjennomføring av offentlighetsprin-
sippet i forvaltningen. OEP sikrer at alle innbyg-
gere har like muligheter til å be om innsyn i offent-
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lige dokumenter. Det er behov for å utvikle en ny 
OEP-løsning for å ivareta nye krav til informasjons-
sikkerhet og effektivisere ytterligere arbeidspro-
sesser og innsynsbehandling i forvaltningen.

Regjeringens ambisjoner for digitalisering av 
forvaltningen skal gjennomføres innenfor ram-
mene av kravene for informasjonssikkerhet. Arbei-
det koordineres gjennom en egen handlingsplan. 

Anskaffelsesregelverket er under revisjon, og 
nye regler ventes vedtatt våren 2016. Det vil der-
for være en prioritert oppgave for Difi i 2016 å 
oppdatere veiledningsmateriell, verktøy og maler 
slik at det er i tråd med de nye reglene, og slik at 
handlingsrommet i det nye regelverket synliggjø-
res. De nye reglene vil stille økte krav til elektro-
nisk kommunikasjon i anskaffelsesprosessene. 
Det vil være en prioritert oppgave for direktoratet 
å fortsette arbeidet med digitalisering av anskaf-
felsesprosessen. Digitalisering skal bidra til bedre 
regeletterlevelse og forenkling for oppdragsgi-
vere og leverandører. 

Det nye regelverket vil også legge bedre til 
rette for strategisk bruk av offentlige anskaffelser. 
Difi skal bidra til at oppdragsgivere har nødvendig 
kunnskap om og verktøy for å kunne ivareta miljø- 
og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser, og for 
å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial 
dumping. 

Gode anskaffelser forutsetter både en profe-
sjonell bestiller- og leverandørside. Offentlige 
oppdragsgivere må øke sin kompetanse, utvikle 
gode prosesser og organisere og følge opp sine 
innkjøp med sikte på leverandørutvikling og inno-
vasjon. Offentlig sektor trenger god kunnskap om 
markedet. Samhandling med privat næringsliv er 
viktig. Det kan bidra til økt konkurranse og at 
markedet kan levere nye og bedre løsninger til 
offentlige virksomheters utfordringer.

I løpet av 2016 vil Difi få som oppgave å inngå 
og forvalte sentrale rammeavtaler på vegne av 
statlige forvaltningsorganer i sivil sektor. Målet er 
mer profesjonelle, effektive og enkle innkjøpspro-
sesser samt bedre og mer gunstige kjøp. Mer 
kostnadseffektive innkjøp kan oppnås ved at en 
sentral enhet forhandler vilkårene ved kjøp av 
standardiserte produkter, i stedet for at en rekke 
ulike etater gjør den samme jobben hver for seg. 
Gjennomføringen av anskaffelser er tid- og ressur-
skrevende, og felles rammeavtaler kan frigjøre 
ressurser til andre prioriterte oppgaver. Slike avta-
ler vil innebære en administrativ forenkling, og er 
et konkret tiltak for å profesjonalisere og effektivi-
sere de offentlige innkjøpsprosessene. 

Rammeavtalene skal være obligatoriske for 
statlige forvaltningsorganer i sivil sektor, men 

virksomhetene skal ha adgang til fravalg i enkelt-
konkurranser. På den måten kan en virksomhet 
velge ikke å delta i en enkelt avtale hvis den anser 
denne som ufordelaktig. For å unngå uheldige 
markedsvirkninger skal det jevnlig utføres mar-
kedsanalyser.

Departementet vil fortsette å støtte Nasjonalt 
program for leverandørutvikling med særlig vekt 
på innovative og effektive IKT-anskaffelser.

Hovedmål 2 En IKT-politikk for verdiskaping og 
deltakelse for alle

Regjeringen vil legge til rette for at Norge utnytter 
mulighetene bruk av IKT gir for verdiskaping og 
innovasjon. En viktig del av dette er å sikre digital 
deltakelse og øke den digitale kompetansen i 
befolkningen slik at alle kan nyttiggjøre seg 
mulighetene den økende digitaliseringen av sam-
funnet skaper for innbyggere og næringsliv.

Rapport

For å bedre kunnskapsgrunnlaget for IKT-politikken 
har departementet har blant annet sammenstilt et 
sett med indikatorer – Det Digitale Norge – som 
skal gi et bilde av utviklingen over tid. Dette skal 
også gi et bedre grunnlag for kunnskapsbaserte 
beslutninger og i utforming av IKT-politikken.

I dialog med Kunnskapsdepartementet har 
departementet fulgt opp en samfunnsøkonomisk 
analyse knyttet til behovet for og tilgangen til 
avansert IKT-kompetanse i Norge i framtiden2. 
Analysen viser at det er en betydelig økning i 
behovet for IKT-utdannede fram mot 2030. I 
offentlig sektor gjelder dette særlig innenfor sik-
kerhet, helse og utdanning. Departementet har 
også tildelt midler til Norgesuniversitetets satsing 
på IKT-kompetanse innen høyere utdanning.

Som forvalter av forskrift om universell utfor-
ming av informasjons- og kommunikasjonstekno-
logiske (IKT)-løsninger har departementet fulgt 
opp eksterne utredninger vedrørende forskriftens 
virkeområde for opplærings- og utdanningssekto-
ren. Departementet har også startet et samarbeid 
med Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet om utarbeidelse av ny handlingsplan for 
universell utforming hvor IKT er et prioritert 
område.

Departementet følger opp arbeidet med vide-
rebruk av offentlige data i samarbeid med Difi. 
Arbeidet har blant annet omfattet implementering 

2 Dimensjonering  av avansert IKT-kompetanse, DAMVAD 
Norge, 2013
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av revisjoner i EU-direktivet om viderebruk av 
offentlig informasjon i norsk rett. Selv om direkti-
vet har blitt forsinket i den offisielle EFTA-proses-
sen, har departementet i 2014 gjennomført en 
offentlig høring om forslag til endringer i offentle-
glova, basert på det vedtatte direktivet. I videre-
bruksarbeidet har departementet rettet spesiell 
oppmerksomhet mot fem samfunnsområder som 
antas å gi store samfunnsøkonomiske gevinster. I 
perioden har det vært en vesentlig utvikling når 
det gjelder tilgjengeliggjøring av offentlige geo-
data og transportdata.

For å identifisere juridiske hindringer mot 
bruk av skytjenester har departementet identifi-
sert lover og regelverk hvor det kan være behov 
for tilpasning for bruk av skytjenester. I 2015 har 
departementet startet arbeidet med å utvikle en 
nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Den 
juridiske gjennomgangen har her vært et viktig 
underlag for utviklingen av strategien.

Strategier og tiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
utarbeider nå en melding til Stortinget om Regje-
ringens helhetlige IKT-politikk. Dette skjer i nær 
dialog med berørte fagdepartementer. Meldingen 
skal synliggjøre Regjeringens prioriteringer og 
ambisjonsnivå for hvordan IKT kan støtte foren-
kling og effektivisering, bidra til økt produktivitet 
og styrke deltakelse og inkludering. Meldingen vil 
legge særlig vekt på IKTs rolle i en brukerrettet 
og effektiv forvaltning. Meldingen skal legges 
fram for Stortinget i 2016. Meldingen vil også vise 
til relevante problemstillinger fra produktivitets-
kommisjonens første rapport. 

Norsk mediebarometer 2014 fra SSB viser at 
stadig flere nordmenn er digitale. Undersøkelsen 
viser samtidig at 12 pst. av befolkningen mellom 9 
og 79 år ikke bruker internett på en gjennom-
snittsdag. Undersøkelsen har ikke kartlagt befolk-
ningens digitale kompetanse, men erfaring fra 
drift av digitale tjenester i offentlig og privat sek-
tor tilsier at flere innbyggere trenger hjelp til å til-
egne seg grunnleggende IKT-kompetanse. Regje-
ringen vil derfor bidra til at alle som ønsker å 
bruke internett, skal få muligheten til det. Innsat-
sen skal kanaliseres via det toårige programmet 
for økt digital deltakelse og kompetanse (Digidel 
2017). Digidel 2017 er et tverrsektorielt samar-
beid mellom aktører i offentlig sektor, markedsak-
tører og frivillig sektor. Programmets målgrupper 
vil være eldre, førstegenerasjons innvandrere, 
hjemmeværende og de som står utenfor arbeidsli-
vet. Når programmet avsluttes i 2017, skal det ha 

skjedd en betydelig nedgang i antallet ikke-
brukere/svake IKT- og internettbrukere slik det 
måles i offisiell statistikk fra SSB og ledende fag-
miljøer på området.

I samarbeid med Difi vil departementet over-
våke teknologisk og internasjonal utvikling innen 
universell utforming av IKT. Departementet vil 
vurdere å revidere forskrift om universell utfor-
ming av informasjons- og kommunikasjonstekno-
logiske (IKT)-løsninger, blant annet i lys av utred-
ningen om universell utforming av IKT i utdan-
ningssektoren. 

Departementets oppmerksomhet på tilgjenge-
liggjøring og bruk av prioriterte datasett innenfor 
utvalgte sektorer fortsetter i 2016. Revidert EU-
direktiv om viderebruk av offentlige data vil dessu-
ten bli fulgt opp. Kommunal- og moderniseringsde-
partementet vil også gjøre lisensieringen av offent-
lige datasett mer tilpasningsdyktig for de forskjel-
lige behov som finnes i offentlig forvaltning.

Departementet vil legge fram nasjonal strategi 
for bruk av skytjenester primo 2016. Strategien 
skal ha med vurderinger av sårbarhet og sikker-
het slik det framkommer av IKT-sårbarhetsutval-
gets (Lysne-utvalget) kommende utredning. Med 
utgangspunkt i strategien vil departementet tilret-
telegge for at næringsliv og offentlige aktører i 
større grad kan ta i bruk skytjenester. Viktige til-
tak vil være etablering av et miljø og en nettres-
surs for veiledning ved anskaffelse av skytjenes-
ter. Departementet vil også vurdere ulike model-
ler for offentlig innkjøp av skytjenester.

Departementet har iverksatt en studie for å 
kartlegge bruken av stordata og de muligheter og 
utfordringer som følger med denne bruken. 
Departementet vil vurdere behovet for en strategi 
på området, med vekt på offentlig sektor.

Prioriteringer i den nasjonale IKT-politikken 
blir påvirket av utviklingen internasjonalt. Et 
eksempel er EUs satsing for å fremme et digitalt 
indre marked i Europa, herunder å legge til rette 
for enkel elektronisk kommunikasjon over lande-
grensene. Norge bidrar i det internasjonale arbei-
det på IKT-området, og innsatsen er særlig rettet 
mot EU og OECD. Norge tar sikte på å delta i EU-
fora som vil følge opp EU-kommisjonens strategi 
for et digitalt indre marked.3 Norge deltar i ulike 
internasjonale fora og EU-program, blant annet 
Connecting Europe Facility (CEF), se også omtale 
under kap. 542 Internasjonalt IKT-samarbeid og 
utviklingsprogram. 

3 European Commission: A Digital Single Market Strategy 
for Europe (http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-
market/docs/dsm-communication_en.pdf)
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Kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT skal bidra til å 
nå målene om at forvaltningen er effektiv, åpen og 
har høy tillit i befolkningen og en IKT-politikk for 
verdiskaping og deltakelse for alle.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten dekker lønn til ansatte, 
husleie og andre faste driftsutgifter for direktora-
tet. Difi er lokalisert i Oslo og Leikanger. 

Rapport

Program for bedre styring og ledelse har vært 
styrende for mye av Difis arbeid med utvikling av 
offentlig sektor i 2014. Samtidig har Difi gitt vik-
tige bidrag til arbeidet med klart språk, fjerning 
av tidstyver, innovasjon i offentlig sektor og digi-
tal læring. Difi har hatt stor pågang om å gi 
bistand til andre departementer i deres 
utviklingsarbeid. Også i 2014 har Difi prioritert 
direktoratsnivået og spørsmål knyttet til hvordan 
dette nivået kan tilføre merverdi, og ikke bli et 
unødig byråkratiserende mellomledd. Et annet 
sentralt tema for Difis utredninger og rådgivning 
har vært forvaltningens evne til samhandling og 
samordning. Gjennom kunnskapsbygging og for-
midling har Difi identifisert og satt søkelys på 
sektorovergripende utviklingstrekk og problem-
stillinger, og foreslått forbedringstiltak. Slik har 
Difi bidratt til kunnskapsoverføring på tvers i for-
valtningen. 

Difi forvalter av tre av de nasjonale felleskom-
ponentene. I 2014 utarbeidet Difi en strategi for 
videre utvikling og forvaltning av ID-porten, i sam-
råd med interessenter og brukere. Digital post-
kasse til innbyggere ble produksjonssatt i novem-
ber 2014. I september 2015 hadde over en halv mil-
lion innbyggere opprettet en digital postkasse.

I 2014 utredet Difi mulige løsninger for mel-
dingsutveksling i offentlig sektor. I 2015 startet 
Difi arbeidet med en pilotordning for slik mel-
dingsutveksling, i samarbeid med Brønnøysund-
registrene og KS. Pilotordningen gjennomføres i 
tråd med utredningens anbefalinger. Formålet er 
å prøve ut hvordan eksisterende versjoner av sak/
arkivsystem kan tas i bruk for å oppnå rask utbre-
delse av digital meldingsutveksling, til en lav kost-
nad. 

Difi vurderte for første gang kvaliteten på 52 
utvalgte offentlige digitale tjenester i 2014. I 
undersøkelsen la Difi særlig vekt på gode bruker-
opplevelser. Resultatet viser at det er behov for å 
arbeide videre med brukskvaliteten på tjenestene.

I 2014 har direktoratet prioritert å gi virksom-
hetene veiledning i styring og kontroll med infor-
masjonssikkerhet, jf. krav i eForvaltningsforskrif-
ten om at alle virksomheter skal ha internkontroll 
på informasjonssikkerhetsområdet fra 2014. 

Tilsynet for universell utforming av IKT-løs-
ninger startet tilsynsgjennomføringen i 2014 med 
tre prøvetilsyn. Dette dannet grunnlaget for utar-
beidelse av videre tilsynsstrategi og gjennomfø-
ring av ordinære tilsyn i 2015.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 201 991 190 011 209 413

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 57 750 28 246 44 105

22 Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker  
digital posttjeneste 9 349 18 300 14 415

23 Elektronisk ID og Sikker digital posttjeneste,  
kan overføres 122 209 106 984 95 902

25 Medfinansieringsordning for lønnsomme  
IKT-prosjekter, kan overføres 75 000

71 Tilskudd til IKT-standardisering 772

Sum kap. 0540 391 299 343 541 439 607
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Antall aktive offentlige virksomheter på e-han-
delsplattformen økte med 55 pst. i løpet av 2014. 
Omsetningen økte fra 7,8 til 10,6 mrd. kroner, og 
kom både som resultat av nye brukere og økt 
bruk av eksisterende kunder. Tallene for utvikling 
i bruk av elektronisk faktura er også gode. Vek-
sten i antall brukere, og vekst i antallet transaksjo-
ner, har vært på omkring 300 pst. i 2014, til mer 
enn 32 000 mottakere og nærmere 10 millioner 
fakturatransaksjoner. 

Difis veiledning er et viktig virkemiddel for å 
styrke forvaltningens faglige kompetanse om 
anskaffelser. Difis hovedkanal ut mot innkjøperne 
er anskaffelser.no. Portalen hadde i 2014 om lag 
130 000 unike besøkende. Tilbudet utvikles konti-
nuerlig basert på behovene innkjøperne i Norge 
har. 

Difis arbeid med leverandørutvikling og inno-
vasjon er et prioritert område. I 2014 ble det lagt 
særskilt vekt på å jobbe videre med å utvikle sta-

tistikk og styringsdata på anskaffelsesområdet. 
Dette vil gi ledere nødvendig styringsinformasjon 
for effektivt å kunne sette mål og styre anskaffel-
sesområdet i den enkelte virksomhet. 

Budsjettforslag

For å effektivisere innkjøp får Difi i 2016 i oppgave 
å inngå og forvalte sentrale rammeavtaler på 
vegne av statlige forvaltningsorganer i sivil sektor. 
Sentrale rammeavtaler kan være aktuelle for kjøp 
av standard IKT-utstyr og IKT-støttefunksjoner, 
kontorutstyr og -rekvisita, visse typer konsu-
lenttjenester, men også for nye produkter som for 
eksempel skytjenester. Enheten opprettes for fire 
år, og skal evalueres før det tas stilling til videre 
drift, form og finansiering. Ordningen finansieres 
gjennom rammeoverføringer fra departementene. 
Det legges til grunn følgende utgiftsfordeling:

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgnin-
gen på posten med 12,5 mill. kroner, hvorav 12,1 
mill. kroner overføres fra andre departementers 
budsjettkapitler. 

E-fakturaområdet har vært igjennom en etable-
ringsfase for teknisk infrastruktur og etablering av 

nasjonalt elektronisk handelsformat (EHF) for fak-
tureringsprosesser, og er nå over i en driftsfase 
med jevnlig oppfølging. Det foreslås derfor å øke 
posten med 4,5 mill. kroner mot en tilsvarende 
reduksjon på post 21, jf. omtale på post 21. 

Departement Beløp

Utenriksdepartementet 515 000

Kunnskapsdepartementet 1 425 000

Kulturdepartementet 287 000

Justis- og beredskapsdepartementet 2 845 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 423 000

Arbeids- og sosialdepartementet 1 294 000

Helse- og omsorgsdepartementet 455 000

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 744 000

Nærings- og fiskeridepartementet 345 000

Landbruks- og matdepartementet 148 000

Samferdselsdepartementet 1 954 000

Klima- og miljødepartementet 236 000

Finansdepartementet 1 323 000

Forsvarsdepartementet 370 000

Olje- og energidepartementet 136 000

Sum 12 500 000
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Difi gjennomfører en rekke utviklingsoppga-
ver av ulik karakter og varighet. Difi ser et behov 
for å kunne styrke sin evne til å kunne håndtere 
dette mer helhetlig og effektivt ved bruk av egne 
ansatte. Skillet mellom faste oppgaver og 
utviklingsoppgaver er ikke entydig i en virksom-
het som Difi. Det foreslås derfor å øke posten 
med 2 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon 
på post 21, jf. omtale på post 21.

Videre foreslås det en økning på 2,5 mill. kro-
ner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 571 Ram-
metilskudd til kommuner, post 64 for arbeidet Difi 
gjør som kompetansemiljø for innovasjon, rettet 
mot kommunene, jf. omtale under kap. 571, post 64.

Det foreslås å redusere bevilgningen med 1,5 
mill. kroner som følge av at Difis innsats knyttet til 
internasjonale oppdrag er redusert i forhold til tid-
ligere år, jf. omtale under kap. 3540 Direktoratet 
for forvaltning og IKT, post 04. 

Samlet foreslås det en bevilgning på 209,4 mill. 
kroner på posten. 

Det foreslås at bevilgningen på posten kan 
overskrides mot tilsvarende merinntekter på kap. 
3540, postene 03 og 04, jf. forslag til romertalls-
vedtak II.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres

Bevilgningen på posten dekker utgifter til Difis 
utviklingsoppgaver og IKT-prosjekter. Bevilgnin-
gen dekker i tillegg deltakelse i det europeiske 
prosjektet e-SENS (Electronic Simple European 
Networked Services). Deltakelsen i prosjektet er 
delvis finansiert ved refusjoner fra EU, jf. omtale 
under kap. 3540, post 03.

Budsjettforslag

Difi skal innenfor gjeldende rammer forvalte en 
ordning på 5 mill. kroner i 2016, som har som for-
mål å øke statlige virksomheters innovasjonsevne, 
blant annet ved hjelp av tjenestedesign som 
metode. Ordningen skal bidra til mer effektive og 
brukerrettede tjenester. Gevinster skal kunne 
dokumenteres i de konkrete prosjektene. Ordnin-
gen skal også bidra til økt erfaring med metodikk 
for å effektivisere og brukerrette offentlige tjenes-
ter. Målgruppen er statlige virksomheter. Det tas 
sikte på en toårig ordning, som deretter evalue-
res. Konkrete mål skal defineres ved starten, og 
måles mot slutten av 2017.

Kostnadene for utvikling av ny løsning for 
Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er anslått 

til totalt 19,5 mill. kroner, fordelt med 2/3 i 2016 
og 1/3 i 2017. Det foreslås at bevilgningen på pos-
ten økes med 13 mill. kroner i 2016 til ny OEP.

Posten foreslås økt med 7 mill. kroner til å eta-
blere et sentralt strategisk kompetanseutviklings-
tilbud til ledere i staten, jf. omtale under program-
kategori 13.00.

Posten foreslås videre økt med 2,5 mill. kroner 
til etableringen av Digitaliseringsrådet. 

Posten foreslås redusert med 6,5 mill. kroner 
mot tilsvarende økninger på post 01, jf. omtale på 
post 01.

Samlet foreslås det en bevilgning på 44,1 mill. 
kroner på posten.

Det foreslås at bevilgningen på posten kan over-
skrides mot tilsvarende merinntekter under kap. 
3540, post 03, jf. forslag til romertallsvedtak II.

Post 22 Betaling for bruk av elektronisk ID og 
Sikker digital posttjeneste

Bevilgingen på posten dekker utgifter for bruk av 
elektronisk ID på høyt sikkerhetsnivå utstedt av 
private leverandører. På vegne av offentlige virk-
somheter har Difi inngått avtale med BankID, Buy-
pass og Commfides. Hver gang en innbygger bru-
ker en elektronisk ID utstedt av disse til en offent-
lig tjeneste, vil det utløse et betalingskrav. Bevilg-
ningsforslaget er basert på forventet volum for den 
enkelte virksomhet. Kostnadene vil den enkelte 
virksomhet bli fakturert for, jf. omtale under kap. 
3540, post 05.

Posten dekker også utgifter for bruk av Sikker 
digital posttjeneste til innbyggere, det vil si digital 
postkasse til innbyggere og kontakt- og reservas-
jonsregisteret, hvor det er inngått avtale med 
Digipost og e-Boks, samt kostnader for innlogging 
til postkassene via ID-porten. Disse kostnadene vil 
den enkelte virksomhet bli fakturert for, jf. kap. 
3540, post 05. Det er mange usikre faktorer som 
påvirker brukskostnadene for denne tjenesten, og 
estimatene som bevilgningsforslaget bygger på er 
derfor usikre.

Budsjettforslag

På bakgrunn av forventede kostnader for bruk av 
elektronisk ID på høyt sikkerhetsnivå, og for bruk 
av Sikker digital posttjeneste i 2016, foreslås det en 
bevilgning på 14,4 mill. kroner på posten.

Det foreslås at bevilgningen på posten kan over-
skrides mot tilsvarende merinntekter under kap. 
3540, post 05, jf. forslag til romertallsvedtak II. 
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Post 23 Elektronisk ID og Sikker digital 
posttjeneste, kan overføres

Bevilgningen på posten dekker drift og videreut-
vikling av ID-porten og MinID, samt forvaltning 
av Sikker digital posttjeneste. Bevilgningen skal 
også dekke arbeidet med å styrke samordningen 
av de nasjonale felleskomponentene slik at de for-
valtes og videreutvikles på en helhetlig måte.

Som en del av oppgavene med å drifte, forvalte 
og utvikle ID-porten og Sikker digital posttjeneste 
kan det i noen grad være aktuelt å utføre arbeid 
for andre offentlige virksomheters regning. Dette 
gjelder oppgaver knyttet til utvikling av særskilt 
funksjonalitet etterspurt av en offentlig virksom-
het i forbindelse med lansering av en konkret tje-
neste og spesifiserte tilleggstjenester som virk-
somhetene kan bestille etter behov. Denne typen 
utgifter vil den virksomheten det gjelder bli faktu-
rert for, jf. omtale under kap. 3540, post 06.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 95,9 mill. kroner på 
posten.

Det foreslås at bevilgningen på posten kan over-
skrides mot tilsvarende merinntekter under kap. 
3540, post 06, jf. forslag til romertallsvedtak II. 

Post 25 (ny) Medfinansieringsordning for 
lønnsomme IKT-prosjekter, kan overføres 

Posten er ny. Formålet med bevilgningen er å eta-
blere en ordning som skal delfinansiere små til 
mellomstore digitaliseringsprosjekter som er 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Ordningen 
innebærer at statlige virksomheter kan søke Difi 
om midler til å dekke deler av de totale investe-

ringskostnadene. Ordningen skal bidra til økt 
gjennomføring av lønnsomme digitaliseringspro-
sjekter. Dette vil bidra til en mer effektiv bruk av 
fellesskapets ressurser, og at en større del av de 
potensielle gevinstene knyttet til digitalisering blir 
realisert. I vurderingen av søknadene vil Difi vekt-
legge virksomhetens plan for realisering av gevin-
ster, og virksomheter med virksomhetsinterne 
gevinster må tilbakebetale gevinster i tråd med på 
forhånd vedtatt gevinstrealiseringsplan.

Det foreslås en bevilgning på 75 mill. kroner 
på posten. Det foreslås at stikkordet «kan overfø-
res» tilføyes posten.

Post 71 (ny) Tilskudd til IKT-standardisering

Posten er ny. Tilskudd til IKT-standardisering ble 
tidligere postert på kap. 541 IKT-politikk, post 74 
Tilskudd til IKT-standardisering. Ettersom Difi 
har fagansvar både for standardisering og infor-
masjonssikkerhet i forvaltningen, vil ansvaret for 
oppfølgingen av tilskuddet bli overført til Difi. 

Standard Norge har ansvar for standardise-
ringsoppgaver på alle områder unntatt elektro-, 
post- og telestandardisering. Standard Norge har 
enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard. For-
målet med bevilgningen er å støtte Standard 
Norge i sitt arbeid med IKT-standardisering gene-
relt og oppfølgingsarbeid innenfor IT-sikkerhets-
standardisering, samt å bidra til kompetanseover-
føring på området mellom Standard Norge og for-
valtningen.

Standard Norge rapporterer årlig på bruk av 
tildelte midler, jf. omtale under kap. 541, post 74.

Det foreslås en bevilgning på 772 000 kroner 
på posten mot en tilsvarende reduksjon under 
kap. 541, post 74.
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Post 03 Diverse inntekter

På posten budsjetteres inntekter knyttet til delvis 
refusjon fra EU for deltakelse i det internasjonale 
prosjektet Electronic Simple European Networ-
ked Services (e-SENS). 

Det foreslås en bevilgning på 3,1 mill. kroner 
på posten.

Post 04 Internasjonale oppdrag

På posten budsjetteres inntekter for dekning av 
utgifter Difi har ved å bistå departementer og 
direktorater i forvaltningsutvikling og institu-
sjonsbygging i andre land. Samlede utgifter på 
kap. 540, post 01 til dette arbeidet skal ikke over-
stige inntektene under denne posten.

Difis innsats knyttet til internasjonale oppdrag 
er fra og med 2015 redusert sammenlignet med 
tidligere år. Det foreslås en bevilgning på 667 000 
kroner på posten.

Post 05 Betaling for bruk av elektronisk ID 
og Sikker digital posttjeneste

På posten budsjetteres inntekter knyttet til beta-
ling fra offentlige virksomheter for bruk av Sikker 

digital posttjeneste til innbyggere, kostnader for 
innlogging til postkassene via ID-porten og beta-
ling for bruk av elektronisk ID på høyt sikkerhets-
nivå utstedt av private leverandører, jf. omtale 
under kap. 540, post 22.

På bakgrunn av forventede kostnader for bruk 
av elektronisk ID på høyt sikkerhetsnivå, og for 
bruk av sikker digital posttjeneste, foreslås det en 
bevilgning på 14,4 mill. kroner på posten.

Post 06 Betaling for tilleggstjenester knyttet 
til elektronisk ID og Sikker digital 
posttjeneste

På posten budsjetteres inntekter knyttet til 
utviklingsoppdrag og tilleggstjenester Difi gjør på 
vegne av virksomhetene som benytter ID-porten 
eller Sikker digital posttjeneste, og hvor utgiftene 
skal belastes tjenesteeier, jf. omtale under kap. 
540, post 23.

Det foreslås en bevilgning på 1,7 mill. kroner 
på posten.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

03 Diverse inntekter 6 000 3 050 3 050

04 Internasjonale oppdrag 1 140 2 300 667

05 Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker  
digital posttjeneste 1 511 10 400 14 415

06 Betaling for tilleggstjenester knyttet til elektronisk 
ID og Sikker digital posttjeneste 249 1 650 1 698

15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 18

16 Refusjon av foreldrepenger 2 213

17 Refusjon lærlinger 70

18 Refusjon av sykepenger 2 593

Sum kap. 3540 13 794 17 400 19 830
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Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 22 redusert med 1,15 mill. kroner til 8,24 mill. kroner og det ble 
bevilget 0,55 mill. kroner på ny post 70, jf. Prop. 119 S (2014–2015) og Innst. 360 S (2014–2015).

Post 22 Samordning av IKT- politikken,  
kan overføres, kan nyttes under kap. 541, 
post 70

Bevilgningen på posten skal bidra til å nå hovedmå-
lene om at forvaltningen i Norge er effektiv, åpen 
og har høy tillit i befolkningen og en IKT-politikk 
for verdiskaping og deltakelse for alle. Bevilgnin-
gen skal benyttes til gjennomføring av Program for 
digital deltakelse og kompetanse og videre til opp-
følging av den nye stortingsmeldingen om IKT-poli-
tikken. Dette vil blant annet omfatte tiltak for styr-
ket samordning av digitaliseringen i offentlig sek-
tor, bedre tilgang på IKT-kompetanse og økt til-
gang på offentlige data, samt en bedre informa-
sjonsforvaltning i offentlig sektor. Bevilgningen vil 
benyttes til politikkutvikling og gjennomføring, 
med vekt på tverrsektorielle tiltak.

Rapport

Bevilgningen på posten er i 2014 benyttet til blant 
annet tiltak og utredninger som er forankret i 
Digital agenda for Norge og arbeidet med digitali-
sering av offentlig sektor. Av disse kan nevnes 
kartlegging av behovet for avansert IKT-kompe-
tanse fram mot 2030, samfunnsøkonomisk analyse 
av tilgangen til geodata, utredning av universell 
utforming av IKT-løsninger i utdanningssektoren 
og evaluering av norsk lisens for offentlige data.

Bevilgningen er videre benyttet til bidrag til 
Medietilsynet knyttet til tiltaksplan for å sikre 
trygg bruk av internett for barn og unge, som er 
et spleiselag mellom flere departementer. Det er 

videre gitt bidrag til SSB til utarbeidelse av IKT-
statistikk samt tiltak for å overvåke IKT-utvikling 
og teknologitrender. Difi fikk tildelt midler for 
oppfølging av tverrgående digitaliseringstiltak. 

Budsjettforslag

Posten foreslås redusert med 2,3 mill. kroner mot 
en økning på kap. 541, post 70 med 250 000 kroner 
til Nasjonalt program for leverandørutvikling og 2 
mill. kroner til tilskudd til digital deltakelse og 
kompetanse. 

Samlet foreslås det en bevilgning på 7,1 mill. 
kroner på posten.

Det foreslås at stikkordet «kan nyttes under» 
tilføyes kap. 541, post 22 og post 70.

Post 70 (ny) Tilskudd til samordning av IKT-
politikken, kan nyttes under kap. 541,  
post 22

Posten er ny. Bevilgningen skal bidra til å nå 
hovedmålene om at forvaltningen i Norge er 
effektiv, åpen og har høy tillit i befolkningen og en 
IKT-politikk for verdiskaping og deltakelse for 
alle. 

Tilskudd til digital deltakelse og kompetanse

Formålet med tilskudd til digital deltakelse og 
kompetanse er å legge til rette for en ekstra inn-
sats knyttet til opplæring i digitale ferdigheter og 
kompetanse blant de deler av befolkningen som 
har størst behov.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

22 Samordning av IKT-politikken, kan overføres,  
kan nyttes under kap. 541, post 70 6 632 9 390 7 093

70 Tilskudd til samordning av IKT-politikken,  
kan nyttes under kap. 541, post 22 5 896

71 Tilskudd til fri programvare 4 500

73 Tilskudd til digital kompetanse 3 182 3 300

74 Tilskudd til IKT-standardisering 725 750

Sum kap. 0541 15 039 13 440 12 989
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Driftstilskudd til Seniornett Norge

Det foreslås et driftstilskudd på 3,4 mill. kroner til 
Seniornett Norge. Med driftstilskuddet til Senior-
nett Norge ønsker departementet å rette opp-
merksomheten mot målgruppen over 65 år. Senior-
nett Norge er en uavhengig, ideell organisasjon 
som arbeider for å styrke den digitale kompetan-
sen gjennom opplærings- og informasjonstiltak. 
Arbeidet med å få flere over 55 år på nett gjøres 
både lokalt og nasjonalt, og i samarbeid med 
andre aktører. 

Tilskuddsordning digital deltakelse og kompetanse

De foreslås etablert en ny tilskuddordning på 2 
mill. kroner i forbindelse med gjennomføringen av 
Digidel 2017. 

Tilskuddsordningen skal bidra til at eksterne 
aktører gir opplæring og bidrar til kunnskapshe-
ving hos innbyggere med lav digital deltakelse og 
digital kompetanse. Aktuelle målgrupper er 
offentlige og frivillige virksomheter, organisasjo-
ner, bibliotek og andre som ønsker å holde kurs i 
digital kompetanse for ulike målgrupper.

Kriterier for måloppnåelse vil være en reduk-
sjon i antallet svake brukere og ikke-brukere av 
digitale verktøy blant de over 65 år, og andre grup-
per i samfunnet som har lav digital kompetanse. 
Kriteriene for tildeling av tilskudd skal bidra til å 
understøtte hovedmål og målindikator slik dette 
er definert i programbeskrivelsen for Digidel 
2017.

Kravene til bruk av tilskuddet vil framkomme i 
tilskuddsbrevene. Tilskuddsmottakerne skal 
levere rapport og regnskap innen 31. mars påføl-
gende år.

Tilskudd til Program for leverandørutvikling (NHO)

Formålet med tilskuddet er å støtte opp om leve-
randørprogrammets formål, som blant annet er å 
gi praktisk bistand til å gjennomføre samfunns-
økonomisk lønnsomme anskaffelser med bedre 
tjenester, effektivisering av offentlig sektor og 
lønnsom næringsutvikling som resultat. Det fore-
slås et tilskudd på 0,5 mill. kroner. 

Det er et mål at innovative offentlige anskaffel-
sesprosesser blir innarbeidet som varig praksis i 
både kommuner, regioner, statlige etater og i 

næringslivet. Programmet kan vise til svært gode 
resultater, og en læringsoverføring i innovative 
anskaffelser fra dem som har tatt det i bruk. 

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 5,9 mill. kroner på 
posten mot en reduksjon på 2,3 mill. kroner på 
post 22, en reduksjon på 3,4 mill. kroner på post 
73 og en reduksjon på 250 000 kroner under kap. 
552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling, 
post 72.

Det foreslås at stikkordet «kan nyttes under» 
tilføyes kap. 541, post 22 og post 70.

Post 71 Tilskudd til fri programvare

Bevilgningen på posten ble gitt som driftstilskudd 
til Nasjonalt kompetansesenter for fri program-
vare. Midlene ble benyttet til senterets drift, samt 
gjennomføring av tiltak og aktiviteter for å 
fremme bruk av og kompetanse om fri program-
vare i offentlig sektor og privat næringsliv. Drifts-
tilskuddet ble ikke videreført i 2015, og eierne har 
besluttet å avvikle senteret.

Post 73 Tilskudd til digital kompetanse

Bevilgningen på posten foreslås flyttet til kap. 541, 
post 70.

Bevilgningen ble i 2014 tildelt Seniornett 
Norge for å styrke eldres kompetanse og delta-
kelse på nett. Seniornett rapporterer på bruk av 
midlene gjennom årsrapport og revisorgodkjent 
regnskap. Foreningen har nå ca. 9 000 medlem-
mer, og over 200 lokallag. Seniornett har gjen-
nomført opplæringstiltak for ca. 25 000 seniorer i 
2014. 

Post 74 Tilskudd til IKT-standardisering

Bevilgningen på posten foreslås flyttet til kap. 540, 
post 71. 

I 2014 har Standard Norge bidratt i Difis stan-
dardiseringsarbeid, blant annet i standardise-
ringsrådet, og fulgt opp arbeidet med grunnlags-
standarder for IKT. Standard Norge har særlig 
arbeidet med informasjonssikkerhet, blant annet 
knyttet til personidentifisering, styringssystem for 
informasjonssikring og Cyber Security.
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Kap. 542 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

Bevilgningene på postene under kapitlet skal 
bidra til å nå hovedmålene om at forvaltningen i 
Norge er effektiv, åpen og har høy tillit i befolknin-
gen og en IKT-politikk for verdiskaping og delta-
kelse for alle. 

Det er et mål at norsk næringsliv og norske fag-
miljøer drar nytte av den norske deltakelsen i EU-
programmer, jf. Regjeringens strategi for samarbei-
det med EU 2014–2017 Norge i Europa. Dette kre-
ver at Norge deltar aktivt, koordinert og målrettet.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker utgifter til lønn og drift for 
fire nasjonale eksperter til EU-kommisjonen som 
del av deltakelse i EU-programmene. De norske 
nasjonale ekspertene innenfor IKT-politikken er 
knyttet til arbeidet med digitalisering av offentlig 
forvaltning og arbeidet med utforming og samord-
ning av IKT-politikken i EU.

Budsjettforslag

Posten foreslås økt med 1,1 mill. kroner til 5,6 
mill. kroner som følge av at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet overtar ansvaret for en 
nasjonal ekspert for Safer Internet under CEF 
Digital.

Post 70 Tilskudd til internasjonale program, 
kan overføres

Forslaget til bevilgning gjelder EU-programmer 
som Norge tar del i etter EØS-avtalen og som er 
knyttet til utviklingen av informasjonssamfunnet 
og elektronisk forvaltning. Bevilgningsforslaget 
dekker programkontingenter og andre utgifter til 
EU-program samt etterslep fra avsluttede EU-
programmer. Beløpet er basert på budsjettanslag 
fra EU-kommisjonen og EFTA.

Programmet Interoperability Solutions for 
European Public Administrations (2010–2015) 

(ISA) har bidratt til at elektroniske løsninger 
understøtter samhandling mellom europeiske for-
valtningsorganer.

Programmet Connecting Europe Facility 
(CEF) løper fra 2014–2020 og har tre deler. Nor-
ges deltakelse er begrenset til områdene bred-
bånd og digitale tjenester, samlet i programdelen 
CEF Digital. Programmet gir finansiell støtte til 
prosjekter som bidrar til utviklingen av grense-
overskridende digital infrastruktur for utveksling 
av data, informasjon og tjenester. CEF Digital gir 
støtte til utvikling og drift av felleskomponenter på 
europeisk nivå og til nasjonale oppkoplinger mot 
slik infrastruktur.

Rapport

Norge har deltatt i programmet CEF Digital 
siden juni 2014. Programmet implementerer og 
sørger for drift av en rekke grensekryssende 
digitale tjenester. Tjenestene forenkler og effek-
tiviserer trygg utveksling av data mellom 
myndigheter, næringsliv og privatpersoner i 
Europa. Programmet har også en mindre kompo-
nent som bidrar til bredbåndsutbygging. Difi er 
nasjonalt kontaktpunkt for programmet og driver 
profilerings- og mobiliseringsarbeid samt koordi-
nerer og fremmer norske interesser i program-
met. ISA-programmet har i 2014 understøttet fel-
lesløsninger for samarbeid mellom europeiske 
land, herunder et nettverk (sTesta) for sikker 
utveksling av informasjon mellom administra-
sjoner i EØS-området.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 18,8 mill. kroner til 
å dekke kontingenten til CEF Digital i 2016. Det 
foreslås videre en bevilgning på 18,1 mill. kroner 
til etterslep etter avsluttede programmer som 
CIP IKT og ISA. Bevilgningsforslaget er basert 
på foreløpige anslag fra EU-kommisjonen, og det 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 4 099 4 596 5 646

70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres 24 706 38 350 36 900

Sum kap. 0542 28 805 42 946 42 546
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er knyttet stor usikkerhet til beløpene. De ende-
lige kontingentkravene fra Kommisjonen kan 
avvike fra den fordelingen som er angitt. 

Samlet foreslås en bevilgning på 36,9 mill. kro-
ner på posten.
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Programkategori 13.45 Personvern

Utgifter under programkategori 13.45 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 13.45 fordelt på kapitler

Ansvarsområder

Programkategorien omfatter bevilgninger til Data-
tilsynet og Personvernnemnda. Personopplys-
ningsvern, som personopplysningsloven søker å 
ivareta, og vern av den personlige integritet, pri-
vatliv og familieliv, er grunnleggende og nødven-
dige verdier i et demokratisk samfunn. Noen prin-
sipper står sentralt i oppbyggingen og etterlevel-
sen av personvernlovgivningen: 
– Personopplysninger kan bare samles inn og 

brukes til klart definerte formål som er saklig 
begrunnet i den behandlingsansvarliges virk-
somhet. 

– Registrering av personopplysninger skal i 
størst mulig grad være basert på frivillig og 
informert samtykke. Pliktig registrering av 
personopplysninger i offentlige registre skal 
ha hjemmel i lov.

– Alle har rett til å få opplyst om det er frivillig 
eller obligatorisk å gi fra seg personopplysnin-
ger, hvilket formål opplysningene skal brukes 
til og om de vil bli utlevert til andre.

– Den som behandler personopplysninger, skal 
informere og bistå de registrerte i å få innsyn i 
opplysningene som er lagret, hva de brukes til 
og hvor de er hentet fra.

– Registrerte personopplysninger skal være kor-
rekte. Uriktige opplysninger skal rettes, slettes 
eller sperres. Overskuddsinformasjon og opp-
lysninger som ikke lenger er nødvendige for 
formålet med registreringen, skal slettes.

– Informasjonssikkerhet skal ivaretas. Systemer 
og rutiner for ivaretakelse av personvernregel-
verket skal dokumenteres (internkontroll).

– Når nye teknologiske løsninger utvikles og tas 
i bruk, skal det legges vekt på personvernvenn-
lige alternativer og innebygd personvern.

Utviklingstrekk og utfordringer

Innbyggernes aktiviteter genererer enorme data-
mengder, omtalt som big data, eller stordata. Infor-
masjonen kan sammenstilles og analyseres og gi 
verdifull kunnskap. Enkel og rimelig tilgang til 
store mengder data kan utfordre personvernet og 
innbyggernes tillit til ivaretakelsen av personver-

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
 budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

545 Datatilsynet 41 279 37 262 45 661 22,5

546 Personvernnemnda 1 728 1 898 1 891 -0,4

Sum kategori 13.45 43 007 39 160 47 552 21,4

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

3545 Datatilsynet 2 466

Sum kategori 13.45 2 466
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net. Derfor er det viktig å drøfte personvernspørs-
mål tidlig i utrednings- og planprosesser. Ny tek-
nologi gir samtidig muligheter for å ivareta per-
sonvernhensyn på nye måter. Denne teknologien 
kan brukes for å håndtere de utfordringene regis-
trering og behandling av personopplysninger kan 
by på. Innebygd personvern innebærer at løsnin-
ger designes slik at personvernhensyn ivaretas.

Forvaltningens kommunikasjon med innbyg-
gerne foregår i økende grad elektronisk. Stadig 
flere avgjørelser fattes av elektroniske systemer. 
Systemene må være stabile, pålitelige og person-
vernvennlige, slik at innbyggerne kan ha tillit til 
dem. Uten tillit vil innbyggerne kunne vegre seg 
mot elektronisk samhandling med forvaltningen 
og næringslivet.

Internasjonal informasjonsutveksling øker 
kraftig. Grenseoverskridende personvernutfor-
dringer må løses i samarbeid mellom landene. 
Internasjonalt personvernregelverk er i endring. 
Regjeringen deltar aktivt i denne regelmodernise-
ringen. Det viktigste arbeidet på området er revi-

sjonen av EUs personvernregelverk. Det gjel-
dende personverndirektivet erstattes i løpet av 
noen få år av en forordning om behandling av per-
sonopplysninger. Forordningen skal bidra til et 
mer harmonisert personvernregelverk i EU- og 
EØS-området, og vil få stor betydning for utviklin-
gen av personvernet internasjonalt.

Siden personopplysningsloven ble vedtatt i 
2000 har den teknologiske utviklingen vært 
enorm. Dette byr på utfordringer når regelverket 
skal anvendes. Loven er fortsatt et godt verktøy 
for ivaretakelse av grunnleggende personvernret-
tigheter. Samtidig avdekker Datatilsynets tilsyns-
virksomhet betydelige avvik fra reglene. Dette 
skyldes trolig dels manglende kjennskap til 
reglene og dels manglende kunnskap om hvordan 
reglene kan etterleves. I påvente av en revisjon av 
personopplysningsloven, vil Regjeringen utnytte 
potensialet som ligger i gjeldende regelverk, og 
medvirke til at Datatilsynet settes i stand til å iva-
reta sine oppgaver på en god måte. 

Mål og rapportering, strategier og tiltak

Hovedmål 1 Et godt personvern for alle

Personvernhensyn gjør seg gjeldende på alle 
områder der personopplysninger samles inn og 
behandles. Personopplysningsreglene, som finnes 
både i personopplysningsloven med forskrifter og 
i særlovgivning, skal beskytte den enkelte mot at 
personvernet blir krenket ved behandling av per-
sonopplysninger, og ivareta enkeltindividets per-
sonlige integritet. Kjennskap til og forståelse for 
reglene er derfor svært viktig. Departementets 
arbeid skal støtte opp om Datatilsynets målrettede 
aktiviteter.

Rapport

Personvern stilles i mange sammenhenger opp 
mot behovet for trygghet og sikkerhet i samfun-
net. Slik polarisering er lite heldig. Oppmerksom-
het om personvernspørsmål er likevel positivt, 
fordi det bidrar til å sette spørsmålene på dagsor-
den, og gir grunnlag for refleksjon og debatt. Det 
er imidlertid vanskelig å måle den generelle utvik-
lingen for personvernet over tid. 

For å skape bevissthet om personvern og sikre 
at reglene etterleves i offentlig sektor, har depar-
tementet utgitt en veileder om etterlevelse av per-
sonopplysningsregelverkets regler om innsyn og 
informasjon. Departementet har også publisert et 

Tabell 6.7 Mål for programkategori 13.45 Personvern

Hovedmål Delmål

1. Et godt personvern for alle 1.1. Virksomheter og borgere kjenner og anvender 
personvernregelverket

1.2. Innebygd personvern ivaretas i utvikling av 
nytt regelverk og nye tekniske løsninger

1.3. God kjennskap til rettigheter og plikter i EUs 
personvernforordning

1.4. Datatilsynet er ombud for personvern nasjo-
nalt og et effektivt talerør for personvern  
internasjonalt
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sett retningslinjer om logging av oppslag i større 
offentlige og private registre og innsyn for de 
registrerte i slike logger. 

Strategier og tiltak

Et oppdatert regelverk, Datatilsynets virksomhet 
og Personvernnemnda som uavhengig over-
prøvingsinstans skal sikre at personvernet ivare-
tas på en forsvarlig måte. Både offentlige og pri-
vate virksomheter har ansvar for å handle i sam-
svar med gjeldende personvernlovgivning. Hensy-
net til effektivitet og informasjonsutveksling må 
balanseres med hensynet til personvern. Jo tidli-
gere personvernhensyn identifiseres og veies mot 
andre hensyn, jo enklere er det å finne en god 

balanse mellom ulike interesser. Departementet 
vil fortsette å arbeide for at personvern skal være 
et relevant tema tidlig i utredningsprosesser, og 
for at offentlige virksomheter skal legge prinsip-
pet om innebygd personvern til grunn i arbeider 
der dette er relevant. 

Departementet deltar i nasjonalt og internasjo-
nalt arbeid for å legge til rette for et oppdatert 
regelverk som på en god måte ivaretar den enkel-
tes personvern ved behandling av personopplys-
ninger. 

For å nå hovedmålet, har departementet pekt 
ut fire delmål for 2016. Delmålene gir på ulikt vis 
uttrykk for Datatilsynets lovpålagte oppgaver, og 
tilsynet vil ta i bruk en rekke ulike virkemidler for 
å nå målene.

Kap. 545 Datatilsynet

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 01 økt med 2,83 mill. kroner til 40,092 mill. kroner, jf. Prop. 119 S 
og Innst. 360 S (2014–2015).

Datatilsynet fører tilsyn etter personopplysnings-
loven, pasientjournalloven, helseregisterloven, 
helseforskningsloven, politiregisterloven og lov 
om Schengen informasjonssystem (SIS-loven). 
Gjennom tilsyn, saksbehandling og andre tiltak 
skal Datatilsynet kontrollere at regelverket blir 
fulgt og at feil og mangler rettes. Datatilsynet skal 
informere om utviklingen for personvernet i sam-
funnet og om aktuelle personvernrelaterte pro-
blemstillinger, bidra med kunnskap til en opplyst 
debatt om sentrale personvernspørsmål og gi råd 
til befolkningen, private virksomheter og offentlig 
forvaltning. Datatilsynet er både forvaltnings- og 
tilsynsorgan, samtidig som det har en ombuds-
rolle. Forvaltnings- og tilsynsrollen krever medar-
beidere som opptrer med objektivitet. Ombudsrol-
len krever at det tas tydelig stilling i personvern-
spørsmål. 

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker lønns- og driftsutgifter for 
Datatilsynet. 

Rapport

Oppmerksomheten om personvern er stor, og sta-
dig flere gir uttrykk for at personvern er en viktig 
verdi. Datatilsynet har som målsetting å gjøre per-
sonvern mer kjent og forståelig.

I samsvar med tildelingsbrevet har Datatilsy-
net prioritert arbeid med personvern i helsesekto-
ren, skole- og utdanningssektoren og justissekto-
ren. Kommunikasjon har vært det dominerende 
virkemiddelet for å øke kjennskap til lovfestede 
plikter og rettigheter og ved utøvelse av virksom-
hetens ombudsrolle. Datatilsynet besvarte dessu-
ten over 9 000 henvendelser om personvern fra 
borgere og virksomheter. 

Datatilsynet har arbeidet aktivt for å fremme 
innebygd personvern. I 2014 har det vært stor 
interesse for å inkludere personvernvurderinger 
tidlig i nye teknologiske løsninger. Dette er kost-
nadseffektivt og gir bedre personvern for alle. 

Datatilsynet har benyttet tilsyn strategisk for å 
avklare praksis og skape oppmerksomhet om kra-
vene i regelverket. Tilsyn hos enkeltaktører 
bidrar til oppmerksomhet om personvern i store 
deler av den sektoren tilsynsobjektet tilhører. I 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 41 279 37 262 45 661

Sum kap. 0545 41 279 37 262 45 661
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2014 ble det gjennomført 68 tilsyn. I tillegg kom-
mer bruk av kontrollfullmaktene i annen saksbe-
handling, til sammen 246 saker, og enkelte etter-
kontroller. Datatilsynet ser systematiske avvik i 
offentlig sektor og utdanningssektoren knyttet til 
internkontroll, informasjonssikkerhet og etable-
ring av databehandleravtaler. 

Datatilsynet har i 2014 deltatt aktivt i interna-
sjonalt personvernarbeid. Blant annet ble Datatil-
synets rapport om temaet «Big Data og person-
vern» lagt til grunn da den internasjonale person-
vernkonferansen vedtok en resolusjon om temaet.

I arbeidet med å digitalisere offentlig sektor er 
det igangsatt en rekke prosjekter, fra digital post-
kasse til borgerkort. Det er viktig å ivareta per-
sonvernet i disse prosessene. Erfaringen fra 2014 

er at det er et betydelig ønske om å rådføre seg 
med Datatilsynet, og tilsynet har prioritert å delta 
i slikt arbeid.

Budsjettforslag

Det foreslås at posten økes med 7,5 mill. kroner 
for å dekke Datatilsynets arbeid med å forberede 
gjennomføring av nytt personvernregelverk. 
Videre foreslås posten økt med 1 mill. kroner for å 
kompensere for et for høyt uttrekk av merverdiav-
gift i 2015. Inkludert endringer som følge av avby-
råkratiserings- og effektiviseringsreformen og 
lønnskompensasjon foreslås bevilgningen økt 
med til sammen 8,4 mill. kroner til 45,7 mill. kro-
ner.

Kap. 546 Personvernnemnda

Personvernnemnda er klageorgan for vedtak fat-
tet av Datatilsynet. Nemnda har sju medlemmer 
som er oppnevnt for fire år. Leder og nestleder 
oppnevnes av Stortinget, mens de øvrige medlem-
mer oppnevnes av Kongen i statsråd. Medlemmer 
for perioden 2013–2016 ble oppnevnt høsten 2012. 
Nemnda er sammensatt med variert kompetanse 
og er godt rustet til å foreta krevende avveininger 
mellom personvern og andre viktige samfunns-
hensyn. 

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen dekker lønns- og driftsutgifter til 
nemndas sekretariat, som har én stilling, og godt-
gjørelse til medlemmene. 

I 2014 mottok Personvernnemnda 25 klagesa-
ker, hvorav 12 ble ferdigbehandlet i 2014. I tillegg 
avgjorde nemnda 14 saker som kom inn i 2013. 
Klager fikk helt eller delvis medhold i 11 av de 26 

ferdigbehandlede sakene. Dette er en høyere 
omgjøringsandel enn året før, men må likevel sies 
å være lavt sett i forhold til at Datatilsynet fattet 
525 vedtak i 2014. Alle Personvernnemndas ved-
tak publiseres på nemndas nettsider og på Lov-
data. 

Et økende antall klagesaker gjelder Datatilsy-
nets prioritering av saker. Nemnda har også 
behandlet flere krevende saker om plassering av 
behandlingsansvar, spørsmål som er helt grunn-
leggende for praktisering av personvernregelver-
ket. I meldingsåret har dessuten kameraovervå-
king i ulike former igjen har vært tema i flere kla-
gesaker. Nemnda peker på at den voksende opp-
merksomheten om personvern i samfunnet med-
fører økt press på både Datatilsynets og 
Personvernnemndas ressurser. 

Det foreslås en bevilgning på 1,9 mill. kroner 
på posten, en nominell videreføring fra 2015.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 1 728 1 898 1 891

Sum kap. 0546 1 728 1 898 1 891
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Programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk

Utgifter under programkategori 13.50 fordelt på kapitler

Regjeringen vil legge grunnlaget for å styrke 
vekstkraften og sikre gode levekår i alle deler av 
landet. Regjeringen fornyer regionalpolitikken 
gjennom en bredere tilnærming, hvor utvikling av 
samspillet mellom byene og regionene omkring 
og bedring av næringslivets generelle rammebe-
tingelser prioriteres. Videre målrettes den dis-
triktspolitiske innsatsen ved å prioritere nærings- 
og bedriftsrettede tiltak.

Regjeringen har økt satsingen på en rekke til-
tak som styrker næringsliv og arbeidsplasser i alle 
deler av landet. Satsingen på infrastruktur, 
forskning og vekstfremmende skattelettelser er 
økt. Om lag 240 mill. kroner fra programkategori 
13.50 Distrikts- og regionalpolitikk er omprioritert 
for å gi rom for blant annet en økt satsing på 200 
mill. kroner til fylkesveier, se omtale under kapit-
tel 3. Samlet bidrar dette til å styrke rammebetin-
gelsene for bedrifter og arbeidsplasser innenfor 
det distriktspolitiske virkeområdet.

Ansvarsområder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
ansvar for utvikling og oppfølging av de regional- 
og distriktspolitiske målene: opprettholde hoved-
trekkene i bosettingsmønsteret, nytte de 
menneskelige og naturgitte ressursene i hele lan-
det for størst mulig nasjonal verdiskaping, sikre 
likeverdige levekår og å gi alle reell frihet til å 
bosette seg der de vil. Departementet har et sær-

lig ansvar for å bidra til å utløse verdiskapingspo-
tensialet i områder der geografiske og demogra-
fiske forutsetninger gir utfordringer for vekst og 
utvikling. 

Hoveddelen av midlene under programkate-
gori 13.50 blir overført til fylkeskommunene, som 
har ansvar for å fremme verdiskaping og regional 
utvikling i sine fylker. Utfordringer og muligheter 
varierer, og fylkeskommunene prioriterer innsat-
sen ut fra regionale mål og strategier innenfor 
nasjonale føringer. Regionale mål og strategier 
skal utvikles i forpliktende partnerskap med 
næringslivet og regionale og lokale aktører. 
Bedrifts- og næringsrettede tiltak skal prioriteres. 
Alle fylkeskommunene mottar regionale 
utviklingsmidler. Fylkeskommunene har også et 
stort engasjement i internasjonalt samarbeid, for 
eksempel via Interreg (EUs territorielle samar-
beid). Kommunene har en viktig rolle i arbeidet 
med å utvikle attraktive lokalsamfunn og å legge 
til rette for næringsliv og arbeidsplasser.

De nasjonale virkemiddelaktørene har en sen-
tral rolle i arbeidet med å realisere målene i regio-
nal- og distriktspolitikken. Med regional tilstede-
værelse og innsikt skal Innovasjon Norge utløse 
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling 
basert på regioners næringsmessige muligheter. 
Innovasjon Norge skal delta aktivt i utviklingen av 
regionale strategier med særlig sikte på å få fram 
flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og 
innovative næringsmiljøer. Siva skal gjennom 

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
 budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

551 Regional utvikling og nyskaping 1 671 754 1 505 300 1 308 095 -13,1

552 Nasjonalt samarbeid for regional 
utvikling 541 728 486 650 444 200 -8,7

554 Kompetansesenter for distriktsutvik-
ling 29 885 25 772 26 911 4,4

Sum kategori 13.50 2 243 367 2 017 722 1 779 206 -11,8
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fysisk og organisatorisk infrastruktur utvikle opp-
startsmiljø og bedriftsfellesskap. Norges forsk-
ningsråd (Forskningsrådet) skal arbeide for økt 
forskningsbasert verdiskaping i næringslivet. 
Forskningsrådet skal styrke de regionale innova-
sjonssystemene og stimulere til økt bruk av 
forskning i bredden av norsk næringsliv. Kompe-
tansesenter for distriktsutvikling (Distriktssente-
ret) skal bidra til å nå regional- og distriktspoli-
tiske mål gjennom å hente inn, systematisere og 
formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap 
om lokal samfunnsutvikling.

En vellykket regional- og distriktspolitikk for-
utsetter innsats på en rekke politikkområder og 
sektorer. Et forutsigbart skattesystem som frem-
mer vekst, god infrastruktur, tilgang på arbeids-
kraft med relevant kompetanse og kapital som 
styrker konkurransekraften i norsk næringsliv er 
viktige eksempler. Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet har en viktig samordnings-
rolle, som innebærer å påvirke og sørge for at de 
ulike sektorenes prioriteringer og tiltak gir best 
mulig vilkår for regional utvikling. De respektive 
fagdepartementene er ansvarlige for utvikling og 
gjennomføring av politikken innen sin sektor, 
mens kommunene har ansvar for å sikre gode 
levekår og et likeverdig tjenestetilbud lokalt. Ved-
legg 1.1 gir en oversikt over virkemidler under 
andre politikkområder som enten er begrunnet i 
regional- og distriktspolitiske mål eller som har 
stor betydning for regional utvikling. Departe-
mentet har også det overordnede ansvaret for å 
følge opp den statlige lokaliseringspolitikken. Et 
formål med lokaliseringspolitikken er at statlige 
arbeidsplasser skal bidra til utvikling av robuste 
arbeidsmarkeder i alle deler av landet.

Utviklingstrekk

Sterk befolkningsvekst

Norge har i flere år hatt sterk befolkningsvekst. 
Dette skyldes i stor grad høy arbeidsinnvandring. 
Innvandringen har vært viktig for verdiskapingen 
over hele landet. Veksten i folketallet er sterkest i 
storbyregionene og fører til press på boligbyg-
ging, transport og offentlige tjenester. Befolk-
ningsøkningen skyldes også høye fødselstall. Flyt-
ting innenlands har begrenset betydning for folke-
tallsutviklingen på tvers av regioner.

Omstilling og økende ledighet

I dag kan vi se nye omstillingsutfordringer i 
næringslivet blant annet som følge av redusert 

oljepris. Oljenæringen vil fortsatt være en viktig 
næring for Norge. Men omstillingen skaper også 
muligheter for å fremskynde det grønne skiftet, 
og overgang til lavutslippssamfunnet. Lavere akti-
vitet i petroleumsbasert næringsvirksomhet, 
inkludert leverandørindustrien, har gitt økende 
ledighetstall på Sør-Vestlandet og i Trøndelag. I 
august 2015 varierte andelen helt ledige og på 
arbeidsmarkedstiltak fra 2,1 pst. i Sogn og Fjor-
dane til 4,6 pst. i Aust-Agder. Samtidig pågår en 
rekke strukturendringer i offentlig sektor for å 
trygge viktige velferdstjenester for framtiden.

Utfordringer

Regionale forskjeller i utfordringer og forutsetninger 
for vekst

Hvilke muligheter regionene har og hvor verdi-
skapingspotensialet ligger, varierer mellom bran-
sjer og fra sted til sted. Større arbeidsmarkeder 
har vanligvis bedre tilgang på personer med ulike 
og høyere utdanninger, de fleste forsknings- og 
utdanningsinstitusjonene er lokalisert her og kapi-
tal- og finansieringsmiljøer er sterkere represen-
tert. Samtidig befinner store deler av vårt globali-
serte og eksportorienterte næringsliv seg utenfor 
de store arbeidsmarkedene. Dette næringslivet er 
viktig for utviklingen av nærliggende byer fordi 
sektorer som for eksempel forretningsmessig tje-
nesteyting leverer tjenester til slike bedrifter. I dis-
triktsområder kan potensialet for ny lønnsom for-
retning ofte være stort, men terskelen for å eta-
blere ny virksomhet kan være høyere enn i mer 
sentrale områder. Slike forskjeller kan forklares 
med næringsstruktur, små miljøer, store avstan-
der og mindre markeder. Hovedmål 1 og 2, og i 
noe grad hovedmål 3, retter seg mot disse pro-
blemstillingene, jf. tabell 6.8.

Tilgang på kapital

Det er svakere tilgang på risikokapital i distrikts-
områder på grunn av lange avstander til investo-
rer og banker med riktig kompetanse til å vurdere 
risikoen i prosjektene (Menon, 2015). Opplevd 
risiko er særlig stor der annenhåndsverdien på 
pant (som eiendom, bygg og maskiner) er lav. I de 
delene av landet der kapitalmarkedene ikke fun-
gerer godt, vil en kombinasjon av generelle vekst-
fremmende skattelettelser og målrettede låne- og 
tilskuddsordninger utløse gode innovasjons- og 
investeringsprosjekter. Hovedmål 1 retter seg mot 
disse problemstillingene, jf. tabell 6.8.
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Tilgang på relevant kunnskap og kompetanse i 
regionale arbeidsmarkeder

Arbeidskraft med relevant kompetanse er avgjø-
rende for å sikre verdiskaping og vekst i nærings-
livet i alle deler av landet. For næringsliv og 
offentlig tjenesteproduksjon i distriktsområder er 
det ofte en utfordring å rekruttere personer med 
relevant kompetanse. Mer sentrumsnære, kunn-
skapsintensive bedrifter investerer mer i kompe-
tanseutvikling enn andre private virksomheter. 
Geografisk avstand mellom bedrifter og relevante 
utdanningsinstitusjoner kan gjøre det ekstra kre-
vende å heve kompetansenivået til de ansatte. 
Kompetansen til innvandrere anvendes ikke godt 
nok (NIBR, 2015). Da utfordringene varierer, må 
politikken og virkemidlene tilpasses og baseres på 
regionale strategier. OECD peker i Skills Strategy 
for Norge (2014) på at det er behov for bedre 
koordinering mellom ulike sektorer og forvalt-
ningsnivå. Hovedmål 1 og 2 retter seg mot disse 
problemstillingene, jf. tabell 6.8.

Manglende samhandling mellom byer og omland 
hemmer utvikling av hele regioner 

Regioner med vekst har som regel både et sterkt 
regionsenter (by) og et sterkt næringsliv i omlan-
det. Samhandlingen mellom by og omland er sen-
tral for å utnytte potensialet for økonomisk vekst i 
hele regionen. I mange regioner er fravær av slik 
samhandling til hinder for verdiskaping og vekst. 
Samhandling kan skje på flere måter. Eksempler 
fra regioner som lykkes er å knytte sammen 
arbeidsmarkedet gjennom samarbeid om arealdis-
ponering, felles planer for privat og offentlig trans-
port og å styrke nettverk og samarbeid i nærings-
livet. Hovedmål 1 og 2 retter seg mot disse pro-
blemstillingene, jf. tabell 6.8.

Attraktive lokalsamfunn

Mange lokalsamfunn opplever utfordringer med å 
skaffe kompetent arbeidskraft. Attraktive lokal-
samfunn er avgjørende for å sikre næringslivet til-
gang på kompetanse. Bo- og flyttemotivundersø-
kelsen (NIBR, 2008) viser at tilgangen til arbeid 
betyr mindre enn tidligere for folks bo- og flytte-
valg. Stedstilhørighet, sosialt miljø og fysisk miljø 
har fått økt betydning. Mange distriktskommuner 
er avhengige av innvandring for å sikre tjenester 
for befolkningen og et aktivt næringsliv. Ressur-
sene og kompetansen til innvandrere kan gi vik-
tige impulser til utvikling av små arbeidsmarkeder 
med mangel på arbeidskraft og entreprenører. Få 
kommuner jobber aktivt med å gjøre kommunen 
sin attraktiv som bosted for arbeidsinnvandrere 
(Møreforskning, 2014). Hovedmål 3, og i noe grad 
hovedmål 2, retter seg mot disse problemstillin-
gene, jf. tabell 6.8.

Lav ressursutnyttelse i utmark og fjellområder

Utmarksbaserte næringer er viktige i mange nor-
ske distriktskommuner, og næringsgrunnlaget er 
i stor grad knyttet til primærnæringer. Lange 
avstander og spredt bosetting gjør at potensialet 
for verdiskaping basert på naturressurser i 
utmark og fjellområder ikke blir godt nok utnyt-
tet. Store arealer i fjellområdene er vernet etter 
Naturmangfoldsloven. Utmarksforvaltningen er 
kompleks. Mange sektorer er involvert i nasjonal 
og lokal forvaltning av utmarksområder. Regjerin-
gen vil derfor forenkle utmarksforvaltningen. 
Avveininger mellom ulike sektorinteresser kan 
være vanskelige, spesielt i randområder til verne-
områder og hensynssoner for vern. Hovedmål 3, 
og i noe grad hovedmål 2, retter seg mot disse 
problemstillingene, jf. tabell 6.8.
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Mål og rapportering, strategier og tiltak

Delmål 1.1. og delmål 1.2. endret rekkefølge i 2015 for å synliggjøre departementets prioriteringer. Rapporteringen under forholder 
seg til den nye rekkefølgen i tabell 6.8.

Bruk av midler under programkategorien skal 
være geografisk differensiert og i hovedsak bru-
kes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet4. 
Midlene skal være utløsende for gode prosjekter 
og for finansiering fra andre private og offentlige 
aktører. 

Nord-Norge er et prioritert område. Den sam-
lede regionalpolitiske innsatsen i landsdelen skal 
utløse verdiskapingspotensialet og er en viktig del 
av Regjeringens nordområdepolitikk. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
legger vekt på at søknader vurderes ut ifra kvalite-
ten på de prosjektene det søkes støtte til. Innen 
disse rammene har departementet en målsetting 
om at minst 40 pst. av de direkte bedriftsrettede 
virkemidlene skal nå frem til kvinner.

Hovedmål 1 Økt verdiskaping, sysselsetting og 
internasjonalt konkurransedyktig næringsliv

Departementet vil styrke konkurransekraften for 
etablerte bedrifter, utvikle lokale og regionale 
næringsmiljøer, øke antall lønnsomme etablerin-
ger og sikre at EØS-regelverket gir handlingsrom 
for nasjonal nærings- og regionalpolitisk innsats.

Rapport

I 2014 ble det gitt tilsagn om 1 329 mill. kroner til 
tiltak under hovedmål 1, det vil si 55,4 pst. av pro-
gramkategori 13.50. Av dette ble 80 pst. gitt over 
kap. 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for 
regional utvikling og post 61 Næringsrettede mid-
ler til regional utvikling, kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift. De resterende 20 pst. ble gitt 
over kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional 
utvikling og post 62 Nasjonale tiltak for lokal sam-
funnsutvikling. Se vedlegg 1.

Fylkeskommunene har i 2014 prioritert midler 
til nasjonale virkemiddelaktører som forvalter 
sentrale bedrifts- og næringsrettet virkemidler. 
Hovedmål 1 ble andelsmessig prioritert høyere 
blant virkemiddelaktørene i 2014 sammenliknet 
med 2013.

Tabell 6.8 Mål for programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk

Hovedmål Delmål

1. Økt verdiskaping, sysselsetting og internasjo-
nalt konkurransedyktig næringsliv

1.1. Styrke konkurransekraften for etablerte 
bedrifter

1.2. Utvikle lokale og regionale næringsmiljøer
1.3. Øke antall lønnsomme etableringer
1.4. Sikre at EØS-regelverket gir handlingsrom for 

nasjonal nærings- og regionalpolitisk innsats

2. Forbedre lokale og regionale ramme-
betingelser for næringsliv og befolkning

2.1. Bedre samhandling i byregioner og tilgang på 
relevant kompetanse i arbeidsmarkeds-
områder

2.2. Forbedre fysisk infrastruktur og redusere 
avstandsulemper i områder med få innbyggere 
og små markeder

3. Utvikle attraktive regioner og senter for 
befolkning og næringsliv

3.1. Styrke tilgangen til tjenester for befolkningen i 
områder med få innbyggere og små markeder

3.2. Gjøre tettsteder og små og mellomstore byer 
mer attraktive som bosted og som lokalise-
ringssted for bedrifter

4 Det distriktspolitiske virkeområdet angir hvor offentlige 
myndigheter kan gi støtte til næringsvirksomhet for å 
fremme utviklingen i områder med særskilte utfordringer. 
Virkeområdet er delt inn i to soner, sone II og III. Sone I er 
utenfor virkeområdet. Innenfor sonene II og III kan det 
benyttes midler til kommunale grunnlagsinvesteringer, 
som tilrettelegging for næringsvirksomhet, stedsutvikling 
og utbygging av vannverk. Innenfor sone III kan det i til-
legg gis midler til bedrifter via de distriktsrettede støtteord-
ningene forvaltet av Innovasjon Norge. Generelt skal dis-
triktspolitiske virkemidler prioriteres innenfor det dis-
triktspolitiske virkeområdet. Sone III er fastsatt av 
departementet og godkjent av ESA, og sone II er fastsatt av 
departementet.
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Henholdsvis 39, 34 og 27 pst. ble benyttet til til-
tak som skal bidra til å nå delmål 1.1, 1.2 og 1.3. 
Fordelingen mellom delmålene er stabil over tid. 
Til sammen 80 pst. av midlene ble brukt innenfor 
det distriktspolitiske virkeområdet. Om lag 37 pst. 
ble benyttet i småsenterregioner og spredtbygde 
områder, og 50 pst. av midlene ble benyttet i små 
og mellomstore byregioner. Videre ble 10 pst. av 
midlene benyttet i storbyregioner, mens 3 pst. var 
geografisk ufordelt. 

Innovasjon Norge forvaltet totalt 761 mill. kro-
ner, tilsvarende 57 pst. av alle midlene som gikk til 
hovedmål 1 i 2014. Av dette var 90 pst. direkte 
bedriftsstøtte, blant annet i form av bedriftsutvik-
lings- og investeringstilskudd og etablerertil-
skudd. Fylkeskommunene forvaltet 310 mill. kro-
ner (23 pst.) av midlene til hovedmål 1 i 2014. 
Resten av midlene ble forvaltet av kommuner og 
regionråd (11 pst.), og Siva, Forskningsrådet og 
departementet (til sammen 9 pst.). 

Et eksempel på innsats innenfor hovedmål 1 er 
Hedmark fylkeskommunes arbeid med å støtte 
opp om de tradisjonelle næringene i fylket. Mid-
lene har bidratt til å utvikle og videreutvikle nett-
verk/klynger innenfor trenæringene, biotekno-
logi og industrinettverk, etablererkurs og tilgang 
på inkubatortilbud gjennom Hedmark Kunn-
skapspark. 

Innovasjon Norges årsrapport for 2014 viser 
gode resultater og effekter av innsatsen på depar-
tementets område. Analyser fra SSB viser at 
bedriftene som har fått et tilskudd eller en tjeneste 
av Innovasjon Norge finansiert av regionale 
utviklingsmidler, har gjennomsnittlig 5,3 prosent-
poeng høyere vekst i verdiskapingen sammenlik-
net med tilsvarende bedrifter som ikke har mot-
tatt støtte. Analysene viser også at midlene som 
Innovasjon Norge forvalter utløser om lag det fire-
dobbelte i annen kapital til prosjektene.

Innovasjon Norge rapporterer at andelen kvin-
nerettede prosjekter har gått ned fra 40 til 35 pst. 

Årsrapporten fra Siva for 2014 viser at bedrif-
tene i både inkubasjons- og næringshageprogram-
met har hatt en vekst i omsetning og verdiskaping 
fra 2013 til 2014. Nesten ni av ti bedrifter i 
Næringshageprogrammet hadde en positiv vekst i 
verdiskaping og seks av ti hadde vekst i omsetnin-
gen. For inkubasjonsbedriftene hadde seks av ti 
bedrifter økning i verdiskapingen og nesten sju av 
ti bedrifter hadde økning i omsetningen. Siva har i 
2015 fått anledning til å omdisponere inntil 30 mill. 
kroner til en ekstra satsing på Næringshage-
programmet.

I 2014 satte Forskningsrådet i gang tredje peri-
ode av Virkemidler for regional FoU og innovasjon

(VRI 2014 til 2016). VRI er en satsing på FoU-
basert innovasjon, gjennom samhandling mellom 
ulike kunnskapsmiljø, næringsliv og offentlige 
myndigheter regionalt. Det ble satt i gang 15 regi-
onale samhandlingsprosjekter i 2014 der alle fyl-
kene deltar, samt 6 innovasjonsfaglige forsknings-
prosjekter. Mobilitetsordninger, kompetanseme-
glere og bedriftsprosjektstøtte har involvert over 
1 000 bedrifter i 2014. Forskningsrådet rapporte-
rer at VRI stimulerer til samhandling og økt kunn-
skapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og 
offentlige aktører.

Strategier og tiltak

Regjeringen ønsker å legge til rette for at hver 
region på tvers av politikkområder skal fremme 
omstilling i næringslivet og utvikling av nye lønn-
somme forretningsområder, særlig på områder 
som løser samfunnsutfordringer. Utvikling av nye 
forretningsområder er risikofylt. En vesentlig del 
av den regionale innsatsen skal gå til risikoavlast-
ning i nye og eksisterende bedrifter. Både grün-
dere og bedrifter stiller sterkere når de er tilknyt-
tet nettverk eller næringsmiljøer. Slik tilknytning 
kan være spesielt krevende i distriktsområder. 
Departementet vil derfor prioritere å styrke regio-
nale næringsmiljøer, enten de er organisert som 
klynger med FoU-samarbeid, som verdikjeder 
eller på annen måte som fremmer nyskaping. 
Departementet vil bygge opp under Forsknings-
rådets regionale policy, der mobilisering av nye 
bedrifter til regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
forskningssamarbeid står sentralt.

Aktiviteter under hovedmålet vil i 2016 kunne 
omfatte utviklings- og investeringstilskudd, kunn-
skapshevende tiltak, lån, etablerertilskudd, støtte 
til klynger og verdikjeder, støtte til næringshager 
og inkubasjonsmiljøer samt kompetanseutvikling i 
regionale næringsmiljøer.

Hovedmål 2 Forbedre lokale og regionale 
rammebetingelser for næringsliv og befolkning

Departementet vil fremme gode lokale og regio-
nale rammebetingelser som styrker tilgangen på 
relevant kompetanse i arbeidsmarkedsområdene, 
bedrer samhandlingen i byregioner, forbedrer 
fysisk infrastruktur og reduserer avstandsulemper 
i områder med få innbyggere og små markeder.

Rapport

I 2014 ble det gitt tilsagn om 448 mill. kroner til til-
tak under hovedmål 2, dvs. 18,7 pst. av program-
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kategori 13.50. Av dette ble 85 pst. gitt over kap. 
551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regi-
onal utvikling og post 61 Næringsrettede midler 
til regional utvikling, kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift. De resterende 15 pst. ble gitt 
over kap. 552, post 62 Nasjonale tiltak for lokal 
samfunnsutvikling og post 72 Nasjonale tiltak for 
regional utvikling.

Delmål 2.2 var høyest prioritert, og 60 pst. av 
midlene ble brukt til tiltak for å bidra til dette 
målet. Til sammen 95 pst. av midlene ble brukt 
innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Om 
lag 36 pst. av midlene ble benyttet i småsenterre-
gioner og spredtbygde områder, 62 pst. av mid-
lene ble benyttet i små og mellomstore byregio-
ner, mens 2 pst. av midlene ble benyttet i storbyre-
gioner.

Fylkeskommunene forvaltet til sammen 256 
mill. kroner av midlene i 2014, tilsvarende 57 pst. 
Midlene ble benyttet til kompetansehevingstiltak 
(38 pst.), forskjellige infrastrukturtiltak, herunder 
bredbånd/IKT (31 pst.), fysisk kommunal 
næringsrettet infrastruktur (28 pst.) og vannforsy-
ning (4 pst.). I tillegg forvaltet Nasjonal kommuni-
kasjonsmyndighet en belastningsfullmakt på 57,8 
mill. kroner innenfor tilskuddsordningen for 
utbygging av bredbånd, over kap. 551, post 61. 
Resten av midlene ble forvaltet av kommuner og 
regionråd (16 pst.), og Forskningsrådet og depar-
tementet (til sammen 14 pst.).

Utviklingsprogrammet for byregioner ble startet 
i 2014 og skal vare ut 2017. Programmet skal gi 
økt kunnskap om sammenhengen mellom økono-
misk aktivitet og vilkår for vekst mellom byene og 
omlandet. Det skal også utvikles tiltak for å 
utnytte regionens næringsmessige potensial. 33 
byregioner med til sammen 187 kommuner deltok 
i fase 1 i programmet i 2014. Alle deltakende regi-
oner har deltatt i et nettverk drevet av Distrikts-
senteret, og har gjennomført samfunnsanalyser 
som synliggjør muligheter og hindre for regional 
økonomisk vekst. Disse analysene har dannet 
grunnlag for søknad om deltakelse i fase 2 i pro-
grammet fra 2015 til 2017. I fase 2 skal strategier 
og tiltak med utgangspunkt i samhandling mellom 
by og omland utvikles. Våren 2015 fikk 37 byregio-
ner med over 220 kommuner tilsagn om midler 
for en treårig fase 2.

For å styrke næringsrelevant forskning i Nord-
Norge, ble det i 2014 under delmål 2.1 bevilget 40 
mill. kroner til Forskningsløft i Nord i regi av 
Forskningsrådet.

Strategier og tiltak

Regjeringens satsing på infrastruktur vil ha betyd-
ning for utviklingen i hele landet. Under hovedmål 
2 vil departementet prioritere næringsrettet infra-
struktur og næringsrettet kompetanse.

Departementet vil videreføre Utviklingspro-
grammet for byregioner i tråd med intensjonene, 
gjennom tilskudd til strategi- og nettverksarbeidet 
i de 37 byregionene som er med i fase 2 i program-
met.

Forskningsløft i nord (2009–2016) inngår i en 
bred kunnskapssatsing innenfor regjeringens 
arbeid med nordområdene. Programmet vil i slutt-
fasen vektlegge koblingen til virkemiddelaktøre-
nes øvrige arbeid med innovasjon i næringslivet.

Departementet vil bidra til å styrke samarbeidet 
mellom regionale aktører med ansvar for utdan-
ning, næringsliv og arbeidsmarked for å møte kom-
petansebehovene i regionale arbeidsmarkeder. 
Departementet samarbeider med Arbeids- og 
sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet og 
Nærings- og fiskeridepartementet i dette arbeidet, 
og om utvikling av en nasjonal kompetansepolitisk 
strategi i 2016.

Ytterligere aktivitet under hovedmål 2 vil i 
2016 blant annet kunne omfatte utvikling av kom-
petanse og utdanningstilbud, kommunal nærings-
rettet infrastruktur som for eksempel tilretteleg-
ging av næringsområder, samt andre lokale infra-
strukturtiltak, for eksempel stedsutvikling og 
utbygging av bredbånd. Dette vil avhenge av fyl-
keskommunenes prioriteringer.

Hovedmål 3 Utvikle attraktive regioner og senter for 
befolkning og næringsliv

Departementet vil bidra til å gjøre tettsteder og 
små og mellomstore byer mer attraktive som 
bosted og som lokaliseringssted for bedrifter. 
Departementet vil også styrke tilgangen til tjenes-
ter for befolkningen i områder med få innbyggere 
og små markeder.

Rapport

I 2014 gikk 17,6 pst. av den totale rammen på pro-
gramkategori 13.50 til tiltak under hovedmål 3. 
Det utgjorde 423 mill. kroner. 83 pst. av midlene 
ble gitt over kap. 551, post 60 Tilskudd til fylkes-
kommuner for regional utvikling og post 61 
Næringsrettede midler til regional utvikling, kom-
pensasjon for økt arbeidsgiveravgift. De 
resterende 17 pst. av midlene ble gitt over kap. 
552, post 62 Nasjonale tiltak for lokal samfunnsut-
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vikling og post 72 Nasjonale tiltak for regional 
utvikling.

Delmål 3.2 var høyest prioritert. 82 pst. av 
midlene ble brukt til tiltak for å bidra til dette del-
målet. Totalt ble 91 pst. av midlene under hoved-
målet brukt innenfor det distriktspolitiske virke-
området. 54 pst. av midlene ble benyttet i små-
senterregioner og spredtbygde områder, mens 
40 pst. av midlene ble brukt i små og mellom-
store byregioner. Om lag 4 pst. av midlene ble 
benyttet i storbyregioner og 2 pst. var ikke geo-
grafisk fordelt.

Fylkeskommunene forvaltet til sammen 242 
mill. kroner av midlene i 2014, tilsvarende 57 pst. 
Av dette ble 92 pst. benyttet til stedsutviklings- og 
profileringstiltak, mens 8 pst. gikk til tiltak for å 
styrke tilgangen til tjenester. De resterende mid-
lene ble i all hovedsak forvaltet av departementet, 
kommuner og regionråd. Departementets andel 
omfattet støtte til prosjekter innenfor Merkur-pro-
grammet, investerings- og utviklingsstøtten til 
utkantbutikker og investeringsstøtten for drivstoffan-
legg, og Verdiskapingsprogrammet for lokale og regi-
onale parker.

Verdiskapingsprogrammet for lokale og regio-
nale parker var et treårig program (2012–2014) 
med mål om å øke verdiskaping og næringsutvik-
ling i landskapsområder med særegne natur- eller 
kulturverdier. Distriktssenteret utarbeidet i 2014 
en rapport om samarbeid og resultater i seks regi-
onalparker. Et hovedfunn i rapporten var at regio-
nalparkene styrker samarbeidet mellom offentlige 
og private aktører og på tvers av etablerte sektor-
grenser. Rapporten pekte også på at parkarbeidet 
kan bidra til å bygge ned konfliktene mellom bruk 

og vern. 23 prosjekter fikk til sammen 30 mill. kro-
ner i støtte i programperioden.

Strategier og tiltak

Departementet skal i 2016 blant annet legge vekt 
på tiltak for å opprettholde og videreutvikle tilbu-
det av dagligvarebutikker i områder med små 
markeder, og å støtte utviklingen av tjenestetil-
bud. Dette skjer hovedsakelig gjennom Merkur-
programmet. For å følge opp evalueringen av pro-
grammet (Møreforsking, 2014), vil Merkur vekt-
legge arbeidet med tilleggstjenester som øker 
lønnsomheten for den enkelte dagligvarebutikk. 
Merkur skal fokusere sterkere på butikker i de 
mest perifere områdene, og vektlegge det som 
kan defineres som grunnleggende tjenester 
innenfor Merkur. Som en konsekvens av dette vil 
arbeidet med MerkurBok fases ut.

Departementet legger vekt på at fylkeskom-
munene, kommunene og andre regionale aktører 
samarbeider om gode utviklingstiltak. For å bidra 
til utvikling av attraktive lokalsamfunn for bedrif-
ter og folk, er det viktig å se bedrifts- og nærings-
rettede tiltak i sammenheng med stedsutvikling, 
integrering av innflyttere og profilering rettet mot 
potensielle innflyttere.

Departementet jobber sammen med Land-
bruks- og matdepartementet og Klima- og miljøde-
partementet for å forenkle utmarksforvaltningen. 
Arbeidet tar utgangspunkt i regjeringserklæringen 
fra Sundvolden, punkt 8 «Levende lokaldemokrati». 
Overordnede mål for arbeidet er: i) styrking av 
lokaldemokratiet, ii) forenkling og mindre byrå-
krati i utmarksforvaltningen og iii) tilrettelegging 
for mer verdiskaping basert på naturressurser.

Kap. 551 Regional utvikling og nyskaping

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 60 økt med 15 mill. kroner til 1 159,6 mill. kroner, jf. Prop. 119 S 
og Innst. 360 S (2014–2015).

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 1 166 307 1 144 600 1 102 793

61 Næringsrettede midler til regional utvikling,  
kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift,  
kan overføres 505 447 360 700 205 302

Sum kap. 0551 1 671 754 1 505 300 1 308 095
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Departementet har desentralisert forvaltningen 
av midlene til fylkeskommunene, som tildeles til-
skudd uten krav om tilbakebetaling (rundsumtil-
skudd). Fylkeskommunene kan disponere mid-
lene uavhengig av bevilgningsår, og kan delegere 
forvaltningsansvar til andre aktører, som kommu-
ner, regionråd, Innovasjon Norge, Siva og 
Forskningsrådet. Forskrift og retningslinjer for 
bruken av midlene er felles for kap. 551, post 60 
Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvik-
ling og post 61 Næringsrettede midler til regional 
utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiverav-
gift. Disse er bestemmende for fylkeskommune-
nes forvaltning, oppfølging og kontroll med mid-
lene, også i de tilfeller hvor hele eller deler av for-
valtningen er delegert til andre aktører.

Fylkeskommunene rapporterer årlig til 
departementet og gir sine vurderinger av egne 
prioriteringer i lys av hovedmålene, nasjonale 
føringer, regionale utfordringer samt forventede 
og oppnådde resultater. Rapporteringen beskri-
ver utfordringer, mål, tiltak og resultater, og gir 
oversikt over alle tiltak og prosjekter som mottar 
støtte. Det er utviklet et elektronisk rapporte-
ringssystem, som også fungerer som et søknads- 
og saksbehandlingssystem for fylkeskommu-
nene og kommuner i deres forvaltning av mid-
lene. Fra dette systemet kan det hentes ut infor-
masjon om prosjekter som blir støttet; mottaker, 
beløp, geografisk fordeling, type aktivitet og 
hvilke regional- og distriktspolitiske målsettinger 
som skal nås. Departementet bestiller supple-
rende analyser og utredninger for å få fram infor-
masjon om resultater og samfunnseffekter av 
midlene. 

Fylkeskommunene skal ha internkontroll knyt-
tet til tilskuddsforvaltningen, også der forvaltnings-
ansvaret er delegert til andre aktører. Fylkeskom-
munene skal årlig rapportere til departementet om 
eventuelle merknader som fylkesrevisjonen har til 
forvaltningen av midlene, og om hvordan disse 
følges opp.

Post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for 
regional utvikling

Mål 

Bevilgningen skal bidra til å realisere nasjonale 
mål, jf. tabell 6.8, og fylkenes egne mål for regio-
nal utvikling, tilpasset regionale utfordringer og 
forutsetninger. Innsatsen skal utløse det nærings-
messige potensialet i hver region. Nærings- og 
bedriftsrettede tiltak skal prioriteres.

Kriterier for måloppnåelse

Se omtale under innledningen for kap. 551 Regio-
nal utvikling og nyskaping.

Tildelingskriterier

Fordelingen av rammen til fylkeskommunene skal 
sikre økonomiske ressurser til områder med sær-
skilte utfordringer, i form av svak befolkningsut-
vikling, store avstander og utfordringer knyttet til 
sysselsetting, arbeidsmarked og levekår. Distrikt-
sindeksen5 brukes ved fordeling av midler mel-
lom fylkeskommunene innenfor det distriktspoli-
tiske virkeområdet. Kommuner i Nord-Norge og 
Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, samt 
de kommunene som ligger lavt på distriktsindek-
sen, vektes ekstra i fordelingsmodellen. Dette kal-
les den distriktspolitiske komponenten. I tillegg 
tildeles alle fylkeskommuner midler etter en regi-
onalpolitisk komponent. Dette skal støtte opp om 
muligheten til å drive regionalt utviklingsarbeid i 
alle deler av landet.

En del av rammen blir etter skjønn satt av til 
omstillingsarbeid og til deltakelse i Interreg (EUs 
territorielle samarbeid). Midler til omstillingsar-
beid fastsettes etter innspill fra fylkeskommunene 
om kommuner og regioner som opplever stor 
reduksjon i antall sysselsatte i hjørnesteinsbedrif-
ter/-næringer. I særskilte situasjoner kan det 
være behov for en statlig ekstrainnsats. Kriteriene 
er sysselsettingsnedgang, arbeidsmarkedsregio-
nens størrelse og mulighetene for pendling. Mid-
lene til Interreg skal dekke den norske statlige 
andelen i programmene, og skal i utgangspunktet 
tilsvare det samarbeidslandene mottar i EU-støtte. 
Post 60 utgjør den statlige norske finansieringsan-
delen og er godkjent av EU-kommisjonen gjen-
nom programdokumentene.

Oppfølging og kontroll

Se omtale under innledningen for kap. 551 Regio-
nal utvikling og nyskaping.

Rapport

I 2014 ble det bevilget 1 166 mill. kroner over pos-
ten. Totalt ble det i 2014 gitt tilsagn om 1 308 mill. 

5 Distriktsindeksen er sammensatt av et sett indikatorer som 
gjenspeiler forutsetninger for utvikling og den faktiske 
utviklingen i kommunene. Indeksen er særlig knyttet til 
geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår. De struktu-
relle forholdene er vektet høyere enn den faktiske utviklin-
gen.
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kroner. Av dette ga Innovasjon Norge tilsagn om 
totalt 595 mill. kroner, primært i form av bedrifts- 
og investeringstilskudd, etablerertilskudd og dis-
triktsrettede risikolån. Tilsagnsbeløpene avviker 
fra bevilgningen på posten, fordi forvalterne kan 
disponere midlene over flere år. For den fylkes-
vise fordelingen av midlene de siste tre årene og 
nærmere rapportering på bruken av midlene i 
2014, se vedlegg 1 og fylkesrapporteringen på 
departementets nettsider.

I 2015 er det bevilget 1 144 mill. kroner på pos-
ten, hvorav 66 mill. kroner til omstilling, 71 mill. 
kroner til Interreg og 10 mill. kroner til Verdiska-
ping og næringsutvikling i fjellområdene. Endelig 
fordeling av midler på tiltak og forvaltere er 
avhengig av fylkeskommunenes prioritering. I til-
legg ble posten økt med 15 mill. kroner til ekstra-
ordinært omstillingsarbeid i Lierne kommune, jf. 
Prop. 119 S (2014–2015) og Innst. 360 S (2014–
2015). Halvårsrapporteringen viser at fylkeskom-
munene så langt har delegert 407 mill. kroner til 
Innovasjon Norge. Totalt 125 mill. kroner er dele-
gert til kommunale og regionale næringsfond. Av 
midlene som fylkeskommunene forvalter er det 
satt av 93 mill. kroner til omstilling.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 1 102,8 mill. kroner i 
2016. Nærings- og bedriftsrettede tiltak skal prio-
riteres. 

Den foreslåtte bevilgningen skal dekke admi-
nistrasjons- og gjennomføringskostnader knyttet 
til Innovasjon Norges ordninger, samt rollen som 
nasjonalt kompetanseorgan på omstilling. Det 
foreslås en tildeling på 10 mill. kroner til det femå-
rige programmet Verdiskaping og næringsutvikling 
i fjellområdene (2013–2017). Oppland fylkeskom-
mune forvalter midlene i samarbeid med andre 
fylkeskommuner og relevante aktører. Det fore-
slås en tildeling på 15 mill. kroner til Nord-Trøn-
delag fylkeskommune, for ekstraordinært omstil-
lingsarbeid i Lierne kommune.

Programmene for en ny Interreg-periode 
(2014–2020) ble godkjent av EU høsten 2014. Alle 
Interreg-programmene som finansieres over pos-
ten har mål om forskning, teknisk utvikling og 
innovasjon. Andre tematiske mål som prioriteres 
er økt konkurransekraft hos små og mellomstore 
bedrifter, miljø og bærekraftig bruk av ressurser, 
bærekraftig transport, sysselsetting og arbeids-
kraftmobilitet med tanke på næringsutvikling og 
lokal vekst. Midler til Interreg foreslås videreført 
på samme nivå som i 2015, med 71,3 mill. kroner.

Post 61 Næringsrettede midler til regional 
utvikling, kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift, kan overføres

Mål 

Midlene skal bidra til å nå de samme målene som 
for kap. 551, post 60. Det legges vekt på utvikling 
av næringsliv og arbeidsplasser i områder som 
ikke fikk gjeninnført differensiert arbeidsgiverav-
gift i 2007, eller som fikk gjeninnført ordningen 
med en høyere sats enn 2003 og tidligere.

Kriterier for måloppnåelse

Se omtale under innledningen for kap. 551 Regio-
nal utvikling og nyskaping.

Tildelingskriterier

Bevilgningen skal dekke kompensasjon til de kom-
munene som har fått økt arbeidsgiveravgift sam-
menliknet med 2003. Den fylkesvise fordelingen av 
kompensasjonsmidlene tar utgangspunkt i avgifts-
økningen for privat sektor i det berørte fylket.

Oppfølging og kontroll

Se omtale under innledningen for kap. 551 Regio-
nal utvikling og nyskaping.

Rapport

I 2014 ble det bevilget 505,4 mill. kroner over pos-
ten. I tillegg ga Stortinget en fullmakt til å gi til-
sagn om 100 mill. kroner som kom til utbetaling i 
2015. Det såkalte restbeløpet6 var i 2014 57,8 mill. 
kroner. Det ble gitt tilsagn om 596,2 mill. kroner i 
2014, og om lag 46 pst. av tilsagnene var knyttet til 
tiltak under hovedmål 2. Tilsagnsbeløpene avvi-
ker fra bevilgningen på posten, fordi forvalterne 
kan disponere midlene over flere år. Restbeløpet 
har fra 2007 blitt benyttet til økt bredbåndsdek-
ning. I 2014 inngikk restbeløpet i tilskuddsordnin-
gen for utbygging av bredbånd som forvaltes av 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. For nær-
mere omtale, se kap. 1380, post 71 Tilskudd til 
bredbåndsutbygging over Samferdselsdeparte-
mentets budsjett.

6 Restbeløpet var differansen som framkom ved at bereg-
ningsgrunnlaget for differensiert arbeidsgiveravgift i 2007 
ble endret fra å følge arbeidstakers adresse til å følge virk-
somhetens adresse. Restbeløpet ble fram til 2015 benyttet 
til bredbåndsutbygging. Restbeløpet ble avviklet i 2015, 
etter at ansvaret for bredbåndsutbygging ble overført til 
Samferdselsdepartementet.



2015–2016 Prop. 1 S 121
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
I 2015 er det bevilget 360,7 mill. kroner over 
posten. I tillegg ga Stortinget en fullmakt til å gi 
tilsagn om 88 mill. kroner som kommer til utbeta-
ling i 2016.

Kompensasjonsbeløpet for økt arbeidsgiverav-
gift ble redusert i 2015 med 144,6 mill. kroner 
sammenliknet med 2014. Halvårsrapporteringen 
for 2015 viser at fylkeskommunene har delegert 
38 mill. kroner til Innovasjon Norge, 77 mill. kro-
ner til kommuner og regionråd, 15 mill. kroner til 
andre aktører og forvalter 218 mill. kroner selv.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 205,3 mill. kroner i 
2016. Av dette kan 117,3 mill. kroner brukes til til-
sagn som gis i 2016 og 88 mill. kroner er knyttet til 
tilsagn som ble gitt i 2015. Det foreslås i tillegg en 
tilsagnsfullmakt på 50 mill. kroner i 2016, jf. for-

slag til romertallsvedtak VIII. Disse midlene kom-
mer til utbetaling i 2017. Budsjettforslaget inne-
bærer at departementet disponerer en ramme på 
167,3 mill. kroner til nye tilsagn i 2016. Kompensa-
sjonsordningen foreslås avviklet etter 2018. 
Næringslivet vil med en avvikling etter 2018 være 
indirekte kompensert gjennom en periode på 15 
år. Dette er lang tid for en kompensasjonsordning, 
og næringslivet har hatt god tid til å tilpasse seg 
avgiftsnivået. Kompensasjonsordningen treffer 
ikke bedriftene direkte, men gjennom indirekte 
tiltak knyttet til å forbedre lokale og regionale 
rammebetingelser for næringsliv og befolkning. 
Som en nedtrapping, foreslås posten redusert 
med 155,4 mill. kroner i 2016. Reduksjonen i kom-
pensasjonsbeløpet vil bli fordelt forholdsmessig 
likt mellom alle fylkeskommunene som tildeles 
midler fra posten.

Kap. 552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 72 redusert med 6,5 mill. kroner til 480,15 mill. kroner, jf. Prop. 
119 S og Innst. 360 S (2014–2015).

Post 21 Kunnskapsutvikling, informasjon 
mv., kan overføres

Bevilgningen på posten ble i 2015 flyttet til kap. 
500, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Post 62 Nasjonale tiltak for lokal 
samfunnsutvikling, kan overføres

Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene 
(LUK) ble gjennomført i perioden 2010 til 2014. 
Posten ble avviklet fra og med 2015. Telemarks-
forsking har evaluert LUK i 2015. Evalueringen 

viser blant annet at flere kommuner har blitt ster-
kere utviklingsaktører og arbeider kontinuerlig 
med å bygge opp attraktive lokalsamfunn. Initiativ 
fra innbyggere, bedrifter, entreprenører, ildsjeler 
og frivillige organisasjoner er godt integrerte i 
utviklingsarbeidet. Evalueringen viser også til 
områder hvor arbeidet kan bli bedre. Blant annet 
har fylkeskommunene bedre kompetanse, men 
ikke bedre kapasitet til å styrke arbeidet med 
lokal samfunnsutvikling i kommunene. Det er 
fortsatt potensial for bedre samarbeid mellom 
kommunene og fylkeskommunene.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

21
Kunnskapsutvikling, informasjon, mv.,  
kan overføres 13 814

62
Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling,  
kan overføres 31 000

72
Nasjonale tiltak for regional utvikling,  
kan overføres 496 914 486 650 444 200

Sum kap. 0552 541 728 486 650 444 200
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Post 72 Nasjonale tiltak for regional 
utvikling, kan overføres

I denne posten inngår en rekke ordninger forval-
tet av flere aktører, se vedlegg 1.4. Midlene skal 
nyttes på områder der det er formålstjenlig med 
nasjonal koordinering og samarbeid om regional 
utvikling.

Mål 

Bevilgningen skal bidra til å realisere nasjonale 
mål for regionalpolitikken og er primært knyttet 
til hovedmål 1, samt deler av hovedmål 2 og 3. 
Midlene skal i første rekke rettes mot næringsliv, 
kommuner og kompetansemiljøer. Midlene skal 
benyttes til gjennomføring av større nasjonale sat-
singer for regional utvikling og programmer og 
prosjekter som bidrar til ny kunnskap om regional 
utvikling.

Kriterier for måloppnåelse

Posten benyttes til en rekke ordninger, og midler 
delegeres til flere aktører (se tildelingskriterier og 
vedlegg 1.4). Det blir utarbeidet kriterier for 
måloppnåelse for hver ordning (program, tiltak, 
mv.).

Tildelingskriterier

Retningslinjer og tildelingskriterier utarbeides 
enkeltvis for de ulike ordningene under posten. 
Forvaltningen av hoveddelen av midlene er dele-
gert til Innovasjon Norge, Siva og Forsknings-
rådet. Mentor AS forvalter Merkur-programmet og 
investerings- og utviklingsstøtten til utkantbutikker 
på vegne av departementet.

Departementet forvalter selv enkelte tiltak og 
tilskuddsordninger. Norge har inngått avtaler 
med EU om deltakelse i Interreg-programmer. 
Deler av kostnadene til de norske sekretariatene 
og kontaktpunktene for de ulike Interreg-program-
mene, finansieres over posten. Kontaktpunktene 
brukes i forvaltningen av programmene, og er 
regulert i avtalene som er inngått mellom departe-
mentet og de ulike programmene.

Oppfølging og kontroll

Departementet, Innovasjon Norge, Siva og 
Forskningsrådet skal følge felles rapporterings-
krav for innsats finansiert over programkategori 
13.50. Departementet følger opp aktørene gjen-
nom egne oppdragsbrev, rapportering og sty-

ringsmøter. Innovasjon Norge og Siva har utarbei-
det mål- og resultatstyringssystem som de rappor-
terer etter. Forskningsrådet er også i gang med å 
utvikle bedre underlagsmateriale for styringen. 
Mentor AS følges opp gjennom oppdragsbrev, 
halvårsmøter og rapportering.

Rapport

I 2014 ble det bevilget 502,3 mill. kroner på pos-
ten. I 2014 styrket Innovasjon Norge arbeidet med 
nasjonalt og internasjonalt orienterte vekstbedrif-
ter i distriktene ved å identifisere, mobilisere og 
prioritere kunder med stort vekstpotensial. Inno-
vasjon Norge har også gjort flere endringer i ord-
ningen med etablerertilskudd. Blant annet får 
gründerne mer rådgiving, og søknadene om eta-
blerertilskudd blir behandlet raskere. For å bli 
mer tilgjengelig for gründere som trenger råd og 
veiledning, introduserte Innovasjon Norge Grün-
dertelefonen ved inngangen til 2014. Siva styrket 
satsingen på Næringshageprogrammet og Inkuba-
sjon. Under Forskningsrådet ble Virkemidler for 
regional FoU og innovasjon (VRI) og Forskningsløft 
i nord videreført. Bevilgningen til øvrige virkemid-
ler ble videreført på om lag samme nivå som tidli-
gere. Utviklingsprogrammet for byregioner ble star-
tet opp i 2014, med midler fra budsjettet for 2014 
og overførte midler fra budsjettet for 2013.

For 2015 ble det bevilget 486,7 mill. kroner. 
Rammen til Innovasjon Norge ble noe redusert, 
mens rammene til Siva og Forskningsrådet økte. 
Økningen til Forskningsrådet går til arbeidet med 
nytt program for kunnskapsgrunnlaget for innova-
sjonspolitikken og å starte arbeidet med å utvikle 
nye programmer etter avslutningen av VRI og 
Forskningsløft i Nord i 2016. Videre ble posten 
redusert med 6,5 mill. kroner jf. Prop. 119 S 
(2014–2015) og Innst. 360 S (2014–2015).

EUs territorielle samarbeid Interreg: I 2014 ble 
Interreg IV avsluttet og ny Interreg V programperi-
ode (2014–2020) startet. Norge har inngått avtaler 
om deltakelse for til sammen 706 mill. kroner, 
med forbehold om Stortingets årlige bevilgninger. 
Alle Interreg-programmer har prioriteringer og 
mål om innovasjon, næringsutvikling og lokal 
vekst, og er en del av innsatsen for å nå hovedmål 
1. I tillegg blir det brukt midler til klima- og klima-
tilpasningstiltak og bærekraftig transport. De før-
ste utlysningene viser et stort engasjement gjen-
nom mange gode søknader med norske partnere. 
Flere av prosjektene er innvilget støtte.

Departementet vil i 2015 avslutte deltakelsen i 
VASAB, et samarbeid i Østersjøregionen om terri-
toriell og regional utvikling og planlegging. 
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Departementet vil fortsatt være involvert i 
utviklingsarbeid i regionen, gjennom Interreg-
samarbeidet Østersjøprogrammet og i arbeidet 
med EUs Østersjøstrategi.

Se vedlegg 1.4 for en nærmere omtale av tiltak 
som finansieres på posten.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 444,2 mill. kroner i 
2016. Hoveddelen av midlene brukes til nærings- 
og bedriftsrettede tiltak.

Departementet foreslår en tildeling på 178,7 
mill. kroner til Innovasjon Norge. Midlene skal 
blant annet bidra til at flere gode gründerbedrif-
ter overlever, til å bygge og utvikle nyskapende 
bedriftsnettverk og til risikoavlastning. Norwe-
gian Innovation Clusters skal prioriteres. Departe-
mentet foreslår en tildeling på 85,5 mill. kroner til 
Siva, som skal bidra til økt innovasjon og 
næringsutvikling gjennom utvikling av sterke 
regionale innovasjons- og verdiskapingsmiljøer i 
alle deler av landet. Siva vil i tillegg få anledning 
til å omdisponere inntil 10 mill. kroner til etable-
ring av inntil fem piloter for å teste produksjons-
prosesser, produksjonsmåter mv. i fullskala pro-
duksjon. Departementet foreslår en tildeling på 
74,7 mill. kroner til Forskningsrådet. Forsknings-
rådet skal fortsette å styrke den regionale vekst-
kraften gjennom mobilisering og økt nytteverdi 
av samarbeid mellom FoU-miljøer, regionale 
næringsmiljøer og bedrifter. Programmene VRI
og Forskningsløft i Nord avsluttes i 2016 og vil 
fokusere på å ivareta læring og resultater gjen-
nom økt samarbeid mellom virkemiddelaktørene 
og øvrige regionale aktører.

Departementet foreslår en tildeling på 37,3 
mill. kroner til Merkur-programmet, investerings- 
og utviklingsstøtten til dagligvarebutikker og inves-
teringsstøtten til drivstoffanlegg. Videre foreslås det 
å overføre 1,2 mill. kroner til kap. 500, post 21 Spe-
sielle driftsutgifter på grunn av økte administra-

sjonskostnader knyttet til Merkur-programmet, jf. 
omtale under kap. 500, post 21.

Tildeling til Interreg-programmene, og tilrette-
legging for internasjonalt regionalpolitisk samar-
beid og samarbeid i nærområdene, foreslås til 37,3 
mill. kroner. Hoveddelen av midlene går til norsk 
deltakelse i transnasjonale Interreg-program i pro-
gramperioden 2014–2020. I den foreslåtte tildelin-
gen inngår driftstilskudd (500 000 danske kroner) 
til Nordisk Atlantsamarbejde (NORA), en organi-
sasjon under Nordisk Ministerråds regionalpoli-
tiske samarbeidsprogram, og nasjonal kontingent 
for deltakelse i OECD LEED Programme (250 000 
kroner). Det foreslås videre å tildele 0,7 mill. kro-
ner til videre arbeid med etablering av et arktisk 
nettverk med en base i Tromsø. Nettverket skal 
styrke utvikling av arktisk regionalpolitikk, og 
bidra til mer synergi, koordinering og samarbeid 
på tvers av nasjonale og internasjonale program-
mer, prosjekter og aktører i nordområdene.

Det foreslås en tildeling på 27,7 mill. kroner til 
Utviklingsprogrammet for byregioner, som er plan-
lagt å vare ut 2017.

Tilskuddet til Nasjonalt program for leverandø-
rutvikling (NHO) på 250 000 kroner foreslås over-
ført til kap. 541 IKT-politikk post 70 Tilskudd til 
samordning av IKT-politikken.

Departementet foreslår å sette i gang en for-
søksordning for kommunene, der ulike foren-
klingstiltak innen utmarksforvaltningen skal prø-
ves ut i praksis. Målet er å skaffe erfaringer som 
gir grunnlag for å iverksette varige forenklingstil-
tak. Gjennom forsøksordningen skal kommuner 
kunne gjennomføre konkrete tiltak med mål om 
økt verdiskaping basert på utmarkas ressurs-
grunnlag. I utvelgelsen av prosjekter vil departe-
mentet legge vekt på potensialet for forenkling og 
bredde i problemstillingene. Valg av prosjekter vil 
ses i sammenheng med det øvrige arbeidet med å 
forenkle utmarksforvaltningen. Tiltaket foreslås 
tildelt 3 mill. kroner årlig i fem år. Erfaringene 
med arbeidet vil bli oppsummert og vurdert.

Kap. 554 Kompetansesenter for distriktsutvikling

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 29 885 25 772 26 911

Sum kap. 0554 29 885 25 772 26 911
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Post 01 Driftsutgifter

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Dis-
triktssenteret) skal bidra til å nå regional- og dis-
triktspolitiske mål gjennom å hente inn, systemati-
sere og formidle erfarings- og forskningsbasert 
kunnskap om lokal samfunnsutvikling. Distrikts-
senterets arbeid er i all hovedsak knyttet til hoved-
mål 3, men senteret bidrar også med kompetanse 
og ressurser knyttet til kommunereformen og 
drift av Utviklingsprogrammet for byregioner. 
Bevilgningen skal dekke lønn og øvrige driftsut-
gifter samt utvikling av ny kunnskap, kompetanse-
oppbygging og informasjonstiltak.

Rapport

I 2014 og 2015 har Distriktssenteret hatt en rolle 
som ressurssenter for kommunesammenslåinger. 
Blant annet utviklet Distriktssenteret en lokalde-
mokrativeileder i 2015. Veilederen gir råd og tips 
til kommuner som vil slå seg sammen om hvordan 
de skal kunne utvikle et godt lokaldemokrati i en 
større kommune. Distriktssenteret har også en 
sentral rolle i arbeidet med Utviklingsprogrammet 
for byregioner, gjennom etablering og drift av et 
nasjonalt læringsnettverk mellom deltakerne i 
programmet.

I 2014 er det blant annet bygget opp en tett dia-
log med mange av fylkesmennene, hvor Distrikts-
senteret bidrar med kunnskap og innspill til pro-
sesser i kommunereformen. 

Distriktssenteret har i 2014 lagt vekt på arbeid 
som styrker senterets kompetanse på analyse og 
kunnskapsleveranser gjennom bevisst rekrutte-
ring og organisering av arbeidet. 

Som et ledd i kunnskapsutviklingen fikk Dis-
triktssenteret gjennomført flere utredninger i 
2014 og 2015. Blant annet er det gjennomført stu-

dier av utviklingskapasitet i 41 småkommuner, 
innvandrernes betydning for regionale arbeids-
markeder, samarbeidsformer mellom byer og 
deres omland for å fremme vekst, sammenstilling 
av kunnskap og erfaringer fra kommunesammen-
slåingsprosesser og gode eksempler på boligstra-
tegiske tiltak. En fullstendig oversikt over bestilte 
og gjennomførte utredninger finnes på www.dis-
triktssenteret.no.

Som en del av arbeidet med formidling av erfa-
ringer fra lokalt utviklingsarbeid var Distriktssen-
teret i 2014 og våren 2015 medarrangør av konfe-
ranser, for eksempel ved den nasjonale erfarings-
konferansen om boligetablering i distriktene og 
Vestlandsk vidsyn.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 26,9 mill. kroner i 
2016, en økning på 1 mill. kroner som skyldes kor-
rigering av uttrekk i forbindelse med innføring av 
ordning med nøytral merverdiavgift.

Bevilgningen skal dekke alle driftsoppgaver, 
herunder innkjøp av forskning og utredninger. 
Distriktssenteret skal etablere og drive faglige 
nettverksarenaer for kommuner, fylkeskommuner 
og andre aktører om lokalt utviklingsarbeid. I til-
legg skal Distriktssenteret fortsatt drive det nasjo-
nale læringsnettverket i Utviklingsprogrammet for 
byregioner, og være et ressurssenter for kommu-
nesammenslåinger.

Lokal samfunnsutvikling vil være en viktig 
oppgave også i 2016. Distriktssenteret skal være 
et knutepunkt for kunnskapsutvikling og formid-
ling om lokal samfunnsutvikling i bred forstand.

Det foreslås at bevilgningen på posten kan 
overskrides mot tilsvarende merinntekt på kap. 
3554, post 1, jf. forslag til romertallsvedtak II.
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Programkategori 13.60 Samiske formål

Utgifter under programkategori 13.60 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 13.60 fordelt på kapitler

Ansvarsområder

Samene er anerkjent som urfolk i Norge, og 
Grunnloven § 108 og sameloven er de nasjonale 
rettsgrunnlagene for samepolitikken. Regjeringen 
har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, 
sin kultur og sitt samfunnsliv. Norge har også en 
rekke folkerettslige forpliktelser som legger førin-
ger for samepolitikken. ILO-konvensjon nr. 169 
Om urfolk og stammefolk i selvstendige stater og 
konvensjon om sivile og politiske rettigheter artik-
kel 27 er sentrale i denne sammenheng.

Sametinget er samenes folkevalgte organ og 
regjeringens viktigste dialogpartner i samepoli-
tiske spørsmål. Regjeringen bygger videre på de 

institusjonelle og rettslige rammene som allerede 
er lagt for samepolitikken.

Alle departementer har ansvar for å følge opp 
den statlige politikken overfor samene innenfor 
sin sektor. Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet har ansvaret for samordning av statlig 
politikk som berører samene i Norge, og skal 
arbeide for helhet og sammenheng i politikken, på 
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. 

Det er statens ansvar å sikre at hensynet til 
samene blir ivaretatt. Samtidig legger staten til 
grunn at kommuner og fylkeskommuner på eget 
initiativ, og som en del av lokaldemokratiet, også 
følger opp aktuelle forpliktelser overfor de 
samiske innbyggerne.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
 budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

560 Sametinget 270 540 281 829 285 578 1,3

561 Tilskudd til samiske formål 16 729 15 188 15 500 2,1

562 Gáldu – Kompetansesenteret for 
urfolks rettigheter 6 348 5 095 5 210 2,3

563 Internasjonalt reindriftssenter 6 427 6 744 8 419 24,8

Sum kategori 13.60 300 044 308 856 314 707 1,9

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

3560 Sametinget 75 000

3562 Gáldu – Kompetansesenteret for 
urfolks rettigheter 3 205 2 000 2 046 2,3

3563 Internasjonalt reindriftssenter 2 445 2 500 2 907 16,3

Sum kategori 13.60 80 650 4 500 4 953 10,1
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Utviklingstrekk og utfordringer

Regjeringen er opptatt av å ta vare på samisk 
språk og vil vektlegge at samiske språkbrukere 
ikke kommer dårligere ut som følge av endringer i 
kommuneinndelingene. For å yte gode helse- og 
omsorgstjenester til alle er det viktig med fagper-
soner med kompetanse i samisk språk og kultur. 
Arbeidet med å skape større og mer robuste kom-
muner kan aktualisere problemstillinger knyttet 
til forvaltningsområdet for samisk språk.7 Det er 
gjort nærmere rede for dette i Prop. 95 S (2013–
2014) Kommuneproposisjonen 2015. 

De samiske språkene er små og sårbare, sær-
lig sørsamisk og lulesamisk. De siste årene har vi 

sett en utvikling med økende tilflytting fra byg-
dene til byer og større tettsteder. Det fører der-
med til befolkningsnedgang i en rekke samiske 
områder. Endringene i hvor samer bor byr på nye 
utfordringer, både for den enkelte som flytter til 
en større by, og for bykommunene, som får et 
større ansvar for å imøtekomme den samiske 
befolkningens behov.

Mål og rapportering, strategier og tiltak

Hovedmål 1 Samene kan sikre og utvikle sitt språk, 
sin kultur og sitt samfunnsliv

Flere og flere barn vokser i dag opp med en selv-
følgelig samisk identitet, og det samiske har blitt 
en mer synlig del av det offisielle Norge. Mye 
tyder på at styrking av samiske språk og samiske 
institusjoner er viktig for å bekrefte og støtte 
samisk identitet og tilstedeværelse. Økt kunnskap 
om samer og samiske forhold i samfunnet kan 
motvirke diskriminering, stereotypier og nega-
tive holdninger. Det er derfor viktig å støtte opp 
om tiltak som kan gi kunnskap om samiske for-
hold.

Rapport

Handlingsplan for samiske språk har satt fokus på 
de samiske språkene på ulike samfunnsområder, 
særlig innenfor opplæring og utdanning, offentlig 
tjeneste- og omsorgsyting og bruk og synliggjø-

ring av samiske språk i offentlig sammenheng. 
Handlingsplanens virketid er forlenget til ut 2016, 
og det vil bli laget en sluttrapport ved periodens 
utløp.

I utviklingen av en helhetlig samepolitikk er 
det viktig å se samiske spørsmål i et felles nordisk 
perspektiv. Forhandlinger mellom delegasjoner 
fra Finland, Norge og Sverige om en nordisk 
samekonvensjon startet opp i mars 2011. Sametin-
get og departementene kom våren 2014 til enighet 
om mandatet for de videre forhandlingene, og 
Sverige overtok formannskapet for forhandlin-
gene i 2015. 

Strategier og tiltak

I september 2014 satte regjeringen, i samarbeid 
med Sametinget, ned et utvalg som skal se på lov-
verk, tiltak og ordninger for de samiske språkene 
i Norge. Aktuelle løsninger skal vurderes i lys av 
arbeidet med kommunereformen. Utvalget skal 

7 Forvaltningsområdet for samisk språk består av Karasjok, 
Kautokeino, Nesseby, Porsanger og Tana kommuner i 
Finnmark, Kåfjord og Lavangen kommuner i Troms, Tys-
fjord kommune i Nordland, og Snåsa og Røyrvik kommu-
ner i Nord-Trøndelag. 

Tabell 6.9 Mål for programkategori 13.60 Samiske formål

Hovedmål Delmål

1. Samene kan sikre og utvikle sitt språk,  
sin kultur og sitt samfunnsliv

1.1. Et samfunn der samiske språk er levende i 
bruk

1.2. Bidra til gode og likeverdige tjenester for 
samiske brukere

1.3. Bidra til å bevare og utvikle samisk næringsliv

2. Samene deltar i offentlige beslutningsprosesser
 

2.1. Konsultasjonsordningen gjennomføres på en 
effektiv måte og i tråd med ordningens formål

2.2. Økt kunnskap i forvaltningen og i samfunnet 
om samiske rettigheter, samisk kultur og 
samisk samfunnsliv
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levere sin rapport til Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet i 2016.

I innstillingen om kommuneproposisjonen 2016 
ber kommunal- og forvaltningskomiteen om at 
regjeringen i statsbudsjettet for 2016 legger frem 
en oversikt over merkostnadene til tospråklighet i 
forvaltningsområdet for samisk språk. Det fore-
ligger per i dag ingen statistikk eller kartlegging 
som kan gi eksakte svar på de faktiske utgiftene 
kommunene har til tospråklighet. Regjeringen vil 
avvente tilrådningene fra språkutvalget og Sametin-
gets evaluering av tospråklighetstilskuddet før det 
blir tatt stilling til om det vil være behov for ytterli-
gere kartlegging av kommunenes merkostnader til 
tospråklighet i forvaltningsområdet. 

Hovedmål 2 Samene deltar i offentlige 
beslutningsprosesser

Det er et sentralt samepolitisk mål at urfolk skal 
ha reell innflytelse på beslutninger som gjelder 
dem selv. Når det gjelder forhold som bare berø-
rer samene, er det naturlig å overlate til Sametin-
get å fatte avgjørelsene. I saker der det kreves at 
statlige myndigheter må stå for avveining av 
interesser og ta en endelig beslutning, er det vik-
tig å sørge for en reell involvering av samer og 
samiske interesser i forkant av beslutningen. 

Gjennom Prosedyrer for konsultasjoner mellom 
statlige myndigheter og Sametinget er statlige 

myndigheter forpliktet til å konsultere Sametinget 
når det overveies å innføre lover eller tiltak som 
kan påvirke samiske interessert direkte. Formålet 
er å oppnå enighet. Konsultasjonsprosedyrene 
har bidratt til å styrke dialogen og samarbeidet 
mellom regjeringen og Sametinget. Ikke alle kon-
sultasjoner resulterer i enighet, men prosedyrene 
sikrer at de statlige myndighetene må vurdere 
Sametingets synspunkter.

Rapport

I 2015 arrangerte Kommunal- og moderniserings-
departementet i samarbeid med Sametinget et 
seminar om konsultasjoner for statsforvaltnin-
gen. Målet med seminaret var å øke kunnskapen 
om konsultasjonsordningen og bidra til konstruk-
tive og effektive konsultasjonsprosesser.

Strategier og tiltak

Regjeringen vil bevare konsultasjonsordningen og 
er opptatt av at konsultasjonsprosedyrene skal 
fungere konstruktivt og effektivt. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet vil som en del av 
oppfølgingen av Samerettsutvalgets utredning 
(NOU 2007:13), se på mulighetene til å forbedre 
konsultasjonsordningen, herunder at konsultasjo-
nene blir mer effektive for alle parter. Sametinget 
blir konsultert i arbeidet. 

Kap. 560 Sametinget

Sametinget er et folkevalgt organ. Regjeringen er 
derfor ikke ansvarlig for Sametingets politiske 
virksomhet eller vedtakene som Sametinget gjør 
som politisk organ. Hver enkelt statsråd har imid-
lertid et konstitusjonelt ansvar for bevilgninger 
gitt over budsjettet til vedkommende departe-
ment. 

For en samlet oversikt over bevilgninger til 
Sametinget vises det til publikasjonen Bevilgnin-
ger til samiske formål i statsbudsjettet 2016. 

Post 50 Sametinget

Grunnbevilgningen skal blant annet dekke driften 
av det politiske arbeidet og administrasjonen i 
Sametinget, i tillegg til kommunenes og fylkes-
kommunenes merkostnader ved oppfølging av 
samelovens språkregler.

Regjeringen legger fram en stortingsmelding 
om Sametingets virksomhet for Stortinget hvert 
år. Sametingets egen årsmelding legges ved stor-
tingsmeldingen. Meldingen om Sametingets virk-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

50 Sametinget 265 540 276 634 280 233

54 Samefolkets fond 5 000 5 195 5 345

Sum kap. 0560 270 540 281 829 285 578
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somhet i 2014 rapporterer om Sametingets bruk 
av midler bevilget over statsbudsjettet.

Budsjettforslag

I forbindelse med stortingsbehandlingen av Prop. 
1 S (2014–2015) ble det besluttet å øke bevilgnin-
gen på posten med 2 mill. kroner mot en tilsva-
rende reduksjon på kap. 2412 Husbanken, post 01 
Driftsutgifter. Komiteens flertall forutsatte at 
økningen gjaldt for 2015, jf. Innst. 16 S (2014–
2015) s. 53. På denne bakgrunn foreslås bevilgnin-
gen på posten redusert med 2 mill. kroner mot en 
tilsvarende økning på kap. 2412, post 01, jf. omtale 
under kap. 2412, post 01.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 3,6 mill. 
kroner til 280,2 mill. kroner inkludert endringer 
som følge av avbyråkratiserings- og effektivise-
ringsreformen og prisjustering. 

Post 54 Samefolkets fond

Fondet i Norges Bank ble avviklet i 2014, og 
avkastningsmodellen ble fra samme år erstattet 
med ordinære, årlige bevilgninger. Formålet med 
bevilgningen er uendret. 

Tilskuddet skal gå til ulike tiltak som styrker 
og bidrar til revitalisering av samiske språk og 
samisk kultur. Midlene skal ikke brukes til indivi-
duelle erstatninger. Kriterier for måloppnåelse er 
om samiske språk og samisk kultur er levende i 
bruk i samfunnet og i fortsatt utvikling.

Det er Sametinget som forvalter bevilgningen 
og fastsetter nærmere retningslinjer og priorite-
ringer for forvaltningen av tilskuddsmidlene i 
samsvar med overordnet mål for ordningen. 
Sametinget kan beslutte at ubrukte midler ett år, 
helt eller delvis, overføres til neste års budsjett.

Vedtak om tilskudd under ordningen kan 
påklages i samsvar med forvaltningslovens 
bestemmelser og behandles i samsvar med same-
lovens § 2-12 femte ledd. Sametinget rapporterer 
om bruken av midlene i Sametingets årsmelding.

Bevilgningen i 2014 utgjorde 5 mill. kroner. 
Nærmere redegjørelse for bruken av midlene vil 
bli gitt i meldingen om Sametingets virksomhet 
2014.

Det foreslås en bevilgning på 5,3 mill. kroner i 
2016 inkludert endringer som følge av avbyråkra-
tiserings- og effektiviseringsreformen og prisjus-
tering. 

Kap. 3560 Sametinget

Posten ble avviklet i 2015. 

Kap. 561 Tilskudd til samiske formål

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

95 Fondskapital Samefolkets fond 75 000

Sum kap. 3560 75 000

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

50 Samisk høgskole 6 403 5 494 5 600

51 Divvun 5 609 5 794 6 900

72 Samisk språk, informasjon m.m. 4 717 3 900 3 000

Sum kap. 0561 16 729 15 188 15 500
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Post 50 Samisk høgskole

Bevilgningen går til drift av Faglig analysegruppe 
for samisk statistikk, Samiske veivisere og Árbe-
diehtu-prosjektet. 

Samisk høgskole utfører flere oppgaver på 
oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet. Høgskolen fungerer som sekretariat for 
Faglig analysegruppe for samisk statistikk og for 
ordningen med Samiske veivisere. Høgskolen har 
også et oppdrag innen dokumentasjon og formid-
ling av samisk tradisjonell kunnskap, Árbediehtu-
prosjektet. 

Det foreslås en bevilgning på 5,6 mill. kroner i 
2016 inkludert endringer som følge av avbyråkra-
tiserings- og effektiviseringsreformen og prisjus-
tering. 

Post 51 Divvun

Bevilgningen skal benyttes til drift av Divvun, 
språkteknologisenteret ved Universitetet i Tromsø
– Norges arktiske universitet. Moderne språktek-
nologi er en forutsetning for at samiske språk skal 
kunne overleve som bruksspråk i dagens sam-
funn. 

Divvun har i 2014 utviklet og lansert samiske 
tastaturapper for iPhone, iPad og Android-telefo-
ner. Den sørsamiske språkopplæringsappen 
Gielese og web-appen Sátni.org (som gjør ordbø-
ker og terminologi tilgjengelig for brukeren) ble 
også lansert i 2014. I tillegg har Divvun videreført 
arbeidet med stavekontroll, grammatikkontroll og 
talesyntese (tekst til tale på web-sider). 

Divvun ønsker å utvikle et program for gram-
matikkontroll på nordsamisk. Grammatikkpro-
grammet vil gjøre det enklere for samiske språk-
brukere å skrive på samisk og dermed gi samisk-
språklige de samme teknologiske muligheter som 
norske språkbrukere har. Det foreslås derfor å 
øke bevilgningen på posten med 1 mill. kroner 
mot en tilsvarende reduksjon på kap.561, post 72, 
jf. omtale under post 72.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 1,1 mill. 
kroner til 6,9 mill. kroner inkludert endringer som 
følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsre-
formen og prisjustering. 

Post 72 Samisk språk, informasjon m.m.

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke bru-
ken av samiske språk ved å legge bedre til rette 
for bruk av samisk i det offentlige, øke antallet 
samiske språkbrukere, gi mer informasjon til 
samer på samisk og å øke informasjon om 
samiske forhold til befolkningen i Norge. Kriterier 
for måloppnåelse er om samiske språk og samisk 
kultur er levende i bruk i samfunnet, og om 
samiske innbyggere får gode og likeverdige tje-
nester.

Forvaltningen av en del av tilskuddsmidlene 
blir delegert til Fylkesmannen i Nordland, som 
har ansvar for flere tiltak i Handlingsplanen for 
samiske språk. Tilskuddsmidlene gis til språktil-
tak, med særlig vekt på sør- og lulesamisk språk.

Østsamisk museum vil også motta tilskudd 
over denne posten til prosjektet Skoltesamisk 
språk over grenser. 

Kravene til bruk av tilskuddet framkommer i 
tilskuddsbrevene. Tilskuddsmottakerne leverer 
rapport og regnskap innen 31. mars påfølgende år.

I fordelingen av midlene for 2014 ble tiltak for 
sør- og lulesamisk språk prioritert med 2,65 mill. 
kroner. I tillegg ble det gitt midler til utvikling av en 
samisk forvaltningsordbok ved Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet, til Østsamisk 
museums prosjekt Skoltesamisk språk over gren-
ser, til avslutning av Fylkesmannen i Nordlands pro-
sjekt Arbeid med samiske saker i fylkesmannsem-
betet og til å sikre videre arbeid med å legge til rette 
for bruk av samiske språk i offentlig forvaltning.

Det foreslås at bevilgningen på posten reduse-
res med 1 mill. kroner mot en tilsvarende økning 
av kap. 561, post 51, jf. omtale under post 51. Sam-
let foreslås en bevilgning på 3 mill. kroner i 2016 
inkludert prisjustering.

Kap. 562 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 4 204 3 097 3 164

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 144 1 998 2 046

Sum kap. 0562 6 348 5 095 5 210
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Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettighe-
ter har som målsetting å øke kunnskapen om, og 
forståelsen for, samiske rettigheter og urfolksret-
tigheter. Gáldu er en faglig selvstendig institusjon 
som vedtar egne mål og resultatkrav innenfor de 
rammene som Kommunal- og moderniseringsde-
partementet fastsetter, og styret er senterets øver-
ste organ. I forbindelse med opprettelsen av Nor-
ges nasjonale institusjon for menneskerettigheter 
vil det være en prosess med å se nærmere på til-
knytningen og samarbeidet med Gáldu for å iva-
reta kompetansen på urfolksrettigheter, jf. Innst. 
216 L (2014–2015) Innstilling fra Stortingets presi-
dentskap om lov om Norges nasjonale institusjon for 
menneskerettigheter.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen skal dekke driften av Gáldu i 2016. 
Gáldu arbeider med fornyelse av sin nettportal 

for informasjon om urfolksrettigheter, galdu.org. 
for å nå ut til ulike målgrupper. Gáldu gir ut tids-
skriftserien Gáldu Čála – et tidsskrift som er et 
referanseverk for forskere, studenter og andre 
som arbeider med aktuelle samerettslige eller 
urfolksrettslige problemstillinger. Gáldu deltar 
aktivt i internasjonale mekanismer, herunder FNs 

Permanente Forum for urfolksspørsmål (UNP-
FII) og Ekspertmekanismen for urfolksrettighe-
ter (EMRIP). Forøvrig arrangerer Gáldu semina-
rer, holder foredrag og deltar i nettverk for å 
samle inn og systematisere kunnskap på feltet 
urfolksrettigheter.

Det foreslås en bevilgning på 3,2 mill. kroner i 
2016 inkludert endringer som følge av avbyråkra-
tiserings- og effektiviseringsreformen og lønns- 
og prisjustering. 

Det foreslås at bevilgningen på posten kan 
overskrides mot tilsvarende merinntekter på kap. 
3562, post 02, jf. forslag til romertallsvedtak II.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres

Posten dekker utgifter knyttet til eksternt finansi-
erte prosjekter som finansieres fra kap. 3562, post 
02. 

Det foreslås en bevilgning på 2 mill. kroner i 
2016 inkludert endringer som følge av avbyråkra-
tiserings- og effektiviseringsreformen og prisjus-
tering. 

Det foreslås at bevilgningen på posten kan 
overskrides mot tilsvarende merinntekter på kap. 
3562, post 02, jf. forslag til romertallsvedtak II. 

Kap. 3562 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

Post 02 Diverse inntekter

Posten omfatter blant annet tilskudd fra Utenriks-
departementet og eksternt finansierte prosjekter. 

Tilhørende utgifter føres på kap. 562, post 21. Det 
foreslås en bevilgning på 2 mill. kroner i 2016. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

02 Diverse inntekter 2 528 2 000 2 046

16 Refusjon av foreldrepenger 346

18 Refusjon av sykepenger 331

Sum kap. 3562 3 205 2 000 2 046
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Kap. 563 Internasjonalt reindriftssenter

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 01 økt med 0,928 mill. kroner til 5,174 mill. kroner, jf. Prop. 119 S 
og Innst. 360 S (2014–2015).

Internasjonalt reindriftssenter i Kautokeino er en 
faglig selvstendig institusjon som vedtar egne mål 
og resultatkrav innenfor de rammene som Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet fastset-
ter. Arbeidet skal være rettet mot næringsutøvere, 
offentlige myndigheter, forskningsmiljøer og 
andre fagmiljøer og internasjonale organisasjoner 
og samarbeidsorganer. Styret er senterets øverste 
organ.

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen skal dekke driften av Internasjonalt 
reindriftssenter i 2016. Senteret mottar i tillegg 
prosjekttilskudd fra andre bidragsytere fra inn- og 
utland.

Internasjonalt reindriftssenter videreutviklet i 
2014 sitt urfolkssamarbeid med institusjoner, 
organisasjoner og reindriftsfolk i Russland, Kina, 
Mongolia, Finland, Sverige og Norge. Gjennom 
folk-til-folk-samarbeid i nordområdene har sente-
ret sammen med Verdensforbundet for reindrifts-
folk, initiert prosjekter som vektlegger lokal kom-
petansebygging, blant annet gjennom Arktisk råd 
og UNEP. Senteret rapporterer om store 
endringer i urfolkssamfunn i Arktis på grunn av 
klimaendringer og industriell utbygging. 

Budsjettforslag

Som følge av omorganiseringen av Norges veteri-
nærhøyskole, som er slått sammen med Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), 
ble et professorat overført fra NMBU til Interna-
sjonalt reindriftssenter (80 pst.) og Samisk høg-
skole (20 pst.) i 2015. For den delen av stillingen 

som ble lagt til Internasjonalt reindriftssenter, ble 
578 000 kroner overført fra Kunnskapsdeparte-
mentet til Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet, jf. Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsbevilg-
ninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 og 
Innst. 360 S (2014–2015). Til dekning av helår-
svirkningen i 2016 foreslås det at 1,19 mill. kroner 
overføres fra Kunnskapsdepartementets kap. 260 
Universiteter og høyskoler, post 50 Statlige uni-
versiteter og høyskoler til kap. 563, post 01. 

Bevilgningen foreslås videre økt med 350 000 
kroner til å dekke husleie knyttet til framleide 
lokaler. Utgiftene motsvares av tilsvarende økte 
inntekter på kap. 3563, ny post 03, jf. omtale under 
kap. 3563, post 03.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 1,6 mill. 
kroner til 5,9 mill. kroner inkludert endringer som 
følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsre-
formen og lønns- og prisjustering. 

Det foreslås at bevilgningen på posten kan over-
skrides mot tilsvarende merinntekt under kap. 
3563, post 03, jf. forslag til romertallsvedtak II.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres

Posten dekker utgifter knyttet til eksternt finansi-
erte prosjekter. Bevilgningen foreslås på samme 
nivå som inntektsbevilgningen under kap. 3563, 
post 02. Det foreslås en bevilgning på 2,6 mill. kro-
ner i 2016 inkludert endringer som følge av avby-
råkratiserings- og effektiviseringsreformen og pri-
sjustering. 

Det foreslås at bevilgningen på posten kan 
overskrides mot tilsvarende merinntekter på kap. 
3563, post 02, jf. forslag til romertallsvedtak II.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 4 640 4 246 5 862

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 787 2 498 2 557

Sum kap. 0563 6 427 6 744 8 419
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Kap. 3563 Internasjonalt reindriftssenter

Post 02 Diverse inntekter

Inntektsposten gjelder ekstern finansiering av 
prosjekter i regi av Internasjonalt reindriftssenter, 
jf. omtale under kap. 563, post 21. Tilhørende 
utgifter føres på kap. 563, post 21. Det foreslås en 
bevilgning på 2,6 mill. kroner i 2016.

Post 03 (ny) Leieinntekter

Som følge av at Internasjonalt reindriftssenter 
leier ut ledige kontorarealer ved det samiske 
vitenskapsbygget Diehtosiida i Kautokeino, ble 
det i 2015 opprettet en inntektspost 03 Leieinntek-
ter under kap 3563 Internasjonalt reindriftssenter 
for bruttobudsjettering av leieinntekter.

Det foreslås at posten videreføres for 2016 
med en bevilgning på 350 000 kroner, jf. omtale 
under kap. 563, post 01.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

02 Diverse inntekter 2 371 2 500 2 557

03 Leieinntekter 350

18 Refusjon av sykepenger 74

Sum kap. 3563 2 445 2 500 2 907
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Programkategori 13.67 Nasjonale minoriteter

Utgifter under programkategori 13.67 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 13.67 fordelt på kapitler

Ansvarsområder

Etniske minoriteter med langvarig tilknytning til 
Norge defineres som nasjonale minoriteter. Både 
jøder, kvener/norskfinner, rom (sigøynere), 
romanifolk/tatere og skogfinner har en historie i 
landet fra 1800-tallet eller tidligere. Disse grup-
pene er anerkjent som nasjonale minoriteter. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet leg-
ger avgjørende vekt på den enkeltes selvidentifise-
ring når det gjelder spørsmålet om hvem som til-
hører en minoritet.

Norges politikk overfor nasjonale minoriteter 
er forankret i internasjonale menneskerettighets-
konvensjoner, som Europarådets rammekonven-
sjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, den 
europeiske pakten for regions- eller minoritets-
språk og FN-konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter. Politikken bygger på prinsippet om 
likeverd og ikke-diskriminering.

Fagdepartementene har ansvar for å følge opp 
den statlige politikken overfor de nasjonale mino-
ritetene innenfor sin sektor. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har ansvaret for 
samordningen av statlig politikk som berører 
nasjonale minoriteter i Norge, og gir råd og veiled-

ning til andre departementer. Departementet skal 
arbeide for helhet og sammenheng i politikken, på 
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. 

Det er statens ansvar å sikre at hensynet til 
nasjonale minoriteter blir ivaretatt. Samtidig leg-
ger staten til grunn at kommuner og fylkeskom-
muner, på eget initiativ, og som en del av lokalde-
mokratiet, også følger opp aktuelle forpliktelser 
overfor de nasjonale minoritetene.

Utviklingstrekk og utfordringer

Minoritetsgrupper kan være i en utsatt situasjon i 
et demokrati der avgjørelser fattes ved flertalls-
vedtak. For å fremme reell likestilling er det i 
noen tilfeller nødvendig å gjennomføre særskilte 
tiltak, for å styrke minoriteters stilling på ulike 
samfunnsområder. Målet er at nasjonale minorite-
ter deltar aktivt i samfunnet, på lik linje med majo-
ritetsbefolkningen. Det kan være store forskjeller 
innad i de enkelte nasjonale minoritetene. Blant 
annet kan kulturuttrykk være forskjellige, og 
framstillinger av historien kan være ulike.

Hovedmålsettingen for Handlingsplan for å 
bedre levekårene for rom i Oslo var å bekjempe dis-
kriminering av rom i det norske samfunnet og 

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

567 Nasjonale minoriteter 21 063 26 200 33 140 26,5

Sum kategori 13.67 21 063 26 200 33 140 26,5

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

3567 Nasjonale minoriteter 75 000

Sum kategori 13.67 75 000
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sikre gruppen bedre levekår. Evalueringen av 
handlingsplanen konkluderer med at norske rom 
fortsatt har betydelige levekårsutfordringer, og at 
flere av tiltakene ikke har ført til vesentlig forbe-
dring. Mange voksne mangler arbeid og fast bolig. 
En del barn får ikke gjennomført obligatorisk 
grunnskole. Flere familier er preget av fattigdom. 

Europarådets menneskerettskommissær har 
uttrykt sterk bekymring for norske roms mennes-
kerettighetssituasjon, blant annet knyttet til rom-
barns manglende skolegang. Tilsvarende bekym-
ringer og anbefalinger har tidligere blitt fremsatt 
av Europarådets ministerkomité i forbindelse med 
rapporteringer under Rammekonvensjonen om 
beskyttelse av nasjonale minoriteter. Departemen-
tet har dialog med Oslo kommune om hvordan til-
tak for rom kan videreutvikles. Arbeidet skal skje i 

dialog med representanter for rom. I første 
omgang legges det vekt på å styrke tiltak som 
kommer godt ut i evalueringen. 

Antisemittisme og negative holdninger til 
jøder har dessverre fått ny aktualitet også i Norge, 
blant annet etter angrep mot jødiske mål i Europa. 
Det er behov for en samordnet innsats for å 
bekjempe antisemittiske myter og forestillinger, 
og regjeringen har startet arbeidet med en hand-
lingsplan mot antisemittisme. 

Situasjonen for kvensk språk er utfordrende. 
Mange morsmålsbrukere av kvensk har høy 
alder, og tallet på personer som bruker kvensk 
aktivt i det daglige, går nedover. Samtidig skjer 
det en positiv utvikling, ved at mange velger å gå 
på språkkurs og delta i andre aktiviteter for å ta 
det kvenske språket tilbake.

Mål og rapportering, strategier og tiltak

Hovedmål 1 Nasjonale minoriteter deltar aktivt i 
samfunnet og kan uttrykke og videreutvikle sin 
kultur

Det er et mål at de nasjonale minoritetene, i dialog 
med offentlige myndigheter, selv skal kunne ta 
aktivt del i arbeidet med å bevare og utvikle eget 
språk og egen kultur. Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet er opptatt av å legge til rette 
for dette. 

Økt kunnskap om nasjonale minoriteter og 
deres kulturuttrykk kan motvirke diskriminering, 
stereotypier og negative holdninger overfor nasjo-
nale minoriteter. Det er derfor viktig å støtte opp 
om tiltak som kan gi allmennheten større innsikt i 
nasjonale minoriteters situasjon.

Rapport

Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo 
ble evaluert av FAFO i 2014. FAFO konkluderer 
med at tiltakene i handlingsplanen ikke har ført til 
vesentlig forbedring av levekårene for norske rom. 

Senter for studier av Holocaust og livssynsmi-
noriteter (HL-senteret) la fram rapporten Å bli 
dem kvit i februar 2015. Rapporten dokumenterer 
hvordan norske myndigheter førte en rasistisk og 
ekskluderende politikk overfor norske rom før og 
etter andre verdenskrig, og de følgene denne poli-
tikken fikk for mange norske rom under Holo-
caust. På den internasjonale romdagen 8. april 
2015 beklaget statsminister Erna Solberg, på 
vegne av den norske stat, den politikken som ble 
ført mot norske rom på 1900-tallet. Regjeringen vil 
på denne bakgrunn gi en form for kollektiv opp-
reisning til norske rom, og departementet har 
startet dialogen med representanter for norske 

Tabell 6.10 Mål for programkategori 13.67 Nasjonale minoriteter

Hovedmål Delmål

1. Nasjonale minoriteter deltar aktivt i 
samfunnet og kan uttrykke og videreutvikle 
sin kultur

1.1. Økt kunnskap om nasjonale minoriteter i 
samfunnet og hos offentlige myndigheter

1.2. Bidra i arbeidet med å forebygge diskriminering 
og hatefulle ytringer 

1.3. Nasjonale minoriteter kan delta i offentlige 
beslutningsprosesser som angår dem selv

1.4. Nasjonale minoriteters språk og kultur blir 
ivaretatt

1.5. Bidra til gode og likeverdige tjenester for 
nasjonale minoriteter
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rom om hvordan en slik oppreisning kan utfor-
mes.

Et regjeringsoppnevnt utvalg har kartlagt de 
faktiske forholdene når det gjelder politikk og til-
tak overfor romanifolket/taterne fra norske 
myndigheter, institusjoner, organisasjoner og virk-
somheter siden midten av 1800-tallet og fram til i 
dag. Utvalget avleverte sin rapport 1. juni 2015 
(NOU 2015:7). Rapporten dokumenterer den assi-
mileringspolitikken som ble ført og den diskrimi-
neringen som folkegruppen har blitt utsatt for. 
Utvalget konkluderer med at en rekke tiltak var i 
strid med menneskerettighetene, som omsorgso-
vertakelse av barn, tvungen bosetning og sterilise-
ring av kvinner. Departementet tar sikte på å 
sende rapporten på høring høsten 2015. Departe-
mentet vil legge spesielt vekt på å innhente inn-
spill fra romanifolket/taterne.

Strategier og tiltak

På bakgrunn av FAFOs evaluering av Handlings-
plan for å bedre levekårene for rom i Oslo, vil depar-
tementet og Oslo kommune i skoleåret 2015/2016 
videreutvikle og videreføre et utvalg av de mest 
vellykkede tiltakene fra handlingsplanen. Dialog 
med rom blir sentralt i det videre arbeidet.

Kvensk språk er truet, og regjeringen ønsker å 
videreføre og styrke arbeidet med kvensk språk. 
Tiltak for å øke bruken av kvensk språk blant 
barn og unge vil bli prioritert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
har ansvaret for å koordinere regjeringens arbeid 
med en handlingsplan mot antisemittisme. Repre-
sentanter for den jødiske minoriteten i Norge er 
involvert i arbeidet. Departementet tar sikte på å 
legge fram planen høsten 2016.

Kap. 567 Nasjonale minoriteter

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 72 økt med 1,7 mill. kroner til 6,2 mill. kroner, jf. Prop. 119 S og 
Innst. 360 S (2014–2015).

Post 22 (ny) Kollektiv oppreisning til norske 
rom mv.

Statsministeren ga en offisiell beklagelse til nor-
ske rom 8. april 2015 for den rasistiske eksklude-
ringspolitikken som ble ført i tiårene før og etter 
andre verdenskrig, og de fatale følgene denne 
politikken fikk for rom under Holocaust. Statsmi-
nisteren uttalte samtidig at beklagelsen skulle føl-
ges av en kollektiv oppreisning til norske rom. 
Utformingen av oppreisningen skal utarbeides i 
dialog med rom selv. Bevilgningen på posten skal 
brukes til dette formålet. 

Det foreslås en bevilgning på 3 mill. kroner i 
2016. 

Post 60 Tiltak for rom, kan overføres

Målet for tiltaket er å bedre levekårene til norske 
rom gjennom ulike tiltak. Midlene på posten går i 
sin helhet til Oslo kommune som har ansvaret for 
gjennomføringen av tiltakene. Kriterier for målopp-
nåelse er at norske roms levekår er forbedret.

Kravene til bruken av tilskuddet framkommer 
av tilskuddsbrevet. Oslo kommune leverer rap-
port og regnskap innen 31.mars påfølgende år. 

Oslo kommune har etablert et eget tiltak for 
norske rom ved Oslo Voksenopplæring Skullerud. 
Romtiltaket fungerer blant annet som en brobyg-
ger mellom foreldre, grunnskoler og elever. Det 
tilbys også voksenopplæring og veiledning for 
rom i møter med offentlige instanser. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

22 Kollektiv oppreisning til norske rom mv. 3 000

60 Tiltak for rom, kan overføres 5 850 6 000 6 200

70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 9 213 6 900 7 100

71 Tilskudd til Romanifolkets/taternes kulturfond 5 000 5 200 5 300

72 Det Mosaiske Trossamfund 1 000 4 500 6 840

73 Tilskudd til kvensk språk og kultur 3 600 4 700

Sum kap. 0567 21 063 26 200 33 140
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For 2016 foreslås det en bevilgning på 6,2 mill. 
kroner inkludert prisjustering. 

Post 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter

For minoriteter i det norske samfunnet kan det 
være en utfordring å få plass i samfunnsdebatten. 
Gjennom blant annet tilskuddsordningen til nasjo-
nale minoriteter forsøker myndighetene å legge til 
rette for dialog med de ulike gruppene. Tilskud-
det skal bidra til aktiv samfunnsdeltakelse gjen-
nom frivillige organisasjoner, med basis i en nasjo-
nal minoritet, og tiltak som kan styrke og ivareta 
nasjonale minoriteters språk og kultur. Kriterier 
for måloppnåelse er at nasjonale minoriteter deltar 
mer aktivt i samfunnet, og deres språk og kultur 
er ivaretatt. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
kunngjør midlene via sine nettsider, der målsettin-
ger og kriterier blir beskrevet. Det gis både drifts-
støtte og prosjektstøtte over posten.

Organisasjonene som mottar driftsstøtte, skal 
blant annet ha som formål å fremme interessene 
og ivareta rettighetene til nasjonale minoriteter i 
Norge, ha basis i en nasjonal minoritet og være 
representative for hele eller en del av en nasjonal 
minoritet. Prosjektstøtte gis til tiltak som formid-
ler kunnskap, dokumenterer diskriminering, 
fremmer holdningsskapende arbeid, selvhjelp-
svirksomhet og samarbeid mellom de nasjonale 
minoritetene.

Kravene til bruken av tilskuddet fremgår av til-
skuddsbrevet. Tilskuddsmottakerne leverer rap-
port og regnskap innen 31. mars påfølgende år. 

Av en total ramme på 9,213 mill. kroner ble det 
i 2014 gitt om lag 5,3 mill. kroner i driftsstøtte til ni 
organisasjoner og om lag 3,95 mill. kroner i pro-
sjektstøtte. Driftsstøtte til avisen Ruijan Kaiku, 
Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter 
var inkludert i prosjektstøtten over denne posten i 
2014. 

Arbeidet med å legge til rette for oppbygging 
og utvikling av de nasjonale minoritetenes organi-
sasjoner vil videreføres i 2016. Det foreslås en 
bevilgning på 7,1 mill. kroner inkludert pris-
justering.

Post 71 Tilskudd til Romanifolkets/taternes 
kulturfond

Formålet med bevilgningen er å bidra til å gjen-
reise, utvikle og synliggjøre romanifolkets/tater-
nes kultur og historie. Kriterier for måloppnåelse 
er at romanifolkets/taternes kulturarv er ivaretatt 
og synliggjort i det norske samfunnet.

Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond 
(også kjent som RT-fondet) mottar og fordeler til-
skuddsmidlene gjennom en søknadsprosess. Stif-
telsens styre tildeler midler til prosjekter og tiltak 
som bidrar til å gjenreise, utvikle og synliggjøre 
romanifolkets/taternes kultur og historie.

Kravene til bruken av tilskuddet framkommer 
av tilskuddsbrevet. Stiftelsen Romanifolkets/tater-
nes kulturfond leverer rapport og regnskap påføl-
gende år. 

I perioden 2008 til 2014 har totalt ca. 150 for-
skjellige prosjekter fått tildelt ca. 9,3 mill. kroner 
fra Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond. 
Ved årsskiftet 2014/2015 hadde stiftelsen en egen-
kapital på ca. 11,6 mill. kroner. Stiftelsen opprettet 
i 2014 et kompetansesenter som det året fikk til-
delt 3,1 mill.kroner.

Departementet har på ordinær måte fulgt opp at 
bevilgningen til stiftelsen blir forvaltet i tråd med 
Stortingets forutsetninger og de alminnelige kra-
vene i bevilgningsreglementet mv. Det har blant 
annet vært nødvendig å etterlyse nødvendig doku-
mentasjon, og midlene for 2015 var derfor ikke 
utbetalt per 31. august 2015. Departementet er kjent 
med at Stiftelsestilsynet følger opp forvaltningen av 
Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond.

Det regjeringsoppnevnte utvalget som kartla 
politikk og tiltak overfor romanifolket/taterne, og 
som la fram sin rapport i juni (NOU 2015:7), har 
anbefalt at «informasjonen om og forvaltningen av 
RT-fondet bør styrkes, slik at fondet når ut til flest 
mulig i tater-/romanimiljøer». Departementet vil, i 
dialog med stiftelsen, vurdere hvordan denne 
anbefalingen kan følges opp.

Det foreslås en bevilgning på 5,3 mill. kroner 
inkludert prisjustering i 2016. 

Post 72 Det Mosaiske Trossamfund

Målet for tilskuddet er både å sørge for sikkerhet 
rundt lokalene til Det Mosaiske Trossamfund 
(DMT) i Oslo, og å bidra til reduksjon av anti-
semittisme gjennom informasjonstiltak.

Det har blitt rettet trusler mot norske jøder, og 
synagogen i Oslo har tidligere også blitt beskutt. 
Bevilgningen skal dekke særlige sikkerhetstiltak 
hos DMT i Oslo, for å gi medlemmene en opple-
velse av økt trygghet. 

DMT startet i 2015 opp et arbeid med opplys-
ningstiltak for å øke kunnskapen om jøder og 
jødedom og på sikt redusere antisemittisme i 
Norge. Tiltakene utvikles av DMT i dialog med 
departementet. DMT har etablert en referanse-
gruppe med medlemmer fra departementer og 
sivilsamfunnet. 
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Det ble brukt 1 mill. kroner i 2014 til sikker-
hetstiltak. DMT ble tildelt 3,5 mill. kroner til opp-
lysningstiltak i 2015. Arbeidet har startet opp. 
DMT leverer regnskap og rapport innen 31. mars 
påfølgende år.

I 2015 ble bevilgningen økt med 1,7 mill. kro-
ner til styrket sikkerhet ved synagogen i Oslo, jf. 
Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 og Innst. 
360 S (2014–2015). Det er behov for å videreføre 
styrket sikkerhet ved synagogen også i 2016. Det 
foreslås derfor å øke bevilgningen med 2,2 mill. 
kroner til sikkerhetstiltak. 

Samlet foreslås bevilgningen økt med 2,3 mill. 
kroner til 6,8 mill. kroner inkludert prisjustering i 
2016.

Post 73 Tilskudd til kvensk språk og kultur

Tilskuddsordningen skal bidra til revitalisering av 
kvensk språk og å fremme kvensk/norskfinsk 
kultur. Det er et særlig mål å fremme kvensk 
språk og identitet hos barn og unge. Kriterier for 

måloppnåelse er at kvensk/norskfinsk kultur er 
ivaretatt og at flere, særlig blant barn og unge, får 
opplæring i kvensk språk. 

Tilskudd skal blant annet gå til drift av Stor-
fjord språksenter og Halti kvenkultursenter. Sen-
trene arrangerer blant annet kurs og aktiviteter 
for barn, unge og voksne. Det blir også gitt drifts-
midler til den kvenske avisen Ruijan Kaiku over 
tilskuddsposten. I tillegg vil det bli gitt prosjekt-
støtte til språk- og kulturformål etter søknad. Til-
skuddsordningen utlyses på Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets nettsider.

Kravene til bruken av tilskuddet framkommer 
av tilskuddsbrevet. Tilskuddsmottakerne leverer 
rapport og regnskap innen 31. mars påfølgende år. 

Tilskuddsposten ble opprettet i 2015. Midler til 
kvensk språk og kultur ble tidligere gitt over kap. 
567, post 70.

Det foreslås å øke bevilgningen med 1 mill. 
kroner for å styrke arbeidet med kvensk språk og 
kultur. Samlet foreslås det en bevilgning på 4,7 
mill. kroner inkludert prisjustering i 2016. 

Kap. 3567 Nasjonale minoriteter

Posten ble avviklet i 2015. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

95 Fondskapital Romanifolket/taternes kulturfond 75 000

Sum kap. 3567 75 000
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Programkategori 13.70 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

Utgifter under programkategori 13.70 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 13.70 fordelt på kapitler

Ansvarsområder

Kommuner og fylkeskommuner er selvstendige, 
folkevalgte forvaltningsnivåer som har ansvaret 
for grunnleggende velferdstjenester som blant 
annet skole, barnevern og helse- og omsorgstje-
nester. Kommuner og fylkeskommuner skal også 
ivareta sine roller knyttet til samfunnsutvikling, 
myndighetsutøvelse og som demokratisk arena 
for sine innbyggere.

De enkelte fagdepartementene har sektoran-
svar for sine områder av kommunesektorens tje-
nestetilbud, blant annet når det gjelder lov- og 
regelverk og finansiering av reformer og tiltak.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
skal bidra til at statens styring av kommunesekto-
ren er samordnet, helhetlig og konsistent. Depar-
tementet har også ansvaret for å bidra til at kom-
munesektoren har et godt og framtidsrettet lov- 
og regelverk, og kommuneloven står her i en sær-
stilling.

Videre har departementet ansvaret for inn-
tektsfordelingen mellom kommuner og mellom 
fylkeskommuner gjennom utvikling og drift av 
inntektssystemet for kommuner og fylkeskommu-
ner. Departementet har også ansvaret for Kom-
mune-Stat-Rapportering (KOSTRA) og for forvalt-
ningen av statens eierskap i Kommunalbanken.

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

571 Rammetilskudd til kommuner 121 251 582 121 041 280 124 199 250 2,6

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner 29 949 429 31 768 400 32 736 574 3,0

573 Kommunereform 100 000

575 Ressurskrevende tjenester 7 270 827 8 058 700 9 271 000 15,0

576 Vedlikehold og rehabilitering 500 000

578 Valgdirektoratet 65 100

579 Valgutgifter 14 580 62 684 20 462 -67,4

2427 Kommunalbanken AS 1 000 000 -100,0

Sum kategori 13.70 158 486 418 161 931 064 166 892 386 3,1

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

3571 Tilbakeføring av forskudd 6 145

5616 Kommunalbanken AS 357 000 417 000

Sum kategori 13.70 363 145 417 000
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Departementet har det overordnede ansvaret 
for å sikre en korrekt gjennomføring av valg på 
kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. 
Departementet forvalter og utvikler regelverket 
på valgområdet.

Utviklingstrekk og utfordringer

Kommunesektoren forvalter en betydelig del av 
ressursene i norsk økonomi. Den samlede inn-
tektsrammen anslås til om lag 463 mrd. kroner i 

2016, tilsvarende 18 pst. av bruttonasjonalproduk-
tet for Fastlands-Norge. Én av fem sysselsatte i 
landet er ansatt i kommunal sektor.

Kommunene står overfor viktige utfordringer i 
tiden framover. Endringer i befolkningssammen-
setning, innbyggertall og forventninger fra inn-
byggerne stiller krav til at kommunene arbeider 
med å fornye, forenkle og forbedre tjenestene. 
For en nærmere omtale av utfordringer i kommu-
nesektoren vises det til kapittel 1 i Kommunepro-
posisjonen 2016 (Prop. 121 S (2014–2015)).

Mål og rapportering, strategier og tiltak

Hovedmål 1 Et levende lokaldemokrati

Kommuner og fylkeskommuner er viktige demo-
kratiske arenaer. Nærhet til kommunale beslut-
ninger gir innbyggerne mulighet til å påvirke prio-

riteringene, både gjennom valg og mellom valg. 
Regjeringen vil spre makt, begrense statlig detalj-
styring og bygge samfunnet nedenfra gjennom å 
gi mer handlingsrom til enkeltmennesker, fami-
lier, lokalsamfunn og bedrifter. Regjeringen vil 

Tabell 6.11 Mål for programkategori 13.70 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

Hovedmål Delmål

1. Et levende lokaldemokrati 1.1. Legge til rette for et styrket kommunalt selvstyre 
og lokaldemokrati med bred deltakelse fra inn-
byggerne

1.2. Legge til rette for en kommunereform som gir 
kommuner som er rustet for fremtiden, økt lokal 
handlefrihet og en hensiktsmessig oppgavefor-
deling mellom forvaltningsnivåene

1.3. Bidra til lokalt handlingsrom i lys av internasjo-
nale rammer og oppfølging av EU/EØS-saker

2. En åpen, effektiv og nyskapende kommunal 
forvaltning

2.1. Bidra til å fornye, forenkle og forbedre kommu-
nale tjenester

2.2. Bidra til effektiv ressursbruk slik at kommunene 
kan gi bedre tjenester og større valgfrihet til sine 
innbyggere

2.3. Støtte opp om en tillitsskapende forvaltning i 
kommunesektoren

3. Statlig rammestyring som gir lokal frihet 3.1. Bidra til juridisk og økonomisk rammestyring av 
kommunesektoren

3.2. Bærekraftige og forutsigbare økonomiske 
rammer

3.3. Et inntektssystem som setter kommunene og 
fylkeskommunene i stand til å gi likeverdige 
tjenester til sine innbyggere

3.4. Bidra til en samordnet statlig styring

4. Frie, direkte og hemmelige valg 4.1. En valgordning som har tillit i befolkningen
4.2. En valggjennomføring i samsvar med 

lovgivningen
4.3. God tilgjengelighet for velgerne
4.4. At velgerne gis nødvendig informasjon om valg
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gjennomføre en kommunereform som gir kom-
muner som er rustet for å levere gode tjenester til 
innbyggerne også i framtiden. Kommunerefor-
men skal gi økt lokal handlefrihet og en hensikts-
messig oppgavefordeling mellom forvaltningsni-
våene. Målet er kommuner som kan sikre et 
levende lokaldemokrati, gode likeverdige velferds-
tjenester over hele landet samt bidra til verdiska-
ping og trivsel for innbyggerne.

Rapport

For å sikre et godt faglig grunnlag for kommune-
reformen, ble det satt ned et ekspertutvalg som 1. 
desember 2014 leverte sin sluttrapport Kriterier 
for god kommunestruktur om kriterier kommu-
nene bør oppfylle for å ivareta mulige nye opp-
gaver.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
la 20. mars 2015 fram Meld. St. 14 (2014–2015) 
Kommunereformen – nye oppgaver til større kom-
muner med forslag til oppgaver som kan overfø-
res til kommunene. Meldingen varsler også tiltak 
for redusert statlig detaljstyring og skisserer 
hvilke perspektiver departementet vil legge til 
grunn for det videre arbeidet med vurdering av 
oppgaver og roller for det regionale folkevalgte 
nivået. Gjennom behandlingen av meldingen 9. 
juni 2015 sluttet Stortinget seg til meldingens for-
slag om oppgaveoverføring, med noen unntak. 
Stortinget ba videre om at noen ytterligere opp-
gaver blir vurdert, jf. Innst. 333 S (2014–2015).

I kommuneproposisjonen for 2016 avklarte 
departementet flere spørsmål som skal gjøre pro-
sessene i kommunene mer forutsigbare. Dette 
gjelder spørsmål om differensiert arbeidsgiverav-
gift, det distriktspolitiske virkeområdet, land-
bruksstøtte og kraftinntekter. Departementet ga 
også noen presiseringer om inndelingstilskudd og 
de øvrige økonomiske virkemidlene i kommune-
reformen.

Det er også utarbeidet forslag til midlertidige 
løsninger som kan legges til grunn ved sammen-
slåinger mellom kommuner innenfor og utenfor 
det samiske forvaltningsområdet. Forslaget er 
oversendt Sametinget som grunnlag for konsulta-
sjoner.

Forslag om å oppheve samkommunemodellen 
har vært på høring. Det er Regjeringens syn at 
dersom en kommune trenger å samarbeide på så 
mange tjenesteområder som modellen gir anled-
ning til, vil sammenslåing være et bedre alternativ. 
Departementet vurderer nå høringsinnspillene og 
tar sikte på å fremme en lovproposisjon for Stor-
tinget høsten 2015.

Departementet sendte i juni 2015 forslag til 
enkelte endringer i kommuneloven og inndelings-
lova på høring. Bakgrunn for endringsforslagene er 
å avklare rettslige uklarheter, samt å gi regler som 
gjør inndelingslova fleksibel og som bidrar til smi-
dige inndelingsprosesser. Det tas sikte på å 
fremme forslag for Stortinget i løpet av våren 2016.

Sommeren 2013 stilte ESA spørsmål om det 
generelle skattefritaket for stat, helseforetak og 
(fylkes-)kommuner, herunder deres økonomiske 
aktivitet, er i strid med EØS-avtalens regler om 
offentlig støtte. ESA har senere foreløpig vurdert 
at det generelle skattefritaket innebærer at offent-
lig støtte er i strid med EØS-avtalen. Som en følge 
av ESAs henvendelse er det satt i gang et arbeid 
med å vurdere det generelle skattefritaket for 
kommuner og fylkeskommuner og ESAs forslag 
til løsning. Det pågår en dialog med ESA om hvil-
ket handlingsrom som ligger i EØS-avtalen.

Høsten 2014 sendte departementet et forslag 
til endringer i lov om interkommunale selskaper 
(IKS-loven) på høring. Bakgrunnen for endrings-
forslagene er å sikre at IKS-loven er i overens-
stemmelse med våre forpliktelser gjennom EØS-
avtalen. Departementet har mottatt mange inn-
spill i høringen, og arbeider nå videre med de 
ulike forslagene til løsning. Det tas sikte på å 
fremme forslag for Stortinget i løpet av 2016.

Strategier og tiltak

Kommunene skal innen 1. juli 2016 ha gjennom-
ført en prosess med sikte på å vurdere og avklare 
om de vil slå seg sammen med andre kommuner. 
Vedtakene kommunestyrene fatter skal sendes 
fylkesmannen som oppsummerer og gir en vurde-
ring av de samlede kommunestyrevedtakene der 
helheten i regionen og fylket legges til grunn. Fyl-
kesmennene melder tilbake til departementet om 
vedtakene er i tråd med ekspertutvalgets kriterier 
og målene i reformen. 

Det tas sikte på å legge fram en samlet lovpro-
posisjon om nye oppgaver til kommunene våren 
2017, samtidig med forslag om ny kommunestruk-
tur og nytt folkevalgt regionalt nivå. I tråd med 
Stortingets behandling 9. juni 2015 av Innst. 333 S 
(2014–2015) vil Kommunal- og moderniserings-
departementet våren 2016 legge fram en stor-
tingsmelding om oppgaver og ansvar til et nytt 
regionalt folkevalgt nivå.

I forbindelse med kommunereformen utreder 
departementet en generell hjemmel i kommunelo-
ven for å pålegge interkommunalt samarbeid. 
Regelen skal bidra til å sikre kvalitet og likever-
dighet i tjenestene til innbyggerne i hele landet, 
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og vil være aktuell å anvende der kommuner på 
grunn av store geografiske avstander eller andre 
forhold ikke har tilstrekkelige ressurser til å 
utføre tjenestene alene. 

Regjeringen utreder et tvisteløsningsorgan 
som kan håndtere konflikter mellom stat og kom-
mune. Regjeringen utreder også hvordan statlig 
klageinstans’ myndighet til å overprøve kommu-
nens frie skjønnsutøvelse kan begrenses. Depar-
tementet vil sende på høring et lovforslag om 
disse problemstillingene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
forbereder i samarbeid med Arbeids- og sosialde-
partementet og Barne-, likestillings- og inklude-
ringsdepartementet et høringsnotat om særlige 
medvirkningsordninger i kommunene. Forslaget 
går ut på at kommuneloven skal få en ny generell 
bestemmelse om særlige medvirkningsordninger 
for bestemte grupper i kommunene. Eldre og per-
soner med nedsatt funksjonsevne skal fortsatt ha 
en lovpålagt rett til medvirkning. En tilsvarende 
lovfestet ordning for ungdom skal være frivillig for 
kommunene. Detaljerte regler for de enkelte ord-
ningene fastsettes i forskrift.

Hovedmål 2 En åpen, effektiv og nyskapende 
kommunal forvaltning

Regjeringen vil bidra til å forenkle, fornye og for-
bedre offentlige tjenester. Kommunesektoren for-
valter på vegne av innbyggerne en stor del av fel-
lesskapets ressurser og har betydelig offentlig 
myndighet. Åpenhet, rolleklarhet og god egen-
kontroll er viktig for å sikre innbyggernes tillit til 
kommunesektoren og en riktig bruk av ressur-
sene. Effektivitet i oppgaveløsningen, god økono-
mistyring, lokal tilpasning og innovative løsninger 
må til for at kommuner og fylkeskommuner skal 
gi et godt tilbud til innbyggerne.

Rapport

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
har i 2015 gitt økonomisk tilskudd til et pilotpro-
sjekt om klart språk i kommunesektoren i regi av 
KS. Hensikten med pilotprosjektet har vært å 
samle erfaringer og resultater fra kommunalt 
klarspråkarbeid. Pilotprosjektet har også lagt 
grunnlaget for et hovedprosjekt som skal være 
tilgjengelig for hele kommunal sektor. Kommu-
nene har utstrakt kontakt med innbyggere og 
næringsliv, og tilbyr i stor grad de samme tjenes-
tene over hele landet. Godt språk i kommunika-
sjonen med innbyggerne vil kunne bety færre 
henvendelser fra innbyggere, og dermed frigjøre 

ressurser i den kommunale forvaltningen. Godt 
språk vil også kunne bidra til å øke rettssikker-
heten ved at innbyggerne lettere kan forstå sine 
rettigheter og plikter. Departementet har gitt til-
sagn om inntil 1,8 mill. kroner i 2015 i støtte til 
KS' program for klart språk i kommunesektoren. 
Programmet skal vare i fem år.

Digitalisering av kommunale tjenester vil 
kunne gi en enklere hverdag for innbyggere og 
næringsliv, samtidig som det vil kunne bidra til at 
tjenestene kan løses mer effektivt. For å støtte opp 
om digitalisering og samordning av IKT i kommu-
nesektoren, har departementet også i 2015 gitt 
økonomisk tilskudd til KS til Program for IKT-sam-
ordning i kommunesektoren (KommIT). Program-
met avsluttes i 2015. Se for øvrig omtale av digitali-
seringspolitikken under programkategori 13.40 
Forvaltningsutvikling og IKT-politikk.

Departementet publiserte i september 2015 et 
inspirasjonshefte om samarbeid mellom kommu-
ner og frivillig sektor. Inspirasjonsheftet skal 
inspirere og veilede kommuner som ønsker å 
inngå samarbeid med frivillig sektor. Heftet inne-
holder blant annet eksempler på samarbeid fra 
flere kommuner og på samarbeidsavtaler. I tillegg 
gir det noen overordnede betraktninger rundt 
samarbeid med frivillig sektor og veiledning om 
aktuelt regelverk.

Departementet samarbeider med KS, LO 
Kommune, YS Kommune, UNIO og Akademi-
kerne om utviklingsprogrammet Sammen om en 
bedre kommune. Programmet støtter lokale pro-
sjekter innenfor temaene sykefravær/nærvær, 
heltid/deltid, kompetanse/rekruttering og 
omdømme. Programmet startet opp høsten 2011 
og vil gå ut 2015. I 2015 gis det støtte til 91 kom-
muner. Kommunene har rapportert årlig fra de 
lokale prosjektene. I desember 2015 kommer en 
digital sluttrapport fra programmet. Det er også 
lyst ut en evaluering av programmet.

Departementet publiserte i mai 2015 Bruker-
valg i kommunal tjenesteyting, en veileder for kom-
muner som vurderer å innføre brukervalg i sine 
tjenester. Veilederen viser muligheter for bruker-
valg innenfor egen organisasjon, og gir råd om 
hvordan innføring av valg av tjenesteyter kan gjen-
nomføres. Veilederen bygger på en kunnskaps-
oppdatering utført av Deloitte på oppdrag fra 
departementet.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) mot-
tar 2,5 mill. kroner i 2015 knyttet til at departe-
mentet har gitt Difi i oppdrag å bli forvaltningens 
kompetansemiljø for innovasjon i stat og kom-
mune.
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Videre ble det i juni kåret en vinner av Kom-
munal- og moderniseringsdepartementets inno-
vasjonspris 2015. Prisen på 500 000 kroner gikk 
til Sandnes kommune, og ble tildelt på grunnlag 
av kommunens innovative satsing på nye under-
visningsmetoder i matematikk, samt kommu-
nens helhetlige og langsiktige arbeid med inno-
vasjon.

Fylkesmannen kan gi tilskudd til fornyings- og 
omstillingsprosjekter innenfor sin skjønnsramme.

Departementet har i 2015 gitt 250 000 kroner i 
økonomisk støtte til KS for drift av nettstedet 
Etikkportalen. Portalen gir kommunene informa-
sjon og erfaringer som kan understøtte det lokale 
arbeidet med å holde en høy etisk standard i kom-
munal virksomhet. Støtten dekker også utgifter til 
det tilknyttede registeret over rapporter fra for-
valtningsrevisjoner i kommunesektoren. Registe-
ret er et verktøy for kunnskapsspredning, og et 
sted hvor blant annet kontrollutvalgene, revisjons-
enhetene og statlige tilsynsetater kan hente infor-
masjon. Registeret kan dermed bidra til bedre 
samspill mellom statlig tilsyn og den kommunale 
egenkontrollen.

Strategier og tiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i 
2016 videreføre arbeidet med innovasjon og forny-
ing i kommunesektoren og se dette i sammen-
heng med det øvrige arbeidet knyttet til foren-
kling, fornying og forbedring i offentlig sektor.

Departementet har dialog med partene i 
arbeidslivet om nye tiltak for utviklingsarbeid i 
kommunesektoren som oppfølging av arbeidet i 
Sammen om en bedre kommune. 

Departementet og Direktoratet for forvaltning 
og IKT (Difi) vil utarbeide en egen veiledning som 
kommunene kan bruke i sitt arbeid med å fjerne 
tidstyver. Veiledningen vil ta utgangspunkt i sta-
tens erfaringer, men være tilpasset kommunenes 
egenart. Den vil bli ferdigstilt våren 2016.

Departementet har satt av midler til å støtte 
opp om klarspråk i kommunesektoren i 2016. KS 
startet høsten 2015 opp et hovedprogram med 
sikte på å øke bevisstheten om klart språk i kom-
muneforvaltningen. Dette skal legge til rette for at 
kommuner og fylkeskommuner forbedrer den 
skriftlige kommunikasjonen med sine målgrup-
per. I perioden høsten 2015 og våren 2016 skal det 
utvikles og gjennomføres «grunnkurs i klar-
språksarbeid» for dem som skal ha ansvar for å 
drive språkarbeid i egen kommune. I tillegg eta-
bleres det et tilbud om språk- og prosjektstøtte til 
enkeltkommuner og fylkeskommuner.

Hovedmål 3 Statlig rammestyring som gir lokal 
frihet

Prinsippene for statlig styring av kommunesekto-
ren legger til grunn økonomisk og juridisk ram-
mestyring og dialog mellom forvaltningsnivåene. 
Statens styring må balanseres mellom nasjonale 
hensyn til et likeverdig tjenestetilbud og rettssik-
kerhet og hensynet til kommunal handlefrihet. 
Kommuner og fylkeskommuner skal ha frihet til å 
organisere sitt arbeid på en måte som er tilpasset 
lokale forhold og utfordringer.

Rammefinansiering gjennom rammetilskudd 
og skatteinntekter gir rom for lokale prioriterin-
ger og bidrar til effektiv bruk av offentlige ressur-
ser. Det innebærer at kommunene kan levere 
gode tjenester som innbyggerne etterspør. Kom-
munesektoren skal ha inntektsrammer som står i 
forhold til de oppgaver sektoren er satt til å løse. 
En rettferdig fordeling av inntektsrammene er en 
forutsetning for et likeverdig tjenestetilbud i alle 
deler av landet.

Rapport

I Kommuneproposisjonen 2015 la Regjeringen 
fram forslag til nytt inntektssystem for fylkeskom-
munene. I forkant av analysearbeidet som lå til 
grunn for forslaget til nytt inntektssystem hadde 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 
samarbeid med KS samlet inn et stort datamateri-
ale fra fylkeskommunene for både hurtigbåter og 
ferjer. Datasettet var ufullstendig og kvaliteten på 
datamaterialet var varierende. Det var derfor ikke 
faglig forsvarlig å bruke materialet i arbeidet med 
delkostnadsnøklene for båt og ferje. På bakgrunn 
av dette sendte departementet i desember 2014 ut 
en detaljert veileder til fylkeskommunene for 
hvordan de skulle gå fram for å kvalitetssikre tal-
lene og sørge for enhetlig rapportering.

Departementet har gjort omfattende analyser 
av det innsamlede datamaterialet, og har i tillegg 
supplert med KOSTRA-tall og andre relevante 
data, uten å komme fram til bedre delkostnadsnø-
kler for båt og ferje enn de som ble innført i 2015. 
Som varslet i Kommuneproposisjonen 2016 vil 
departementet komme tilbake med en ny vurde-
ring av kostnadsnøklene for båt og ferje i kommu-
neproposisjonen for 2017.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015 
ba Stortinget Regjeringen om å vurdere en ferje-
avløsningsordning for fylkesvegferjer i inntekts-
systemet for fylkeskommunene. I Kommunepro-
posisjonen 2016 ble det lagt fram forslag til ferje-
avløsningsordning for fylkesveiferjer. Det ble lagt 
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opp til at ferjeavløsningsmidler utbetales i inntil 30 
år, som tilsvarer gjeldende ferjeavløsningsordning 
for riksveiferjer. Ved behandlingen av kommune-
proposisjonen vedtok Stortinget en anmodning til 
Regjeringen om å legge til grunn inntil 40 år med 
ferjeavløsning for fylkesveiferjene, jf. Innst. 375 S 
(2014–2015). Regjeringen følger opp Stortingets 
anmodning, og legger til grunn inntil 40 år med 
ferjeavløsning i inntektssystemet for fylkeskom-
munene.

Samferdselsdepartementet administrerer fer-
jeavløsningsordningen for prosjekt som avløser 
fylkesveiferjesamband, basert på søknader fra fyl-
keskommunene. Den enkelte fylkeskommune 
vedtar utbygging og utarbeider finansieringsplan. 
Samferdselsdepartementet kvalitetssikrer finansi-
eringsplanen og fastsetter i samarbeid med Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet sum-
men av ferjeavløsningsmidler. Selv om ordningen 
kan gjelde for inntil 40 år, er det likevel slik at det 
ikke skal kompenseres for mer enn totalkostna-
den for prosjektet.

I tråd med vanlig praksis for midler med sær-
skilt fordeling (tabell C) vil ferjeavløsningsmid-
lene prisjusteres.

I kommuneproposisjonen for 2015 ble det vars-
let at Regjeringen fram mot kommuneproposisjo-
nen for 2016 skulle vurdere ulike modeller for til-
bakeføring av deler av selskapsskatten til kommu-
nene. Regjeringen foreslår å innføre en ny inntekt 
fra lokal verdiskaping i 2016, med virkning fra 
2017. Ny inntekt fra verdiskaping i 2017 baseres 
på vekst i lønnssum over en periode på tre år. 
Samlet størrelse på ny inntekt foreslås for 2017 å 
utgjøre ett prosentpoeng av skattesatsen på inn-
tekt og formue for selskaper.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015 
ba Stortinget Regjeringen sørge for at kommuner 
som tidligere har mottatt kompensasjon for 
endringer i differensiert arbeidsgiveravgift i 2004 
og 2007 gjennom skjønnet, ikke får for stor ned-
gang i denne kompensasjonen. Departementet 
besluttet som følge av dette å øke skjønnsrammen 
i 2015 til Fylkesmannen i Telemark og Fylkesman-
nen i Møre og Romsdal med et engangsbeløp på 7 
mill. kroner hver. Midlene ble fordelt til kommu-
ner som i vesentlig grad fikk redusert tidligere 
kompensasjon for endringer i differensiert 
arbeidsgiveravgift.

I retningslinjene for skjønnstildeling fra fylkes-
mannen for 2016 er det åpnet for en gradvis ned-
trapping av tidligere kompensasjon for endringer i 
differensiert arbeidsgiveravgift, samtidig som det 
presiseres at reduksjonen skal fordeles over flere 

år. Videre ble det i kommuneproposisjonen for 
2016 varslet at trekket som 31 kommuner fikk i 
2015 grunnet reduserte arbeidsgiveravgiftssat-
ser, skal trappes ned over en periode på fem år fra 
og med 2016.

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen 
vil: «Utrede de økonomiske konsekvensene for 
hytte- og studentkommuner som i store perioder 
av året tilbyr helsetjenester til innbyggere som er 
bosatt i andre kommuner, og i den forbindelse 
hvordan økt valgfrihet kan sikres på tvers av kom-
munegrensene.» Telemarksforsking, Senter for 
økonomisk forskning (SØF) og Agderforskning 
leverte i januar 2015 rapporten Inntekter og utgif-
ter i hyttekommuner (TF-rapport 349 2015).

Departementets vurdering av rapporten er 
gjengitt i Kommuneproposisjonen 2016. Departe-
mentet anbefalte at det ikke gjøres endringer i 
inntektssystemet knyttet til hytte- og studentkom-
muner. Ved behandlingen av proposisjonen ga 
flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen sin 
tilslutning til dette, jf. Innst. 375 S (2014–2015).

Departementet har foretatt en gjennomgang 
av gjeldssituasjonen i kommunesektoren. Depar-
tementets vurdering er omtalt i Prop. 121 S (2014–
2015) Kommuneproposisjonen 2016, kapittel 13.

Strategier og tiltak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
et nært samarbeid med fagdepartementene for å 
bidra til at staten legger rammestyring av kommu-
nene til grunn. Detaljert styring gjennom lovverk 
eller øremerking skal bare benyttes når det er 
nødvendig for å sikre nasjonale hensyn. Prinsip-
pet om rammestyring skal også ligge til grunn ved 
overføring av nye oppgaver til kommunene som 
del av kommunereformen, jf. Meld. St. 14 (2014–
2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større 
kommuner.

Departementet foretar en helhetlig gjennom-
gang av inntektssystemet for kommunene. For-
slag til nytt inntektssystem for kommunene blir 
sendt på høring i løpet av november 2015 og vil bli 
lagt fram i kommuneproposisjonen for 2017.

Regjeringen har satt i gang et arbeid med en 
generell gjennomgang av den statlige styringen av 
kommunene, med sikte på redusert detaljstyring 
av større kommuner. Blant annet er det behov for 
bedre koordinering og effektivisering av det stat-
lige tilsynet med kommunene. Større kommuner 
gir også grunnlag for redusert omfang av lands-
omfattende statlige tilsyn. Resultatet av gjennom-
gangen presenteres for Stortinget våren 2017.
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Hovedmål 4 Frie, direkte og hemmelige valg

Valgordningen og gjennomføring av valg skal 
legge til rette for frie, direkte og hemmelige valg. 
Det er et mål at tilliten til valgordningen og valg-
gjennomføringen opprettholdes. Nasjonale og 
internasjonale krav forutsetter et ensartet regel-
verk og rutiner rundt valgavviklingen.

Rapport

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
med bakgrunn i evalueringene som ble gjennom-
ført etter stortings- og sametingsvalget 2013 fore-
tatt noen mindre endringer i valgloven og valgfor-
skriften. Dette innebærer blant annet at ansvaret 
for produksjon og utsendelse av valgkort overfø-
res fra kommunene til departementet. Videre har 
det blitt fastsatt enkelte forskriftsbestemmelser 
som setter strengere krav til forsendelse av for-
håndsstemmer, noe som skal bidra til at færre for-
håndsstemmer kommer for sent frem til å telle 
med i valgoppgjøret.

Elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) 
ble for første gang benyttet av alle kommuner og 
fylkeskommuner i 2013. Basert på tilbakemeldin-
ger fra kommunene og fylkeskommunene har 
EVA blitt videreutviklet og forbedret. Systemet 
har også blitt underlagt et mer avansert og fast-
lagt testopplegg. Løsningen for å skanne stemme-
sedler er nyutviklet. EVA ble i 2015 for første gang 
benyttet av alle ved et lokalvalg.

Det har blitt utarbeidet og gjennomført et 
omfattende opplæringsprogram for bruk av EVA i 
alle kommuner og fylkeskommuner. Departemen-
tet har selv stått for opplæringen.

Forsøk med elektronisk avkryssing i mann-
tallet på valgdagen ble videreført ved valget i 
2015. Forsøket ble videreført i de 15 kommunene 
som var med i forsøket i 2013. I tillegg har 12 nye 
kommuner takket ja til å delta i forsøket. Forsø-
ket skal evalueres særskilt med tanke på en 
eventuell innføring som en permanent ordning 
for hele landet.

Forsøket med stemmerett for 16- og 17-åringer 
som ble gjennomført ved kommunestyrevalget i 
2011, ble videreført ved valget i 2015 i 20 kommu-
ner. Av kommunene som var med i forsøket i 
2015, var 10 av kommunene også med i forsøket i 
2011. Forsøket evalueres.

Informasjonsbehovet er stort både hos velgere 
og valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskom-
munene foran hvert valg. Implementeringen av 
EVA har ført til at departementet sprer informa-
sjon til ansvarlige valgmedarbeidere i kommu-

nene og fylkeskommunene via en egen valgmed-
arbeiderportal. Portalen er videreutviklet og for-
bedret. Det er også gjennomført en informasjons-
kampanje mot velgerne i forbindelse med kom-
munestyre- og fylkestingsvalget.

Gjennom departementets tilskuddsordning til 
informasjonstiltak ved valg har 27 ulike organisa-
sjoner mottatt til sammen om lag 5 mill. kroner i 
tilskudd til ulike informasjonstiltak. Målgruppen 
for tilskuddsordningen er særlig ungdom, velgere 
med innvandrerbakgrunn og velgere med behov 
for særlig tilrettelagt informasjon.

Strategier og tiltak

Regjeringen har besluttet at det operative ansva-
ret på statlig nivå for gjennomføringen av stor-
tings-, kommunestyre- og fylkestingsvalg skal flyt-
tes ut av Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet til et nytt valgdirektorat fra 2016. Hensik-
ten med endringen i oppgave- og ansvarsfordeling 
er å sikre åpenhet og uavhengighet i valgarbeidet, 
samt å flytte driftsoppgaver knyttet til gjennomfø-
ring av valg fra et politisk ledet departement. Opp-
rettelsen av et eget valgdirektorat er i tråd med en 
internasjonal utvikling for å sikre og markere inte-
griteten i valgarbeidet. Departementet vil fortsatt 
ha et overordnet ansvar for valgordningen og 
valggjennomføringen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
inviterte internasjonale observatører til å følge 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Uav-
hengig observasjon og vurdering av valggjennom-
føringen bidrar til å skape tillit til valgordningen 
og er nyttig i arbeidet med å stadig forbedre valg-
ordningen og valggjennomføringen. 

Departementet vil selv evaluere valget i 2015 
for å se om det er elementer som kan gjøres 
bedre og/eller om det er behov for endringer i 
lovverket. EVA vil bli grundig evaluert. Det vil 
også bli gjennomført en evaluering av alle løsnin-
ger og tjenester departementet tilbyr kommu-
nene i forbindelse med gjennomføring av valg. 
Resultatet av disse evalueringene vil kunne med-
føre forbedringer og videreutvikling av system-
ene.

Stortinget har bedt Regjeringen vurdere 
endringer i personvalgordningen ved stortingsvalg. 
Departementet har sendt ut et høringsnotat der det 
foreslås å endre regelverket.

Valgmyndighetene skal sikre god tilgjengelig-
het for alle, både til og inne i valglokalene, uavhen-
gig av funksjonsevne. En presisering av kravene 
til tilrettelegging er lovfestet. Som en del av dette 
arbeidet har departementet standardiserte stem-
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mesedler. Målet med endringene er at stemme-
sedlene skal bli lettere å forstå for velgerne, og at 
stemmesedler ved ulike valg skal bli mer gjen-
kjennelige.

Bruken av valgmedarbeiderportalen vil bli 
evaluert med sikte på å forbedre kommunikasjo-
nen med kommuner og fylkeskommuner. Den 
mobiltilpassede nettsiden vil bli videreutviklet.

Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 28. april 2015 ble post 64 økt med 150 mill. kroner, jf. Prop. 63 S og Innst. 228 S (2014–
2015). Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 60 redusert med 7,097 mill. kroner, jf. Dok 8:135 S (2014–2015). Ved Stortin-
gets vedtak av 19. juni 2015 ble post 60 økt med 1 100,5 mill. kroner til 116 330,254 mill. kroner og post 64 redusert med 3 mill. kro-
ner til 2 163 mill. kroner, jf. Prop. 119 S og Innst. 360 S (2014–2015).

Kommunesektorens frie inntekter anslås til 342,6 
mrd. kroner i 2016. Det er inntekter som kom-
muner og fylkeskommuner kan disponere fritt, 
uten andre føringer fra staten enn gjeldende 
lover og regelverk. De frie inntektene består av 
rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør 
hoveddelen av kommunesektorens samlede inn-
tekter.

Rammetilskuddet til kommuner og fylkeskom-
muner fordeles gjennom inntektssystemet. En 
nærmere gjennomgang av inntektssystemet for 
2016 er presentert i særskilt vedlegg til Prop. 1 S 
(2015–2016) Berekningsteknisk dokumentasjon 
til Prop. 1 S Grønt hefte (H-2352).

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres

Bevilgningen går til forskning og utredning om 
kommuneøkonomi, kommuneloven og øvrig juri-
disk rammeverk for kommunesektoren, lokalde-
mokrati og statlige tiltak overfor kommunesekto-
ren. Bevilgningen omfatter også drift og utvikling 
av inntektssystemet, drift av Det tekniske bereg-

ningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU), og drift og medlemskontingent i 
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk 
(GKRS). Bevilgningen kan videre finansiere 
større utviklingsprosjekter, herunder utrednings-
stillinger i departementet knyttet til tidsbegren-
sede prosjekter.

Rapport

I 2014 og 2015 har det vært utredninger og evalue-
ringer blant annet innenfor temaene friere bruker-
valg, inntekter og utgifter i hyttekommuner, stat-
lig tilsyn i kommunene, følgeevaluering av kon-
trollutvalg, opptrykking av kontrollutvalgsboken 
og forsøk med nedsatt stemmerettsalder. Noen av 
midlene har også gått til sekretariatsutgifter for 
prosjektet Sammen om en bedre kommune og 
utviklingen av en internettløsning for innbyggeri-
nitiativ.

I 2013 ble det nedsatt et lovutvalg som skal 
vurdere behov for revidering av kommuneloven. 
Utvalgsarbeidet pågår fremdeles og finansieres 
delvis over posten.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 19 910 33 680 37 284

60 Innbyggertilskudd 115 788 247 115 236 851 118 428 306

61 Distriktstilskudd Sør-Norge 378 317 396 917 408 811

62 Nord-Norge- og Namdalstilskudd 1 503 297 1 560 813 1 611 747

63 Småkommunetilskudd 946 140 963 501 963 501

64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64 2 134 106 2 016 000 1 849 000

66 Veksttilskudd 61 198 393 386 440 616

67 Storbytilskudd 420 280 440 132 459 985

90 Forskudd på rammetilskudd 87

Sum kap. 0571 121 251 582 121 041 280 124 199 250
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I forbindelse med kommunereformen ble det 
overført 16,2 mill. kroner fra kap. 571, post 64 til 
kap. 571, post 21 i 2015 til å dekke helårskostna-
dene knyttet til prosessveiledere i fylkesmann-
sembetene. Andre prosjekter knyttet til kommu-
nereformen er også finansiert på denne posten, 
blant annet rammeavtale for høring av innbyg-
gerne, utvikling av kommunedata.no og utredning 
om kommunenes rolle i lokalt næringsliv.

Budsjettforslag

For å dekke ekstrakostnader knyttet til prosess-
veilederne i fylkesmannsembetene, foreslås det 
å øke bevilgningen med 7 mill. kroner i 2016, 
mot en tilsvarende reduksjon på kap. 571, post 64 
Skjønnstilskudd. Det foreslås videre å overføre i 
alt 4,2 mill. kroner fra post 21 til kap. 500, post 50 
Forskningsprogrammer under Norges forsk-
ningsråd. Av dette er 1,2 mill. kroner knyttet til 
delfinansiering av forskning på kommunereform-
prosessen gjennom DEMOS-programmet. 
Videre er 3 mill. kroner knyttet til finansiering av 
stortingsvalgundersøkelsen. Som følge av pris-
justering og reformen for avbyråkratisering og 
effektivisering økes bevilgningen med 0,8 mill. 
kroner.

Samlet sett foreslås det en bevilgningsøkning 
på 3,6 mill. kroner, til 37,3 mill. kroner.

Post 60 Innbyggertilskudd

Hoveddelen av rammetilskuddet fordeles gjen-
nom innbyggertilskuddet. For en nærmere 
omtale av innbyggertilskuddet, utgiftsutjevnin-
gen og kostnadsnøkkelen for kommunene vises 
det til Grønt hefte.

Det foreslås en bevilgning på 118,4 mrd. kro-
ner, som er en økning i forhold til saldert budsjett 
2015 på 3,2 mrd. kroner.

Kostnadsnøkkelen for kommunene 2016 

Kostnadsnøkkelen for kommunene er sammen-
satt av sju ulike delkostnadsnøkler. Vektingen 
mellom de ulike sektornøklene er bestemt ut fra 
sektorens andel av kommunenes netto driftsutgif-
ter (eksklusive avskrivninger) i 2008, korrigert for 
endringer etter 2008.

I 2016 korrigeres sektorvektene til administra-
sjon, landbruk og miljø, grunnskole, pleie- og 
omsorgstjenester, sosialhjelp og barnehage på 
grunn av endringer i rammetilskuddet knyttet til 
disse sektorene. Sektorvektene er korrigert for 
endringer vedtatt av Stortinget ved behandlingen 
av statsbudsjettet for 2015, revidert nasjonalbud-
sjett for 2015 og Regjeringens forslag til statsbud-
sjett for 2016. I tabell 6.19 er det gitt en oversikt 
over korreksjonssakene.

Tabell 6.12 viser nye sektorandeler i 2016 og 
hvilket beløp det er korrigert for. Andelen er bereg-
net ut fra beregnet utgiftsbehov i 2015, om lag 
238,9 mrd. kroner, og alle korreksjoner er i 2015-
kroner. Departementets forslag til kostnadsnøkkel 
for kommunene i 2016 er vist i tabell 6.13.

Tabell 6.12 Delkostnadsnøklenes vekt i samlet kostnadsnøkkel 2016

Nøkkelandel 2015 Korreksjon 2016 
(1 000 kr) 

Nøkkelandel 
2016

Administrasjon, landbruk og miljø 0,0967 -613 437 0,0934

Grunnskole 0,2904 80 317 0,2882

Pleie og omsorg 0,3274 1 374 878 0,3303

Sosialhjelp 0,0484 389 484 0,0496

Barnevern 0,0324 0 0,0321

Helse 0,0425 0 0,0422

Barnehage 0,1621 828 018 0,1642

Sum 1,0000 2 059 260 1,0000
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Post 61 Distriktstilskudd Sør-Norge

Distriktstilskudd Sør-Norge tildeles kommuner i 
Sør-Norge med distriktsmessige utfordringer 
målt ved en distriktsindeks. Kommuner som har 
en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre år 
over 120 pst. av landsgjennomsnittet, og som mot-

tar Nord-Norge- og Namdalstilskudd eller små-
kommunetilskudd, kvalifiserer ikke til tilskuddet. 

Distriktstilskudd Sør-Norge fordeles med én 
sats per kommune og én sats per innbygger. Til-
skuddet beregnes ut fra folketallet per 1. januar 
2015. Satsene for distriktstilskudd Sør-Norge er 
prisjustert.

Tabell 6.13 Kostnadsnøkkel for kommunene 2016

Kriterier Vekt 

Innbyggere 0-1 år 0,0055

Innbyggere 2-5 år 0,1268

Innbyggere 6-15 år 0,2880

Innbyggere 16-22 år 0,0210

Innbyggere 23-66 år 0,0938

Innbyggere 67-79 år 0,0453

Innbyggere 80-89 år 0,0693

Innbyggere 90 år og over 0,0464

Landbrukskriteriet 0,0029

Sonekriteriet 0,0132

Nabokriteriet 0,0132

Basiskriteriet 0,0226

Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandinavia 0,0083

Norskfødte 6-15 år med innvandrerforeldre, ekskl. Skandinavia 0,0009

Dødelighetskriteriet 0,0460

Barn 0-15 år med enslig forsørger 0,0115

Lavinntektskriteriet 0,0062

Uføre 18-49 år 0,0046

Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0047

Opphopningsindeks 0,0139

Urbanitetskriteriet 0,0177

Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,0461

Ikke-gifte 67 år og over 0,0437

Andel barn 1 år uten kontantstøtte 0,0296

Innbyggere med høyere utdanning 0,0188

Sum 1,0000
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Budsjettforslag

Samlet sett foreslås det en bevilgningsøkning på 
11,9 mill. kroner, til 408,8 mill. kroner.

Post 62 Nord-Norge- og Namdalstilskudd

Nord-Norge- og Namdalstilskuddet tildeles kom-
muner i de tre nordligste fylkene og i Namdalen. 
Satsene for Nord-Norge- og Namdalstilskudd for 
2016 er prisjustert, og beregnes med utgangs-
punkt i folketallet per 1. januar 2015.

Budsjettforslag

Samlet sett foreslås det en bevilgningsøkning på 
50,9 mill. kroner, til 1 611,7 mill. kroner.

Post 63 Småkommunetilskudd

Småkommunetilskuddet blir gitt til kommuner 
som har færre enn 3 200 innbyggere og som har 
en gjennomsnittlig skatteinntekt de tre siste år 
som er lavere enn 120 pst. av landsgjennomsnit-
tet. Kommuner i tiltakssonen (alle kommuner i 
Finnmark og sju kommuner i Nord-Troms) får 
tilskudd etter forhøyet sats. Tilskuddet beregnes 
med utgangspunkt i folketallet per 1. januar 2015. 

Satsene for småkommunetilskuddet er nominelt 
uendret fra budsjett for 2015.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 963,5 mill. kroner, 
som er samme bevilgning som i 2015.

Post 64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under 
kap. 572, post 64

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 
2016 vedtok Stortinget en skjønnsramme til kom-
muner og fylkeskommuner på 2 547 mill. kroner, 
dvs. en reduksjon på 93 mill. kroner ift. saldert 
budsjett 2015, jf. Innst. 375 S (2014–2015).

Regjeringen foreslår nå enkelte justeringer i 
skjønnsrammen. Det foreslås en samlet skjønns-
ramme på 2 468 mill. kroner. Dette er en reduk-
sjon på om lag 79 mill. kroner sammenliknet med 
det som ble vedtatt i forbindelse med behandlin-
gen av kommuneproposisjonen. Bakgrunnen for 
dette er følgende:
– I forbindelse med opprettelsen av et nytt valg-

direktorat foreslås det å omdisponere vel 69 
mill. kroner til kap. 578 Valgdirektoratet og 
kap. 579 Valgutgifter.

– Det foreslås å omdisponere 2,5 mill. kroner til 
kap. 540 Direktoratet for forvaltning og IKT 
(Difi), post 01 Driftsutgifter. Midlene skal gå til 
det kommunerettede arbeidet Difi gjør som 
kompetansemiljø for innovasjon.

– I forbindelse med kommunereformen er det 
ansatt en prosessveileder i hvert fylkesmann-
sembete. Støtten til prosessveilederne foreslås 
økt i 2016. Som følge av dette foreslås det å 
omdisponere 7 mill. kroner til kap. 571, post 21 
Spesielle driftsutgifter.

– Fra og med 2015 overføres ansvaret for prisen 
«Årets nynorskkommune» fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet til Kulturdepar-
tementet. For 2015 er Kulturdepartementet gitt 
en belastningsfullmakt på 100 000 kroner på 
kap. 571, post 64. For 2016 foreslås det å omdis-
ponere 100 000 kroner til kap. 326 Språk-, litte-

Tabell 6.14 Satser for distriktstilskudd Sør-Norge 
2016

Distriktsindeks Per kommune 
(1 000 kr)

Per innbygger 
(kroner)

Indeks 0–35 3 487 693

Indeks 36–38 2 366 556

Indeks 39–41 1 777 416

Indeks 42–44 1 185 279

Indeks 45–46 593 140

Tabell 6.15 Satser for Nord-Norge- og Namdals-
tilskudd

Kommuner i: Kroner 
per innbygger

Nordland og Namdalen 1 689

Troms (utenfor tiltakssonen) 3 239

Tiltakssonen i Troms 3 816

Finnmark 7 909

Tabell 6.16 Satser for småkommunetilskuddet 2016

Område Sats per kommune
(1 000 kroner)

Kommuner i tiltakssonen 
(Finnmark og Nord-Troms) 11 857

Øvrige kommuner 5 475
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ratur- og bibliotekformål, post 78 Ymse faste til-
tak på Kulturdepartementets budsjett.

Fordeling av skjønnsrammen til kommuner og 
fylkeskommuner

Skjønnsrammen fordeles med 1 849 mill. kroner 
til kommunene og 619 mill. kroner til fylkeskom-
munene. Skjønnstilskudd bevilges på hhv. kap. 
571, post 64 (kommunene) og kap. 572, post 64 
(fylkeskommunene). 

Basisrammen utgjør hoveddelen av skjønnstil-
skuddet. Som varslet i kommuneproposisjonen 
foreslås basisrammen til kommunene satt til 1 291 
mill. kroner, som er en nominell videreføring i for-
hold til 2015.

I forbindelse med endringene i inntektssys-
temet i 2011 fordeles det 400 mill. kroner til kom-
muner som tapte mer enn 100 kroner per innbyg-
ger på summen av endringene. Fordelingen vil 
ligge fast med samme kronebeløp inntil neste 
revisjon av kostnadsnøklene.

I Kommuneproposisjonen 2016 ble det varslet 
at det settes av 125 mill. kroner på reservepotten 
for kommunene. Innenfor skjønnsrammen til 
kommunene settes det også av tilskudd til 
utviklings- og fornyingsprosjekter (prosjekt-
skjønn) som fordeles av departementet. Prosjekt-
skjønnet ble i kommuneproposisjonen for 2016 
foreslått satt til 112 mill. kroner i 2016.

I forbindelse med kommunereformen er det 
satt av 100 000 kroner per kommune til informa-
sjon og folkehøringer i kommunene. Det foreslås 
også at hver fylkeskommune som vurderer sam-
menslåing får inntil 200 000 kroner til informasjon 
og folkehøring. På grunn av omposteringer redu-
seres prosjektskjønnet i 2016 til 43 mill. kroner og 
reservepotten til 115 mill. kroner.

I Innst. 375 S (2014–2015) fra kommunal- og 
forvaltningskomiteen ble det gitt denne merkna-
den: «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbei-
derpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig 
Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, viser til at 
enkelte kommuner kan møte store utfordringer 
knyttet til barnevernstiltak i barnerike enkeltfami-
lier. Bostedskommunene bærer det økonomiske 
ansvaret selv om tiltakene gjennomføres i andre 
kommuner og uten at kommunen nødvendigvis 
får innbyggertilskudd for disse. Flertallet vil 
understreke at slike utgifter må tas hensyn til når 
fylkesmennene utmåler skjønnstilskudd til kom-
munene, for å avhjelpe situasjonen noe. Utmålin-
gen av skjønnstilskudd må baseres på en helhetlig 
vurdering av kommunenes økonomiske situa-
sjon». Merknaden er fulgt opp ved at fylkesmen-

nene er bedt om å følge opp denne saken i sin til-
deling av skjønnsmidler.

For fylkeskommunene settes basisrammen til 
518 mill. kroner. Som følge av de nye retningslin-
jene for transportstøtte fra 2014 ble fylkeskommu-
nene kompensert med 139 mill. kroner i 2015. 
Kompensasjonen vil bli videreført i 2016 på 
samme nivå som i 2015, og er inkludert i basis-
rammen. Basisrammen er samlet sett redusert 
med 9 mill. kroner i forhold til 2015. Reduksjonen 
skyldes at Oppland fylkeskommune får redusert 
skjønnsrammen med 9 mill. kroner. Oppland fyl-
keskommune fikk en sterk økning i skjønnsram-
men i perioden 2001 til 2005. Økningen skyldes 
blant annet kompensasjon for sykehusreformen i 
2003. Oppland fylkeskommune har per i dag en 
betydelig høyere skjønnsramme enn sammenlikn-
bare fylkeskommuner uten at dette lenger har en 
faglig begrunnelse. Oppland fylkeskommune vil 
derfor få redusert sin skjønnsramme med totalt 44 
mill. kroner over 5 år, dvs. et trekk på om lag 9 
mill. kroner per år. Dette medfører at skjønnsram-
men til Oppland fylkeskommune over tid reduse-
res til et nivå som tilsvarer skjønnsrammen til 
sammenliknbare fylkeskommuner. Trekket fra 
Oppland fylkeskommune motregnes med en til-
svarende økning i innbyggertilskuddet, som for-
deles på alle fylkeskommuner.

Innenfor skjønnsrammen til fylkeskommu-
nene settes det av en reservepott på 101 mill. 
kroner.

For nærmere omtale av prosjektskjønnet og 
fordeling av skjønnsrammen for 2016, samt rap-
portering av disponering av skjønnsmidler i 2014, 
vises det til kommuneproposisjonen for 2016.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning til skjønnstilskudd til 
kommunene på 1 849 mill. kroner i 2016. Dette er 
en reduksjon i forhold til saldert budsjett 2015 på 
167 mill. kroner.

Post 66 Veksttilskudd

Det foreslås at veksttilskuddet i 2016 gis til kom-
muner som gjennom den siste treårsperioden har 
hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst 
som er høyere enn 1,5 pst. Grensen for å motta til-
skudd er foreslått redusert med 0,1 prosentpoeng 
fra 1,6 pst. i 2015. I tillegg må kommunene ha 
skatteinntekter under 140 pst. av landsgjennom-
snittet. Satsene for veksttilskuddet er prisjustert 
og utgjør 56 485 kroner per innbygger ut over 
vekstgrensen.
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Samlet sett foreslås det en bevilgningsøkning 
på 47,2 mill. kroner, til 440,6 mill. kroner.

Post 67 Storbytilskudd

Storbytilskuddet tildeles Oslo, Bergen, Trond-
heim og Stavanger. Tilskuddet fordeles med et 
likt beløp per innbygger. Satsen er prisjustert og 
fastsatt til 371 kroner per innbygger i 2016. 

Samlet sett foreslås det en bevilgningsøkning 
på 19,9 mill. kroner, til 460 mill. kroner.

Post 90 Forskudd på rammetilskudd

Skatteutjevningen i inntektssystemet omfordeler 
inntekter gjennom rammetilskuddet og blir avreg-
net fortløpende basert på siste opplysninger om 
skatteinngangen. Siden endelig skatteinngang for 
2016 ikke er kjent før i februar 2017, kan departe-
mentet i den løpende skatteutjevningen ha behov 
for å utbetale forskudd på rammetilskuddet for 
2017 i 2016. I forslag til romertallsvedtak III bes 
det om Stortingets samtykke til at det kan utbeta-
les inntil 350 mill. kroner i 2016 som forskudd på 
rammetilskudd til kommunene i 2017.

Kap. 3571 Tilbakeføring av forskudd

Post 90 Tilbakeføring av forskudd

Ved behandling av Prop. 1 S (2014–2015) fikk 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
fullmakt til å gi inntil 350 mill. kroner i forskudd 
på rammetilskudd for 2016 til kommuner i 2015. 

På grunn av usikkerhet knyttet til skatteinngan-
gen og skatteutjevningen for siste utbetalingster-
min i 2015 er det på nåværende tidspunkt ikke 
mulig med sikkerhet å angi størrelsen på utbetalt 
forskudd på rammetilskudd i 2015. Det fremmes 
derfor ikke bevilgningsforslag på denne posten.

Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 60 økt med 241,55 mill. kroner til 30 763,858 mill. kroner og post 
64 økt med 3 mill. kroner til 627 mill. kroner, jf. Prop. 119 S og Innst. 360 S (2014–2015).

Post 60 Innbyggertilskudd

Hoveddelen av rammetilskuddet fordeles gjennom 
innbyggertilskuddet. For en nærmere omtale av 
innbyggertilskuddet vises det til Grønt hefte.

Samlet foreslås bevilgningen på posten økt 
med 952,9 mill. kroner, til 31 475,2 mill. kroner.

Post 62 Nord-Norge-tilskudd

Nord-Norge-tilskuddet tildeles de tre nordligste 
fylkene. Tilskuddet blir utbetalt med én sats per 
innbygger for hver fylkeskommune i Nord-Norge. 
Satsen er prisjustert for 2016.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

90 Tilbakeføring av forskudd 6 145

Sum kap. 3571 6 145

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

60 Innbyggertilskudd 28 776 999 30 522 308 31 475 175

62 Nord-Norge-tilskudd 599 430 622 092 642 399

64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64 573 000 624 000 619 000

Sum kap. 0572 29 949 429 31 768 400 32 736 574
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Budsjettforslag

Samlet foreslås bevilgningen på posten økt med 
20,3 mill. kroner til 642,4 mill. kroner.

Post 64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under 
kap. 571, post 64

Den samlede fordelingen av skjønnstilskudd til 
kommuner og fylkeskommuner er beskrevet 
under kap. 571, post 64 Skjønnstilskudd.

Budsjettforslag

Samlet foreslås det en bevilgning til skjønnstil-
skudd til fylkeskommunene på 619 mill. kroner, 
som er en reduksjon i forhold til saldert budsjett 
2015 på 5 mill. kroner.

Post 90 Forskudd på rammetilskudd

Skatteutjevningen i inntektssystemet omfordeler 
inntekter gjennom rammetilskuddet, og avregnes 
fortløpende basert på siste opplysninger om skat-
teinngangen. Siden endelig skatteinngang for 
2016 ikke er kjent før i februar 2017, kan departe-
mentet i den løpende skatteutjevningen ha behov 
for å utbetale forskudd på rammetilskuddet for 
2017 i 2016. I forslag til romertallsvedtak III bes 
det om Stortingets samtykke til at det kan utbeta-
les inntil 50 mill. kroner i 2016 som forskudd på 
rammetilskudd til fylkeskommunene i 2017.

Andre saker

Tapskompensasjon til fylkeskommunene i 
forbindelse med nytt inntektssystem fra 2015

I innstillingen til Kommuneproposisjonen 2016 
(Innst. 375 S (2014–2015)) uttalte et flertall bestå-

ende av representantene fra Høyre, Fremskritts-
partiet, Kristelig Folkeparti og Venstre følgende:

«Dette fleirtalet viser til tapskompensasjons-
ordninga som er forutsett vidareført i perioden. 
Dette fleirtalet ber regjeringa fram mot framleg-
get av statsbudsjettet for 2016 om å vurdere nivået 
på tapskompensasjonen i lys av fylkas økono-
miske situasjon.»

Departementet viser til at fylkeskommunene 
fra 2015 har fått et bedre og mer rettferdig inn-
tektssystem. Endringene i systemet medfører 
omfordeling av inntekter mellom fylkeskommu-
nene. Endringene fases derfor inn gjennom en 
overgangsordning på 5 år. I tillegg er det etablert 
en tapskompensasjonsordning for fylkeskommu-
ner som taper på omleggingen av systemet. Kom-
pensasjonen utgjør 195 mill. kroner.

Etter departementets vurdering kan en for 
omfattende tapskompensasjon undergrave de 
endringene som er gjort. Overgangsordningen og 
tapskompensasjonen er gode ordninger som gir 
fylkeskommunene tid til å tilpasse seg et nytt inn-
tektsnivå. En realvekst i fylkeskommunenes frie 
inntekter på 500 mill. kroner i 2016 vil også lette 
effekten av at overgangsordningen trappes ned 
neste år. Departementet vil derfor ikke foreslå 
endring i tapskompensasjonen.

Kap. 3572 Tilbakeføring av forskudd
Post 90 Tilbakeføring av rammetilskudd

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2014–2015) fikk 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
fullmakt til å gi inntil 50 mill. kroner i forskudd på 
rammetilskudd for 2016 til fylkeskommuner i 
statsbudsjettet for 2015. Fram til oktober 2015 er 
det ikke utbetalt forskudd på rammetilskuddet for 
2015. Det fremmes derfor ikke forslag om tilbake-
føring av forskudd i 2016.

Tilskudd gjennom inntektssystemet for 2015 og 
2016

Tabell 6.18 gir en oversikt over tilskudd på kapit-
tel og post gjennom inntektssystemet for kommu-
ner og fylkeskommuner i 2015 og 2016.

Tabell 6.17  Satser for Nord-Norge-tilskudd for  
fylkeskommunene i 2016

Fylkeskommuner Kroner 
per innbygger

Nordland 1 178

Troms 1 341

Finnmark 1 832
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Endringer i oppgavefordelingen mellom ulike 
forvaltningsnivåer, regelendringer, innlemming av 
øremerkede tilskudd mv.

I budsjettet for 2016 vil det som i tidligere år bli 
gjort en rekke korrigeringer i rammetilskuddet 
for endringer i oppgavefordelingen mellom for-

valtningsnivåer, regelendringer, innlemminger av 
øremerkede tilskudd med videre. Tabell 6.19 gir 
en oversikt over innlemminger og korreksjoner i 
2016. For nærmere omtale av korreksjonene vises 
det til Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 
1 S (2015–2016) (Grønt hefte).

Tabell 6.18 Tilskudd gjennom inntektssystemet for 2015 og 2016 

Nominelle priser i 1 000 kroner

Kap. Post Anslag
på regnskap 

2015

Korrigert
2015

Forslag 
2016

Faktisk 
vekst 

2015–2016 
(pst.)

Korrigert 
vekst 

2015–2016 
(pst.)

571 21 Spesielle  
driftsutgifter 33 680 33 680 37 284 10,7 10,7

571 60 Innbyggertilskudd 116 330 254 117 188 848 118 428 306 1,8 1,1

571 61 Distriktstilskudd 
Sør-Norge 369 917 369 917 408 811 3,0 3,0

571 62 Nord-Norge- og 
Namdalstilskudd 1 560 813 1 560 813 1 611 747 3,3 3,3

571 63 Småkommune- 
tilskudd 963 501 963 501 963 501 0,0 0,0

571 64 Skjønnstilskudd 2 163 000 2 095 504 1 849 000 -14,5 -11,8

571 66 Veksttilskudd 393 386 393 386 440 616 12,0 12,0

571 67 Storbytilskudd 440 132 440 132 459 985 4,5 4,5

571 Sum kommuner 122 281 683 123 072 781 124 199 250 1,6 0,9

572 60 Innbyggertilskudd 30 763 858 31 014 150 31 475 175 2,3 1,5

572 62 Nord-Norge-tilskudd 622 092 622 092 642 399 3,3 3,3

572 64 Skjønnstilskudd 627 000 627 000 619 000 -1,3 -1,3

572 Sum fylkeskommuner 32 012 950 32 263 242 32 736 574 2,3 1,5

Sum kommunesektor 154 294 633 155 336 023 156 935 824 1,7 1,0
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Tabell 6.19 Endringer i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner som følge av korreksjoner og  
innlemminger

(i 1 000 2016-kr)

Kommuner Fylkeskommuner

Innlemminger

Øyeblikkelig hjelp, døgnopphold 1 206 600 0

Korreksjoner

Valgkort 9 243 0

Maksimal foreldrebetaling i barnehage, helårseffekt -134 640 0

Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage, 
helårseffekt 160 220 0

Adopsjonsutredning i barnevernet, helårseffekt -514 0

Brukerstyrt personlig assistanse, helårseffekt 205 400 0

Gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt 54 000 0

Adm. utgifter, innføring nasj. minstekrav foreldrebet. -42 834 0

Representantforslag – krisen i Syria 7 300 0

Likeverdig behandling, kommunale/ikke-kommunale 
barnehager 180 000 0

Endring finansieringsordning, ikke-kommunale barnehager -338 000 0

Ny naturfagstime 77 600 0

Overføring skatteoppkreverfunksjon -630 000 0

Omdisponering til valgarbeidet -66 719 0

Nynorskprisen -100 0

Innovasjon – Difi -2 500 0

Husbanken (SIKT) -11 200 0

Forsøk med ny oppgavefordeling i barnevernet 247 600 0

Statlige og private skoler, økning i elevtall -109 000 -50 400

Kompensasjon for avgiftsøkning på CO2, helårseffekt 0 1 000

Lærlingtilskudd, helårseffekt 0 24 450

Lærlingtilskudd, økning i 2016 0 50 000

Økt mva. transportsektoren (2 prosentpoeng) 0 142 000

Veibruksavgift på gass 0 90 000

Sum innlemminger og korreksjoner 812 457 257 050
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Innlemming/uttrekk og korreksjoner i 
rammetilskuddet til kommunene (alle tall i 2016-
kroner)

Innlemming av tilskudd til øyeblikkelig hjelp

Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å 
sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasi-
enter med somatiske sykdommer. Som følge av 
dette foreslås det å overføre 1 206,6 mill. kroner 
fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til 
rammetilskuddet til kommunene.

Valgkort – helårseffekt av endring i 2015

Fra og med 2015 dekkes kostnader ved produk-
sjon og utsendelse av valgkort av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i stedet for kom-
munene. Som følge av dette er det i 2015 overført 
18 mill. kroner fra rammetilskuddet til kommu-
nene til departementets valgbevilgning (kap. 579). 
Siden dette er utgifter som kun inntreffer i valgår, 
utgjør den gjennomsnittlige besparelsen for kom-
munene 9 mill. 2015-kroner. For å unngå årlige 
korreksjoner for en oppgave som kommunene 
har mistet på permanent basis, foreslås det å øke 
rammetilskuddet til kommunene med 9,2 mill. 
kroner i 2016.

Maksimal foreldrebetaling i barnehage – 
helårseffekt av endring i 2015

I statsbudsjettet for 2015 ble rammetilskuddet til 
kommunene redusert med 204 mill. kroner som 
følge av at maksimalprisen i barnehage økte med 
100 kroner fra 1. mai 2015. Tiltaket får helårsef-
fekt i 2016, og det foreslås derfor å redusere ram-
metilskuddet med ytterligere 134,6 mill. kroner.

Nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling – 
helårseffekt av endring i 2015

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015 ble 
rammetilskuddet til kommunene økt med 235 
mill. kroner som kompensasjon for innføring av et 
nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i 
barnehage fra 1. mai 2015. I 2016 foreslås det å 
kompensere kommunene for helårseffekten gjen-
nom en økning i rammetilskuddet på ytterligere 
160,2 mill. kroner.

Adopsjonsutredning i barnevernet – helårseffekt av 
endring i 2015

Barne-, ungdoms- og familieetaten overtok 1. 
februar 2015 ansvaret for utredning av adoptivsø-

kere fra kommunene. Som følge av dette ble ram-
metilskuddet til kommunene redusert med 4,5 
mill. kroner i 2015. Endringen får helårseffekt i 
2016, og det foreslås en ytterligere reduksjon i 
rammetilskuddet på 0,5 mill. kroner.

Brukerstyrt personlig assistanse – helårseffekt av 
endring i 2015

Rammetilskuddet til kommunene ble i 2015 økt 
med 300 mill. kroner som kompensasjon for 
endringer i bruker- og pasientrettighetsloven som 
innebærer en rett til å få enkelte tjenester organi-
sert som personlig brukerstyrt assistanse. Som 
varslet i kommuneproposisjonen for 2016 foreslås 
det at rammetilskuddet til kommunene økes med 
ytterligere 205,4 mill. kroner i 2016 som kompen-
sasjon for økte kostnader.

Gratis kjernetid i barnehage – helårseffekt av 
endring i 2015

Fra 1. august 2015 er det innført gratis kjernetid i 
barnehagen for alle 4- og 5-åringer i familier med 
en inntekt under en grense fastsatt av Stortinget. 
Midlene til ordningen ble i statsbudsjettet for 2015 
bevilget over Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementets budsjett. Ved behandlingen av 
revidert nasjonalbudsjett for 2015 ble 51 mill. kro-
ner overført fra kap. 821, post 62 til rammetilskud-
det til kommunene. Det forslås å overføre ytterli-
gere 54 mill. kroner fra kap. 821, post 62 til ram-
metilskuddet i 2016.

Administrative utgifter ved innføring av nasjonalt 
minstekrav til redusert foreldrebetaling

Det ble fra 1. mai 2015 innført en ny ordning med 
nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebeta-
ling i barnehagen. Siden ordningen ble innført 
underveis i barnehageåret, ble rammetilskuddet 
til kommunene ved behandlingen av revidert 
nasjonalbudsjett for 2015 økt med 41,7 mill. kro-
ner som en engangskompensasjon for økte admi-
nistrative utgifter. Dette utgjør 42,8 mill. kroner i 
2016, og rammetilskuddet foreslås redusert til-
svarende.

Representantforslag om økt norsk innsats i 
forbindelse med den humanitære krisen i Syria og 
nærområdene

Ved behandling av Dok. 8:135 S (2014–2015) ved-
tok Stortinget en engangsreduksjon i rammetil-
skuddet til kommunene på 7,1 mill. kroner. I 2016 
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utgjør dette 7,3 mill. kroner, og rammetilskuddet 
foreslås økt tilsvarende.

Likeverdig behandling av kommunale og ikke-
kommunale barnehager

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å 
øke tilskuddet til ikke-kommunale barnehager fra 
98 til 100 pst. av det de kommunale barnehagene i 
gjennomsnitt får i offentlig finansiering. Forslaget 
må ses i sammenheng med endringene i finansier-
ingsordningen for ikke-kommunale barnehager. 
Kommunene foreslås kompensert gjennom en 
økning i rammetilskuddet på 180 mill. kroner.

Endringer i finansieringsordningen for ikke-
kommunale barnehager

Høsten 2015 er det fastsatt endringer i finansier-
ingsordningen for ikke-kommunale barnehager 
med virkning fra 1. januar 2016. Blant annet blir 
det innført et påslag for pensjonsutgifter på 13 pst. 
av lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene 
og et differensiert kapitaltilskudd basert på nasjo-
nale satser. Endringene er beregnet å redusere 
kommunenes utgifter med 338 mill. kroner, og det 
foreslås en tilsvarende reduksjon i rammetilskud-
det.

Ny naturfagstime 

Regjeringen foreslår å øke timetallet i grunnsko-
len med én uketime fra høsten 2016, noe som skal 
gi én ekstra time undervisning i naturfag. Kom-
munenes merutgifter i 2016 som følge av forslaget 
er beregnet til 77,6 mill. kroner som foreslås kom-
pensert med en tilsvarende økning i rammetil-
skuddet.

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten

Regjeringen foreslår i Prop. 1 LS (2015–2016) å 
overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommu-
nene til Skatteetaten med virkning fra 1. juli 2016. 
Oppgaveoverføringen er anslått å gi en innsparing 
for kommunene på 630 mill. kroner i 2016, og ram-
metilskuddet til kommunene foreslås redusert til-
svarende.

Omdisponering av skjønnsmidler til valgarbeidet

I forbindelse med opprettelsen av et valgdirekto-
rat i Tønsberg foreslås det en omdisponering av 

66,7 mill. kroner fra skjønnsmidlene (kap. 571, 
post 64) som fordeles på bevilgningen til Valg-
direktoratet og departementets valgbevilgning. 
Se nærmere omtale under kap. 578 Valgdirekto-
ratet.

«Nynorskprisen»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
delt ut prisen «Årets nynorskkommune» siden 
2009. Prisen er på 100 000 kroner og skal gå til 
kommuner som utmerker seg som nynorskkom-
muner. Ansvaret for prisen overføres til Kulturde-
partementet. Fra og med 2016 foreslås det å over-
føre 100 000 kroner fra kap. 571, post 64 til Kultur-
departementets budsjett.

Innovasjon – Difi

Difi mottar i 2015 2,5 mill. kroner fra rammetil-
skuddet til kommunene for å fungere som kompe-
tansemiljø for innovasjon rettet mot kommunene. 
Det foreslås at midlene til dette formålet fra og 
med 2016 overføres fra kap. 571, post 64 til Difis 
driftsbevilgning (kap. 540, post 01).

IKT-modernisering i Husbanken (SIKT)

Innføring av eSøknad for startlån i Husbanken 
med tilhørende saksbehandlingssystem vil gi en 
innsparing for kommunene. Som følge av dette 
foreslås rammetilskuddet redusert med 11,2 mill. 
kroner i 2016 som et engangstiltak.

Forsøk med ny oppgave- og ansvarsdeling i 
barnevernet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemen-
tet vil i 2016 iverksette forsøk med ny oppgave- og 
ansvarsdeling mellom kommunalt og statlig bar-
nevern. Forsøkskommunene foreslås kompensert 
for økt oppgave- og finansieringsansvar gjennom 
en økning i rammetilskuddet på 247,6 mill. kroner 
som vil bli fordelt særskilt (tabell C). 

Økt antall elever i statlige og private skoler

Som følge av økt antall elever i statlige og private 
skoler foreslås det å redusere rammetilskuddet til 
kommunene med 109 mill. kroner i 2016. Se 
Grønt hefte for nærmere omtale av korreksjons-
ordningen for statlige og private skoler.
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Økt antall elever i statlige og private skoler

Som følge av økt antall elever i statlige og private 
skoler forslås det å redusere rammetilskuddet til 
fylkeskommunene med 50,4 mill. kroner i 2016. 
Se Grønt hefte for nærmere omtale av korrek-
sjonsordningen for statlige og private skoler.

CO2-avgift på naturgass – helårseffekt av endring i 
2015 

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 
2015 ble CO2-avgiften på naturgass økt fra 1. juli 
2015, noe som vil kunne medføre økte kostnader 
for fylkeskommunene knyttet til kjøp av person-
transporttjenester. Som kompensasjon ble ram-
metilskuddet til fylkeskommunen økt med 1 mill. 
kroner. Endringen får helårseffekt i 2016, og det 
foreslås derfor å øke rammetilskuddet med ytterli-
gere 1 mill. kroner

Økt lærlingtilskudd – helårseffekt av endring i 2015 

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 
2015 ble det lagt inn 24,4 mill. kroner i rammetil-
skuddet til fylkeskommune som kompensasjon for 
økning i satsen for lærlingtilskudd med 2 500 kro-
ner fra 1. juli. I 2016 foreslås det å øke rammetil-

skuddet med ytterligere 24,5 mill. kroner for å 
kompensere fylkeskommunene for helårseffekten.

Økt lærlingtilskudd i 2016

Utover økningen i 2015 foreslås det i statsbudsjet-
tet for 2016 å øke lærlingtilskuddet med ytterli-
gere 2 500 kroner per lærling. Som kompensasjon 
foreslås det å øke rammetilskuddet til fylkeskom-
munene med 50 mill. kroner.

Økt lav sats for merverdiavgift

Det foreslås i statsbudsjettet for 2016 å øke den 
lave satsen for merverdiavgift på transport, over-
natting mv. fra 8 til 10 pst. Forslaget innebærer 
økte kostnader for fylkeskommunene knyttet til 
inngåtte avtaler om lokal kollektivtrafikk. Dette 
foreslås kompensert gjennom en økning i ramme-
tilskuddet på 142 mill. kroner.

Veibruksavgift på gass

Det foreslås i statsbudsjettet for 2016 å innføre en 
veibruksavgift på naturgass, propan og butan. 
Dette medfører en økning i fylkeskommunenes 
utgifter i tilknytning til inngåtte avtaler om person-
transport. Fylkeskommunene foreslås kompen-
sert gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 
mill. kroner.

Kap. 573 Kommunereform

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble det bevilget 40 mill. kroner på post 60, jf. Prop. 119 S og Innst. 360 S 
(2014–2015).

Post 60 Engangskostnader og reformstøtte 
ved kommunesammenslåing

Regjeringen ønsker å benytte positive økono-
miske virkemidler som kan stimulere til kommu-
nesammenslåinger i reformperioden. I kommune-
proposisjonen for 2015 presenterte Regjeringen 
forslag til økonomiske virkemidler i kommunere-
formen, jf. Prop. 95 S (2013–2014).

Basert på erfaringer med tidligere kommune-
sammenslåinger ble det utarbeidet en standardi-
sert modell for dekning av engangskostnader. 
Dette vil gjøre prosessene enklere og mer forut-
sigbare for kommunene. Ved en kommunesam-
menslåing vil den nye kommunen motta mellom 
20 og 65 mill. kroner, avhengig av antall kommu-
ner og antall innbyggere som er berørt av sam-
menslåingen, jf. tabell 6.20. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

60 Engangskostnader og reformstøtte ved  
kommunesammenslåing 100 000

Sum kap. 0573 100 000
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Det gis også reformstøtte til sammenslåtte kom-
muner. Støtten er ikke knyttet til noe særskilt 
kommunalt ansvarsområde og kan benyttes der 
den nye kommunen selv anser det som mest hen-
siktsmessig. Det er lagt opp til en standardisert 
ordning hvor størrelsen på støtten avhenger av 
antall innbyggere i den nye kommunen. Beløpet 
varierer fra 5 til 30 mill. kroner, jf. tabell 6.21.

Rapport

I 2015 har Stortinget bevilget 40 mill. kroner til 
dekning av engangskostnader ved sammenslåing 
av kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord, jf. 
Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2015, jf. Innst. 
360 S (2014–2015).

Budsjettforslag

Engangskostnader vil bli utbetalt når det er gjort 
nasjonale vedtak om sammenslåing. Det er lagt 
opp til to ulike tidsløp i kommunereformen. Løp 
1 er lokale vedtak høsten 2015 og nasjonale ved-
tak gjennom kongelig resolusjon våren 2016. I 
hovedløpet er det lagt opp til lokale vedtak våren 
2016 og nasjonalt vedtak av Stortinget våren 
2017. Prosessene i reformen gjør det vanskelig å 
forutsi bevilgningsbehovet for engangskostna-
der. Dette gjelder spesielt for 2016. Regjeringen 
foreslår en bevilgning på 100 mill. kroner til dek-
ning av engangskostnader i 2016. Det er sann-
synlig at behovet i 2017 vil kunne bli betydelig 
større.

Reformstøtte utbetales til den nye sammen-
slåtte kommunen. Utgiftsbehovet vil dermed være 
kjent om lag 1½ år før utbetaling. Kommuner som 
blir vedtatt slått sammen i løp 1, vil få utbetalt 
reformstøtte tidlig 2018. I hovedløpet er det for-
ventet at de fleste sammenslåingene trer i kraft fra 
1. januar 2020, men det er også åpnet for at kom-
muner som er kommet lenger i prosessene kan 
slå seg sammen fra 1. januar 2019. På bakgrunn av 
dette forslås det ikke bevilgning til reformstøtte i 
2016.

Kap. 575 Ressurskrevende tjenester

Tabell 6.20 Kompensasjon for engangskostnader ved kommunesammenslåing i reformperioden

(mill. kroner)

Antall kommuner og innbyggere  
i sammenslåingen

0–19 999 
innbyggere

20 000–49 999 
innbyggere

50 000–99 999 
innbyggere

100 000 
innbyggere eller mer

2 kommuner 20 25 30 35

3 kommuner 30 35 40 45

4 kommuner 40 45 50 55

5 eller flere kommuner 50 55 60 65

Tabell 6.21 Reformstøtte i reformperioden

(mill. kroner)

Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte 

0–14 999 innbyggere 5

15 000–29 999 innbyggere 20

30 000–49 999 innbyggere 25

50 000 innbyggere eller mer 30

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

60 Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning 7 270 827 8 058 700 9 271 000

Sum kap. 0575 7 270 827 8 058 700 9 271 000
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Post 60 Toppfinansieringsordning, 
overslagsbevilgning

Mål for ordningen

Formålet med ordningen er å sikre at tjenestemot-
takere som krever stor ressursinnsats fra det 
kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig til-
bud uavhengig av kommunens økonomiske situa-
sjon.

Ordningen sikrer gode tjenester til mennesker 
med ulike hjelpebehov som mottar omfattende 
helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Dette 
kan blant annet gjelde personer med psykisk 
utviklingshemming, nedsatt funksjonsevne, perso-
ner med rusmiddelproblemer og mennesker med 
psykiske lidelser.

Kommunene har ansvaret for å gi helse- og 
omsorgstjenester til dem som har krav på dette i 
henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Tje-
nestene finansieres i hovedsak gjennom kommu-
nenes frie inntekter (skatteinntekter og rammetil-
skudd). Behovet for ressurskrevende tjenester 
varierer betydelig mellom kommuner. Det har 
foreløpig vært vanskelig å finne objektive kriterier 
i inntektssystemet som kan fange opp denne kost-
nadsvariasjonen. Det er derfor behov for en egen 
tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester, 
som et supplement til kommunenes frie inntekter.

Tildelingskriterier

I 2015 får kommunene kompensert 80 pst. av 
egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstje-
nester ut over et innslagspunkt på 1 043 000 kro-
ner. Netto lønnskostnader er lønn til ansatte og til-
hørende sosiale kostnader, fratrukket øremer-
kede tilskudd og tilskudd gjennom inntektssys-
temet. Tilskuddsordningen gjelder for tjeneste-
mottakere til og med det året de fyller 67 år.

Fylkesmennene er i retningslinjene for forde-
ling av skjønnstilskuddet for 2016 bedt om å ta 
hensyn til utgiftskrevende forhold av betydning 
som kommunene ikke kan påvirke selv, og som 
ikke er fanget opp i inntektssystemet eller andre 
faste tilskuddsordninger.

Oppfølging og kontroll

Kommunen skal oversende innrapporterings-
skjema med dokumentasjon til kommunens revi-

sor. Kommunens revisor avgir en revisjonsut-
talelse til kommunens krav. Kommunen skal der-
etter sende endelig innrapporteringsskjema og 
revisjonsuttalelse til Helsedirektoratet gjennom 
Altinn. Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet, Helsedirektoratet og Riksrevisjonen kan 
iverksette kontroll med kommunenes innrappor-
tering innenfor gjeldende lovbestemmelser.

Rapport

Toppfinansieringstilskuddet for 2015 til de kom-
munene som tilfredsstilte kriteriene for tilskudd, 
ble fordelt av Helsedirektoratet i juni 2015. Det ble 
utbetalt 8 262,6 mill. kroner. Av dette utgjorde 
8 207,5 mill. kroner ordinært tilskudd for refu-
sjonsåret 2014, mens 55,2 mill. kroner gjaldt krav 
for 2013. Utbetalingene i 2015 ble 203,9 mill. kro-
ner, eller 2,5 pst., høyere enn saldert budsjett for 
2015.

Det samlede tilskuddet for 2015 representerer 
en nominell økning på 992 mill. kroner sammen-
liknet med tilskuddet for 2014. Tallene fra Helse-
direktoratet for 2015 viser at 7 517 ressurskre-
vende tjenestemottakere var omfattet av ordnin-
gen. Dette er en økning på 392 tjenestemottakere, 
eller 5,5 pst., i forhold til 2014. Ordinært tilskudd 
per mottaker økte fra 1 005 000 kroner i 2014 til 
1 092 000 kroner i 2015, noe som er en nominell 
økning på 8,6 pst.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 9 271 mill. kroner i 
2016. Dette er en økning på 1 212 mill. kroner i for-
hold til saldert budsjett for 2015. Forslaget til 
bevilgning for 2016 tar utgangspunkt i faktisk utbe-
taling av ordinære krav i 2015 på 8 207 mill. kroner. 
På bakgrunn av gjennomsnittlig vekst fra 2012 til 
2015 er det lagt til grunn en økning i antall tjeneste-
mottakere på 7 pst. og en reell vekst i utgifter per 
tjenestemottaker på 3,5 pst. fra 2015 til 2016.

Innslagspunktet foreslås økt til 1 081 000 kro-
ner. Dette er en økning ut over det som følger av 
anslått lønnsvekst for 2015 på 10 000 kroner. Dette 
må ses i sammenheng med at tilskuddet samlet 
sett øker med vel 1,2 mrd. kroner i forhold til sal-
dert budsjett 2015. Kompensasjonen for kommu-
nens utgifter ut over innslagspunktet beholdes 
uendret på 80 pst.
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Kap. 576 Vedlikehold og rehabilitering

Post 60 Tilskudd til vedlikehold og 
rehabilitering i kommuner

Regjeringen foreslår et engangstilskudd til vedli-
kehold og rehabilitering av skoler og omsorgs-
bygg i kommunene på 500 mill. kroner. Midlene 
er en del av Regjeringens særskilte tiltakspakke 
for økt sysselsetting, jf. nærmere omtale i pkt. 2.2. 
Midlene kommer i tillegg til inntektsrammen som 
kommunesektoren får i statsbudsjettet for 2016.

Tilskuddet fordeles til samtlige kommuner 
med likt beløp per innbygger uten søknad. Til-
skuddet er forbeholdt vedlikehold og rehabilite-
ring av skoler og omsorgsbygg som er eid av 
kommunen eller kommunale foretak (KF). Pro-
sjektene som finansieres av tilskuddet skal være 
ferdigstilt i løpet av 2016. Det legges opp til en 
enkel rapportering om bruken av midlene. Midler 
som ikke er brukt i tråd med formålet, må tilbake-
betales.

Kap. 578 Valgdirektoratet

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble det bevilget 3 mill. kroner på post 01, jf. Prop. 119 S og Innst. 360 S 
(2014–2015).

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen skal dekke utgifter i Valgdirektora-
tet, herunder etableringskostnader i nye lokaler, 
lønnskostnader, årlige driftskostnader, samt drift 
og forvaltning av valgsystemet EVA. 

Regjeringen har besluttet at det operative 
ansvaret på statlig nivå for gjennomføringen av 
stortings-, kommunestyre- og fylkestingsvalg skal 
flyttes ut av Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementet til et valgdirektorat. Nytt valgdirektorat 
skal lokaliseres i Tønsberg fra 2016. Det foreslås 
opprettet nytt budsjettkapittel 578 til finansiering 
av direktoratets virksomhet.

I en overgangsperiode fram til stortings- og 
sametingsvalget i 2017 vil ansvaret for valgarbei-
det være delt mellom Valgdirektoratet og departe-
mentet. Hittil har utgifter til valgarbeidet vært 
finansiert under kap. 579 og over skjønnsrammen 
på kap. 571, post 64. Det foreslås at bevilgningen 

til Valgdirektoratet finansieres ved omdisponering 
fra skjønnsrammen. Siden 2008 har midler fra 
skjønnsrammen vært benyttet til å finansiere 
utviklings- og forsøksarbeid i departementet knyt-
tet til valg. Begrunnelsen har vært at dette arbei-
det har kommet kommunene til gode. Dette gjel-
der bl.a. utvikling av det elektroniske valgadminis-
trasjonssystemet EVA. Disponering av skjønns-
midlene til dette formålet har vært synliggjort i de 
årlige budsjettproposisjonene.

Det legges ikke opp til at de samlede utgiftene 
knyttet til valg skal øke. I overgangsperioden vil 
imidlertid utgiftene til valgarbeidet samlet sett 
være noe høyere enn det som forventes senere 
når ansvarsdelingen mellom direktoratet og 
departementet er gjennomført. De fleste opp-
gavene knyttet til valggjennomføring som i dag 
ligger i departementet, er på sikt tiltenkt det nye 
valgdirektoratet. I tillegg skal Valgdirektoratet ha 
noe utredningskapasitet for å kunne bidra til 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

60 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering  
i kommuner 500 000

Sum kap. 0576 500 000

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 65 100

Sum kap. 0578 65 100
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utvikling av lovverket, selv om hovedansvaret på 
dette området fortsatt vil ligge i departementet. Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 65,1 mill. kroner.

Kap. 579 Valgutgifter

Post 01 Driftsutgifter

Posten dekker de direkte utgiftene staten har ved 
valg til Storting, kommunestyrer og fylkesting. I 
tillegg dekkes enkelte utgifter til gjennomføringen 
av sametingsvalg. Ansvaret og utgiftene knyttet til 
gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget 
i 2017 vil deles mellom Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet og det nye valgdirektoratet, 
jf. omtale under kap. 578.

Bevilgningen i 2016 vil blant annet dekke eva-
lueringen av forsøksvirksomhet, andre evaluerin-
ger av lokalvalget i 2015 og utredninger. Videreut-
viklingen av valgadministrasjonssystemet EVA vil 
innebære sentrale informasjons- og opplæringstil-
tak av brukergrupper i kommuner og fylkeskom-
muner. Valgmedarbeiderportalen skal forbedres 
frem mot Stortings- og sametingsvalget 2017 med 
oppdaterte rutiner til valgmedarbeiderne. Bevilg-
ningen vil også dekke etterslep av utgifter for 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.

Rapport

Det ble ikke avviklet valg i 2014. Utgiftene var 
knyttet til informasjonstiltak, herunder blant 

annet utvikling av portal med praktisk informa-
sjon rundt valggjennomføring til bruk for valg-
medarbeidere. Videre var det utgifter knyttet til 
stortingsvalget i 2013, herunder blant annet knyt-
tet til evaluering. Øvrige utgifter knyttet til utvik-
ling og innføring av EVA og Valgnatt ble dekket 
over prosjektskjønnet på kap. 571, post 64.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 20,5 mill. kroner i 
2016. Dette er en reduksjon fra 2015 siden det 
ikke skal gjennomføres valg i 2016. Om lag 5 mill. 
kroner av bevilgningen er finansiert med omdis-
ponering fra prosjektskjønnet over kap. 571, post 
64.

Post 70 Informasjonstiltak i forbindelse med 
valg

For å gi velgerne nødvendig informasjon om valg, 
kan organisasjoner og andre aktører søke om 
støtte til tiltak som skal bidra til å øke kunnskapen 
om valg og å øke valgdeltakelsen. Siden det ikke 
avholdes valg i 2016, foreslås det ingen bevilg-
ning.

Kap. 5616 Kommunalbanken AS

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 14 580 57 684 20 462

70 Informasjonstiltak i forbindelse med valg 5 000

Sum kap. 0579 14 580 62 684 20 462

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

85 Aksjeutbytte 357 000 417 000

Sum kap. 5616 357 000 417 000
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Innledning

Kommunalbanken AS ble stiftet 1. november 
1999. Selskapet er en videreføring av virksomhe-
ten til statsbanken Norges Kommunalbank som 
ble etablert i 1927. Kommunalbanken er heleid av 
staten.

Kommunalbanken gir lån til investeringsfor-
mål til kommuner, fylkeskommuner, kommunale 
foretak, interkommunale selskap og andre sel-
skap som utfører kommunale oppgaver. Lånene 
gis mot kommunal eller statlig garanti eller annen 
betryggende sikkerhet. Selskapet opererer i mar-
kedet for utlån til kommunesektoren og drives på 
forretningsmessig grunnlag.

Målet med statens eierskap i Kommunalban-
ken AS er å legge til rette for finansiering for kom-
munesektoren, samtidig som selskapet skal gi sta-
ten tilfredsstillende avkastning på innskutt kapital. 
For nærmere informasjon om Kommunalban-
kens virksomhet vises det til selskapets årsrap-
port for 2014 og Statens eierberetning for 2014.

Post 85 Aksjeutbytte

Aksjeutbytte settes til en gitt andel av Kommunal-
bankens verdijusterte egenkapital, maksimalt 75 
pst. av årsresultatet etter skatt. Prosentsatsen bør 
utgjøre om lag halvparten av avkastningskravet. 
Det vises til nærmere omtale av fastsettelse av 
avkastningskravet nedenfor. 

For at Kommunalbanken skulle kunne møte 
nye regulatoriske krav til egenkapital, ble det ikke 
utbetalt utbytte i 2015. For 2016 foreslås utbyttet 
satt til 417 mill. kroner. Forslaget bygger på gjel-
dende avkastningskrav og retningslinjer for aksje-
utbytte.

Avkastningskrav

Avkastningskravet for Kommunalbanken fastset-
tes for en periode på tre år. For perioden 2013–
2015 er avkastningskravet 10 pst. av verdijustert 
egenkapital. Avkastningskrav defineres normalt 
som den forventede avkastningen staten kunne ha 
oppnådd ved en alternativ plassering med tilsva-
rende risiko. I staten er det praksis for at den 
såkalte kapitalverdimodellen benyttes for å 
beregne hvilken avkastning som statistisk kan for-
ventes for en gitt risiko. Kravet på 10 pst. er imid-
lertid stilt i forhold til den historiske avkastningen 
selskapet har hatt på egenkapitalen etter skatt.

For perioden 2016–2018 foreslås det at avkast-
ningskravet settes til 8 pst. av verdijustert egenka-
pital, og at det for perioden budsjetteres med et 
utbytte som svarer til halvparten av avkastnings-
kravet. Nedjusteringen har sammenheng med at 
økt egenkapitalandel i kombinasjon med uendret 
risikoprofil bidrar til redusert risiko, samt at den 
risikofrie renten har vært fallende de siste årene. 
Nytt avkastningskrav fra og med 2016 vil ha betyd-
ning for forventet utbytte fra og med budsjettåret 
2017.

Kap. 2427 Kommunalbanken AS

Post 90 Aksjekapital

For at Kommunalbanken skulle kunne møte nye 
regulatoriske krav om økt egenkapital, ble egen-
kapitalen i Kommunalbanken styrket med 1,4 

mrd. kroner i 2015. Kommunalbanken ble tilført 
et egenkapitaltilskudd på 1 mrd. kroner. I tillegg 
utbetalte ikke banken utbytte, noe som medførte 
en styrking av egenkapitalen på knapt 400 mill. 
kroner.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

90 Aksjekapital 1 000 000

Sum kap. 2427 1 000 000
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Programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg

Utgifter under programkategori 13.80 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 13.80 fordelt på kapitler

Ansvarsområder

Staten bidrar til gode rammer for bolig- og byg-
ningssektoren gjennom forvaltning og utvikling 
av regelverk, økonomiske ordninger og kunn-
skapsbygging. Kommunene har ansvaret for å 
iverksette bolig- og bygningspolitikken lokalt. Det 
er private aktører som i hovedsak prosjekterer og 
bygger, står for finansiering og salg, og som for-
valter og vedlikeholder bolig- og bygningsmassen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
skal legge til rette for boligbygging og bidra til at 
vanskeligstilte på boligmarkedet kan skaffe seg 
en bolig og beholde den. Regelverk og andre vir-
kemidler skal fremme god byggkvalitet og proses-

sen i byggesaker skal være effektiv. Departemen-
tet er ansvarlig for plan- og bygningsloven. Lovens 
plandel er omtalt under programkategori 13.90 
Planlegging, byutvikling og geodata. 

I utformingen av bolig- og bygningspolitikken 
samarbeider Kommunal- og moderniseringsde-
partementet med andre departementer for å sikre 
en helhetlig politikk. Departementet har tre 
underliggende virksomheter som forvalter økono-
miske og juridiske virkemidler, og som er fagin-
stanser på sine områder: Husbanken, Direktoratet 
for byggkvalitet (DiBK) og Husleietvistutvalget 
(HTU).

Husbanken er viktig for å gjennomføre Regje-
ringens boligpolitikk og forvalter økonomiske vir-

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

580 Bostøtte 2 963 782 2 810 000 2 763 000 -1,7

581 Bolig- og bomiljøtiltak 1 300 487 1 373 100 1 442 794 5,1

585 Husleietvistutvalget 24 811 23 277 25 758 10,7

587 Direktoratet for byggkvalitet 126 438 148 979 147 280 -1,1

2412 Husbanken 17 887 575 18 635 652 17 220 093 -7,6

Sum kategori 13.80 22 303 093 22 991 008 21 598 925 -6,1

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

3585 Husleietvistutvalget 2 036 899 1 094 21,7

3587 Direktoratet for byggkvalitet 34 370 45 269 45 143 -0,3

5312 Husbanken 10 843 527 11 055 037 11 043 693 -0,1

5615 Husbanken 3 606 708 3 516 000 3 093 000 -12,0

Sum kategori 13.80 14 486 641 14 617 205 14 182 930 -3,0
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kemidler som bostøtte, tilskudd og lån. Etaten leg-
ger til rette for kunnskapsutvikling, forskning, 
rådgiving og kompetanseoverføring til kommu-
ner, frivillig sektor, byggsektoren og andre. Hus-
banken støtter kommunene faglig og økonomisk i 
deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på bolig-
markedet, og stimulerer til bærekraftige kvaliteter 
i boliger, bomiljø og bygg. 

DiBK er et nasjonalt kompetansesenter på 
bygningsområdet og sentral myndighet på flere 
områder innenfor bygningsdelen av plan- og byg-
ningsloven. Direktoratets arbeid er rettet mot 
kommunene, aktørene i byggeprosessen og byg-
gevaremarkedet. DiBK skal ha oversikt over hvor-
dan regelverket virker. En viktig oppgave er å øke 
kunnskapen i samfunnet, spesielt i byggenærin-
gen og kommunene, om byggeregler, byggkvali-
tet og byggesaksprosess. 

HTU er et tvisteløsningsorgan som kan 
behandle alle typer tvister om leie av bolig etter 
husleielovene i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-
Trøndelag og Nord-Trøndelag. Forliksrådet 
behandler ikke slike saker i områder HTU dek-
ker. HTU bistår med informasjon og veiledning 
om husleielovene, og besvarer spørsmål fra utlei-
ere og leiere i hele landet.

Utviklingstrekk og utfordringer

Utviklingen i boligmarkedet

Prisene på bolig har økt betydelig de siste årene. 
Dette skyldes i hovedsak høy inntekts- og befolk-
ningsvekst, lave renter, god tilgang på kreditt, 
gunstige skatteregler på bolig og forventninger 
om fortsatt prisvekst. I løpet av 2014 økte prisene 
på bruktboliger med 5,8 pst. mot 1,1 pst. i 2013. 

Det er stor geografisk variasjon i utviklingen 
av boligpriser, leiepriser og boligbygging. I lik-
het med andre land har befolkningsøkningen i 
Norge de siste tiårene særlig kommet i sentrale 
strøk. Det har gitt økt etterspørsel etter boliger i 
byer og bynære strøk, og har trolig bidratt til å 
presse opp prisene på boliger i disse områdene. 
Samtidig kan også andre forhold enn urbanise-
ring, som inntektsvekst og tomtetilgang, ha 
bidratt til regionale forskjeller i boligprisutviklin-
gen. I 2014 økte gjennomsnittlige boligpriser i 
Oslo, Bergen og Trondheim med henholdsvis 
2,8 pst. 4,4 pst. og 3,2 pst. Det var lavest prisvekst 
i Stavanger med -1,9 pst. 

I 2014 ble det igangsatt bygging av 27 250 boli-
ger. Dette er en nedgang på 10,5 pst. sammenlig-
net med året før. I første halvår 2015 ble det igang-
satt bygging av 15 069 boliger. Dette var 9,7 pst. 
høyere enn i første halvår 2014. 

I Regjeringens Strategi for boligmarkedet, som 
ble offentliggjort i juni 2015, er det en nærmere 
omtale av utviklingen i boligmarkedet, og en gjen-
nomgang av hvordan Regjeringen vil bidra til at 
det blir enklere, raskere og billigere å bygge nye 
boliger. 

Komplekst regelverk og lav produktivitet i 
byggsektoren

Reglene om krav til byggverk og byggeprosess er 
komplekse. Det er behov for å forenkle og for-
bedre regelverket for å legge til rette for raskere 
og rimeligere bygging av boliger og bygg. 

Både i byggenæringen og i kommunene finnes 
det betydelig kunnskap om tekniske løsninger og 
effektive byggeprosesser. Kunnskapen blir imid-
lertid ikke utnyttet godt nok og den deles i for 
liten grad. Kompetansen er spredt på mange, og 
ofte små, virksomheter. Ulike bransjeaktører, 
arbeidsprosesser og IKT-løsninger kommuniserer 
ikke godt sammen. 

Det er store forskjeller i effektivitet innad i 
bygge- og anleggsnæringen, jf. NOU 2015:1 Pro-
duktivitet – grunnlag for vekst og velferd – Produkti-
vitetskommisjonens første rapport. Kommisjonen 
viser til at potensialet for en mer effektiv pro-
duksjon er betydelig, og at gode løsninger forut-
setter at informasjon utveksles på en effektiv 
måte.

Effektivisering i byggenæringen krever at det 
satses mer på bærekraftige løsninger, bedre sam-
handling, godt samspill og gjennomgående bruk 
av IKT. Næringen har ansvaret for egen utvik-
ling, men er avhengig av godt samspill med myn-
dighetene og FoU-sektoren. Samfunnet kan 
spare store beløp dersom man får til et godt sam-
spill, jf. Sammen bygger vi framtiden (Bygg21 
2014). 

Det må bli enklere å være en seriøs aktør i 
byggenæringen

Svart arbeid, ulovlige lønns- og arbeidsbe-
tingelser, hvitvasking av penger og skatte- og 
avgiftsunndragelser er utfordringer for byggenæ-
ringen, innbyggerne og samfunnet. Det er usik-
kert hvor stort omfanget av denne useriøse virk-
somheten er. De som bryter lover, regler og for-
skrifter gjør det vanskelig for seriøse aktører. 
Regjeringen er bekymret for at mange bruker 
svart arbeidskraft i byggeprosjekter, og at det 
forekommer mange brudd på bestemmelser om 
helse, miljø og sikkerhet (HMS) i disse prosjek-
tene. 



164 Prop. 1 S 2015–2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vanskeligstilte må få hjelp til å skaffe seg en bolig og bli 
boende

Selv om de fleste bor godt i Norge i dag, gjelder 
ikke dette alle. Vanskeligstilte på boligmarkedet 
er personer og familier som ikke har mulighet til å 
skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstil-
lende boforhold på egenhånd. Disse kan være 
uten egen bolig, stå i fare for å miste boligen sin 
og/eller bo i uegnet bolig eller bomiljø.

Dårlige boforhold, eller å være bostedsløs, kan 
ha store negative konsekvenser for den enkeltes 
livskvalitet og for samfunnet. Det blir vanskeligere 
for den enkelte å ta imot og ha nytte av helse-,
omsorgs- og velferdstjenester, ta utdanning og 
delta i arbeidslivet. En utrygg bosituasjon kan 
vanskeliggjøre integrering, og veien til kriminali-
tet, rusproblemer og psykiske vansker kan bli 
kortere. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at rundt 2,5 
pst. av befolkningen kan regnes som vanskelig-
stilte på boligmarkedet, noe som vil si rundt 
122 000 personer (Folke- og boligtellingen 2011). 
Av disse er 45 pst. under 20 år. I tillegg kartla 
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 
6 250 bostedsløse personer i 2012, jf. NIBR-rapport 
2013:15 Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging. 

Mange kommuner melder at mangel på 
egnede boliger er et hinder i arbeidet med å 
bosette flere flyktninger. Ved utgangen av juli 
2015 var det 5 364 flyktninger i asylmottak som 
ventet på en kommune å bosette seg i. 

Mål og rapportering, strategier og tiltak

Hovedmål og delmål for programkategori 13.80 er 
gjengitt i tabell 6.22 under. Målene er noe endret 
fra målene i Prop. 1 S (2014–2015). 

Hovedmål 1 Raskere boligbygging og gode 
byggkvaliteter

Regjeringen vil legge forholdene til rette for ras-
kere, enklere og rimeligere boligbygging. Dette 
skal bidra til at det bygges flere boliger, slik at 
flere kan få mulighet for å skaffe seg en egnet 
bolig. Enkelt og tilgjengelig regelverk, økt kompe-
tanse, kontroll og offentlig tilsyn skal bidra til at 
omfanget av useriøsitet i byggenæringen og bygg-
feil reduseres.

Regelverket skal samtidig sørge for at boliger 
og bygg er sikre, energieffektive og miljøvenn-
lige, og at de har god tilgjengelighet og er univer-
selt utformet. Dette er viktig for å imøtekomme 
framtidige behov som følger av demografiske 
endringer, miljøutfordringer og klimaendringer. 

Innovasjon kan legge til rette for bedre oppga-
veløsning og høyere ressursutnyttelse. Gjennom 
formidling av kunnskap og erfaringer i byggenæ-
ringen kan produktiviteten økes og kvaliteten på 
det som bygges bli bedre.

Innenfor rammene som det offentlige setter, er 
det likevel først og fremst private aktørers innsats 
som bidrar til at målet om raskere boligbygging 
og gode byggkvaliteter blir nådd.

Rapport

Under følger rapportering på følgende mål i Prop. 
1 S (2014–2015): Hovedmål 1 Mer forenkling og 
innovasjon i bolig- og byggsektoren og hovedmål 
3 Flere boliger og bygg som møter framtidens 
behov. Virkemidlene som understøtter disse 

Tabell 6.22 Mål for programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg

Hovedmål Delmål

1. Raskere boligbygging og gode  
byggkvaliteter 

1.1. Effektive byggeprosesser og godt kvalifiserte 
aktører

1.2. Byggeregler skal ivareta sikkerhet, miljø og  
tilgjengelighet i boliger og bygg

1.3. Fremme innovasjon og produktivitet

2. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal  
kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig

2.1. Fremme eierskapslinjen ved å bidra til at  
vanskeligstilte skal kunne eie egen bolig

2.2. God tilgang på egnede utleieboliger 

3. Forvaltningen av bolig- og bygnings- 
sektoren skal være effektiv og brukerrettet

3.1. Brukervennlige og digitale tjenester
3.2. Rask og forutsigbar byggesaksbehandling
3.3. Rask, rimelig og kompetent behandling av  

husleietvister
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målene, er i stor grad sortert under nytt hovedmål 
1 Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter. 
Modernisering av IKT-systemene i Husbanken og 
digitalisering av byggeprosesser blir rapportert 
under nytt hovedmål 3 Forvaltningen av bolig- og 
bygningssektoren skal være effektiv og bruker-
rettet.

Våren 2014 vedtok Stortinget en rekke foren-
klinger i bygningsdelen av plan- og bygningslo-
ven, jf. Prop. 99 L (2013–2014) Endringer i plan- og 
bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og opp-
heving av krav om lokal godkjenning av foretak) og 
Innst. 270 L (2013–2014). I etterkant har forslag til 
nye forskrifter vært på høring, og forskrift-
sendringene er vedtatt av Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet. Forenklingene i bygnings-
delen av plan- og bygningsloven og byggesaksfor-
skriften (SAK) trådte i kraft 1. juli 2015.

Målet med endringene er å effektivisere byg-
gesaksprosessene gjennom mindre byråkrati og 
færre omkamper. Det blir enklere å utføre mindre 
byggetiltak på egen eiendom uten å måtte søke, 
som for eksempel å bygge garasje. Kommunen 
kan spare ressurser ved at de ikke må behandle 
slike byggesaker. Samtidig er det innført flere 
tidsfrister for kommunene og statlige høringsin-
stanser slik at innbyggerne får behandlet sakene 
raskere. 

Departementet har våren 2015 hatt på høring 
forslag til endringer i byggesaksforskriften 
(SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK10). For-
slagene vil gjøre det enklere og rimeligere for 
folk flest å tilpasse eksisterende boliger til egne 
behov. Boligeiere vil kunne ta i bruk kjeller og 
loft til soverom og stue, og også tilrettelegge for 
å leie ut deler av boligen sin, uten at samtlige av 
dagens byggetekniske krav må oppfylles. Gjel-
dende krav til sikkerhet og rømningsveier opp-
rettholdes. Endringene vil tidligst tre i kraft 1. 
januar 2016.

Sentral godkjenning er en frivillig, gebyrfinan-
siert ordning for foretak som skal ha ansvar i byg-
gesaker. Ordningen er et virkemiddel for å sikre 
kvalitet i bygg. Direktoratet for byggkvalitet 
(DiBK) har ansvaret for ordningen og fører tilsyn 
med foretakene. Per 31. desember 2014 var det 
registrert 14 920 godkjente foretak, herunder 
2 268 foretak med sentral godkjenning for 
ansvarsrett for funksjonen uavhengig kontroll. Til-
synsaktiviteten med foretakene har økt med 
50 pst. fra 2012, til om lag 750 tilsyn i 2014. 

Som følge av et pålegg fra ESA, EFTAs overvå-
kingsorgan, oppheves den obligatoriske lokale 
godkjenningsordningen for ansvarlige foretak i 
byggesak 1. januar 2016. Stortinget behandlet 

våren 2015 Prop. 131 L (2014–2015) Forslag til 
endringer i plan- og bygningsloven – sentral god-
kjenning av foretak med formål om å styrke sen-
tral godkjenning som virkemiddel for kvalitet i 
byggesak. Departementet har fulgt opp Prop. 131 
L (2014–2015) og Innst. 359 L (2014–2015) ved å 
sende forslag til endringer i byggesaksforskriften 
på høring sommeren 2015. Forslagene innebærer 
å utvide vilkårene for å bli sentralt godkjent. Til-
leggsvilkårene skal bidra til å sikre lovlydig drift. 

Det er varslet i klimameldingen en ambisjon 
om at energikravene i byggteknisk forskrift 
(TEK10) skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og 
nesten nullenerginivå i 2020, jf. Meld. S. 21 (2011-
2012) Norsk klimapolitikk. Det framgår av meldin-
gen at beslutning om kravsnivå for passivhus skal 
skje på bakgrunn av utredninger av samfunnsøko-
nomiske konsekvenser. I klimaforliket merket 
flertallet seg regjeringens ønske, jf. Innst. S 390 
(2011-2012). Forslag til nye energikrav på passiv-
husnivå var på høring våren 2015. Departementet 
tar sikte på at nye energikrav i byggteknisk for-
skrift kan gjelde fra 2016 med en overgangsperi-
ode. DiBK vil utarbeide veiledning til nye krav for 
byggenæring og kommuner.

For å heve kompetansenivået og øke produkti-
viteten i næringen, har Regjeringen etablert et 
langsiktig samarbeid mellom byggenæringen og 
myndighetene i Bygg21. DiBK har ansvaret for 
sekretariatet. I 2014 ble det bevilget 9,4 mill. kro-
ner til Bygg21. Høsten 2014 leverte Bygg21 strate-
gien Sammen bygger vi fremtiden. I 2015 utnevnte 
Regjeringen et nytt styre som skal spisse og iverk-
sette strategien. 

Grunnlån fra Husbanken skal fremme univer-
sell utforming og energieffektivitet i nye og eksis-
terende boliger. I alt ble det gitt tilsagn om grunn-
lån til oppføring og utbedring av 9 188 boliger for 
12,2 mrd. kroner i 2014. Det er 22 pst. færre boli-
ger enn i 2013. Nedgangen skyldes i hovedsak at 
den totale lånerammen ble redusert til 20 mrd. 
kroner i 2014 fra et historisk høyt nivå på 25 mrd. 
kroner i 2013. Av de 5 843 boligene som fikk 
grunnlån til oppføring, tilfredsstilte 96 pst. ener-
gikrav og 94 pst. krav om universell utforming 
utover kravene i byggteknisk forskrift. Av de 3 345 
boliger som fikk grunnlån til utbedring, tilfreds-
stilte 93 pst. energikrav og 89 pst. krav om tilgjen-
gelighet utover kravene i byggteknisk forskrift. Se 
kap. 2412, post 90.

Tilskudd til tilpasning skal bidra til at personer 
kan tilpasse boligen sin slik at de kan fortsette å 
bo i den med nedsatt funksjonsevne. I 2014 ga 
kommunene tilskudd for 107,1 mill. kroner til om 
lag 1 300 husstander. Se kap. 581, post 75. Hus-
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banken gir også tilskudd til prosjektering og 
installering av heis i eksisterende boliger, prosjek-
tering av boliger som skal dekke spesielle boligbe-
hov og tilstandsvurdering av borettslag, sameier 
og lignende. I 2014 ga Husbanken tilsagn om til-
skudd for 10,4 mill. kroner til tilstandsvurdering 
og 50,6 mill. kroner til prosjektering og installe-
ring av heis. Se kap. 581, post 79.

Gjennom Husbankens kompetansetilskudd til 
bærekraftig bolig- og byggkvalitet ble det i 2014 
gitt 14,6 mill. kroner i tilsagn til blant annet for-
bilde- og pilotprosjekter som øker kompetansen 
innen miljø og energi. Det ble gitt tilsagn for 10,4 
mill. kroner til prosjekter som fremmer kompe-
tanse om universell utforming.

Regjeringen og Oslo kommune har en felles 
områdesatsing i Groruddalen som varer ut 2016. 
En sluttevaluering vil foreligge i løpet av første 
halvår 2016. Det blir gitt statlig støtte til tiltak 
som forbedrer de fysiske omgivelsene, stimule-
rer til økt deltakelse i nærmiljøet og motvirker 
negativ utvikling i området. Det blir også bevil-
get midler til områdesatsinger i Årstad bydel i 
Bergen og bydel Saupstad-Kolstad i Trondheim. 
Fra 2014 er det bevilget midler til en ny satsing i 
indre Oslo øst. Se omtale under programkategori 
13.90.

Tilskudd til studentboliger skal bidra til en 
rimelig boligsituasjon for studenter. I 2014 ga Hus-
banken tilsagn til 1 259 hybelenheter for 359 mill. 
kroner. Husbanken ga også tilsagn om inves-
teringstilskudd til 2 463 omsorgsboliger og syke-
hjemsplasser for 3 865,6 mill. kroner. Tilskudd til 
studentboliger er nærmere omtalt i Prop. 1 S 
(2015–2016) for Kunnskapsdepartementet og 
investeringstilskuddet til omsorgsboliger og syke-
hjemsplasser i Prop. 1 S (2015–2016) for Helse- og 
omsorgsdepartementet.

Strategier og tiltak

I Regjeringens boligstrategi presenteres tiltak 
som skal bidra til raskere og enklere boligbyg-
ging. Det er allerede gjennomført tiltak for å få 
raskere behandling av plan- og byggesaker. Regje-
ringen vil se på flere tiltak som påvirker tilbudssi-
den av boligmarkedet framover, blant annet å gå 
igjennom byggteknisk forskrift med sikte på en 
revisjon i 2017. 

DiBK skal fortsette gjennomgangen av bygg-
teknisk forskrift i 2016. Endringer som bidrar til 
lavere byggekostnader og lavere priser vil priori-
teres. Byggenæringen og andre interessenter har 
gitt innspill. DiBK tar sikte på å sende forslag til 
endringer i forskriften på høring høsten 2016. 

Forbrukere har store utfordringer med å finne 
pålitelig informasjon om seriøse håndverkere, 
blant annet informasjon om foretakenes kompe-
tanse og eventuelt brudd på skatte- og arbeidsmil-
jølovgivning. Regjeringen foreslår derfor å opp-
rette en håndverkerportal. En håndverkerportal 
kan samle og formidle kvalitetssikret informasjon 
om seriøsitet til foretak i byggenæringen. Se kap. 
587, post 22. 

Styret for Bygg21 skal spisse strategien 
Sammen bygger vi fremtiden, og iverksette priori-
terte tiltak slik at målene i strategien kan realise-
res av byggenæringen selv. 

Byggeregler setter minimumskrav som ivare-
tar sikkerhet, miljø og tilgjengelighet i boliger og 
bygg. Husbankens grunnlån, tilskudd til heis og 
tilstandsvurdering, og kompetansetilskudd til 
bærekraftig bolig- og byggkvalitet, er sentrale vir-
kemidler for å stimulere til innovative og produk-
tive løsninger i nye og eksisterende boliger, 
utover minstekravene i regelverket. 

I løpet av 50 år vil andelen eldre tredobles. 
Mange vil ønske å bo hjemme så lenge som mulig. 
Behovet for tilgjengelige boliger er derfor stort og 
økende. Grunnlånet er det viktigste økonomiske 
virkemidlet for å bidra til flere boliger og bygg 
som er tilpasset framtidens behov. 

Tilgangen på rimelige lån i det private kreditt-
markedet er god, og etterspørselen etter husban-
klån har falt. Regjeringen foreslår derfor å redu-
sere lånerammen fra 20 mrd. kroner i 2015 til 18 
mrd. kroner i 2016. Dette legger til rette for at van-
skeligstilte på boligmarkedet kan få bistand til å 
etablere seg i egen bolig samtidig som det legges 
til rette for at flere boliger og bygg møter framti-
dens behov.

Hovedmål 2 Vanskeligstilte på boligmarkedet skal 
kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig

Regjeringen vil at alle skal ha mulighet til å skaffe 
seg en egnet bolig, ha en forutsigbar og håndter-
lig boligøkonomi, og være en del av et trygt 
bomiljø og lokalsamfunn. Regjeringen vil legge til 
rette for at så mange som mulig som ønsker det 
skal kunne eie sin egen bolig. Samtidig er det vik-
tig å stimulere til flere og mer egnede utleie-
boliger. 

Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Statlige aktører 
bidrar med å legge til rette for at kommunen kan 
ivareta dette ansvaret. Frivillige organisasjoner og 
bruker- og interesseorganisasjoner er viktige 
samarbeidspartnere. 
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Rapport

Under følger rapportering på hovedmål 2 i Prop. 1 
S (2014–2015): Flere vanskeligstilte skal få et 
egnet sted å bo.

Bostøtte skal gi husstander med lave inntekter 
og høye boutgifter mulighet til å skaffe seg og 
beholde en bolig. I 2014 utbetalte Husbanken i 
gjennomsnitt 2 185 kroner i bostøtte til 112 300 
mottakere hver måned. Totalt ble det utbetalt om 
lag 3 mrd. kroner i bostøtte i 2014. I desember 
2014 fikk om lag 111 000 husstander bostøtte. 
Mottakerne hadde i gjennomsnitt en årlig inntekt 
til husstanden på om lag 137 000 kroner og årlige 
boutgifter på om lag 84 000 kroner. Om lag 31 000 
mottakere var uføre, 17 000 var eldre, 25 000 fikk 
midlertidige trygdeytelser og 39 000 fikk ikke 
trygdeytelser. Antall mottakere har gått ned over 
flere år. 

Den 1. april 2014 ble startlånet målrettet tydeli-
gere mot personer med langvarige bolig- og finan-
sieringsproblemer. I 2014 ble det gitt tilsagn om 
startlån til 8 770 husstander for til sammen 6,1 
mrd. kroner. Dette er en nedgang på 22 pst. fra 
2013 i antall lån og 12 pst. i totale startlånsmidler. 
De største mottakergruppene er førstegangseta-
blerende, økonomisk vanskeligstilte, reetable-
rende og funksjonshemmede. Andelen startlån 
som blir gitt sammen med lån fra private banker 
har gått ned de siste årene og var i 2014 på 42 pst. 

Tilskudd til etablering videretildeles av kom-
munene til vanskeligstilte som skal skaffe en egen 
eid bolig. I 2014 ble det gitt tilskudd til 1 535 hus-
stander. Dette er en økning på 14 pst. fra året før. 
Det samlede tilsagnsbeløpet i 2014 var på 392,3 
mill. kroner. De største mottakergruppene er før-
stegangsetablerere med svak økonomi, flyktnin-
ger og personer med nedsatt funksjonsevne. 

Kommunalt disponerte utleieboliger er et vik-
tig tilbud til husholdninger med dårlig økonomi, 
utviklingshemmede, flyktninger og personer med 
psykiske lidelser og/eller rusavhengighet. Ved 
utgangen av 2014 var det totalt 105 567 kommu-
nalt disponerte boliger i Norge, jf. tall fra Kom-
mune-Stat-Rapportering (KOSTRA). Dette er om 
lag 400 flere enn ved utgangen av 2013. I 2014 fikk 
17 855 husstander tildelt kommunal bolig. 

Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere 
egnede utleieboliger for vanskeligstilte på bolig-
markedet. I 2014 ga Husbanken tilsagn om til-
skudd for 793,9 mill. kroner til 1 166 utleieboliger. 
Av disse var 381 boliger til flyktninger. Totalt ble 
det gitt tilsagn til 192 flere utleieboliger i 2014 enn 
i 2013. Om lag 27 pst. av boligene som får til-
skudd, får også grunnlån. I 2013 ga Husbanken til-

sagn om tilskudd til 974 utleieboliger. I 2015 kan 
det gis tilsagn om tilskudd til om lag 1 520 utleie-
boliger. Se kap. 581, post 76.

I 2014 ga Husbanken tilsagn om 409 mill. kro-
ner i grunnlån til kjøp av 317 utleieboliger. Dette 
er en nedgang på 45 pst. fra 2013 i antall utleieboli-
ger og 46 pst. i beløp. I alt ble det gitt tilsagn om 
grunnlån for 1 mrd. kroner til 618 boliger til van-
skeligstilte. Første halvår 2015 ga Husbanken til-
sagn om grunnlån til 230 utleieboliger. Det er 48 
pst. flere enn første halvår 2014. 

I 2014 la Regjeringen fram en nasjonal strategi 
for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014–
2020). Strategien skal styrke kommunenes arbeid 
med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ung-
doms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, 
Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektora-
tet og Kriminalomsorgsdirektoratet har ansvaret 
for å gjennomføre strategien på statlig nivå. I 2014 
har direktoratene lagt vekt på å etablere struktu-
rer og rutiner for statlig samarbeid og samord-
ning overfor kommunene. I 2015 er det laget en 
felles tiltaksplan for direktoratene, og det er satt i 
gang utvikling av en digital boligsosial veiviser. 
Direktoratene har også satt i gang et nasjonalt 
prosjekt sammen med kommunene som skal gi 
bedre styringsinformasjon for det boligsosiale 
arbeidet. Formålet er å bedre kunne måle resulta-
ter og effekter av innsatsen overfor vanskeligstilte 
på boligmarkedet. 

Ved utgangen av 2014 hadde 46 kommuner 
med store boligsosiale utfordringer forpliktende 
samarbeidsavtaler med Husbanken. En evalue-
ring viser at kommunene har økt kompetansen 
sin, og at ansvaret er tydeligere plassert i kommu-
nene. Satsingen har vært vellykket i den forstand 
at kommunene arbeider mer målrettet og helhet-
lig, og er bedre organisert, jf. Fafo-rapport 
2014:51.

Strategier og tiltak

Regjeringen vil legge til rette for at så mange som 
mulig som ønsker det skal kunne eie sin egen 
bolig. Gjennom en rekke tiltak som forenkler og 
forbedrer plan- og byggeprosesser, vil Regjerin-
gen legge til rette for en raskere og rimeligere 
boligbygging. Dette vil lette presset i boligmarke-
det, noe som også kommer vanskeligstilte til 
gode. Forenklinger i reglene for eksisterende 
bygg, vil også kunne gi økt tilgang på utleieboli-
ger. 

Startlån fremmer eierskapslinjen ved å bidra 
til at også vanskeligstilte skal kunne eie bolig. 
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Startlån skal også i 2016 prioriteres innenfor Hus-
bankens låneramme.

For å gi kommunene større fleksibilitet i det 
boligsosiale arbeidet foreslår departementet å slå 
sammen kap. 581, post 75 Tilskudd til etablering i 
egen bolig og de personrettede tilskuddene på 
kap. 581, post 79 Tilskudd til tilpasning av bolig. 
Dette gjør at kommunene får et større handlings-
rom og fleksibilitet i forvaltningen av disse til-
skuddene.

Det er behov for flere egnede utleieboliger til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er særlig 
viktig for å få til raskere bosetting av flyktninger 
og for å sikre barn og unge en egnet bolig i et 
trygt bomiljø. I revidert nasjonalbudsjett for 2015 
ble bevilgningen til tilskuddet til utleieboliger økt 
med 50 mill. kroner, slik at det kan gis tilsagn om 
tilskudd til om lag 200 flere utleieboliger i 2015. 
Styrkingen er varig og innebærer at Husbanken 
kan gi tilsagn om tilskudd til 1 400 utleieboliger 
hvert år.

Våren 2015 vedtok Stortinget også økt norsk 
innsats i forbindelse med den humanitære krisen i 
Syria og nærområdene, jf. Dok. 8:135 S (2014–
2015). Forslaget innebar blant annet en ettårig 
styrking av tilskudd til utleieboliger. Etter disse 
endringene er tilsagnsrammen i 2015 på 880,2 
mill. kroner og bevilgningen 749,5 mill. kroner. 
Tilsagnsrammen i 2015 gir rom for å gi tilsagn til 1 
520 utleieboliger.

Totalt kan det i 2016 gis tilsagn om tilskudd til 
om lag 1 400 utleieboliger i 2016. Dette er om lag 
400 flere boliger hvert år, sammenliknet med 
nivået i 2013.

Regjeringen ønsker at bostøtten blir et bedre 
virkemiddel for å hjelpe barnefamilier med lave 
inntekter og høye boutgifter. Derfor foreslår Regje-
ringen å styrke bostøtten for barnefamilier og 
andre store husstander med 60 mill. kroner i 2016. 

Uførereformen innebærer at ligningsinntek-
ten, som bostøtten tar utgangspunkt i, øker uten 
at mottakernes nettoinntekt nødvendigvis øker. 
En midlertidig skjerming for denne gruppen løper 
fram til 1. juli 2016. Regjeringen vil videreføre en 
kompensasjon for uførereformen i bostøtten ut 
2016. Kompensasjonsordningen skal omfatte hus-
stander som mottok bostøtte før 1. januar 2015, og 
som hadde en ufør person i husstanden. Det arbei-
des videre med en permanent løsning. 

De fem ansvarlige departementene og de seks 
direktoratene fortsetter å følge opp den nasjonale 
strategien for boligsosialt arbeid Bolig for velferd
(2014–2020). Målet er at kommunene skal møte 
en samordnet stat og få bedre rammebetingelser i 
arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte på boligmar-

kedet. Direktoratene vil i 2016 lansere en digital 
boligsosial veiviser, jf. omtale under hovedmål 3 
Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal 
være effektiv og brukerrettet. Videre vil direkto-
ratene fortsette arbeidet med å få bedre styrings-
informasjon for det boligsosiale arbeidet. 

Hovedmål 3 Forvaltningen av bolig- og 
bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet

Den statlige og kommunale bolig- og bygnings-
politikken skal iverksettes på en brukervennlig og 
effektiv måte. Forvaltningen skal være åpen og 
sikre innbyggerne rettstrygghet. Mindre detal-
jstyring og mer tillit til underliggende virksomhe-
ter skal bidra til enda bedre resultater av den 
offentlige innsatsen. Nye brukervennlige digitale 
løsninger skal forenkle og effektivisere saksbe-
handling og drift, og bidra til innovative løsninger.

Rapport

Under hovedmål 1 Raskere boligbygging og gode 
byggkvaliteter er det rapportert på hovedmål 1 i 
Prop. 1 S (2014–2015): Mer forenkling og innova-
sjon i bolig- og byggsektoren. Under følger rapport 
om den delen av målet som omhandler Husban-
kens utviklingsprogram (SIKT) for å modernisere 
deres IKT-systemer og digitalisering av byggepro-
sesser.

I 2012 startet Husbanken utviklingsprogram-
met SIKT for å modernisere IKT-systemene sine. 
Formålet er å digitalisere tjenester, effektivisere 
saksbehandlingen og bidra til bedre styring av 
Husbankens virkemidler. Digitaliserte tjenester 
støtter opp under Regjeringens satsingsområde 
En enklere hverdag for folk flest. eSøknad for 
bostøtte ble innført høsten 2014. Utvikling av 
eSøknad for startlån er startet opp. 

I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget 25 
mill. kroner til digitalisering av bygg- og planpro-
sesser. Av dette blir 15 mill. kroner brukt til økt 
digitalisert samhandling i byggsektoren (Bygg-
Nett). Regjeringen bruker også 10 mill. kroner til 
å forenkle og automatisere planprosessene i kom-
munene. Satsingen på planprosessene i kommu-
nene er omtalt under programkategori 13.90.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal 
være en pådriver for at aktørene i markedet 
utvikler gode verktøy og tjenester i plan- og byg-
gesaker. I gjennomføringen av ByggNett-strategien 
står to samarbeidsprosjekter med KS/KommIT 
sentralt i 2015: eByggeSak og eByggeSøknad. Pro-
sjektene inngår i arbeidet med å etablere en felles 
kommunal IKT-arkitektur, og i utviklingen av digi-
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tale og brukerorienterte selvbetjeningsløsninger. 
Prosjektene skal videreutvikles og implementeres 
i samarbeid med flere pilotkommuner. Målet er 
enklere og mer effektiv byggesaksbehandling, 
men også lik behandling av like saker. 

ByggSøk er det nasjonale systemet for elektro-
nisk søknad i byggesaker. Systemet produserer 
søknadsdokumentasjon og gir brukeren mulighet 
til å sende søknaden elektronisk til kommunen. I 
2014 ble om lag 75 pst. av alle byggesøknader utar-
beidet i ByggSøk. Om lag 28 pst. av alle søknader 
ble sendt elektronisk til kommunene. I alt er 306 
kommuner registrert som brukere. 66 kommuner 
har koblet sine kart opp mot Byggsøk. 

Strategier og tiltak

Regjeringen foreslår å bevilge 21,2 mill. kroner for 
at Husbanken kan ferdigstille eSøknad for startlån 
og utvikle et tilhørende saksbehandlersystem i 
kommunene. Tiltakene vil bidra til at kommunene 
årlig kan spare inntil 40 000 arbeidstimer. Målet er 
å modernisere alle Husbankens låne- og til-
skuddsordninger. Digitale tjenester innebærer et 
bedre tjenestetilbud til brukerne, mer effektiv 
utnyttelse av kompetanse i kommunene og min-
dre sårbarhet på IKT-løsninger i Husbanken. For 
å realisere gevinstene, er det derfor viktig at kom-
munene tar de nye digitale løsningene i bruk.

De seks direktoratene som iverksetter den 
nasjonale boligsosiale strategien Bolig for velferd
(2014–2020) skal i 2016 lansere den digitale bolig-
sosiale veiviseren. Veiviseren skal bidra til god 
informasjon og veiledning, og kan på sikt utvides til 
å omfatte digital læring, kurs og digital interaksjon 
for å svare på kommunenes og brukernes behov. 

I 2016 skal Husbanken justere IKT-systemene 
for bostøtte slik at mer oppdaterte inntektsopplys-
ninger kan legges til grunn ved beregning av 
bostøtte fra og med 1. januar 2017. Regjeringen 
foreslår derfor å øke bevilgningen på kap. 2412, 
post 45 med 8 mill. kroner i 2016. Dette vil bidra til 
å fortsette moderniseringen og brukerrettingen 
av bostøtten. 

Rask og forutsigbar byggesaksbehandling 
skal redusere kostnader og tids- og ressursbruk 
både i næringen og hos bygningsmyndighetene. 
Det skal utvikles gode digitale løsninger for de 
involverte i alle faser av byggeprosessen. Nye 
digitale verktøy skal gjøre det enklere å følge 
regelverket. Samtidig skal departementet og 
DiBK jobbe videre med å forenkle og tilpasse 
regelverket til framtidens digitale byggesektor.

Parallelt med forenklingene i regelverket, 
arbeides det med å utvikle gode digitale løsninger 
for de involverte parter i alle faser av arealplanleg-
gingen, byggeprosessen og forvaltningen av 
byggverket. Dette er viktig for gi bedre tjenester 
og skape en enklere hverdag for folk flest. DiBK 
viderefører derfor sitt arbeid med ByggNett-stra-
tegien. DiBK vil tilrettelegge for standarder, 
demonstrasjonsmodeller og kravsspesifikasjoner. 
Disse kan kommunene, aktører i planprosessen, 
byggenæringen og systemleverandører bruke i 
utviklingen av sine systemer.

Rask, rimelig og kompetent behandling av 
husleietvister skal bidra til et mer velfungerende 
leiemarked. Regjeringen har besluttet at alle leie-
takere som er forbrukere skal kunne klage inn 
næringsdrivende utleiere i hele landet. Dette føl-
ger av EU-direktiv 2013/11/EU. Det er HTU som 
skal behandle disse sakene. 

Kap. 580 Bostøtte

Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning

Mål for ordningen

Formålet med bostøtte er å sikre personer med 
lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. 

Ordningen skal bidra til å nå hovedmål 2 Vanske-
ligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg 
og beholde en egnet bolig.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

70 Bostøtte, overslagsbevilgning 2 963 782 2 810 000 2 763 000

Sum kap. 0580 2 963 782 2 810 000 2 763 000
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Tildelingskriterier

Bostøtten er en rettighetsordning. Ordningen er 
sterkt behovsprøvd, og omfatter alle som er over 
18 år. Unntaket er studenter uten barn, samt mili-
tært og sivilt tjenestepliktige, som kan få annen 
offentlig boligstøtte. Boligen må ha egen inngang, 
gi mulighet til hvile og matlaging, samt ha eget 
bad og toalett. Tildelingskriterier og beregnings-
regler er gitt i lov og forskrift. Husbanken forval-
ter ordningen i samarbeid med kommunene.

Våren 2015 ba Stortinget Regjeringen om å 
utrede om bostøtteordningen bør gjøres gjel-
dende for personer bosatt i bokollektiver, jf. Dok. 
8:135 S (2014–2015). Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet tar sikte på å komme tilbake 
til oppfølging av vedtaket i forbindelse med revi-
dert nasjonalbudsjett for 2016.

Rapport

I 2014 utbetalte Husbanken 2 964 mill. kroner i 
bostøtte. Gjennomsnittlig utbetaling per husstand 
for hele året var 26 200 kroner i 2014, mot 25 500 
kroner i 2013. Økningen skyldes blant annet at 
boutgiftstakene ble økt med 1 000 kroner fra 1. 
januar 2014 og at en økende andel av mottakerne 
har svært lav inntekt. Hver måned mottok i gjen-
nomsnitt 112 300 husstander bostøtte. Dette er en 
nedgang på 2 100 mottakere fra året før. Nedgan-
gen har pågått over tid og har flere årsaker. Den 
skyldes i hovedsak en underregulering av satsene 
i bostøtten og at noen mottakergrupper har fått 
økt realinntekt. Av mottakergruppene er det antall 
alderspensjonister som har gått mest ned. Ned-
gangen i antall alderspensjonister skyldes blant 
annet økte inntekter i gruppen. Bare mottakere 
helt uten trygdeytelser økte i antall. Disse hadde i 
gjennomsnitt lavere inntekt og mottok høyere 
bostøtte enn de andre gruppene. 

Bevilgningen til bostøtte i 2015 er 2 810 mill. 
kroner. Budsjettet er basert på en prognose om at 
i gjennomsnitt 108 500 mottakere vil motta 25 700 
kroner i bostøtte. I juni 2015 mottok 114 000 hus-
stander bostøtte. Dette er 4 pst. færre enn i 
samme måned året før. Resterende boutgifter 
etter utbetalt bostøtte var i gjennomsnitt 40 pst. av 
husstandsinntekten. 

Som et ledd i behovsprøvingen, avkortes 
bostøtten dersom mottakeren har formue ut over 
fastsatte fribeløp. For mottakere som leier bolig er 
fribeløpet 250 000 kroner i nettoformue. For mot-
takere som eier bolig er fribeløpet en boligverdi 
(ligningsverdi) opp til 525 000 kroner. Fra 1. 
januar 2015 økte andelen av nettoformue som leg-

ges til grunn ved beregning av bostøtte fra 16 til 
65 pst. Dette har påvirket om lag 2 200 bostøtte-
mottakere, som har fått bostøtten redusert med i 
gjennomsnitt 720 kroner per måned. 

Beboere i privateide boliger hadde før 2015 
lavere bostøtte enn beboere med samme inntekt 
og boutgift i kommunalt disponerte utleieboliger. 
I privateide boliger ble bostøtten til og med 2014 
regnet ut som 70 pst. av beregningsgrunnlaget. 
Denne dekningsgraden var 80 pst. i kommunalt 
disponerte utleieboliger til sosiale formål. For å 
bidra til likebehandling av mottakere og motivere 
kommunale leietakere til å flytte videre til egen 
privateid bolig, ble det i budsjettet for 2015 vedtatt 
å harmonisere dekningsgraden over to år, jf. Prop. 
1 S (2014–2015) og Innst. 16 S (2014–2015). I 2015 
er dekningsgraden økt til 71,9 pst. for beboere i 
privateide boliger og redusert til 76,8 pst. for 
beboere i kommunale utleieboliger. 

Uførereformen innebærer at uføre bostøtte-
mottakere har fått høyere bruttoytelser og høyere 
skatt fra 1. januar 2015, jf. Prop. 130 L (2010–
2011). Midlertidige tiltak som ble vedtatt i stats-
budsjettet for 2015, omfatter søkere som mottok 
bostøtte for desember 2014 og som da hadde en 
ufør i husstanden. Tiltakene hindrer at disse hus-
standene får redusert bostøtte på grunn av inn-
tektsøkningen de fikk ved reformen. For de fleste 
mottakerne er det tilstrekkelig at inntektsgrensen 
for meldeplikt og tilbakekrav midlertidig er økt 
med 45 000 kroner. Det betyr at likningsinntekt 
for 2014 i de fleste tilfeller skal legges til grunn for 
bostøtteberegningen selv om husstanden har fått 
høyere inntekt etter reformen. En mindre gruppe 
mottakere har hatt inntektsøkning på grunn av 
reformen, men har likevel reelt sett lavere inntekt 
enn det som framgår av likningen. For disse er det 
vedtatt at økningen i inntekt som følger av refor-
men, skal trekkes fra før beregning av bostøtten. 

Nye mottakere som kommer til, omfattes ikke 
av tiltakene. Om lag 29 700 uføre mottok bostøtte 
for januar 2015. Det er 2 000 færre enn året før. 
Antallet hadde per mai 2015 økt med om lag 700. 
Det er, som ventet, noe lavere økning enn i 
samme periode i 2014.

Oppfølging og kontroll

Tildelingen av bostøtte er behovsprøvd, og ord-
ningens legitimitet er avhengig av at støtte bare 
utbetales til dem som har krav på det. Fra og med 
2013 etterkontrolleres alle mottakernes inntekter 
og formue på grunnlag av likning maskinelt. I 
2014 gjaldt kontrollen for den bostøtten som ble 
utbetalt i 2013. Kontrollen resulterte i krav om til-
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bakebetaling av 57 mill. kroner fordelt på om lag 2 
700 saker. Gjennomsnittlig tilbakekrav utgjorde 
litt mindre enn gjennomsnittlig årlig ytelse. I hen-
hold til forskrift om bostøtte skal krav på under 
10 000 kroner ikke betales tilbake.

Stortinget vedtok våren 2015 endringer i lov om 
bostøtte, jf. Prop. 75 L (2014–2015) Endringar i 
bustøttelova og Innst. 322 L (2014–2015). De viktig-
ste endringene innebærer at Husbanken ikke len-
ger trenger samtykke fra søkere for å kontrollere 
søknadsopplysninger opp mot ulike offentlige regis-
tre. Samtidig fikk Husbanken mulighet til å benytte 
flere registre til etterkontroll. Dette gjelder også i 
enkeltsaker der Husbanken har rimelig grunn til 
mistanke om urettmessig utbetaling av bostøtte. 
Dette skal gjøre Husbankens kontroller mer effek-
tive. Lovendringene åpner videre for at Husbanken 
kan innhente mer oppdaterte opplysninger om inn-
tekt fra Skatteetaten. Reglene trådte i kraft 1. juli 
2015. Departementet vil komme tilbake til når opp-
daterte opplysninger fra Skatteetaten kan tas i bruk.

Budsjettforslag

Samlet foreslås det en bevilgning på 2 763 mill. 
kroner i 2016. Det er lagt til grunn at i gjennom-
snitt 99 600 husstander vil få bostøtte hver måned, 
og at de i gjennomsnitt vil motta 27 500 kroner i 
bostøtte i 2016. I tillegg er det forutsatt at det vil 
bli etterbetalt 20 mill. kroner, blant annet som 
følge av opprettinger og klagebehandling. 

Regjeringen foreslår flere forbedringer av 
bostøtteordningen. I budsjettforslaget er det lagt 
til grunn en økning av boutgiftstakene, økning av 
satsene i egenandelsberegningen, full harmonise-
ring av dekningsgraden og at en midlertidig skjer-
ming av uføre videreføres ut 2016, jf. nærmere 
redegjørelse nedenfor.

Samlet foreslås bevilgningen på posten redu-
sert med 47 mill. kroner til 2 763 mill. kroner, som 
følge av færre mottakere.

Boutgiftstaket økes

Bostøtte tar utgangspunkt i husstandenes inntek-
ter og boutgifter. Boutgiftene som kan legges til 
grunn for beregning av bostøtten, begrenses av 
en maksimalgrense (boutgiftstaket). For å øke 
bostøtten til husstandene med de høyeste boutgif-
tene foreslås det å øke maksimalgrensen med 900 
kroner for alle mottakere. I tillegg vil Regjeringen 
øke boutgiftstaket med ytterligere 2 000 kroner 
for hvert husstandsmedlem fra og med det andre 
til og med det femte. Statistikk fra Husbanken 
viser at andelen av bostøttemottakere som har så 
høye boutgifter at de begrenses av taket, er høy-
ere blant store husstander enn blant små. 

Boutgiftstaket er høyere for store husstander 
enn for små. I dag øker taket med 5 900 kroner for 
hvert husstandsmedlem fra og med det andre til 
og med det femte. Departementet foreslår å øke 
dette beløpet til 7 900 kroner.

Egenandel

Reglene for beregning av egenandel skal sørge for 
en hensiktsmessig behovsprøving av bostøtten. 
Minste egenandel er nå 18 900 kroner (årsbeløp). 
Minste egenandel bidrar til å avgrense bostøtten 
mot husstander som ikke har særlig høye boutgif-
ter. Departementet foreslår å øke satsen med 400 
kroner, noe som om lag tilsvarer ett års prisstig-
ning. Det vil føre til at minste boutgift som kan 

utløse bostøtte, øker fra om lag 23 800 til om lag 
24 200 kroner i året. Til minste egenandel legges 
17 pst. av brutto inntekt ut over et fribeløp. Der-
som inntekten overstiger ytterligere en grense, 
øker egenandelen progressivt. Departementet 
foreslår å endre disse grensebeløpene for at ikke 
normal økning i trygd, pensjon og lønnsnivå skal 
føre til urimelig nedgang i bostøtten. Fribeløpet 
foreslås økt fra 90 000 kroner til 92 000 kroner, 
mens grensene for progressiv økning av egenan-

Tabell 6.23 Nye boutgiftstak fra 1. januar 2016

Antall personer i husstanden Tak i 2015 Nytt tak Endring

1 62 800 63 700 900

2 68 700 71 600 2 900

3 74 600 79 500 4 900

4 80 500 87 400 6 900

5 eller flere 86 400 95 300 8 900
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delen foreslås økt med 1 000 kroner. Ny grense 
blir da 202 000 kroner for unge uføre, og 162 000 
kroner for andre.

Lik dekningsgrad for alle mottakere

Departementet foreslår å harmonisere deknings-
graden for beboere i kommunale utleieboliger og 
andre mottakere fullstendig ved at dekningsgra-
den settes til 73,7 pst. for alle boliger. 

Videreføring av kompensasjon for uførereformen ut 
2016

Det er nødvendig å endre de midlertidige tilta-
kene for uføre fra 1. juli 2016. Da vil likningsopp-

lysninger for 2015 for de fleste bostøttemottakere 
være tilgjengelige. Det betyr at økte inntektsgren-
ser for meldeplikt og tilbakekrav ikke lenger vil 
hindre redusert bostøtte for søkere som har fått 
høyere inntekt på grunn av uførereformen. I ste-
det foreslår departementet at et beløp som tilsva-
rer den inntektsøkningen, skal trekkes fra inntek-
ten før beregning av bostøtte for alle søkere som 
er omfattet av de midlertidige tiltakene. Dette vil 
hindre at inntektsøkningen som fulgte av uførere-
formen, medfører tap av bostøtte. Dette betyr i 
praksis at midlertidig skjerming av uføre viderefø-
res ut 2016. Det arbeides videre med en perma-
nent løsning. 

Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 76 økt med 30 mill. kroner, jf. Dok 8:135 S (2014–2015). Ved Stor-
tingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 76 økt med 50 mill. kroner til 749,5 mill. kroner, jf. Prop. 119 S og Innst. 360 S (2014–2015).

Post 74, 76, 77 og 78 budsjetteres med tilsagns-
ramme, tilsagnsfullmakt og bevilgning. Se Prop. 1 
S (2013–2014) for Kommunal- og regionaldeparte-
mentet boks 3.2 for informasjon om budsjette-
ringssystemet.

Post 21 Kunnskapsutvikling og –formidling

I statsbudsjettet for 2015 er posten flyttet til kap. 
500, post 21 Spesielle driftsutgifter. 

Post 61 Husleietilskudd

I 2014 ble det utbetalt til sammen om lag 2,9 mill. 
kroner i husleietilskudd. Av dette dekket staten 
1,6 mill. kroner over kap. 581, post 61. Resten ble 
dekket av Oslo kommune. Ved utgangen av 2014 
var det 51 husstander som mottok tilskudd. Antall 
mottakere har gått ned siden ordningen ble eta-
blert. Se Prop. 1 S (2014–2015) for nærmere 
omtale av ordningen. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

21 Kunnskapsutvikling og -formidling 3 591

61 Husleietilskudd 1 600 5 000

70 Boligetablering i distriktene 21 300

74 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling,  
kan overføres 56 290 56 200

75 Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 365 870 371 700 465 024

76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres 560 054 669 500 793 270

77 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og  
byggkvalitet, kan overføres 22 732 21 700 26 100

78 Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres 93 417 71 600 58 400

79 Tilskudd til heis og tilstandsvurdering,  
kan overføres 175 633 177 400 100 000

Sum kap. 0581 1 300 487 1 373 100 1 442 794
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Statens ansvar for husleietilskuddet ble avvi-
klet fra 1. januar 2015. Det ble imidlertid bevilget 
5 mill. kroner til Oslo kommune i 2015 som en 
engangssum for at kommunen med noen justerin-
ger kan videreføre ordningen som en kommunal 
ordning. 

Post 70 Boligetablering i distriktene

Tilskuddet ble i årene 2012 til 2014 tildelt tolv 
kommuner som deltok i den treårige satsingen 
Boligetablering i distriktene. For nærmere omtale 
vises det til Prop. 1 S (2013–2014) for Kommunal- 
og regionaldepartementet. 

I 2014 ble 21,3 mill. kroner fordelt på 50 prosjek-
ter med i alt 43 utleieboliger og 72 eieboliger. I alt 
har satsingen ført til 284 nye boliger i distriktene.

2014 var siste år av den treårige satsingen. 
Metoder og modeller for samarbeid og boligeta-
blering som er utviklet og etablert gjennom forsø-
ket blir videreført og videreformidlet. Det foreslås 
ingen bevilgning på posten i 2016. 

Post 74 Tilskudd til bolig-, by- og 
områdeutvikling, kan overføres

Blant annet for å bidra til en mer helhetlig rappor-
tering på områdesatsing foreslås det å flytte pos-
ten til kap. 590, post 72 Tilskudd til bolig-, by- og 
områdeutvikling under programkategori 13.90. 
Forvaltning og innretning av ordningen endres 
ikke. 

Post 75 Tilskudd til etablering og tilpasning 
av bolig

Fra 2016 foreslås det å slå kap 581, post 75 Til-
skudd til etablering i egen bolig sammen med den 
personrettede delen av kap. 581, post 79 Tilskudd 
til tilpasning av bolig. Den personrettede delen er 
tilskudd til tilpasning og tilskudd til prosjektering 
av boliger som skal dekke spesielle boligbehov. 
Post 75 endrer navn til Tilskudd til etablering og 
tilpasning av bolig.

Tilskudd til etablering skal bidra til at vanske-
ligstilte skal kunne etablere seg i egen bolig. Til-
skudd til tilpasning av bolig skal bidra til at perso-
ner med spesielle behov får tilpasset boligen til 
sine behov. Ordningene skal bidra til å nå hoved-
mål 2 Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne 
skaffe seg og beholde en egnet bolig.

Tilskuddene forvaltes av Husbanken, og for-
deles i hovedsak via kommunene. Tilskuddene 

blir gitt etter økonomisk behovsprøving. Kommu-
nene rapporterer elektronisk til Husbanken om 
vedtak og avslag på søknader om tilskudd. Hus-
banken kan hente inn og kontrollere opplysninger 
som brukes i forbindelse med tildeling og etterføl-
gende rapportering.

Departementet viser for øvrig til at det er fore-
slått at tilskuddet til etablering og den personret-
tede delen av tilskudd til tilpasning innlemmes i 
rammetilskuddet til kommunene fra 2020, og at 
oppgaven med å forvalte midlene overføres til 
større kommuner, jf. Meld. St. 14 (2014–2015) 
Kommunereformen – nye oppgaver til større kom-
muner.

Rapport

I 2014 ble det gitt til sammen 392,2 mill. kroner i 
tilskudd til etablering til 1 535 husstander mot 
379,3 mill. kroner til 1 352 husstander i 2013. Det 
gjennomsnittlige tilskuddsbeløpet falt fra 281 000 
kroner i 2013 til 255 000 kroner i 2014. Andelen 
som fikk etableringstilskudd sammen med start-
lån var 83 pst. i 2014, det samme som i 2013. I 2014 
var det 30 pst. av mottakerne som fikk startlån og 
bostøtte i tillegg til tilskuddet. I 2013 gjaldt dette 
31 pst. 

Kommunene har anledning til å sette av eta-
bleringstilskudd til å dekke tap på startlån. Mulig-
heten for slike fondsavsetninger har vært stram-
met inn noe de senere årene. Fondene utgjorde 
323 mill. kroner ved utgangen av 2014, mot 320 
mill. kroner i 2013. Det ble i 2014 trukket 12 mill. 
kroner av fondene til dekning av kommunale tap 
på startlån.

I 2014 ble det gitt 1 268 tilskudd til tilpasning 
for til sammen 107,1 mill. kroner, mot 75,2 mill. 
kroner i 2013. Gjennomsnittlig tilskudd økte fra 
66 500 kroner i 2013 til 84 400 kroner i 2014. 
Økningen skyldes at tiltakene er større og mer 
kostnadskrevende, blant annet fordi familier med 
barn med nedsatt funksjonsevne prioriteres. I 
2014 ga Husbanken 475 tilskudd til prosjektering 
av boliger for funksjonshemmede for til sammen 
7,9 mill. kroner.

Budsjettforslag

Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 
93,3 mill. kroner, til 465 mill. kroner i 2016. Bevilg-
ningen øker med 82,5 mill. kroner som følge av 
forslaget om å flytte den personrettede delen av 
tilskuddet til tilpasning av bolig til denne posten. 
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Post 76 Tilskudd til utleieboliger, kan 
overføres

Tilskuddet skal bidra til flere egnede utleieboliger 
for vanskeligstilte på boligmarkedet. Ordningen 
skal bidra til å nå hovedmål 2 Vanskeligstilte på 
boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde 
en egnet bolig.

Tilskuddet forvaltes av Husbanken og kan gis 
til kommuner, stiftelser og andre aktører som byg-
ger, utbedrer eller kjøper utleieboliger for vanske-
ligstilte. I tilfeller der tilskuddet tildeles andre enn 
kommuner, har kommunen tildelingsrett til 
boligene i 20 år. 

Kommunen skal rapportere årlig på bruken av 
utleieboliger som har fått tilskudd. For utleieboli-
ger som ikke eies av kommunen, gjennomføres 
stikkprøvekontroller for å avdekke om boligene 
brukes i strid med vilkårene for tilskuddet. 

I 2014 ga Husbanken tilsagn om tilskudd til 
utleieboliger for 793,9 mill. kroner til 1 166 utleie-
boliger, mot 521,4 mill. kroner og 974 boliger i 
2013. Gjennomsnittstilskuddet per bolig økte fra 
532 000 kroner i 2013 til 680 900 kroner i 2014. 
20,8 pst. av boligene som fikk tilsagn i 2014 skal 
benyttes av bostedsløse, 32,7 pst. av flyktninger 
og 0,3 pst. av personer med nedsatt funksjons-
evne. 11,1 pst. skal benyttes av andre vanskelig-
stilte og 1,1 pst. av boligene er i prosjekter med 
flere brukergrupper. For 34 pst. av boligene er 
brukergruppene ikke spesifisert.

I saldert budsjett for 2015 er det bevilget 669,5 
mill. kroner i tilskudd til utleieboliger. Bevilgnin-
gen innebærer at det kan gis tilsagn om tilskudd 
for 702,4 mill. kroner (tilsagnsramme). For å mot-
virke en utvikling der utmålingen av tilskuddet 
stadig øker, ga departementet Husbanken et 
resultatmål om at det skal gis tilsagn til 1 200 boli-
ger i 2015. Husbanken har derfor etablert en ny 
modell for utmåling av tilskudd.

I revidert nasjonalbudsjett for 2015 ble det 
vedtatt en varig økning av tilskudd til utleieboli-
ger. Tilsagnsrammen ble økt med 111,1 mill. kro-
ner i forhold til Saldert budsjett 2015, jf. Prop. 119 
S (2014–2015) Tilleggsbevilgninger og ompriorite-
ringer i statsbudsjettet 2015 og Innst. 360 S (2014–
2015). Dette innebærer at det kan gis tilsagn om 
tilskudd til om lag 1 400 boliger hvert år.

Våren 2015 vedtok Stortinget også et represen-
tantforslag om økt norsk innsats i forbindelse med 
den humanitære krisen i Syria og nærområdene, 
jf. Dok. 8:135 S (2014–2015). Forslaget innebar 
blant annet en ettårig styrking av tilskudd til 
utleieboliger. Tilsagnsrammen ble økt med 66,7 
mill. kroner i forhold til Saldert budsjett 2015. 

Dette innebærer at det kan gis tilsagn om tilskudd 
til ytterligere 120 boliger i 2015. Samlet tilsagns-
ramme i 2015 er med dette 880,2 mill. kroner.

Budsjettforslag

Den varige økningen i tilsagnsrammen i forbin-
delse med revidert nasjonalbudsjett for 2015 med-
fører et økt bevilgningsbehov på 87,8 mill. kroner 
i 2016. Den ettårige økningen i tilsagnsrammen i 
forbindelse med representasjonsforslaget om økt 
norsk innsats i forbindelse med den humanitære 
krisen i Syria og nærområdene, medfører et økt 
bevilgningsbehov på 22,7 mill. kroner i 2016. 

Samlet foreslås bevilgningen på posten økt 
med 123,8 mill. kroner til 793,3 mill. kroner i 2016. 
Av den samlede bevilgningen er 375,3 mill. kroner 
knyttet til tilsagn som skal gis i 2016, mens 418 
mill. kroner er knyttet til tilsagn som er gitt tidli-
gere år. 

Tilsagnsrammen i 2016 øker med 131,5 mill. 
kroner fra Saldert budsjett 2015, til 833,9 mill. kro-
ner. Dette er en varig økning i tilsagnsrammen 
som innebærer at det kan gis tilsagn om tilskudd 
til om lag 220 flere boliger enn det som ble lagt til 
grunn i Saldert budsjett 2015. Totalt kan det gis 
tilsagn om tilskudd til om lag 1 400 utleieboliger i 
2016. Dette innebærer at det kan gis tilskudd til 
om lag 400 flere boliger hvert år, sammenliknet 
med nivået i 2013.

Det foreslås en tilsagnsfullmakt på 656 mill. 
kroner, jf. forslag til romertallsvedtak VIII. 

Post 77 Kompetansetilskudd til bærekraftig 
bolig- og byggkvalitet, kan overføres

Tilskuddet skal bidra til flere miljø- og energi-
vennlige og universelt utformede boliger, bygg og 
uteområder. Ordningen skal bidra til å nå hoved-
mål 1 Raskere boligbygging og gode byggkvalite-
ter.

Tilskuddet forvaltes av Husbanken og skal gå 
til kompetanse- og kunnskapsutvikling, formidling 
og forsøksprosjekter om energibruk og miljø- og 
klimavennlige løsninger, universell utforming, til-
gjengelighet og brukbarhet i boliger, bygg og ute-
områder, og bærekraftig byggeskikk. Tilskuddet 
gis blant annet til interesseorganisasjoner, kom-
muner, stiftelser og forskningsinstitusjoner.

Det skal rapporteres på hvert tiltak. Det forut-
settes at resultatene offentliggjøres og kan pre-
senteres og videreformidles. Rapporter publiseres 
på husbanken.no.

Husbanken har, sammen med DiBK, gitt til-
skudd til Lavenergiprogrammet i 2015. Husbanken 
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har også gitt tilskudd til Prosjektdatabasen til Nor-
ske Arkitekters landsforbund (NAL), Næringsli-
vets stiftelse for miljødeklarasjon og flere pilot- og 
forbildeprosjekter som bidrar til flere miljø- og 
energivennlige boliger og bygg.

I 2014 ble det gitt tilsagn til 82 prosjekter med 
et samlet tilsagnsbeløp på 27,3 mill. kroner. 39 pst. 
av tilsagnsrammen til prosjekter innenfor miljø og 
energi, 43 pst. til prosjekter innenfor universell 
utforming, 12 pst. gikk til prosjekter som skal 
fremme bærekraftig byggeskikk og 6 pst. til pro-
sjekter i Framtidens byer. 

I 2015 er tilsagnsrammen på posten 27,6 mill. 
kroner. Ved første halvår 2015 er det gitt tilsagn 
om kompetansetilskudd for 26,1 mill. kroner til 63 
prosjekter.

Budsjettforslag

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 4,4 
mill. kroner til 26,1 mill. kroner i 2016. Av dette 
skal 4,1 mill. kroner dekke tilsagn som gis i 2016, 
mens 22 mill. kroner skal dekke tilsagn som er 
gitt tidligere år. Bevilgningsøkningen følger av at 
tilsagnsrammen ble økt fra 2013 til 2014. Bevilg-
ningsforslaget innebærer at det kan gis nye til-
sagn for til sammen 27,6 mill. kroner i 2016 (til-
sagnsramme). Dette er en videreføring av til-
sagnsrammen fra 2015. 

I tillegg foreslås det en tilsagnsfullmakt på 34,5 
mill. kroner i 2015, jf. forslag til romertallsvedtak 
VIII. 

I 2016 skal Husbanken fortsatt støtte Future-
Built, Prosjektdatabasen som Norske arkitekters 
landsforening er ansvarlig for, Næringslivets stif-
telse for miljødeklarasjoner, og andre pilotprosjek-
ter med høye energi- og klimaambisjoner som går 
vesentlig ut over dagens regelverk og forbereder 
næringen på framtidige krav.

Post 78 Boligsosialt kompetansetilskudd, 
kan overføres

Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen 
innenfor boligsosialt arbeid og boligsosial poli-
tikk, samt til å formidle kunnskap om boligmarke-
det og offentlig boligpolitikk generelt. Ordningen 
skal bidra til å nå hovedmål 2 Vanskeligstilte på 
boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde 
en egnet bolig.

Tilskuddet skal gå til kommuner, stiftelser og 
andre for kompetanse- og kunnskapsutvikling, 
formidling og forsøksprosjekter innenfor bolig-
sosialt arbeid, boligsosial planlegging og poli-
tikk. Leietakerorganisasjoner som jobber med å 

etablere et landsdekkende tilbud for leietakere 
kan søke om driftsstøtte. Husbanken forvalter 
ordningen.

Det skal rapporteres på hvert tiltak. Det forut-
settes at resultatene offentliggjøres og kan pre-
senteres og videreformidles. Rapporter publiseres 
på husbanken.no.

I 2014 ga Husbanken tilsagn om kompetanse-
tilskudd til 144 prosjekter for i alt 82,3 mill. kroner. 
72 pst. av tilskuddet ble gitt til kommuner. Til-
skuddet finansierer deler av Husbankens kommu-
nesatsing, blant annet foranalyser om situasjonen 
på boligmarkedet i kommunen og analyser av 
hvordan arbeidet med de boligsosiale virkemid-
lene kan organiseres og innrettes. Det er et mål at 
utviklingsarbeidet som støttes, videreføres i kom-
munenes ordinære drift etter prosjektperioden. 
28 pst. av tilskuddet ble gitt enkeltpersoner, stiftel-
ser, forsknings- og interesseorganisasjoner, mv. 

I 2015 er tilsagnsrammen på 45,9 mill. kroner. 
I første halvår 2015 er det gitt kompetansetilskudd 
for 45,2 mill. kroner til 92 prosjekter.

Budsjettforslag

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 
13,2 mill. kroner til 58,4 mill. kroner i 2016. Av 
dette er 7,1 mill. kroner knyttet til tilsagn som gis i 
2016 og 51,3 mill. kroner er knyttet til tilsagn gitt 
tidligere år. Reduksjonen av bevilgningen på pos-
ten skyldes en reduksjon i tilsagnsrammen i stats-
budsjettet for 2015. Siden posten har et budsjette-
ringssystem med tilsagnsramme og tilsagnsfull-
makt får dette også konsekvenser for budsjettet 
for 2016, jf. Prop. 1 S (2014–2015). 

I tillegg foreslås det en tilsagnsfullmakt på 58,5 
mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak VIII. 
Bevilgningsforslaget innebærer en tilsagnsramme 
på 47,2 mill. kroner i 2016.

Post 79 Tilskudd til heis og 
tilstandsvurdering, kan overføres

Det foreslås å flytte de personrettede tilskuddene 
på posten (tilskudd til tilpasning, tilskudd til utred-
ning og prosjektering) til kap. 581, post 75 Til-
skudd til etablering og tilpasning av bolig.

Tilskuddet skal bidra til å øke tilgjengelig-
heten i eksisterende boliger og bygg. Ordningen 
skal bidra til å nå hovedmål 1 Raskere boligbyg-
ging og gode byggkvaliteter.

Tilskuddet går til tilstandsvurdering av 
borettslag, sameier og lignende, og prosjektering 
og installering av heis i eksisterende boligbygg. 
Husbanken forvalter ordningen. 
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Det skal rapporteres på hvert tiltak. Det forut-
settes at resultatene offentliggjøres og kan pre-
senteres og videreformidles. Rapportene publise-
res på husbanken.no

I 2014 ga Husbanken tilskudd for 10,4 mill. 
kroner til tilstandsvurdering av om lag 14 400 boli-
ger. Det ble også gitt tilskudd til prosjektering og 
installering av 31 heiser. Tilsagn om tilskudd til 
prosjektering og installering av heis økte fra 33,8 
mill. kroner i 2013 til 50,6 mill. kroner i 2014. Hus-
banken har aktivt markedsført tilskuddet for å sti-
mulere til flere søknader.

Se kap. 581, post 75 for rapportering på den 
personrettede delen av tilskudd til tilpasning av 
bolig.

Budsjettforslag

Forslaget om å flytte de personrettede tilskud-
dene på posten innebærer at bevilgningen på pos-
ten justeres ned med 82,5 mill. kroner i 2016.

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 
77,4 mill. kroner til 100 mill. kroner i 2016.

Kap. 585 Husleietvistutvalget

Post 01 Driftsutgifter

Posten dekker lønn til ansatte, husleie og andre 
faste driftsutgifter for Husleietvistutvalget (HTU). 
HTU har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. 

I 2014 mottok HTU 1 499 nye saker mot 1 513 i 
2013. Det var en økning ved HTUs kontorer i Oslo 
og Bergen, men nedgang i Trondheim. Trond-
heim hadde en stor saksøkning i 2013 på grunn av 
en ekstraordinær saksavvikling fra Trondheim 
Eiendom. Erstatningssaker har blitt den største 
sakstypen i HTUs virkeområde. I første halvår 
2015 mottok HTU 760 erstatningssaker. Dette er 2 
pst. flere enn samme tid i 2014. HTU har en høy 
forliksprosent, og i 2014 ble det inngått forlik i 77 
pst. av sakene som ble meklet. Dette er en økning 
på 12 pst. fra 2013. I 2014 var gjennomsnittlig 
behandlingstid om lag 10 uker når saken endte 
med forlik, og 15,8 uker for saker som ble avgjort 

av HTU. Mesteparten av denne tiden går med til 
forkynning av klagen og partenes utveksling av 
prosesskriv mv. Kun 1,5 pst. av avgjørelsene blir 
brakt inn for tingretten. HTUs brosjyre er oversatt 
til 6 fremmedspråk. 

Budsjettforslag

Regjeringen har besluttet at alle leietakere som 
er forbrukere skal kunne klage inn næringsdri-
vende utleiere i hele landet. Dette følger av EU-
direktiv 2013/11/EU. Det er HTU som skal 
behandle disse sakene. For å dekke utvidelse av 
HTUs virkeområde foreslås det å øke bevilgnin-
gen på posten med 2,5 mill. kroner til 25,8 mill. 
kroner. Det foreslås at bevilgningen på posten 
kan overskrides mot tilsvarende merinntekter 
under kap. 3585, post 1, jf. forslag til romertalls-
vedtak II.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 24 811 23 277 25 758

Sum kap. 0585 24 811 23 277 25 758
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Kap. 3585 Husleietvistutvalget

Post 01 Gebyrer

Posten omfatter gebyrinntekter fra behandling av 
saker for Husleietvistutvalget. Det koster ett retts-
gebyr å få behandlet en sak. Regjeringen foreslår 
å øke rettsgebyret fra 860 kroner til 1 025 kroner i 
2016. På bakgrunn av dette anslås det at gebyrinn-

tekter på denne posten øker med 200 000 kroner. 
Gebyret for saker som omfattes av EU-direktiv 
2013/11/EU skal fastsettes lavere enn det ordi-
nære gebyret i HTU. 

Det foreslås en bevilgning på posten på 1,1 
mill. kroner i 2016. 

Kap. 587 Direktoratet for byggkvalitet

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 01 økt med 0,36 mill. kroner til 85,287 mill. kroner, jf. Prop. 119 S 
og Innst. 360 S (2014–2015).

Post 01 Driftsutgifter

Posten dekker lønn, husleie og andre faste utgif-
ter for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). 
Direktoratet har kontorer i Oslo og Gjøvik. Bevilg-
ningen dekker også utgiftene til drift av ordningen 
med sentral godkjenning av foretak for ansvars-
rett. Ordningen skal være selvfinansierende, jf. 
kap. 3587, post 4 Gebyrer, sentral godkjenning 
foretak.

Posten ble økt med 11,5 mill. kroner i saldert 
budsjett for 2015 blant annet for å styrke tilsynet 
med sentralt godkjente foretak. I 2015 har DiBK 
fått et større ansvar for utvikling og forvaltning av 
forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) og 
forskrift om omsetning og dokumentasjon av pro-

dukter til byggverk (DOK). Som følge av dette ble 
det i budsjettet for 2015 overført ressurser fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet til 
DiBK tilsvarende én stilling med virkning fra 1. 
juli 2015, jf. Prop. 119 S (2014–2015) og Innst. 360 
S (2014–2015). På bakgrunn av dette foreslås det å 
øke bevilgningen på posten med 720 000 kroner i 
2016 mot en tilsvarende reduksjon på kap. 500 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
post 01 Driftsutgifter.

Bevilgningen på posten foreslås økt med 1,1 
mill. kroner, til 86 mill. kroner i 2016.

Det foreslås at bevilgningen på posten kan 
overskrides mot tilsvarende merinntekter under 
kap. 3587, post 4, jf. forslag til romertallsvedtak II.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Gebyrer, kan overføres, overslagsbevilgning 1 112 899 1 094

16 Refusjon av foreldrepenger 471

18 Refusjon av sykepenger 453

Sum kap. 3585 2 036 899 1 094

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 74 899 84 927 86 048

22 Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling 45 339 57 652 54 646

70 Tilskudd til Lavenergiprogrammet 6 200 6 400 6 586

Sum kap. 0587 126 438 148 979 147 280
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Post 22 Kunnskapsutvikling og 
informasjonsformidling

Posten skal bidra til kunnskapsutvikling og infor-
masjonsformidling om bygningspolitiske temaer 
og finansierer utredninger, kunnskapsgrunnlag 
og DiBKs eksterne samhandlings- og kommuni-
kasjonsaktiviteter. Bevilgningen bidrar til å nå 
hovedmål 1 Raskere boligbygging og gode bygg-
kvaliteter.

I 2014 ble posten økt med 15 mill. kroner til 
47,5 mill. kroner for å følge opp arbeidet med 
Bygg21 og ByggNett. 15,8 mill. kroner gikk til disse 
formålene. Av resterende bevilgning gikk 2,3 mill. 
kroner til konsekvensutredninger, 9,7 mill. kroner 
til tekniske utredninger og brukerundersøkelser 
for kunnskapsbasert regelverksutvikling og foren-
kling. Av øvrige formål gikk 1,8 mill. kroner til 
støtte til utgivelse av byggeanvisninger, 4,7 mill. 
kroner til standardisering nasjonalt og internasjo-
nalt, 1,9 mill. kroner til eksterne tilsynskampanjer 
i produkt- og markedstilsynet, 3,6 mill. kroner til 
informasjonsformidling og 5,5 mill. kroner til 
kompetanseutvikling for bedre eiendomsforvalt-
ning samt utvikling av brukerorienterte digitale 
tjenester.

I 2015 ble bevilgningen økt med 10,2 mill. kro-
ner til 57,7 mill. kroner. Av den samlede bevilg-
ning skal 15 mill. kroner brukes til gjennomførin-
gen av ByggNett-strategien.

Budsjettforslag

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten 
med 2 mill. kroner mot en tilsvarende økning av 
kap. 860 Forbrukerrådet, post 51 Markedsporta-
ler over Barne-, likestillings- og inkluderingsde-

partementets budsjett. Dette skal bidra til at For-
brukerrådet kan opprette en håndverkerportal i 
2016, og drifte portalen i 2017–2020. Håndverker-
portalen skal samle og formidle kvalitetssikret 
informasjon om seriøsiteten til foretak i byggenæ-
ringen.

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 
3 mill. kroner til 54,6 mill. kroner i 2016.

Post 70 Tilskudd til Lavenergiprogrammet

Programmet ble opprettet høsten 2007, og er et 
tiårig samarbeidsprogram mellom staten og byg-
genæringen. Programmet har som mål å heve 
kunnskapsnivået om energieffektive bygg i bygg-, 
anleggs- og eiendomsnæringen. 

Fra 2013 har Kommunal- og moderniserings-
departementet det statlige koordineringsansvaret 
for programmet som formelt eies av Byggenærin-
gens Landsforening (BNL).

I 2014 har DiBK og Lavenergiprogrammet 
sammen gjennomført en analyse for å undersøke 
om materiell som utarbeides til håndverkere når 
fram til målgruppen. Lavenergiprogrammet har 
også utviklet en nettløsning for håndverkere som 
viser energitiltak i forbindelse med vanlig oppus-
sings- og vedlikeholdsoppdrag, og har utarbeidet 
undervisningsmateriell for videregående skoler. 
Kunnskapen om energieffektive bygg i byggenæ-
ringen har økt de siste årene, og stadig flere hånd-
verkere går på kurs og får praktisk erfaring med 
lavenergi- og passivhus.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 6,6 mill. kroner i 
2016. 

Kap. 3587 Direktoratet for byggkvalitet

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Diverse inntekter 100

04 Gebyrer, sentral godkjenning foretak 32 727 45 269 45 043

16 Refusjon av foreldrepenger 749

18 Refusjon av sykepenger 894

Sum kap. 3587 34 370 45 269 45 143
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Post 01 (ny) Diverse inntekter

Fra og med 1. juli 2015 tilfaller tvangsmulkt og 
overtredelsesgebyr i forbindelse med DiBKs til-
syn med produkter med byggverk staten. Posten 
ble opprettet våren 2015, jf. Prop. 119 S (2014–
2015) og Innst. 360 S (2014–2015). 

Posten omfatter inntekter fra tvangsmulkt og 
overtredelsesgebyr dersom det omsettes eller 
brukes produkter til byggverk som ikke er i sam-
svar med krav i plan- og bygningslovgivningen.

Det foreslås en bevilgning på 100 000 kroner i 
2016.

Post 04 Gebyrer, sentral godkjenning 
foretak

Posten omfatter gebyrinntekter fra sentral god-
kjenning av foretak. Gebyret ble økt med 1 000 
kroner til 3 100 kroner per foretak i 2015. Ordnin-
gen er selvfinansierende, jf. omtale under kap. 
587, post 1 Driftsutgifter.

Det foreslås en bevilgning på 45 mill. kroner i 
2016.

Kap. 2412 Husbanken

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 45 økt med 6,7 mill. kroner til 40,8 mill. kroner og post 90 redu-
sert med 30 mill. kroner til 18 186 mill. kroner, jf. Prop. 119 S og Innst. 360 S (2014–2015).

Post 01 Driftsutgifter

Posten dekker lønn, husleie og andre faste drifts-
utgifter for Husbanken. Husbanken har hoved-
kontor, strategikontor og forvaltningskontor i 
Drammen og regionkontorer i Hammerfest, 
Bodø, Trondheim, Bergen, Arendal og Oslo.

I saldert budsjett for 2015 ble det omprioritert 
2 mill. kroner fra posten til kap. 560, post 50 Same-
tinget, jf. Innst. 16 S (2014–2015). 

Budsjettforslag

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 
2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på 
kap. 560, post 50 Sametinget.

Det foreslås en bevilgning på 345,5 mill. kro-
ner i 2016.  

Det foreslås at bevilgningen på posten kan 
overskrides mot tilsvarende merinntekter under 
kap. 5312, post 1, jf. forslag til romertallsvedtak II.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal benyttes til forskning, 
utvikling og kunnskapsformidling innenfor boligso-
siale temaer, temaer om bærekraftig kvalitet i bolig-
massen og andre spørsmål om boligpolitikk. 
Bevilgningen skal bidra til å nå alle de tre hovedmå-
lene på programkategori 13.80.

I 2014 finansierte Husbanken 16 forsknings- 
og utviklingsoppdrag over posten. Blant annet har 
Velferdsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus studert planer for boliger og tjenester 
for eldre i 30 kommuner. Videre har Norsk insti-
tutt for by- og regionforskning (NIBR) undersøkt 
sammenhengene mellom bolig og folkehelse. 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 353 432 342 265 345 474

21 Spesielle driftsutgifter 12 884 13 287 12 353

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 35 585 34 100 50 966

71 Tap på utlånsvirksomhet 7 057 21 000 13 000

72 Rentestøtte 11 010 9 000 7 300

90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning 17 467 607 18 216 000 16 791 000

Sum kap. 2412 17 887 575 18 635 652 17 220 093
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Fafo har kartlagt etableringen og organiseringen 
av Housing First-prosjekter i tolv kommuner. I 2015 
ser Fafo videre på resultater og effekter for slutt-
brukere og kommuner i de ulike prosjektene.

I saldert budsjett for 2015 er det bevilget 13,3 
mill. kroner på posten.

Budsjettforslag

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten 
med 1,25 mill. kroner mot en tilsvarende økning 
av kap. 500, post 50. Dette skal bidra til å dekke et 
prosjekt innenfor programmet Velferd, arbeid og 
migrasjon (VAM) i Forskningsrådet.

Det foreslås en bevilgning på 12,4 mill. kroner 
i 2016.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres

Posten benyttes til større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold i Husbanken, blant annet på utstyrs- 
og systemsiden på IKT-området. 

I 2014 har 11,8 mill. kroner gått til utvikling og 
forvaltning av bostøtteløsninger. Innenfor Hus-
bankens IKT-utviklingsprogram (SIKT) har 12,7 
mill. kroner gått til eSøknad bostøtte, 6,5 mill. kro-
ner gått til eSøknad startlån og resterende 2,1 
mill. kroner er disponert til andre prosjekter i 
IKT-utviklingsprogrammet.

I 2014 ble driftsresultatet til Statsbygg økt med 
40 mill. kroner, hvorav 24 mill. kroner for å øke 
bevilgningen til å etablere en løsning for digital 
tinglysing i Kartverket og 16 mill. kroner til å vide-
reutvikle en løsning med elektronisk søknad på 
lån og bostøtte i Husbanken, jf. Innst 16. S (2013–
2014). Tiltaket ble videreført i 2015, jf. Innst. 16 S 
(2014–2015). Det foreslås å tilbakeføre midlene 
fra Husbanken til Statsbygg fra og med 2016. 

Regjeringen vil opprettholde framdriften på 
Husbankens IKT-utviklingsprogram. Det foreslås 
å bevilge 21,2 mill. kroner for å ferdigstille eSøk-
nad for startlån og utvikle et tilhørende saksbe-
handlingssystem for kommunene.

Merutgiftene for tilpasninger i Husbankens 
IKT-system for å kunne få tilgang til månedlige 
opplysninger om inntekt fra Skatteetaten er 
anslått til 6,7 mill. kroner i 2015 og 8 mill. kroner i 
2016. Bevilgningen ble økt med 6,7 mill. kroner i 
2015, jf. Prop. 119 S (2014–2015) og Innst. 360 S 
(2014–2015). Det foreslås på denne bakgrunn å 
øke bevilgningen på posten med 8 mill. kroner i 
2016.

Samlet foreslås det at posten økes med 16,9 
mill. kroner til 51 mill. kroner i 2016.

Post 71 Tap på utlånsvirksomhet

Posten omfatter tap på Husbankens utlånsvirk-
somhet. 

Risikoen for tap på utlånsvirksomheten i Hus-
banken er lav. 

I 2014 var samlet netto tap 7,1 mill. kroner, mot 
9,7 mill. kroner i 2013. Tapet i 2014 utgjør 0,05 
promille av den samlede utlånsporteføljen på 
135,1 mrd. kroner. Hoveddelen av Husbankens 
tap gjelder startlån. Disse tapene utgjorde 6 mill. 
kroner i 2014, mot 5,8 mill. kroner i 2013. 

Husbanken og departementet har utviklet en 
ny modell for bedre anslag for tap. Tap beregnes 
nå med utgangspunkt i regnskapsførte tap de fire 
siste årene og anslag for utestående lån fra Hus-
banken i 2016. Det foreslås en bevilgning på 13 
mill. kroner i 2015.

Post 72 Rentestøtte

Posten omfatter eldre særvilkårslån som har en 
rentesats på ett prosentpoeng under gjeldene rente 
i Husbanken. Slike lån ble gitt fram til 1996. Rente-
støtten beregnes og bokføres parallelt med opp-
tjente renteinntekter.

Restgjelden var per 31. desember 2014 på om 
lag 1 000 mill. kroner. I 2014 ble det regnskapsført 
11 mill. kroner på posten. Låneporteføljen nedbe-
tales i gjennomsnitt med om lag 170 mill. kroner 
per år.

Det foreslås en bevilgning på 7,3 mill. kroner 
til rentestøtte i 2016.

Post 90 Lån fra Husbanken, 
overslagsbevilgning

Husbankens lån skal bidra til å nå hovedmål 1 
Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter og 
hovedmål 2 Vanskeligstilte på boligmarkedet skal 
kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig. Hus-
banken forvalter tre låneordninger: grunnlån, 
startlån og lån til barnehager. Husbanklån skal 
være et supplement til lån fra private kredittinsti-
tusjoner, og bidra til å nå boligpolitiske mål som 
ellers ikke ville blitt nådd. 

Til grunn for budsjetteringen legges periodise-
ringsprinsippet. Bevilgningen på posten skal der-
for i tillegg til å dekke utbetaling av lån, også 
dekke beregnede opptjente, ikke betalte renter på 
lånene. Videre legges det til grunn at ett års låne-
ramme utbetales over fire år, hvorav 45 pst. av 
lånerammen utbetales samme år, 23 pst. andre år, 
13 pst. tredje år og 4 pst. fjerde år. 15 pst. forven-
tes å frafalles.
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I 2014 var lånerammen på 20 mrd. kroner. 
Hele rammen ble disponert. I 2014 utbetalte Hus-
banken 16,9 mrd. kroner i nye lån, mot 15,9 mrd. 
kroner i 2013. I 2015 er lånerammen for tilsagn 
om lån 20 mrd. kroner og bevilgningen for utbe-
talte lån 18 216 mill. kroner. I første halvår 2015 
ble det utbetalt 8 950 mill. kroner. 

For å målrette bruken av lånerammen fastset-
ter departementet regler for prioritering av søkna-
dene. I 2015 er søknader om startlån og grunnlån 
til utleieboliger, studentboliger, til utbedring av 
eksisterende boliger og bygg og til pilot- og for-
bildeprosjekter prioritert. 

Grunnlån skal fremme viktige boligkvaliteter 
som miljø og universell utforming i ny og eksis-
terende bebyggelse, skaffe boliger til vanskelig-
stilte på boligmarkedet, og sikre nødvendig bolig-
forsyning i distriktene. Det ble i 2014 gitt tilsagn 
om grunnlån for 12,6 mrd. kroner til finansiering 
av 9 500 boliger, mot 16,5 mrd. kroner og 12 300 
boliger i 2013. Nedgangen skyldes redusert låne-
ramme. I første halvår 2015 har Husbanken gitt til-
sagn om grunnlån for 6,9 mrd. kroner til finansier-
ing av 3 938 boliger. 

Startlån skal bidra til at personer med langva-
rige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg 
en egnet bolig og beholde den. Husbanken gir lån 
til kommuner for videre utlån av startlån til enkelt-
personer. Husbanken utbetalte startlån til kom-
munene for 6,6 mrd. kroner i 2014, mot 7,0 mrd. 
kroner i 2013. Nedgangen kan trolig forklares 
med at ordningen ble målrettet mot mer vanske-

ligstilte i 2014. I første halvår 2015 har Husbanken 
gitt startlån til kommunene for 4,8 mrd. kroner. 
Av 8 770 tilsagn om startlån i 2014 ble 6 183 gitt 
uten annen støtte fra Husbanken, 1 270 sammen 
med tilskudd etablering, 858 sammen med 
bostøtte og 459 med både bostøtte og tilskudd.

Barnehagelån skal medvirke til å dekke beho-
vet for barnehager. Lånet gis til kommuner, 
enkeltpersoner og selskaper, stiftelser og lig-
nende for oppføring, kjøp og utbedring av barne-
hager. I 2014 ble det gitt tilsagn i 30 saker med til 
sammen 2 547 plasser, for et samlet beløp på 855 
mill. kroner. Til sammenlikning ble det i 2013 gitt 
tilsagn i 60 saker med til sammen 3 945 plasser, 
for et samlet beløp på 1 492 mill. kroner. I første 
halvår 2015 er det gitt tilsagn om lån for 527 mill. 
kroner. 

Budsjettforslag

Det foreslås en låneramme på 18 mrd. kroner i 
2016, jf. forslag til romertallsvedtak IX. Dette leg-
ger til rette for at vanskeligstilte på boligmarkedet 
kan få bistand til å etablere seg i egen bolig samti-
dig som det legges til rette for at flere boliger og 
bygg møter fremtidens behov.

Det foreslås en bevilgning på 16 791 mill. kro-
ner, hvorav 8 100 mill. kroner er knyttet til utbeta-
ling av nye lån i 2016, 8 200 mill. kroner er knyttet 
til utbetaling av lån det er gitt tilsagn om tidligere 
år og 491 mill. kroner er knyttet til utlån til opp-
tjente, men ikke betalte renter.

Kap. 5312 Husbanken

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 11 økt med 15 mill. kroner til 19,15 mill. kroner og post 90 redu-
sert med 358 mill. kroner til 10 680 mill. kroner, jf. Prop. 119 S og Innst. 360 S (2014–2015).

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Gebyrer m.m. 12 694 12 887 12 823

11 Tilfeldige inntekter 25 574 4 150 30 870

15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 103

16 Refusjon av foreldrepenger 1 180

17 Refusjon lærlinger 49

18 Refusjon av sykepenger 4 835

90 Avdrag 10 799 092 11 038 000 11 000 000

Sum kap. 5312 10 843 527 11 055 037 11 043 693
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Post 01 Gebyrer m.m.

På posten inntektsføres etableringsgebyr til dek-
ning av kostnader for etablering av lån, forvalt-
ningsgebyr for terminvarsler og dekning av kost-
nader i forbindelse med stikkprøvekontroller. Eta-
bleringsgebyret er 600 kroner, mens forvaltnings-
gebyret er 30 kroner per betalingstermin. Kun-
dene kan velge mellom to, fire eller tolv forfall i 
året. Ved inngangen til 2015 forvaltes om lag 53 
600 lån. 

Det foreslås en bevilgning på 12,8 mill. kroner 
i 2016. 

Post 11 Tilfeldige inntekter

På denne posten blir det inntektsført tilfeldige inn-
tekter, som tilbakebetalte tilskudd og andre tilfel-
dige inntekter.

I 2014 ble maskinell etterkontroll av bostøtte 
innført og grensene for inntektsøkning som fører 
til krav om tilbakebetaling av bostøtte ble redu-
sert. Som følge av dette øker anslag for tilbakebe-
taling av bostøtte med om lag 26 mill. kroner i 
2016.

Det foreslås en bevilgning på 30,9 mill. kroner 
i 2016.

Post 90 Avdrag

Posten omfatter ordinære og ekstraordinære 
avdrag, tilbakebetaling av opptjente, ikke betalte 
renter og tap. 

Ordinære avdrag videreføres om lag fra 2015 
til 2016, mens anslag for tilbakebetaling av opp-
tjente, ikke betalte renter reduseres som følge av 
rentenedgang. 

Bevilgningen på posten foreslås derfor redu-
sert med 38 mill. kroner, til 11 000 mill. kroner.

Kap. 5615 Husbanken

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 80 redusert med 145 mill. kroner til 3 371 mill. kroner, jf. Prop. 
119 S og Innst. 360 S (2014–2015).

Post 80 Renter

Posten omfatter mottatte renter fra kunder, bereg-
net rentestøtte og opptjente ikke betalte renteinn-
tekter.

Husbanken tilbyr, i tillegg til flytende rente, 
faste renter med henholdsvis 3, 5, 10 eller 20 års 
løpetid. Den flytende renten økte fra 2,12 pst. i 
2013 til 2,31 pst. i 2014. Fastrentene lå i 2014 mel-
lom 2,38 pst. og 4,10 pst. Gjennomsnittlig utlåns-
rente for eksisterende lån i porteføljen var 2,73 
pst. i 2014, mot 2,79 pst. i 2013. Fra 1. mars 2014 
ble rentemarginen i Husbanken økt fra 0,5 til 1,0 
prosentpoeng.

Finansdepartementet vil i samarbeid med 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
innføre en ny modell for å fastsette rentene på 
husbanklån. Tilsvarende endringer gjøres for fast-
settelse av lån i Statens lånekasse og normrenten 
som blant annet ligger til grunn for lån i Statens 

pensjonskasse. Formålet er å etablere en metode 
som bedre speiler nivået for renter i det alminne-
lige rentemarkedet enn gjeldende modell. Den 
nye modellen for rentefastsettelse baseres på data 
som rapporteres til Finansportalen. Det tas sikte 
på at endringen vil ha effekt for husbankrenter 
som gjelder fra 1. mars 2016. Det legges til grunn 
at rentenivået i Husbanken ved ny modell ved inn-
føringstidspunktet blir om lag slik det ville blitt 
ved videreføring av dagens modell. Den nye 
modellen skal ikke svekke den boligpolitiske 
måloppnåelsen ved Husbankens lånevirksomhet. 
Det vises til nærmere omtale i Prop. 1 LS (2015-
2016) Skatter, avgifter og toll 2016, og Prop. 1 S 
(2015-2016) Statsbudsjettet (Gul bok). 

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 
423 mill. kroner, til 3 093 mill. kroner i 2016. 
Reduksjonen er i hovedsak knyttet til lavere rente-
forutsetninger i 2016.

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

80 Renter 3 606 708 3 516 000 3 093 000

Sum kap. 5615 3 606 708 3 516 000 3 093 000
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Programkategori 13.90 Planlegging, byutvikling og geodata

Utgifter under programkategori 13.90 fordelt på kapitler

Inntekter under programkategori 13.90 fordelt på kapitler

Ansvarsområder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er 
ansvarlig for plan- og bygningsloven med tilhø-
rende forskrifter. Dette innebærer blant annet et 
ansvar for at landet har en helhetlig, framtidsrettet 
og samordnet arealpolitikk, og for å bidra til at 
den kommunale og regionale samfunns- og areal-
planleggingen fungerer effektivt. Departementet 
samarbeider med fylkeskommunene, de største 
byene og byregionene for å oppnå en bærekraftig 
byutvikling som er attraktiv og funksjonell for inn-
byggere og næringsliv. 

Departementet har videre ansvar for land- og 
sjøkartlegging, geodata og eiendomsinformasjon, 
samt geodataloven, matrikkelloven og tinglysings-
forskriften.

Plandelen av plan- og bygningsloven skal bidra 
til å samordne statlige, regionale og kommunale 
oppgaver og interesser innenfor samfunns- og 
arealplanlegging, og gi grunnlag for vedtak om 
bruk og vern av ressurser. For omtale av lovens 
bygningsdel vises det til programkategori 13.80 
Bolig, bomiljø og bygg. Ansvaret for plandelen 
omfatter forvaltningsoppgaver etter lovens 
bestemmelser om planlegging og konsekvens-
utredninger for planer. Viktige arbeidsområder er 
utvikling av plandelen av plan- og bygningsloven 
med tilhørende forskrifter og veiledning, utvikling 
og formidling av nasjonale mål og interesser, sam-
ordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
behandling av innsigelsessaker og regionale pla-
ner med innvendinger. 

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

590 Planlegging og byutvikling 145 799 53 150 109 370 105,8

595 Statens kartverk, arbeid med  
tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur 764 373 737 895 855 386 15,9

2465 Statens kartverk 32 572 25 700 26 394 2,7

Sum kategori 13.90 942 744 816 745 991 150 21,4

(i 1 000 kr)

Kap. Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

Pst. endr. 
15/16

3595 Statens kartverk, arbeid med  
tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur 428 060 371 122 422 457 13,8

5465 Statens kartverk 290

Sum kategori 13.90 428 350 371 122 422 457 13,8
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Departementets arbeid rettet mot byer skjer 
både gjennom nasjonale utviklingsprogram, områ-
desatsinger i enkelte byer og områder som har 
særskilte levekårsutfordringer, og gjennom annet 
dialogbasert samarbeid med kommuner og 
fylkeskommuner. Departementet gjennomfører 
videre særskilte aktiviteter for kommuner og fyl-
ker innen temaet universell utforming. 

Departementet har etatsstyringsansvar for Sta-
tens kartverk (Kartverket). Kartverket har ansvar 
for tinglysing av fast eiendom og borett, og for 
matrikkelen i samarbeid med kommunene, og er 
nasjonal geodatakoordinator. Kartverket har også 
ansvaret for den geografiske infrastrukturen på 
land og i kystnære farvann samt tilstøtende hav-
områder.

Utviklingstrekk og utfordringer

Kommunene har med grunnlag i plan- og byg-
ningsloven hovedansvaret for forvaltningen av 
landets arealressurser. Loven angir mange hen-
syn og oppgaver som skal ivaretas. Planaktiviteten 
i Norge er høy og stabil, og hvert år vedtas det 
mellom 2 500 – 3 000 arealplaner. 

Sterk statlig styring svekker lokaldemokratiet 
og de folkevalgtes innflytelse over samfunnsplan-
leggingen. Mange aktører er involvert i planpro-
sessen. Dette krever at alle bidrar i planprosessen 
for å legge til rette for en helhetlig og bærekraftig 
samfunnsutvikling og arealbruk. 

Folketallet i Norge forventes å øke de neste 50 
årene, og spesielt i de største byområdene. I følge 
mellomalternativet i befolkningsframskrivningene 
fra Statistisk sentralbyrå (SSB) per april 2014 vil 
befolkningen i de fire største byregionene øke 
med 27 pst. fram mot 2030 og 36 pst. fram mot 
2040. For de 16 mellomstore byregionene er til-
svarende tall henholdsvis 21 pst. og 29 pst. Med 
en økende befolkning vokser antall arealkonflikter 
og presset på infrastruktur, transport og tjenester. 
Befolkningsvekst og økt persontransport gir også 
utfordringer knyttet til store klimagassutslipp og 
lokal forurensning. Befolkningsveksten krever 
dessuten at det planlegges for nok boliger, særlig i 
de store pressområdene. Planleggingen må ta 
høyde for de særlige samferdselsutfordringene 
som finnes i slike områder, og utfordringene må 
håndteres og løses både med basis i et lokalt og et 
regionalt perspektiv. 

Enkelte områder i større byer har særskilte 
levekårsutfordringer, blant annet knyttet til opp-
vekst og boforhold. Utsatte områder kjennetegnes 
av en geografisk konsentrasjon av både fysiske, 

sosiale og strukturelle utfordringer som på ulike 
måter truer de kvalitetene som kjennetegner gode 
bo- og oppvekstområder. Denne typen områder 
risikerer å komme inn i en situasjon der boligpri-
ser, befolkningssammensetning, nærmiljøkvalite-
ter og omdømme gjensidig forsterker hverandre i 
en negativ retning. Utviklingen vil over tid kunne 
føre til stadig større forskjeller mellom områdene 
og de øvrige delene av byen.

Tilgjengelighet for alle er et viktig hensyn i 
planlegging og områdeutvikling. Undersøkelsene 
av kommunesentre og friluftsområder de siste 
årene viser at tilgjengelighet for alle, etter prinsip-
pene om universell utforming, er lite ivaretatt i 
slike områder. 

Plan- og bygningsloven med tilhørende for-
skrifter er et omfattende regelverk. Det er en 
utfordring at det er mange, og til dels motstri-
dende interesser knyttet til bruk og vern av area-
ler. I økende grad gjelder dette også for kyst- og 
sjøområdene.

Kart- og eiendomsdata er nødvendig for areal- 
og ressursforvaltning, klimaovervåking, planleg-
ging, eiendomsforvaltning, samfunnssikkerhet og 
beredskap, navigasjon og transport, næringsutvik-
ling med mer. Gode geodata og tematisk informa-
sjon er i dag tilgjengelig for hele landet. Utfordrin-
gen er å holde dette oppdatert. Det er fortsatt 
behov for mer nøyaktige og detaljerte høydedata, 
som er særlig viktig i forbindelse med skred- og 
flomfarekartlegging. Fremdeles er en del av de 
tematiske geodataene for lite detaljerte og har for 
lav dekningsgrad til å være nyttige i den kommu-
nale saksbehandlingen. Bedre tilrettelagte tema-
data er også viktige for innholdet i det offentlige 
kartgrunnlaget. Langs kysten og ved Svalbard er 
det fortsatt mange områder som mangler gode 
dybdemålinger. 

Internett og digitale kart gir enklere tilgang til 
informasjon og større mulighet til medvirkning i 
plan- og vedtaksprosesser. Kart viser hvor ting er, 
og fungerer som et analyseredskap i planlegging 
av utbygging, transport, næringsutvikling og 
bærekraftig utvikling. Det blir stadig mer bruk av 
datamodellering innen bygge- og anleggsnærin-
gen. Det må derfor tilrettelegges for bedre sam-
virke av ulike typer data med selvbetjeningsløs-
ninger og nedlastingstilgang. Dette vil gjøre det 
enklere for innbyggere og næringsliv. Det må leg-
ges vekt på et godt samarbeid med kommunesek-
toren, blant annet i arbeidet med grunndata, verk-
tøyutvikling, digitalisering og standardisering for 
deling og videre bruk av plan- og arealdata. 
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Mål og rapportering, strategier og tiltak

Hovedmål 1 En bærekraftig og framtidsrettet 
samfunnsutvikling og arealbruk 

Regjeringen vil fremme en bærekraftig og fram-
tidsrettet utvikling, bidra til å samordne statlige, 
regionale og kommunale oppgaver og gi grunn-
lag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Det 
skal legges stor vekt på lokalt selvstyre i sam-
funnsplanleggingen. Innsigelser fra statlige 
myndigheter fremmes kun når det er nødvendig 
for å sikre nasjonale og viktige regionale interes-
ser.

Rapport

Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging ble fremmet av Regjeringen i juni 
2015. Formålet med dokumentet er å fremme 
samarbeidet med kommunene og fylkeskommu-
nene om en bærekraftig og mer effektiv areal- og 
samfunnsplanlegging. Regjeringen vedtok For-
skrift om konsekvensutredninger for planer etter 
plan- og bygningsloven i desember 2014. Forskrif-
ten omfatter flere forenklinger og vil bidra til mer 
effektive prosesser for de planene som omfattes 
av dette regelverket. Forsøket med at fylkesmen-
nene foretar en samordning av statlige innsigelser 
er utvidet til tolv fylker fra 2015. Målet er å sikre 
raskere prosesser, færre innsigelser og reduserte 
konflikter. Regjeringen vedtok Statlige planret-
ningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport-

planlegging høsten 2014. Retningslinjene er et 
overordnet, felles styringsverktøy for stat, kom-
mune og fylkeskommune, og oppfølgingen av 
disse vil bidra til økt fortetting og redusert trans-
portbehov i by- og tettstedsområder.

Regjeringen har igangsatt en kommunereform 
som skal gi færre og mer robuste kommuner. 
Dette vil også bidra til en bedre og mer helhetlig 
samfunnsplanlegging.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
har, sammen med Samferdselsdepartementet, 
fulgt opp rapporten Effektivisering av store sam-
ferdselsprosjekt. Blant annet har en interdeparte-
mental gruppe kommet med en rapport med kon-
krete tiltak og oppfølgingspunkter. Gjennomførte 
tiltak omfatter endringer i regelverk, og oppstart 
av statlig planarbeid for konkrete samferdselspro-
sjekt. Det er igangsatt arbeid med statlig plan for 
flere prosjekter av nasjonal betydning. Enklere og 
mer effektive planprosesser er viktig blant annet 
for å bidra til økt boligbygging og raskere ferdig-
stillelse av samferdselsprosjekter. Departementet 
har et løpende arbeid med å forenkle plan- og byg-
ningsloven.

I arbeidet med regionale planer for bruk og 
vern av villreinfjellene er nå fem av totalt syv pla-
ner endelig vedtatt. De to siste har høringsfrist 
høsten 2015. Evalueringen til Østlandsforskning 
viser at planene har ført til et godt samarbeid på 
tvers av fylkesgrensene. Evalueringen har også 
vist at planene i stor grad har ivaretatt villreinens 

Tabell 6.24 Mål for programkategori 13.90 Planlegging, byutvikling og geodata

Hovedmål Delmål 

1. En bærekraftig og framtidsrettet  
samfunnsutvikling og arealbruk 

1.1. Mer effektive planprosesser
1.2. Bedre regionale og kommunale planer 
1.3. Økt plankompetanse og god bruk av  

planverktøy

2. Attraktive, levende og bærekraftige  
byer og tettsteder

2.1. Effektiv og bærekraftig arealbruk og miljø- 
vennlig transport 

2.2. Kvalitet i byrom og uteareal og god tilgang på 
friområder

2.3. Mangfoldige og konkurransedyktige bysentre

3. Kart og eiendomsinformasjon som felles  
grunnlag til nytte for privat og offentlig bruk

3.1. Norske land- og sjøområder skal ha oppdaterte 
grunnkartdata

3.2. Tinglysing skal gjøres forsvarlig, effektivt og 
med kvalitet

3.3. Effektiv tilgang til og bruk av kart og  
eiendomsinformasjon
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arealbehov, men at det er et utfordrende arbeid å 
skulle følge opp planene.

Fylkes- og kommunerettet arbeid med univer-
sell utforming ble igangsatt i 2014. Elleve fylker 
og 32 kommuner deltar.

Det er også i 2015 gitt midler til fylkenes opp-
læringstiltak rettet mot kommunene innenfor 
planlegging, og til ulike prosjekter for å styrke 
lokal plankompetanse. Departementets nettverk 
for kommunal og regional planlegging ble videre-
ført. Veilederen for kommunal behandling av min-
dre vindkraftanlegg ble utgitt i samarbeid med 
Olje- og energidepartementet i mai 2015. Veiled-
ning om forskrift om konsekvensutredninger for 
planer etter plan- og bygningsloven er publisert på 
regjeringen.no.

Et eksempel på samordning er pilotprosjektet 
for styrking av kommunenes plan-, landbruks- og 
miljøkompetanse i Sør-Trøndelag, et samarbeid 
mellom Klima- og miljødepartementet, Land-
bruks- og matdepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Prosjektet har gitt 
verdifulle erfaringer som er relevante for arbeidet 
med kommunereformen og for vurderingen av 
regionalt folkevalgt nivå. 

Departementet har støttet Norge digitalt-sam-
arbeidet for etablering av digitale planregistre og 
plandata. Over halvparten av kommunene leverer 
i dag sine arealplaner digitalt. I samarbeid med 
Statistisk sentralbyrå (SSB) arbeides det med 
utvikling av bedre arealstatistikk. Det pågår et 
arbeid med å videreutvikle standarder for digitale 
arealplaner.

I regi av Norges Forskningsråd fikk Norsk 
institutt for by- og regionsforskning (NIBR) i 2014 
i oppdrag, i samarbeid med andre aktører, å utføre 
en fireårig, forskningsbasert evaluering av plan-
delen i plan- og bygningsloven av 2008 
(EVAPLAN2008). I tillegg ble det brukt ressurser 
på å bidra til økt kunnskap om planverktøyene og 
bedre plankompetanse. Det ble foretatt en evalue-
ring av Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen, som peker på revi-
sjonsbehov i retningslinjene. Det ble levert utred-
ningsrapporter til departementet innenfor områ-
dene planlegging i sjø, spredt næringsutvikling i 
landbruks-, natur- og friluftsområder samt 
reindrift (LNFR-områder), erfaringer med regule-
ringsplanveileder (T-1490) og forskrift om rikspo-
litisk bestemmelse for kjøpesenter, samt metoder 
og verktøy for landskapskartlegging og analyser. 

Andelen planer møtt med innsigelse har i 
flere år vært om lag 30 pst. for reguleringsplaner 
og 50 pst. for kommuneplaner. I 2014 var det en 
tydelig nedgang for reguleringsplaner til 20 pst. 

og en økning for kommuneplaner til 67 pst. Dette 
kan bety at flere saker med nasjonale eller vik-
tige regionale interesser avklares på det mer 
overordnede kommuneplannivået, og at saksbe-
handlingen blir mer effektiv på reguleringsplan-
nivå. Det samlede antallet planer som møtes med 
innsigelser har også gått ned. I 2013 ble det frem-
met i alt 701 innsigelser til de 2 094 planene som 
var på høring, mens tilsvarende tall i 2014 var 537 
innsigelser til 2 323 planer. Gjennomsnittlig 
antall dager det tar å få behandlet et privat for-
slag til detaljregulering gikk ned med syv pst. fra 
2013 til 2014, og var i 2014 på 245 dager 
(KOSTRA, SSB). 

Det ble i 2014 vedtatt 2 014 reguleringsplaner i 
kommunene. Det ble vedtatt 57 samfunnsdeler til 
kommuneplaner og 105 kommune- og kommune-
delplaner for areal. Hvert år blir mellom 1 og 2 
pst. av innsigelsessakene avgjort i departementet. 
Regjeringen har i økende grad godkjent planene i 
samsvar med kommunens vedtak. Antallet innsi-
gelsessaker som kommer til departementet for 
endelig avgjørelse er redusert fra et snitt på 38 i 
perioden 2005-2012 til 17 saker i 2013, 21 i 2014 og 
19 saker per 1. september 2015. Av innsigelsene 
avgjort i departementet fra høsten 2013 til høsten 
2015 er 59 pst. godkjent i samsvar med kommu-
nens vedtak. Nedgangen i antall innsigelsessaker 
som behandles av departementet kan sees i sam-
menheng med at Regjeringen har bedt fylkesmen-
nene og andre innsigelsesmyndigheter om å delta 
aktivt tidlig i planprosessene og legge økt vekt på 
lokalt selvstyre.

Strategier og tiltak

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å fornye, 
forenkle og forbedre planprosessene for å oppnå 
raskere og bedre planlegging.

Regjeringen viderefører og forsterker tiltak 
som skal gjøre planleggingen enklere og raskere 
gjennom bedre utnyttelse av IKT-verktøy. Tilta-
kene skal bidra til mer digital medvirkning i plan-
prosessene, bedre datagrunnlag (grunndata og 
tematiske geodata) og større utbredelse av digitale 
planer i kommunene. Dette innebærer modernise-
ring av standarder for framstilling av arealplaner, 
system for hvordan planbestemmelser kan inngå i 
digitale systemer og framstilling av planer tredi-
mensjonalt. Det skal også ses på metoder for å få 
til sømløs dataflyt i planleggings- og byggefasen. 
Tiltakene på plansiden vil bli samordnet med 
effektiviseringen av byggesaksprosessene og sat-
singen på Byggnett. Det foreslås i alt 20 mill. kroner 
til videreføring og økt digitalisering på plansiden.
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Det lokale selvstyret skal vektlegges i planleg-
gingen. Det er viktig å sikre god og tydelig rolle-
avklaring mellom aktørene i planarbeidet, arbeide 
for tidlig avklaring av konflikter, effektivt samar-
beid, og at det er en felles forståelse blant alle 
aktørene om å bidra til helhetlige og gode løsnin-
ger. Departementet arbeider derfor kontinuerlig 
med å redusere antallet innsigelser for å effektivi-
sere de kommunale planprosessene. En evalue-
ring av forsøket med samordning av innsigelser 
ved tolv fylkesmannsembeter vil starte opp høsten 
2015. 

Gjennom det pågående arbeidet med kommu-
nereformen legger Regjeringen til rette for at 
kommunene kan bli større, og dermed ha mer 
kompetanse og bedre forutsetninger for å gjen-
nomføre helhetlig samfunnsplanlegging.

Regjeringens målsetting om å bygge vei og 
jernbane raskere gjennom å redusere planleg-
gingstiden videreføres. Enkelte store samferd-
selsprosjekter er så viktige at økt bruk av statlig 
planlegging er nødvendig for å sikre effektivitet 
og gode løsninger. Det er igangsatt statlig plan for 
E10 Hålogalandsveien i Nordland og Troms og 
E39 Stord-Os i Hordaland, og det er besluttet å 
bruke statlig plan for felles planlegging av E16/
Ringeriksbanen. Det forventes bruk av statlig 
plan for flere prosjekter av nasjonal betydning. 
Arbeidet med å legge til rette for en mer effektiv 
planbehandling og enklere planprosesser på alle 
nivåer videreføres, herunder ytterligere tiltak for 
å forenkle og forbedre plan- og bygningsloven 
med forskrifter. 

Det er mange ulike interesser knyttet til bruk 
og vern i områdene langs kysten. Departementet 
vil derfor styrke veiledningen om planlegging i sjø 
etter plan- og bygningsloven.

For å oppnå gode helhetlige løsninger på tvers 
av kommunegrenser skal den regionale planleg-
gingen videreutvikles, blant annet innen temaene 
bolig, areal og transport. Videre skal departemen-
tet se nærmere på hvordan det kan gis bedre for-
utsetninger for næringsutvikling og spredt utbyg-
ging i områder for landbruks-, natur-, frilufts- og 
reindriftsformål (LNFR-områdene), basert på vir-
kemidlene i plan- og bygningsloven.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging vil bli fulgt opp gjen-
nom veiledning og dialog, og i departementets 
behandling av enkeltsaker. Retningslinjene er et 
viktig verktøy for å samordne statlig, kommunal 
og fylkeskommunal planlegging, og for å oppnå 
mer effektive planprosesser. På bakgrunn av eva-
lueringen av Statlige planretningslinjer for dif feren-
siert forvaltning av strandsonen langs sjøen, vil ret-

ningslinjene bli revidert. Evalueringen gir en 
anbefaling om at retningslinjene utvikles videre, 
blant annet ved at målsettingene tydeliggjøres og 
med et tydeligere skille mellom de tre geografiske 
områdene i retningslinjene.

Departementet bidrar til det fireårige forsk-
ningsbaserte evalueringsprogrammet for plan- og 
bygningsloven i regi av Norges forskningsråd 
(EVAPLAN2008). Innsatsen for økt planutdanning 
og plankompetanse videreføres, blant annet gjen-
nom samarbeidsavtalen mellom departementet og 
KS om videre- og etterutdanningstilbud innen 
samfunnsplanlegging i regi av Sekretariatet for 
etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging 
(SEVS). Departementet vil fortsatt støtte opp 
under fylkenes opplæringstiltak rettet mot kom-
munene innenfor planlegging. 

Departementets nettverk for kommunal og 
regional planlegging videreføres. Arbeidet med å 
oppdatere og revidere veilederen Reguleringsplan 
(T-1490), med særlig vekt på at den skal bidra til 
en effektiv og forbedret planbehandling, ferdig-
stilles. 

Hovedmål 2 Attraktive, levende og bærekraftige 
byer og tettsteder 

Regjeringen vil bidra til å utvikle attraktive, 
levende og bærekraftige byer og tettsteder. Gjen-
nom helhetlig og samordnet planlegging etter 
plan- og bygningsloven er det et mål å bidra til 
gode og miljøvennlige løsninger for boligforsy-
ning og transport i byer og byregioner. Byene skal 
være attraktive, trygge og ha gode og likeverdige 
livsbetingelser for alle innbyggere. Byutviklingen 
skal gi levende byer med god kvalitet i byrom og 
utearealer, levende handel og fremme hensyn til 
miljø og helse, blant annet gjennom sammenheng-
ende grøntstruktur og gode muligheter for syk-
ling og gange. 

Rapport

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
arbeider med byutviklingsspørsmål på flere are-
naer og i samarbeid med ulike aktører på kommu-
nalt, regionalt og statlig nivå, samt privat sektor. 
Departementet har blant annet ansvaret for flere 
byutviklingsprogrammer. 

Det 5-årige programmet Plansatsing mot store 
byer startet opp i 2013. Programmet er rettet mot 
de største byområdene med den sterkeste befolk-
ningsveksten, og skal medvirke til framtidsrettet 
byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging 
for økt boligbygging. Et viktig mål er å styrke 
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kompetansen og kapasiteten til sentrale aktører i 
deres arbeid med å oppnå helhetlig og samordnet 
byutvikling. Herunder er det viktig å bidra til mer 
samarbeid på tvers av sektor- og kommunegren-
sene. Det gis årlig driftsmidler til fylkesmennene 
som representerer de fire største byområdene, til 
deres oppfølging av kommunenes boligbygging. 
Det gis videre tilskudd til de tre fylkeskommu-
nene Hordaland, Sør-Trøndelag og Rogaland til 
plansamarbeid innenfor bolig-, areal- og transport-
planlegging. Det ble i 2014 også gitt tilskudd til 
bykommuner til pilot- og forbildeprosjekter som 
synliggjør en bærekraftig bolig- og bypolitikk, og 
det er lyst ut tilskuddsmidler for 2015. Det vises til 
nærmere omtale av bruken av driftsmidler og til-
skuddsmidler under programmet Plansatsing mot 
store byer henholdsvis under kap. 500, post 21 og 
kap. 590, post 61 Bærekraftig byutvikling.

Programmet Plansatsing mot store byer omfatter 
også midler til forskning innen byrelaterte utfor-
dringer. I regi av Norges Forskningsråd ble det i 
2013 lyst ut midler under programmet Miljø 2015 
med overskriften Planlegging og strategier for godt 
bymiljø, jf. omtale under kap. 500, post 50 
Forskningsprogrammer under Norges forsknings-
råd. 

Programmet Framtidens byer (2008–2014) 
hadde sitt siste år i 2014, og det har blitt lagt sær-
lig vekt på formidling og erfaringsoverføring knyt-
tet til klimavennlig og attraktiv byutvikling. Rap-
porter og eksempler fra programmet er tilgjenge-
lig på departementets nettside. Evalueringsrap-
porten konkluderer med at Framtidens byer har 
vært et egnet virkemiddel for å nå målene, jf. føl-
geevaluering av Framtidens byer, sluttrapport 
mars 2015, fra Rambøll Management Consulting 
Norge. Programmet har bidratt til å styrke byene 
på deres vei mot å bli mer klimavennlige og til å 
forbedre byenes fysiske miljø. Rambøll vurderer 
at Framtidens byer har gitt noen varige bidrag, i 
form av konkrete verktøy og strategier, men også 
arbeidsmåter som byene, næringslivet og staten 
vil kunne ta med seg videre i det framtidige klima- 
og miljøarbeidet. Samtidig legger Rambøll i sin 
rapport til grunn at Framtidens byer var et 
avgrenset program, og utgjorde kun en liten del 
av det nasjonale arbeidet inn mot klimavennlige 
byer som er gode å leve i. 

Samarbeidet mellom staten og Oslo kommune 
i Groruddalen (2007–2016) har fortsatt i 2014 og 
2015 i henhold til intensjonsavtalen. Gjennom sat-
singen samarbeider stat og kommune med å 
bedre levekår og nærmiljø. Det langsiktige målet 
for Groruddalssatsingen er å bidra til bærekraftig 
byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskva-

litet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. 
Foreløpige evalueringer viser at områdene som 
har deltatt i satsingen er styrket, både sosialt og 
gjennom fysisk opprustning. I sluttevalueringen 
av Groruddalssatsingen som ferdigstilles våren 
2016, vil konkrete resultater og erfaringer fra sat-
singen legges fram. Staten og Oslo kommune inn-
gikk høsten 2015 en intensjonsavtale om 10 nye år 
med målrettet innsats i Groruddalen fra 2017.

Fra og med 2014 har staten inngått et samar-
beid med Oslo kommune og Drammen kommune 
om områdesatsinger i henholdsvis indre Oslo øst 
og på Fjell i Drammen. Oslo kommune har satt av 
25 mill. kroner til en særlig innsats i indre Oslo 
øst. Det ble over statsbudsjettet både i 2014 og i 
2015 bevilget til sammen 25 mill. kroner til satsin-
gen fra flere departementer. 

Departementene som deltar i satsingen i indre 
Oslo øst er også involvert i satsingen på Fjell i 
Drammen. Midlene er imidlertid i sin helhet bevil-
get over Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentets budsjett. 

I 2015 har Vista Analyse gjennomført en evalu-
ering av statens samlede områdesatsinger. Rap-
porten viser til at områderettet satsing fra statens 
side bør være forankret i lokale behov. Staten har 
imidlertid en viktig rolle med å legge til rette for 
kunnskapsdeling og læring knyttet til tjenesteut-
vikling. Rapporten anbefaler at statlige og kom-
munale aktører forut for oppstart bør sørge for fel-
les definerte mål som er politisk forankret, en fel-
les forståelse av hvilke virkemidler som er nød-
vendige for å nå målene, og en avklaring av hvilke 
aktører som bør involveres og hvilke roller de skal 
ha. Det anbefales videre noen organisatoriske og 
økonomiske grep for at effekten av statens enga-
sjement skal bli best mulig. 

Departementet har i 2014 og 2015 fått utarbei-
det flere rapporter om sammenhenger og utfor-
dringer knyttet til sentrumsutvikling og handel 
for å styrke kommunenes kompetanse på feltet. 
En hovedutfordring er at sentrumshandelen taper 
markedsandeler i de fleste norske bysentra. I til-
legg har Norsk Sentrumsutvikling sluttført rap-
porten Vitalisering av norske bysentre – en norsk 
BID-ordning basert på det internasjonale konsep-
tet Business Improvement District (BID), med 
støtte fra departementet. Rapporten belyser hvor-
dan bruk av verktøyet BID kan bidra til å styrke et 
forpliktende samarbeid mellom offentlige og pri-
vate aktører om å vitalisere norske bysentre.

Statens bymiljøpris ble i 2014 tildelt Alta kom-
mune for arbeidet med å etablere sykkelbyen 
Alta. Fra og med 2015 er Statens bymiljøpris slått 
sammen med prisen Attraktiv stad til den nye pri-
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sen «Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- 
og stedsutvikling». Trondheim kommune ved St. 
Olavs hospital fikk i juni 2015 prisen for lokalise-
ringen av St. Olavs hospital. Ved å lokalisere syke-
huset til bykjernen har Trondheim kommune, fyl-
keskommunen og Sjukehusbygg (Helse Midt-
Norge) sammen realisert et byutviklingsprosjekt 
med høy kvalitet som kan tjene som et forbilde for 
offentlig planlegging.

Departementet har videreført sitt arbeid i 
Forum for stedsutvikling sammen med andre 
departementer og direktorater. Hovedmålgrup-
pen er små og mellomstore byer og tettsteder. 
Hensikten er å øke kommunenes kompetanse på 
stedsutvikling og bedre samarbeidet mellom ulike 
forvaltningsnivåer og fagmiljøer.

Byplanlegging har et langsiktig perspektiv, og 
god byutvikling krever en bred tilnærming. For å 
kunne vurdere måloppnåelse av departementets 
engasjement og bidrag til god byutvikling er det 
sentralt å videreutvikle arbeidet med byindikatorer, 
samt gjennomføre evalueringer av byutviklings-
programmene som departementet er engasjert i. 
For programmene som har pågått over flere år, 
Groruddalssatsingen og Framtidens byer, har det 
vært gjennomført henholdsvis midtveis- og følge/
sluttevalueringer som synliggjør resultater av sat-
singene. Samtidig vil denne typen evalueringer 
også gi viktig kunnskap til bruk for utformingen av 
eventuelle framtidige satsinger. De er blant annet 
med på å tydeliggjøre hvilke type utfordringer som 
ikke lar seg håndtere innenfor rammen av et 
byutviklingsprogram. 

Strategier og tiltak

Arealpolitikken, hvordan vi planlegger byene, er 
nøkkelen til bærekraftig byutvikling. Alle beslut-
ninger om lokalisering og utforming av nærings-
virksomhet, boliger og infrastruktur legger førin-
ger for hvordan byene og byregionene vil fungere 
i framtiden. Planlegging er derfor et helt sentralt 
verktøy for å sikre bærekraftig byutvikling. 

Klimautfordringer og global oppvarming er en 
av de største utfordringene i vår tid. Norge har for-
pliktet seg til nasjonale utslippsreduksjoner. God 
planlegging for de største byområdene bidrar til å 
løse komplekse utfordringer knyttet til boligbyg-
ging, transport, klimagassutslipp, arealbruk, klima-
tilpasning, helse og livskvalitet. 

Befolkningsveksten krever en helhetlig og 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
både innad i byene og på tvers av kommunale 
grenser. I planleggingen og de løsningene som 
velges, må attraktivitet og kvalitet i omgivelsene 

legges til grunn. Fortetting med kvalitet og utbyg-
ging ved kollektivknutepunkter gir gode og fram-
tidsrettede løsninger. Dette har både et regionalt 
og et lokalt hverdagslivsperspektiv. Når boliger, 
skoler, barnehager, butikker og næringsliv lokali-
seres med innbyrdes korte avstander eller nær 
kollektivtransportsystemet blir det mulig å nå de 
daglige gjøremålene uten å bruke bil. Det vises til 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging, jf. omtale under 
hovedmål 1. Departementet vil følge opp prinsip-
pene blant annet gjennom programmet Plansat-
sing mot store byer og videreføringen av det regio-
nale plansamarbeidet rundt de største byområ-
dene. Tilskudd gis til store bykommuner til pilot- 
og forbildeprosjekter som synliggjør en bærekraf-
tig bolig- og bypolitikk. 

Regjeringen vil gjennomføre en kommunere-
form som fører til at kommunegrensene samsva-
rer bedre med dagens bo- og arbeidsmarkedsregi-
oner. Dette vil gi grunnlag for utvikling av mer 
attraktive lokalsamfunn der utvikling av boligom-
råder, arbeidsplasser og tjenestetilbud kan sees i 
sammenheng.

Det vises også til Regjeringens arbeid med hel-
hetlige bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler, jf. 
Meld. St. 14 2014–2015 Kommunereformen – nye 
oppgaver til større kommuner, der forholdet mel-
lom bymiljøavtaler og byutviklingavtaler er nær-
mere beskrevet. Arealdimensjonen i bymiljøavta-
lene skal følges opp gjennom byutviklingsavtaler 
mellom relevante fylkeskommunale, kommunale 
og statlige aktører. Byutviklingsavtalene skal være 
et verktøy for å sikre forpliktende samarbeid mel-
lom de ulike partene for å gjennomføre tiltak i 
handlingsprogrammet til de regionale eller inter-
kommunale bolig-, areal- og transportplanene. 
Byutviklingsavtalene vil kunne sikre en mer koor-
dinert stat, gi mindre behov for bruk av innsigel-
ser og sørge for aktiv statlig deltagelse i de tilta-
kene som berører statlig virksomhet. Det tas sikte 
på at byutviklingsavtaler i første omgang inngås 
for Oslo/Akershusområdet, Bergensområdet, 
Trondheimsområdet og Stavangerområdet. 

Det er først og fremst kommunene som har 
ansvar for å bidra til gode levekår for sine innbyg-
gere. Et samarbeid mellom stat og kommune, 
som ser flere virkemidler i sammenheng, kan 
imidlertid være et godt tiltak for å bedre miljø, 
boforhold og levekår i et geografisk avgrenset 
område. Departementet vil fortsette samarbeidet 
med Oslo kommune og Drammen kommune om 
satsing i områder med store levekårsutfordringer, 
for å gi byene større muligheter til å møte disse 
utfordringene. Evalueringen fra Vista Analyse fra 
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2015 vil være et viktig bidrag i det videre arbeidet 
med områdesatsinger. 

Groruddalssatsingen i Oslo er den mest omfat-
tende områdesatsingen departementet deltar i. 
Staten og Oslo kommune har inngått en inten-
sjonsavtale om samarbeid fra 2017 om videre 
områderettet innsats i Groruddalen. Aktuelle inn-
satsområder er barnehage/skole, sysselsetting og 
nærmiljø. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
vil bidra med kunnskap og verktøy som kan 
styrke det lokale engasjementet for sentrumsut-
vikling, herunder et levende og konkurransedyk-
tig handels- og servicetilbud.

Forum for stedsutvikling vil videreføre arbei-
det med kunnskaps- og erfaringsformidling over-
for fylkeskommuner og kommuner gjennom 
nasjonale og regionale konferanser, fagsamlinger 
og regjeringen.no. 

Hovedmål 3 Kart og eiendomsinformasjon som 
felles grunnlag til nytte for privat og offentlig bruk 

Kart, geodata og eiendomsinformasjon skal ha 
tilfredsstillende kvalitet og være tilgjengelig for 
innsyn og nedlasting hos offentlige og private 
brukere. 

Rapport

Pålitelige og oppdaterte kart- og eiendomsdata gir 
grunnlag for økt sikkerhet ved ferdsel til sjøs og 
til lands. Det er produsert sammenhengende elek-
troniske sjøkart for hele norskekysten, men frem-
deles mangler det tilfredsstillende flatedekkende 
dybdemålinger i mange kystområder. Kartleg-
gingssamarbeidet mellom staten og kommunene, 
Geovekst, gjennomfører hvert år en rekke felles 
kartleggingsprosjekter ut fra partenes behov. Det 
ble etablert noe mindre data enn planlagt i 2014 på 
grunn av dårlige værforhold i Nord-Norge. 
Kartverket tok i bruk tre nye målebåter for målin-
ger i kystnære områder i 2014. Dette har gitt gode 
resultater i form av 10 pst. redusert tid fra måling 
til publisering (gjennomløpstid) og en foreløpig 
effektiviseringsgevinst på 25 pst. i innsamling av 
data. Arbeidet med å innføre nytt felles høyde-
grunnlag for hele landet tilpasset moderne satel-
littoppmåling (NN2000), er i rute. Grunnlaget er 
per 31.12.2014 innført i 140 kommuner.

2014 var preget av høy aktivitet i eien-
domsmarkedet, noe som resulterte i flere tingly-
singer enn antatt. Selv med høy aktivitet ble 98,4 
pst. av tinglysingssakene behandlet i løpet av fire 
dager. Kartverket er godt i gang med utvikling av 

et nytt elektronisk tinglysingssystem og regner 
med at de første brukerne vil få tilgang tidlig i 
2016. Arbeidet med å restrukturere grunnboka 
gjennom prosjektet Ny grunnbok er gjennomført.

Strategier og tiltak

Arbeidet med et nytt system for elektronisk tingly-
sing er sterkt etterspurt av brukerne, og er en pri-
oritert oppgave i 2014–2016. En samfunnsøkono-
misk analyse viser at elektronisk tinglysing vil ha 
en potensiell samfunnsgevinst på mellom 1,3 og 
1,7 mrd. kroner. Nytt system for elektronisk 
tinglysing vil være klart for de første brukerne i 
2016. 

For eiendomsdata foreslår Regjeringen en 
engangsbevilgning på 10 mill. kroner i 2016 til til-
tak for å øke digitalisering av pantebok og for 
strukturering av matrikkel som grunnlag for ver-
diøkning og bedre tjenester både i kommuner og 
privat næringsliv. 

Gode sjøkart er avgjørende for sikkerhet til 
sjøs, for kartlegging av naturressurser og for 
næringsutvikling i kyst- og sjøområder. Nye måle-
båter gir raskere sjømålinger og videre databear-
beiding. Det er utfordrende å få til gode dybdemå-
linger i grunne sjøområder. Det skal derfor utfø-
res arbeid med testing av ulike metoder for slik 
datafangst. Regjeringen foreslår en engangsbe-
vilgning på 10 mill. kroner i 2016 til tiltak for å øke 
prosesseringen av dybdedata, slik at oppdaterte 
sjøkartdata kan leveres raskere og bidra til sik-
rere ferdsel til sjøs. Dette vil også gi økt sysselset-
ting for ingeniører og konsulenter i et område 
som opplever økt arbeidsledighet.

Referanserammen (det geodetiske grunnla-
get) som all oppmåling i Norge baseres på, består 
av svært nøyaktig innmålte referansepunkter, 
nasjonalt og globalt. Grunnet kontinuerlige 
endringer i jordas form, rotasjon og gravitasjons-
felt og andre globale og lokale endringer, er det 
behov for kontinuerlig overvåking av denne refe-
ranserammen. 

Regjeringen foreslår en bevilgning på 36 mill. 
kroner over Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementets budsjett for å etablere en sammenheng-
ende og detaljert digital høyde- og terrengmodell. 
Dette vil gi bedre grunnlag for planlegging og pro-
sjektering av infrastruktur og boliger, beredskap 
og klimatilpasning. Etableringen skjer i samfinansi-
ering med flere fagetater over en periode på 4–5 år. 

På mange samfunnsområder vil det være nyt-
tig med en nasjonalt sammenhengende detaljert 
digital høyde- og terrengmodell. Det vil blant 
annet være nyttig for vurdering av fare for ras, 
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skred og flom, og for analyser om vann- og vind-
kraftutbygging. Det vil også være nyttig for tidlig 
vurdering av kulturminner, mineralforekomster 
og skogproduksjon. I dag gjennomføres slik kart-
legging gjennom regionalt avgrensede enkeltpro-
sjekter i spleiselag mellom regionale aktører. I 

2015 gjennomfører Kartverket og departementet i 
samarbeid med flere fagetater en pilot i fem 
utvalgte områder som grunnlag for å klargjøre 
spesifikasjoner, kostnader og framdrift for det 
videre arbeidet med en slik digital høyde- og ter-
rengmodell. 

Kap. 590 Planlegging og byutvikling

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 71 økt med 0,099 mill. kroner til 0,799 mill. kroner, jf. Prop. 119 S 
og Innst. 360 S (2014–2015).

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen på posten ble i 2015 flyttet til kap. 
500 Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tet, post 21 Spesielle utgifter. Det vises til rappor-
tering og bevilgningsforslag under kap. 500, post 
21. 

Post 50 Miljøforskningsinstituttene

Bevilgningen på posten ble i 2015 flyttet til kap. 
500 Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tet, post 50 Forskningsprogrammer under Norges 
forskningsråd. Se nærmere omtale under denne 
posten.

Post 61 Bærekraftig byutvikling, kan 
overføres

Mål for ordningene

Under programmet Plansatsing mot store byer er 
det to tilskuddsordninger, tilskudd til Regionalt 
plansamarbeid for samordnet bolig-, areal- og tran-

sportplanlegging og tilskudd til Bolig-, areal- og 
transportplanlegging for en bærekraftig og attraktiv 
byutvikling.

Tilskuddene skal bidra til at veksten i byene 
møtes med bedre regional planlegging, bedre kol-
lektivtransport på tvers av kommunegrensene, 
utvikling av gode bysentre og økt boligbygging. 
Bedre bruk av areal vil gi høyere livskvalitet i 
form av lettere tilgjengelige boliger, mindre ned-
bygging av natur og landbruksareal, bedre 
bymiljø, og mindre reisetid og forurensning. 

Tildelingskriterier

Regionalt plansamarbeid for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging

Tilskuddsmidlene går til regional bolig-, areal- og 
transportplanlegging i de tre storbyområdene 
(Bergen, Trondheim, Stavanger). Hordaland, 
Rogaland og Sør-Trøndelag fylkeskommuner kan 
søke om inntil to millioner kroner per år, til utar-
beidelse og oppfølging av regionale bolig-, areal- 
og transportplaner. Tilskuddsmidlene skal bidra 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

21 Spesielle driftsutgifter 46 465

50 Miljøforskningsinstituttene 6 400

61 Bærekraftig byutvikling, kan overføres 40 575 18 550 19 088

65 Områdesatsing i byer, kan overføres 42 000 29 000 29 841

70 Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene 515 550

71 Internasjonale organisasjoner 734 700 720

72 Tilskudd til bolig-, by og områdeutvikling,  
kan overføres 55 245

81 Lokal kompetanse og universell utforming,  
kan overføres 9 110 4 350 4 476

Sum kap. 0590 145 799 53 150 109 370
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til utarbeidelse av mer helhetlige, forpliktende og 
langsiktige planer og oppfølging av disse. Ved til-
deling av tilskudd legges det vekt på at rapport for 
foregående år og søknad om tilskudd er i tråd 
med føringene i Statlige planretningslinjer for sam-
ordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging, samt 
aktiv deltakelse i det faglige nettverket som er eta-
blert under ordningen.

Bolig-, areal- og transportplanlegging for en 
bærekraftig og attraktiv byutvikling

Tilskuddsmidlene går til pilot- og forbildeprosjek-
ter i de største byområdene med et helhetlig grep 
på byplanlegging. Et grunnleggende premiss for 
tildeling av tilskudd er at byene skal være bære-
kraftige og attraktive, der det skapes gode rammer 
og legges til rette for menneskers og næringslivets 
behov. I bærekraftbegrepet inngår både en sosial, 
økonomisk og miljømessig dimensjon.

Fra og med 2014 har det vært en særskilt 
utlysning med nærmere angitte kriterier, rettet 
mot de største byområdene med den sterkeste 
veksten. Kommunene Bergen, Oslo, Stavanger og 
Trondheim kan søke om midler til prosjekt i egen 
kommune eller til fellesprosjekt med en eller flere 
kommuner i samme region. I utlysningen for 2015 
er det utdypet noen eksempler på aktuelle pro-
blemstillinger innenfor temaene boligbygging, 
transport- og Smart City-løsninger som det kan 
søkes på. Pilot- og forbildeprosjektene skal for-
trinnsvis dreie seg om utvikling og/eller 
utprøving av planverktøy, planprosesser, analyser 
og indikatorer. Utprøving av ulike aspekter ved 
begrepet attraktivitet i arbeidet med bolig-, areal- 
og transportplanlegging er sentralt. Det legges 
videre vekt på at prosjektene skal kunne brukes 
som eksempler for andre byer og byregioner, at 
de skal bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget og at 
de bidrar til samarbeid på tvers av ulike forvalt-
ningsnivåer og budsjettområder, samt samarbeid 
med næringsliv og andre private aktører. 

Oppfølging og kontroll

Igangsatte tiltak blir fulgt opp fortløpende faglig 
og økonomisk. Det blir mottatt årsrapporter og 
regnskapsrapporter. Det er for begge tilskudds-
ordningene etablert faglige nettverk som gjør det 
mulig å følge opp prosjektene, utveksle erfaringer 
og kontrollere at arbeidet gjennomføres i henhold 
til intensjonene. 

Rapport

I 2014 ble det bevilget til sammen 30 mill. kroner 
til programmet Plansatsing mot store byer. Av dette 
ble til sammen 10 mill. kroner satt av til Regionalt 
plansamarbeid for samordnet bolig-, areal- og trans-
portplanlegging og 15 mill. kroner til Bolig-, areal- 
og transportplanlegging for en bærekraftig og 
attraktiv byutvikling. Tilskudd til kommuner og 
fylkeskommuner på henholdsvis 6 mill. kroner og 
12 mill. kroner ble bevilget under kap. 590, post 
61. Midler knyttet til drift av ordningene på hen-
holdsvis 4 mill. kroner og 3 mill. kroner ble bevil-
get under kap. 590, post 21. I tillegg ble det satt av 
5 mill. kroner til forskning innenfor temaene 
under programmet Plansatsing mot store byer
under kap. 500, post 50.

Bevilgningen under kap. 590, post 61 på 6 mill. 
kroner til Regionalt plansamarbeid for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging har blitt gitt 
som tilskudd til fylkeskommunene Hordaland, 
Sør-Trøndelag og Rogaland. Gjennom denne typen 
samarbeid kan byregionene oppnå mer helhetlig 
lokalisering av bosetting, handel og arbeidsplas-
ser, og mer effektive areal- og transportløsninger.

Bevilgningen under kap. 590, post 61 på 12 mill. 
kroner til bolig-, areal- og transportplanlegging for 
en bærekraftig og attraktiv byutvikling har blitt gitt 
som tilskudd til store bykommuner til pilot- og for-
bildeprosjekter som synliggjør en bærekraftig 
bolig- og bypolitikk. Tilskuddene og nettverks-
arbeidet bidrar til økt samarbeid og erfaringsover-
føring.

I 2014 ble det bevilget 34,5 mill. kroner til 
programmet Framtidens byer. Av dette ble det 
benyttet 19 mill. kroner under kap. 590, post 61 til 
tilskudd til bykommunene, 6 mill. kroner under 
kap. 590, post 81 til prosjekter initiert av andre 
aktører enn bykommunene og 9,5 mill. kroner 
under kap. 500, post 21 til drift av programmet. 
2014 var siste året i programperioden. Det vises til 
Prop 1 S (2014–2015) for nærmere omtale av bruk 
av midlene. 

Bevilgningen på posten videreføres i 2015 med 
unntak av bevilgningen til Framtidens byer, som 
ble avsluttet i 2014. 

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning til tilskudd til kommu-
ner og fylkeskommuner under programmet Plan-
satsing mot store byer under kap. 590, post 61 på 
19,1 mill. kroner. 

Det legges opp til at Plansatsing mot store byer
videreføres med en samlet bevilgning på om lag 
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29 mill. kroner i 2016. I tillegg til bevilgning under 
kap. 590, post 61 vil det bli satt av midler til drift av 
programmet under kap. 500, post 21, og til 
forskning under kap. 500, post 50. 

Post 65 Områdesatsing i byer, kan overføres

Mål for ordningene

Områdesatsingene og statens engasjement skal 
bidra til å bedre de fysiske omgivelsene, stimulere 
til økt deltakelse i nærmiljøet og motvirke negativ 
utvikling i byområder. For de to områdesatsin-
gene i Oslo brukes tilskuddet til ulike tiltak for 
fysisk opprustning. For Fjell i Drammen går til-
skuddet både til områdeutvikling og tjenesteutvik-
ling. Det vises også til omtale under kap. 590, post 
72 og boks 6.1.

Tildelingskriterier

Områdesatsing i Groruddalen

Tilskuddet til Groruddalssatsingen skjer på bak-
grunn av søknad fra Oslo kommune om støtte til 
tiltak for program 2 Alna, grøntstruktur, idrett og 
kulturmiljø. Midlene disponeres av etater i Oslo 
kommune og bydeler i Groruddalen.

Områdesatsing i indre Oslo øst og Fjell (Drammen)

Tildeling av tilskudd til satsingen i indre Oslo øst 
og Fjell i Drammen skjer på bakgrunn av søknad 
fra kommunene og dialog med departementet. 
Kommunene definerer aktuelle prosjekter som de 
søker om midler til, innenfor rammen av formålet 
med tilskuddene og ut fra egen prosjektplan for 
områdesatsingene. 

Oppfølging og kontroll

Igangsatte tiltak blir fulgt opp fortløpende faglig 
og økonomisk. Det blir mottatt årsrapporter og 
regnskapsrapporter. 

Rapport

Områdesatsing i Groruddalen

I 2014 ble det bevilget 32 mill. kroner under kap. 
590 Byutvikling og planlegging, post 65 Områdesat-
singer i byer til tiltak i Groruddalen. I budsjettet for 
2015 er bevilgningen redusert til 19 mill. kroner, i 
hovedsak som følge av at 10 mill. kroner ble over-
ført til Klima- og miljødepartementets arbeid med 
Groruddalssatsingen. I tillegg ble det satt av 1 mill. 
kroner til satsingen under kap. 500, post 21.

I 2014 og så langt i 2015 er midlene benyttet til 
å lage gang- og sykkelveier, opprustning av ute-
arealer, og styrking av organisasjoner og frivillig-
heten. 

Effekten av tilskuddet må ses i sammenheng 
med det som gjøres på de andre områdene innen-
for satsingen. Midtveisevalueringen for Grorud-
dalssatsingen peker nettopp på at det er en koor-
dinert satsing, og ikke kun en rekke løsrevne 
enkelttiltak, som bidrar til økt sannsynlighet for 
måloppnåelse. Det ble konkludert med at Grorud-
dalssatsingen i all hovedsak er på vei i retning av 
målet. Sluttevalueringen som ferdigstilles våren 
2016, vil vise endelige erfaringer, resultater og 
effekter fra satsingen. 

Områdesatsing i indre Oslo øst og Fjell (Drammen)

Områdesatsingene i indre Oslo øst og Fjell (Dram-
men) ble startet opp i 2014. Under kap. 590 Byut-
vikling og planlegging, post 65 Områdesatsing i 
byer ble det både i 2014 og 2015 bevilget henholds-
vis 3 mill. kroner og 7 mill. kroner til disse satsin-
gene. I tillegg ble det satt av til sammen 4 mill. kro-
ner til drifts- og utviklingsoppgaver under kap. 500, 
post 21 Spesielle driftsutgifter.

Midlene til områdesatsingen i indre Oslo øst 
har først og fremst gått til stedsutvikling i tilknyt-
ning til Tøyensatsingen i regi av Oslo kommune. 
Midlene til Fjell i Drammen har begge årene blitt 
fordelt likt på områdeutvikling og tjenesteutvik-
ling i henhold til prosjektplan fra 2014. 

Tilskudd over post 65 til tiltak i indre Oslo øst 
og Fjell i Drammen har pågått over kort tid, og det 
har så langt ikke har vært gjennomført noen eva-
luering av oppnådde resultater.

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning på 29,8 mill. kroner til 
områdesatsing under kap. 590, post 65, hvorav 19 
mill. kroner til Groruddalssatsingen, 3,4 mill. kro-
ner til indre Oslo øst og 7,4 mill. kroner til Fjell i 
Drammen. 

Det vises også til forslag om 55,2 mill. kroner 
til områdesatsinger under kap. 590, post 72. 
Samlet foreslås det tilskuddsmidler til område-
satsinger over Kommunal- og moderniserings-
departementets budsjett på 85 mill. kroner. I til-
legg vil det bli satt av midler til drifts- og 
utviklingsoppgaver under kap. 500, post 21. Se 
også boks 6.1. 
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Post 70 Nasjonale oppgaver ved 
miljøforskningsinstituttene

I 2014 ble det bevilget 515 000 kroner til Norsk 
institutt for by- og regionforskning (NIBR). Mid-
lene ble benyttet til deltakelse på nasjonale og 
internasjonale samarbeidsarenaer, til kompetanse-
bygging om konsekvensutredninger og mindre 
utredningsarbeider med formål å kunne gi faglige 
råd til departementet. 

I 2015 er det bevilget 550 000 kroner til en til-
skuddsordning, der miljøforskningsinstituttene 
kan søke om midler til tiltak knyttet til planfaglig 
forskning og utvikling. 

Tilskuddsordningen foreslås ikke videreført i 
2016. Det foreslås å benytte midlene til å øke sat-

singen på Joint Programming Initiative Urban 
Europe (JPI Urbant Europa) under kap. 500, post 
50.

Post 71 Internasjonale organisasjoner

Bevilgningen dekker Norges medlemskap i Inter-
national Hydrographic Organization (IHO). IHO 
er en mellomstatlig organisasjon som arbeider 
med tema knyttet til hydrografi, sjøkart og marint 
miljø. Medlemskontingenten baseres blant annet 
på samlet norsk tonnasje og betales i euro, og vil 
derfor variere noe fra år til år. Saldert budsjett for 
2015 er 700 000 kroner. 

Det foreslås en bevilgning på 720 000 kroner i 
2016.

Boks 6.1 Områdesatsing i byer

For å bidra til å bedre de fysiske omgivelsene, 
stimulere til økt deltakelse i nærmiljøet og mot-
virke negativ utvikling, bidrar staten til såkalt 
områdesatsing i enkelte områder i storbyene 
med særskilte levekårsutfordringer. Det er inn-
gått samarbeid om områdesatsing i Oslo (Gro-
ruddalen, indre Oslo øst, Oslo sør), Drammen, 
Bergen og Trondheim 

I 2016 foreslås det statlige bevilgninger til 
områdesatsinger på til sammen om lag 166 mill. 
kroner. Enkelte midler er øremerket konkrete 
områder, de resterende fordeles på ulike områ-
der etter søknader. Ordningene har ulike krite-
rier for tildeling og for hvem som kan søke. 
Hvor mye som tildeles det enkelte område er 
avhengig av søknadene som kommer inn. 

Departementet vil i løpet av 2016 utarbeide 
felles søknads- og rapporteringsrutiner for deler 
av tilskuddene som er øremerket områdesatsin-
gene i indre Oslo øst.

Det foreslås bevilgninger til områdesatsin-
gene i 2016 over flere departementers budsjett:
– Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 

Det foreslås om lag 85 mill. kroner til bomiljø-
tiltak, fysisk opprustning og områdeutvik-
ling, samt tjenesteutvikling. Ordningene for-
valtes av Husbanken og departementet. I til-
legg vil det bli satt av midler til drifts- og 
utviklingsoppgaver i departementet.

– Barne,- likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet: Det foreslås om lag 43 mill. kroner til 
tiltak som skal bidra til å bedre oppvekstsvil-
kår for barn og unge. Av disse er om lag 

39 mill. kroner til forsøk med gratis kjernetid 
i barnehage (kap. 821, post 62). Disse skal 
fordeles mellom forsøkskommunene Oslo 
(bydelene i Groruddalen, Søndre Nordstrand 
og Gamle Oslo), Drammen og Bergen. Til-
skuddsordningene forvaltes av Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet. 

– Klima- og miljødepartementet: Det foreslås 
om lag 10 mill. kroner til Groruddalsatsingen 
programområde 2. Alna, grønnstruktur, 
idrett og kulturmiljø. 

– Arbeids- og sosialdepartementet: Det foreslås 
om lag 4 mill. kroner blant annet til tiltak for 
sosiale tjenester for vanskeligstilte, integre-
ring og inkludering. Tilskuddet forvaltes av 
Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

– Helse- og omsorgsdepartementet: Det foreslås 
om lag 9 mill. kroner i tilskudd til styrking av 
helsestasjoner og skolehelsetjenesten, i Gro-
ruddalen, Oslo Sør og indre Oslo øst. Til-
skuddet forvaltes av Helsedirektoratet. 

– Kulturdepartementet: Det avsettes inntil 4 
mill. kroner av spillemidlene til idrettsformål 
til tilskudd til anlegg for idrett og fysisk akti-
vitet i indre Oslo øst. 

– Kunnskapsdepartementet: Det foreslås bevil-
get 10 mill. kroner til tiltak som kan gi kon-
kret bedring av levekår og skolemiljø i Gro-
ruddalen og Oslo Sør. Midlene tildeles fra 
Utdanningsdirektoratet til Oslo kommune. 
Det vises til omtale under kap. 226, post 21 i 
budsjettproposisjonen for Kunnskapsdepar-
tementet.
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Post 72 Tilskudd til bolig- by og 
områdeutvikling, kan overføres

Mål for ordningen

Tilskuddet skal bedre de fysiske omgivelsene, sti-
mulere til økt deltakelse i nærmiljøet og motvirke 
negativ utvikling i et område. Tilskuddet skal 
bidra til å forbedre bomiljøet og løse lokale utfor-
dringer i boligområder. Ordningen skal blant 
annet bidra til å nå målet om at alle skal bo trygt 
og godt. Det vises også til omtale under kap. 590, 
post 65 og boks 6.1. 

Tilskuddet forvaltes av Husbanken. 

Tildelingskriterier

Tilskuddet skal gå til tiltak i Groruddalen i Oslo, 
indre Oslo øst og områder i Bergen og Trond-
heim med miljømessige og sosiale utfordringer. 
Tilskudd til fysiske tiltak skal bidra til miljøvenn-
lige og universelt utformede boligområder gjen-
nom å øke kvaliteten i både bygninger og uteom-
råder. Tilskuddet kan også gis til informasjons- og 
kompetansetiltak.

Oppfølging og kontroll

Det skal rapporteres på hvert enkelt tiltak. Det er et 
felles statlig–kommunalt rapporteringssystem for 
hele Groruddalssatsingen hvor dette tilskuddet inn-
går, se http://www.prosjekt-groruddalen.oslo.kom-
mune.no/.

Rapport

I Groruddalssatsingen er det gjennomført fysiske 
tiltak som er godt synlige i bomiljøene og som 
kommer beboerne til nytte. Utearealer, lekeplas-
ser og idrettsområder er etablert og oppgradert. I 
områdeløftene på Haugenstua og Stovner sen-
trum er to sentrale prosjekt ferdigstilt. Dette er 
opprustning av Haugenstua torg og ombygging av 
underetasjen i Fossum kirke hvor Bydel Stovners 
frivillighetssentral er flyttet inn. 

Oslo kommune har utarbeidet en rapport om 
innsatsen. I 2014 gikk 41,4 mill. kroner av tilsagns-
rammen til tiltak i Groruddalen. I 2015 er det satt 
av 36,1 mill. kroner.

I 2014 ble det startet opp et nytt områdeløft i 
indre Oslo øst. Satsingen ble tildelt 8,3 mill. kro-
ner over denne posten i 2014 og 8,6 mill. kroner i 
2015.

Områdeløftet i Bergen startet i 2011 i Årstad 
bydel, Indre Laksevåg og Ytre Arna. Tildelingen 
av midler var 6,7 mill. kroner i 2014 og 6,9 mill. 

kroner i 2015. Trondheim ble i 2014 tildelt 2,6 
mill. kroner til områdeløft i bydelen Saupstad-Kol-
stad, og i 2015 er det tildelt 2,7 mill. kroner til 
områdesatsingen i Trondheim.

Budsjettforslag

Posten budsjetteres med tilsagnsramme, tilsagns-
fullmakt og bevilgning. For informasjon om bud-
sjetteringssystemet vises det til Prop. 1 S (2013–
2014) for Kommunal- og regionaldepartementet, 
boks 3.2. 

Samlet foreslås bevilgningen på posten redu-
sert med 1 mill. kroner til 55,2 mill. kroner i 2016. 
Av dette er 33,5 mill. kroner knyttet til tilsagn som 
skal gis i 2016 og 21,7 mill. kroner knyttet til til-
sagn gitt i 2015. 

Bevilgningsforslaget innebærer en tilsagns-
ramme på 55,8 mill. kroner. Av dette skal 37,1 mill. 
kroner gå til satsingen i Groruddalen i Oslo, 8,8 
mill. kroner til indre Oslo øst, 7,1 mill. kroner til 
Bergen og 2,8 mill. kroner til Trondheim. Det 
foreslås en tilsagnsfullmakt på 22,3 mill. kroner, jf. 
forslag til romertallsvedtak VIII.

Post 81 Lokal kompetanse og universell 
utforming, kan overføres

Mål for ordningen

Målet med ordningen er å øke lokal kompetanse 
innen planlegging, kart og geodata, herunder uni-
versell utforming. 

Tildelingskriterier

Ordningen retter seg i hovedsak mot målgrupper 
i privat og frivillig sektor. Ved tildeling vil det bli 
lagt særlig vekt på læring i nettverk og partner-
skap, samarbeid på tvers av fagområder, sektorer, 
forvaltningsnivåer og geografiske grenser, og at 
prosjektene har allmenngyldig verdi. Dersom et 
prosjekt er flerårig må det legges opp til en etap-
pevis framdrift, der det er mulig å nå minst ett del-
mål ved budsjettårets slutt. Andre hensyn enn 
ovennevnte kan også vektlegges, for å imøte-
komme særlige samfunnsmessige behov eller 
aktuelle politiske prioriteringer. Det forutsettes at 
kommunene bidrar med en betydelig egeninnsats 
i de tilfellene tiltaket skjer i tett samarbeid med 
lokale myndigheter. 

Prosjekter og tiltak som kvalifiserer til støtte 
skal kunne vise til resultater innenfor minst to kri-
terier, herunder økt plankompetanse, økt kvalitet 
og effektivitet i planarbeidet, verdiskaping basert 
på allment tilgjengelig kartinfo og geodata, bære-
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kraftig utvikling lokalt og overføringsverdi til 
kommuner med like utfordringer. 

Oppfølging og kontroll

Igangsatte tiltak blir fulgt opp fortløpende faglig 
og økonomisk. Det blir mottatt årsrapporter og 
regnskapsrapporter. Erfaringer og resultater 
etterspørres og formidles på egnede arenaer. 

Rapport

I 2014 ble det bevilget 9,6 mill. kroner på posten, 
hvorav 6 mill. kroner til samarbeidsprogrammet 
Framtidens byer, 3 mill. kroner til utvikling av 
lokal plankompetanse og 0,6 mill. kroner til å øke 
kompetansen innenfor universell utforming. 

Midlene på posten til Framtidens byer ble 
benyttet til prosjekter initiert av andre aktører enn 
bykommunene, for å oppfylle programmets mål 
og i henhold til nærmere angitte kriterier i bud-
sjettproposisjonen til daværende Miljøverndepar-
tementet. 2014 var programmets siste år. Det 
vises til Prop 1 S (2014–2015) for nærmere omtale 
av bruk av midlene. Se også rapportering under 
kap. 590, post 61.

Midlene til å øke plankompetansen innenfor 
universell utforming har blant annet blitt benyttet 
til tilskudd til forskning og utvikling av studieopp-
legg for bedre kunnskap om universell utforming 
i høyere planutdanning. I 2014 ble det også satt av 
1,1 mill. kroner til dette formålet under kap. 590, 
post 21. 

Bevilgningen på posten ble fordelt på om lag 
25 prosjekter, organisasjoner og nettverk over 
hele landet. Tilskuddene har bidratt til økt plan-
kompetanse lokalt. Samtidig er erfaringer og 
resultater fra disse blant annet ivaretatt og formid-
let gjennom departementets utviklings- og kompe-
tansearbeid. 

Budsjettforslag

Det foreslås en bevilgning 4,5 mill. kroner til lokal 
plan-, kart- og geodatakompetanse i 2016, her-
under til utvikling av lokal plankompetanse og 
utvikling av plankompetansen innenfor universell 
utforming. Bevilgningene til Senter for etter- og 
videreutdanning i samfunnsplanlegging (SEVS), 
som driftes av KS, er fra og med 2015 innlemmet 
på denne posten. Det foreslås at SEVS mottar et 
beløp på 0,75 mill. kroner i 2016.

Kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

Vedrørende 2015: Ved Stortingets vedtak av 19. juni 2015 ble post 21 økt med 10 mill. kroner til 472,541 mill. kroner, jf. Prop. 119 S 
og Innst. 360 S (2014–2015).

Post 01 Driftsutgifter

Posten dekker lønn, pensjon, drift av tinglysings-
systemet Regina og andre driftskostnader knyttet 
til tinglysing i borett og fast eiendom, hvorav inntil 
2 mill. kroner til arbeid i Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet og ca. 25 mill. kroner til 
utvikling av nytt system for elektronisk tinglysing. 

Bevilgningen foreslås økt med 57,4 mill. kro-
ner, til 312 mill. kroner, i 2016. Det foreslås at 
bevilgningen til drift av matrikkelen på 46,2 mill. 
kroner overføres fra post 21 til post 1, slik at alle 

utgifter relatert til tinglysing og eiendomsregistre-
ring føres på samme post. Dette vil tydeliggjøre 
hvilke utgifter som er finansiert av gebyrinntek-
tene under kap. 3595. Videre foreslås en engangs-
bevilgning på 10 mill. kroner for digitalisering av 
pantebok og strukturering av matrikkeldata.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan 
overføres

Posten dekker lønn, pensjon og andre driftsutgif-
ter knyttet til etablering og drift av den nasjonale 

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Driftsutgifter 245 295 254 654 312 011

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 466 331 462 541 483 375

30 Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres 52 747 20 700 60 000

Sum kap. 0595 764 373 737 895 855 386
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infrastrukturen for geografisk informasjon, blant 
annet sjøkartlegging, flyfotografering, føring av 
matrikkel og sikring av geodetisk grunnlag for 
Norge.

Budsjettforslag

Bevilgning til drift av matrikkelen på 46,2 mill. 
kroner foreslås overført fra post 21 til post 1, slik 
at det tydeliggjøres hvilke utgifter som er finansi-
ert av gebyrinntektene under kap. 3595. I tillegg 
er bevilgningen prisjustert.

Det foreslås en økning på 36 mill. kroner for å 
finansiere arbeidet med en ny digital høyde- og 
terrengmodell, dvs. en måling av hele landet ved 
hjelp av flybåren laserscanning. Etter planen skal 
investeringene være ferdigstilt i løpet av en peri-
ode på 4–5 år. Programmet vil gi et bedre kunn-
skapsgrunnlag i forbindelse med klimautfordrin-
ger og flere analysemuligheter innen mange fag-
områder. Investeringene vil bli finansiert av Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet, sammen
med andre departementer og etater med behov 
for slike data. 

Det foreslås en engangsbevilgning på 10 mill. 
kroner for digitalisering av plandata med mål å få 
flere fulldigitale kommunale planregistre. Dette 
gir bedre og raskere tilgang til plandata, vil foren-
kle medvirkning og gi grunnlag for raskere utbyg-
ging. Det foreslås også en engangsbevilgning på 
10 mill. kroner til kjøp av tjenester for prosesse-
ring av dybdedata, slik at oppdaterte sjøkartdata 
kan leveres raskere. Dette bidrar til sikrere ferd-
sel til sjøs. 

I tillegg foreslås bevilgningen økt med til 
sammen 11 mill. kroner som følge av pris- og lønns-
justering og avbyråkratiserings- og effektiviterings-
reformen.

Samlet sett foreslås bevilgningen økt med 20,8 
mill. kroner, til 484,4 mill. kroner. 

Det foreslås en fullmakt på 250 mill. kroner i 
2016 for å kunne bestille kartgrunnlag og kartleg-

gingstjenester og inngå avtaler om kartleggings-
samarbeid som går over flere år, jf. forslag til 
romertallsvedtak VI. Dette innebærer en økning 
fra tidligere år på 200 mill. kroner. Økningen er 
knyttet til behov for å bestille arbeid knyttet til ny 
digital høyde- og terrengmodell.

Post 30 Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, 
kan overføres

Posten dekker utbygging av det geodetiske obser-
vatoriet til Kartverket i Ny-Ålesund på Svalbard. 
Observatoriet i Ny-Ålesund har en nøkkelrolle i 
arbeidet med referanserammer og det globale 
samarbeidet om overvåking av jordkloden. Etable-
ringen av observatoriet utgiftsføres og behandles 
som et selvstendig prosjekt, og inngår ikke i 
Kartverkets kapitalbalanse. Prosjektet har en 
samlet kostnadsramme på 355 mill. kroner.

Arbeidet med å bygge nytt geodesiobservato-
rium i Ny-Ålesund startet i 2012. Prosjektorgani-
sasjonen er vel etablert, og framdriften har vært 
god i løpet av 2014 og hittil i 2015. Bygging av vei 
ble fullført sommeren 2014, med grunnsteinsned-
leggelse av statsråd Jan Tore Sanner i oktober. 
Det meste av utstyret til anlegget er nå bestilt og 
leverandør for den siste større anskaffelsen (SLR-
instrument – satellite laser ranging) er nå valgt. 
Dette tilsier at den første del av anlegget vil være i 
drift i 2018.

Budsjettforslag

Utgiftene i prosjektet vil variere mye fra år til år, 
avhengig av hvilke oppdrag som skal bestilles, 
hva som skal utføres av arbeid på Svalbard og 
hvordan kontraktene for utstyret utformes. I 2016 
foreslås bevilgningen økt med 39,3 mill. kroner, til 
60 mill. kroner. Dette er noe lavere enn opprinne-
lig planlagt, ettersom kontraktsinngåelse for SLR-
instrument vil ta noe lengre tid enn forventet. 

Kap. 3595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

01 Gebyrinntekter tinglysing 61 078 371 122 422 457

02 Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom 366 982

Sum kap. 3595 428 060 371 122 422 457
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Post 01 Gebyrinntekter tinglysing

På posten føres inntekter knyttet til gebyr for 
rettsregistrering av boretter og tinglysing i fast 
eiendom. Gebyrene er fastsatt i forskrift og basert 
på selvkostprinsippet. 

I statsbudsjettet for 2015 ble de to postene for 
inntektsføring av gebyrinntekter, post 01 og 02, 
slått sammen til en inntektspost. 

Det foreslås en bevilgningsøkning på 51,3 mill. 
kroner, til 422,5 mill. kroner. Økningen er basert 
på anslag over omsetningen i eiendomsmarke-
dene. 

Gebyrer og priser i 2015 som foreslås videreført i 2016:

Kap. 2465 Statens kartverk

Post 24 Driftsresultat

Gebyr Pris

Tinglysingsgebyr (fast eiendom), inkl. pantedokument 525,- 

Refinansiering av lån (fast eiendom) 200,-

Registrering på andel i borettslag, inkl. pantedokument 430,-

Første gangs innregistrering av andel i et borettslag 4 300,-

Bekreftet grunnboksutskrift 172,-

Sletting, utleggsforretning, konkursmelding, tvangsdekning e.l. 0,-

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

24 Driftsresultat 

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  
kan overføres 32 572 25 700 26 394

Sum kap. 2465 32 572 25 700 26 394

(i 1 000 kr)

Underpost Betegnelse Regnskap 
2014

Saldert 
budsjett 2015

Forslag 
2016

24.1 Driftsinntekter -1 171 998 -1 066 600 -1 217 876

24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 1 090 868 1 047 127 1 198 747

24.3 Avskrivninger 10 367 17 080 19 155

24.4 Renter av statens kaptial -643 2 393 -26

24.5 Fra/Til reguleringsfondet 71 406

Sum post 24
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Kartverket er en statlig forvaltningsbedrift som 
styrer den interne økonomien etter bedriftsøkono-
miske regnskapsprinsipper. Kartverket rapporte-
rer til statsregnskapet etter kontantprinsippet. 

Arbeidet til Kartverket er finansiert på flere 
måter. I tillegg til den direkte bevilgningen over 
statsbudsjettet (kap. 595 postene 01, 21 og 30) kom-
mer samfinansiering og inntekter fra formidling av 
kart, geodata og eiendomsinformasjon. Tingly-
singsgebyrene inngår ikke i inntektsgrunnlaget til 
Kartverket, men blir ført brutto på kap. 3595 
Tinglysing. 

Regjeringen tar sikte på at Kartverkets tilknyt-
ningsform endres fra forvaltningsbedrift til et 
bruttobudsjettert forvaltningsorgan fra og med 
1. januar 2017.

Rapport

Kartverkets bedriftsøkonomiske driftsinntekter 
fordeler seg slik: 

Underpost 24.1 Driftsinntekter

 1 For «Regnskap 2014» og «Budsjett 2016» er belastningsfullmakt inkludert i «Samfinansiering».

Regnskap 2014 er i tabellen ført opp i samsvar 
med Kartverkets bedriftsøkonomiske regnskap. 
Budsjett 2015 refererer seg til Prop. 1 S (2014–
2015). Samfinansiering og formidlingsinntekter 
er basert på prognose fra Kartverket, og er 
avhengig av aktivitet og etterspørsel blant samar-
beidsparter og brukere. Samfinansiering dekker 
kostnader til prosjekter som blir utført i felles-
skap med kommunene, statlige etater, energi-
verk og andre deltakere i den geografiske infra-
strukturen.

Inntekter fra salg av kart- og eiendomsinfor-
masjon dekker litt over 10 pst. av Kartverkets 
samlede kostnader med innsamling, produksjon, 
reproduksjon og formidling av informasjon, med-
regnet kostnader til å utvikle nye produkter og til 
å utvikle nye formidlingstjenester.

Underpost 24.2 Driftsutgifter, overslagsbevilg-
ning

Posten omfatter utgifter til lønn og andre driftsut-
gifter, blant annet etablering og oppgradering av 
den nasjonale geografiske infrastrukturen, og 

arbeidet med tinglysing i fast eiendom og borett. 
En del av dette gjelder kjøp av tjenester fra under-
leverandører.

Underpostene 24.3 Avskrivninger og 24.4 Renter 
av statens kapital

Avskrivningene og renter av statens kapital for 
Kartverket blir utregnet etter fast praksis på 
grunnlag av de kapitalgjenstandene som er bok-
førte per. 31. desember året før budsjettåret. 
Avskrivningene blir inntektsført i statsregnskapet 
på kap. 5491 post 30 og rentene på kap. 5603 post 
80. Avskrivninger og renter av statens kapital er 
budsjettert ut fra en ventet bokført kapital på 
103,3 mill. kroner per 31. desember 2015.

Underpost 24.6 Reguleringsfondet

Reguleringsfondet forslås flyttet fra underpost 
24.5 til 24.6 i tråd med statens kontoplan. Et even-
tuelt avvik mellom det bevilgede beløpet under 
post 24 Driftsresultat og det regnskapsførte belø-
pet under posten reguleres ved overføringer fra/

Tabell 6.25 Statens kartverks driftsinntekter

(i mill. kr)

Regnskap 
2014

Budsjett 
2015

Budsjett 
2016

Bevilgning over statsbudsjettet, jf. kap. 595 763 728 853

Samfinansiering1 252 243 244

Inntekter og godtgjørelser fra formidling av kart, geodata 
og eiendomsinformasjon 119 87 120

Sum driftsinntekter 1 134 1 067 1 217
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til reguleringsfondet. Siden Kartverket styres 
etter et bedriftsøkonomisk regnskapsprinsipp, vil 
en vesentlig årsak til avvik mellom det faktiske 
driftsresultatet og det budsjetterte driftsresultatet 
rapportert etter statsregnskapets kontantprinsipp 
være terminforskyvinger i kontante inn- og utbeta-
linger. Per 31. desember 2014 var reguleringsfon-
det på 263,9 mill. kroner, noe som er en økning på 
71,4 mill. kroner fra 2013. 

Budsjettforslag

Bevilgningen på post 24 foreslås uendret, det vil si 
at summen av Kartverkets inntekter og utgifter 
skal gi et resultat på 0. Det foreslås at adgangen til 
å fravike driftsresultatet ved bruk av regulerings-
fondet presiseres ved fullmakt, jf. forslag til 
romertallsvedtak V.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold, kan overføres

Posten omfatter Kartverkets varige investerin-
ger. Kartverkets produksjonsutstyr er IKT-
basert og den teknologiske utviklingen på dette 
område er stor. Virksomheten omfatter lagring 
og behandling av store datamengder fra oppmå-
ling av sjø og land, IKT-basert kartproduksjon, 
føring av matrikkel og grunnbok med videre. 
Kartverket er derfor avhengig av å fortløpende 
fornye utstyrsparken for å utnytte effektivitetsge-
vinstene ved ny teknologi og å møte etterspørse-
len etter nye data.

Rapport

Investeringsmidlene er i 2014 benyttet til å fortsette 
investeringen i nytt forretningssystem, anskaffe to 
nye målebåter (med ekkolodd) og diverse IKT-
investeringer. De nye målebåtene har bedre måle-
utstyr og er i stand til å prosessere mer av sjødata-
ene underveis, noe som effektiviserer sjøkartleg-
gingen, blant annet ved økt datafangst og bearbei-
ding av dataene ombord i båtene. Dette bidrar til å 
redusere tiden det tar fra et område er sjømålt til 
det kommer oppdaterte kart. For å få rom til dette 
har det vært nødvendig å overføre bevilgninger fra 
driftspostene, jf. fullmakt til å omdisponere mellom 
kap. 595, post 1 og post 21 og kap. 2465, post 45, jf. 
romertallsvedtak IV.

Budsjettforslag

Investeringsnivået for Kartverket foreslås opprett-
holdt og prisjustert. I 2016 vil investeringer i IKT 
fortsatt være det viktigste satsingsområdet for 
Kartverket. Dette knytter seg både til behov for et 
stadig økende lagringsbehov og ny teknologi til 
redigering av kart og geodata.

Det foreslås også i 2016 fullmakt til å omdispo-
nere inntil 15 mill. kroner mellom kap. 595, post 1 
og post 21 og kap. 2465, post 45, jf. forslag til ved-
tak IV. Videre foreslås det at posten kan overskri-
des ved salg av utstyr der inntektene blir regn-
skapsført under kap. 5465 post 49, jf. forslag til 
romertallsvedtak II nr. 2. 



Del III
Omtale av særlige temaer





2015–2016 Prop. 1 S 203
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
7  Omtale av særlige temaer

7.1 Anmodningsvedtak 

Anmodningsvedtak fra stortingssesjonen 2014-2015

Anmodningsvedtak nr. 28, 20. november 2014

Ved behandlingen av Dokument 8:91 S (2014–
2015), jf. Innst. 45 S (2014–2015), 20. november 
2014 vedtok Stortinget følgende anmodningsved-
tak nr. 28:

«Stortinget ber regjeringen videreføre og vide-
reutvikle Direktoratet for forvaltning og IKTs 
(Difis) arbeid for kompetansespredning om 
miljø- og klimahensyn og livssykluskostnader 
innenfor gjeldende budsjettrammer, og stad-
feste at rådgivning om miljø- og klimahensyn 
og livssykluskostnader i offentlige anskaffelser 
er definert som Difis ansvarsområde.»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
legger til grunn at miljø i offentlige anskaffelser 
skal være et prioritert arbeidsfelt for Difi som vil 
bli videreført innenfor direktoratets budsjettram-
mer. I tildelingsbrevet til Difi for 2015 har departe-
mentet presisert Difis ansvar for arbeid med miljø- 
og klimahensyn og livssykluskostnader i offent-
lige anskaffelser, herunder rådgivning. 

Nærings- og fiskeridepartementet har som 
fagansvarlig departement for offentlige anskaffel-
ser bedt Difi komme med forslag til tiltak som føl-
ger opp føringene fra Stortinget, jf. også Innst. 
16 S (2014–2015). I dialogen mellom Nærings- og 
fiskeridepartementet og Difi ble det lagt vekt på at 
EUs nye direktiver på anskaffelsesområdet vil 
åpne for større handlingsrom hva gjelder miljø-
hensyn i offentlige anskaffelser, noe som vil få 
betydning for videreutviklingen av Difis praktiske 
og tekniske veiledningstilbud på området. Disse 
oppgavene vil bli fulgt opp av Difi.

Anmodningsvedtak nr. 49, 1. desember 2014

Ved behandlingen av Meld. St. 1 (2014–2015) 
Nasjonalbudsjettet 2015, jf. Innst. 2 S (2014–2015), 
Innst. 2 S Tillegg 1 (2014–2015) vedtok Stortinget 
følgende anmodningsvedtak nr. 49:

«Stortinget ber regjeringen sikre at omleggin-
gen av skattesystemet for uføretrygdede i 2015 i 
minst mulig grad påvirker fordelingen av frie inn-
tekter mellom kommunene.»

Omleggingen av skattesystemet for uføre fra 1. 
januar 2015 medførte en omfordeling av skatteinn-
tekter mellom kommunene; fra kommuner som har 
høyere skatteinntekter og lavere andel uføre til kom-
muner med lavere skatteinntekter og flere uføre. I 
Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 foreslo 
Regjeringen en tilleggsbevilgning på 54,8 mill. kro-
ner som kompensasjon til kommuner som har tap ut 
over 35 kroner per innbygger. Stortinget vedtok 
Regjeringens forslag, jf. Innst. S. 360 S (2014–2015).

Anmodningsvedtak nr. 571, 2. juni 2015

Ved behandlingen av Dokument 8:78 S (2014–
2015), jf. Innst. 304 S (2014–2015), 2. juni 2015, om 
en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i 
Norge, vedtok Stortinget følgende anmodnings-
vedtak nr. 571:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig 
sørge for at forskrift om konsekvensutrednin-
ger også gir krav om konsekvensutredning for 
torvuttak under 2 mill. m³ eller på myrarealer 
under 1 500 dekar.»

Dette spørsmålet vil bli nærmere vurdert i forbin-
delse med arbeidet med revisjon av regelverket 
om konsekvensutredninger i lys av det reviderte 
EU-direktivet 2014/52. Fristen for implemente-
ring av direktivet er våren 2017.

Anmodningsvedtak nr. 660, 11. juni 2015

Ved behandlingen av Dokument 8:81 S (2014-
2015), jf. Innst. 276 S (2014–2015), 11. juni 2015, 
om å iverksette en handlingsplan mot anti-
semittisme, vedtok Stortinget følgende anmod-
ningsvedtak nr. 660:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en 
handlingsplan mot antisemittisme».
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
har ansvaret for å koordinere regjeringens arbeid 
med en handlingsplan mot antisemittisme. Repre-
sentanter for den jødiske minoriteten i Norge er 
involvert i arbeidet. Departementet tar sikte på å 
legge fram planen høsten 2016.

Anmodningsvedtak nr. 691, 16. juni 2015

Ved behandlingen av Prop. 121 S (2014–2015) 
Kommuneproposisjonen 2016, jf. Innst. 375 S 
(2014–2015), vedtok Stortinget følgende anmod-
ningsvedtak nr. 691:

«Stortinget ber regjeringa syta for at fylkes-
mennene kjem med sin tilråding om kommune-
strukturen i fylket etter at kommunane har 
gjort sine vedtak seinast 1. juli 2016.»

Departementet vil følge opp anmodningsvedtaket 
i tildelingsbrevet til fylkesmennene for 2016.

Anmodningsvedtak nr. 692, 16. juni 2015

Ved behandlingen av Prop. 121 S (2014–2015) 
Kommuneproposisjonen 2016, jf. Innst. 375 S 
(2014–2015), vedtok Stortinget følgende anmod-
ningsvedtak nr. 692:

«Stortinget ber regjeringa leggje til grunn inn-
til 40 år med ferjeavløysing på fylkesveg-
ferjene.»

Departementet vil legge til grunn inntil 40 års 
varighet for ferjeavløsningsmidler i inntektssys-
temet til fylkeskommunene. For nærmere omtale 
av saken, se programkategori 13.70 Rammeover-
føringer til kommunesektoren mv. (hovedmål 3).

Anmodningsvedtak nr. 800, 19. juni 2015

Ved behandlingen av Dokument 8:135 S (2014–
2015) 19. juni 2015 om økt norsk innsats i forbin-
delse med den humanitære krisen i Syria og nær-
områdene, vedtok Stortinget følgende anmod-
ningsvedtak nr. 800:

«Stortinget ber regjeringen om å foreta en 
utredning av om bostøtteordningen bør gjøres 
gjeldende for personer bosatt i bokollektiver.»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar 
sikte på å komme tilbake til oppfølging av vedta-
ket i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 
2016.

7.2 Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen arbeider helhetlig med samfunnssik-
kerhet og beredskap. Det er avgjørende å ha til-
strekkelig kunnskap og oversikt over risiko og sår-
barheter, drive effektiv og målrettet forebygging, 
ha tilstrekkelig beredskap og krisehåndterings-
evne, kunne gjenopprette funksjoner ved ødeleg-
gelser eller feil samt lære av erfaringer fra øvelser 
og hendelser. Fagområdet er kjennetegnet av at 
alle aktørene ivaretar ulike deler av beredskapen.

Departementet har objekteieransvar for skjer-
mingsverdige objekter, herunder departements-
bygningene og regjeringens representasjonsan-
legg, jf. objektsikkerhetsforskriften. Videre har de 
underliggende virksomhetene Departementenes 
sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Sta-
tens kartverk objekteieransvar for egne objekter. 
DSS har også innenfor sitt ansvarsområde objek-
teieransvar for egne særskilte objekter. 

Departementet har ansvar for sikringsstrategi 
og for fastsettelse av sikringsnivå. Etablering av 
bygningsmessige tiltak og vaktoperative sikrings-
tjenester ivaretas gjennom Statsbygg og DSS. 
Departementets ansvar for departementsbygnin-
gene omfatter utearealer, felles bygningsmasse, 
fellesområder og felles teknisk infrastruktur. Sik-
ringsformålet er opprettholdelse av departemen-
tenes drift.

Departementet har utover dette ikke ansvar 
for kritisk infrastruktur eller områder av avgjø-
rende betydning for samfunnssikkerheten. 

Statsbygg skal, som byggherre i statlig sivil 
sektor, gi råd om sikkerhet og sørge for at ferdige 
bygg overleveres brukerne med nødvendige og 
avtalte sikkerhetsløsninger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
har ansvaret for plan- og bygningsloven. I gjel-
dende plan- og bygningslov er det lagt økt vekt på 
samfunnssikkerhet. I loven er det blant annet krav 
om å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse 
ved utarbeiding av planer for utbygging i fareom-
råder. Beredskapshensyn blir ivaretatt gjennom 
revisjoner av regelverket på bakgrunn av identifi-
serte sårbarheter og/eller etter hendelser som 
avdekker revisjonsbehov. 

Planlegging og gjennomføring av valg inklude-
rer kriseøvelser i forkant, samt løpende overvåk-
ning av valggjennomføringen. Departementet har 
en egen beredskapsplan for valg.

Departementet vurderer løpende deltakelse 
ved de større, sentrale nasjonale øvelsene.

Sikkerhet og beredskap er særskilt omtalt i 
virksomhets- og økonomiinstruksene til underlig-
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gende virksomheter og er gjenstand for rapporte-
ring.

Departementet har ansvaret for forebyg-
gende informasjonssikkerhet i statsforvaltnin-
gen. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) vil 
utarbeide veiledningsmateriell for utarbeidelse, 
implementering og oppfølging av styringssystem 
for informasjonssikkerhet for statsforvaltnin-
gen. Departementet arbeider også med etable-
ring av et styringssystem for informasjonssikker-
het i samarbeid med ti andre departementer og 
DSS.

Departementets krisehåndteringsplan revide-
res årlig på bakgrunn av erfaringer fra interne 
beredskapsøvelser, ledelsens årlige gjennom-
gang, konkrete hendelser og etter innspill fra til-
syn.

Fylkesmannen har en sentral rolle innen sam-
funnssikkerhet og beredskap som regional sam-
ordner og som bindeledd mellom sentralt og 
lokalt nivå. Innen dette området rapporterer Fyl-
kesmannen til Justis- og beredskapsdepartemen-
tet. Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tets oppfølgingsansvar overfor Fylkesmannen på 
samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet er 
begrenset til embetenes interne administrative 
sikkerhet og beredskap.

Delmål og tiltak for departementets arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap

Målet er et samfunnssikkerhets- og beredskapsar-
beid som bidrar til å styrke samfunnets evne til å 
forebygge kriser og styrke evnen til å håndtere 
kriser som oppstår. For å bidra til dette har Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet føl-
gende delmål og tiltak:

Departementet skal styrke sin kompetanse og 
lederevne under kriser

Tiltak:
– Styrke departementet og sektorens evne til kri-

sehåndtering gjennom utvikling av planverk, 
kompetanseheving og øvelser.

– Styrke samhandlingen med andre departemen-
ter under krisehåndtering.

– Være forberedt på å være lederdepartement i 
Kriserådet.

Departementet skal redusere sårbarheter i sektoren

Tiltak:
– Målrettet oppfølging av funn fra tilsyn i depar-

tementet og sektoren.

– Målrettet og systematisk arbeid med å synlig-
gjøre risikoer og sårbarheter.

– Målrettet og systematisk arbeid med å redu-
sere risiko for og konsekvenser av uønskede 
hendelser.

Departementet vil bedre evnen til å håndtere 
sikkerhetstruende hendelser på IKT-området

Tiltak: 
– Gjøre DSS’ datasystem mer robust gjennom 

opprettelse av beredskapsordning for IKT i 
DSS.

– Opprettelse av DSS-CERT for hendelseshånd-
tering innen IKT.

– Deltakelse fra Kartverket i CERT-miljøer av 
relevans for deres virksomhet.

– Videreutvikle kompetanse- og veiledningsma-
teriell i Difi knyttet til styrket informasjonssik-
kerhet i statsforvaltningen.

Departementet vil forbedre gjennomføringen av 
sikre, demokratiske valg

Tiltak:
– Videreutvikle det valgadministrative systemet 

EVA.

Departementet vil sørge for sikre og tilgjengelige 
autentiseringsløsninger for digitale tjenester fra det 
of fentlige

Tiltak:
– Rutinemessig risikovurdere ID-porten.

Departementet skal sikre departementsbygninger i 
tråd med krav i objektsikkerhetsforskriften og andre 
styrende dokumenter

Tiltak:
– Sikring av departementsbygninger skal være 

basert på verdi- og skadevurderinger fra det 
enkelte departement, trusselvurderinger fra 
norske sikkerhetsmyndigheter og sårbarhets-
vurderinger fra nasjonale kompetansemiljøer.

– Departementsbygningene skal ha en grunn-
sikring som gir et risikobilde som er aksepta-
belt for departementsfellesskapet, og basert på 
et etablert konsept for risikohåndtering skal 
det være mulig å tilpasse sikringsnivået ved 
endringer i risikobildet.

– Sikringstiltakene skal bygge på standardiserte 
løsninger for å tilrettelegge for risikohåndte-
ring og effektiv administrasjon og ressursut-
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nyttelse, og være koordinert med andre sam-
funnsinteresser.

– Basert på råd fra ekspertgruppen for sikring av 
departementsbygg, etableres tiltak for å oppnå 
et akseptabelt sikkerhetsnivå mot kriminalitet, 
sabotasje, etterretningsvirksomhet og terror.

7.3 Sektorovergripende klima- og 
miljøpolitikk

Regjeringens klima- og miljøpolitikk bygger på at 
alle samfunnssektorer har et selvstendig ansvar 
for å legge miljøhensyn til grunn for aktivitetene 
sine og for å medvirke til at de nasjonale klima- og 
miljøpolitiske målene blir nådd. Videre har sektor-
styresmaktene ansvar for å gjennomføre tiltak 
innenfor egne områder som trengs for å kunne nå 
målene i klima- og miljøpolitikken.

For en omtale av Regjeringens samlede klima- 
og miljørelevante saker, se Klima- og miljødepar-
tementets fagproposisjon.

Gjennom helhetlig og samordnet planlegging 
etter plan- og bygningsloven, er det et mål for 
departementet å bidra til gode og miljøvennlige 
løsninger for boligforsyning og transport i byer og 
byregioner og raskere boligbygging og gode 
byggkvaliteter. Fortetting og utbygging ved kol-
lektivknutepunkter er gode og framtidsrettede 
løsninger. Bolig- og bygningspolitikken skal blant 
annet stimulere til effektive byggeprosesser og 
byggeregler som ivaretar sikkerhet, miljø og til-
gjengelighet i boliger og bygg. 

I nye nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig reso-
lusjon 12. juni 2015, vektlegges planlegging for kli-
matilpasning og for å redusere klimagassutslipp. 
Det stilles konkrete forventninger til kunnskaps-
grunnlag og risiko- og sårbarhetsanalyser, og kon-
krete forventninger knyttet til klimagassreduk-
sjon, energiomlegging og energieffektivisering. 
Det stilles også konkrete forventninger knyttet til 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
og tilrettelegging for økt bruk av kollektivtrans-
port, sykkel og gange. Forventingene skal legges 
til grunn for fylkeskommunene og kommunenes 
planlegging, og for statens deltakelse i planleggin-
gen. Det vises også til Regjeringens arbeid med 
helhetlige bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler, jf. 
Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye 
oppgaver til større kommuner.

Regjeringen foreslår å bevilge midler til arbei-
det med en ny nasjonal digital høydemodell. 
Landsdekkende detaljert digital høydemodell vil 
blant annet være nyttig for kommuner og statlige 

etater i deres planlegging, prosjektering og klima-
tilpasningsarbeid.

Programmet Plansatsing mot store byer (2013–
2017) skal videreføres. Satsingen skal medvirke 
til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og 
tilrettelegging for økt boligbygging. Det vil bli gitt 
tilskudd både til pågående regionalt plansamar-
beid og pilot- og forbildeprosjekter i de største 
byene. I en slik helhetlig satsing vil både hensynet 
til klima og andre miljøutfordringer knyttet til 
lokal luftforurensning, grøntstruktur, bynært fri-
luftsliv, biologisk mangfold, kulturminner med 
mer være viktige premisser. 

Regjeringen arbeider for å få flere energieffek-
tive bygg og for bruk av flere miljøvennlige bygg-
løsninger. Miljøvennlige løsninger, produkter og 
materialer reduserer klimagassutslipp og foruren-
sing og bidrar til et godt inneklima.

Midler til Lavenergiprogrammet, kompetanse-
tilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, til-
skudd til områdeutvikling og ulike forsknings- og 
utviklingsmidler er miljørelaterte tiltak i budsjet-
tet for 2016 som skal bidra til flere miljøvennlige 
og energieffektive boliger og bygg. I tillegg gir 
Husbanken grunnlån til oppføring og utbedring av 
boliger og bygg med miljøkvaliteter ut over 
minstekravene i regelverket. 

Regjeringen følger opp tiltak i Meld. St. 28 
(2011–2012) Gode bygg for eit betre samfunn – Ein 
framtidsretta bygningspolitikk og Meld. St. 21 
(2011–2012) Norsk klimapolitikk. Det er varslet 
gjennom klimaforliket og klimameldingen en 
ambisjon om at energikravene for nye bygg skal 
skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nulle-
nerginivå i 2020.

Miljøstrategien til Statsbygg legger vekt på å 
oppnå en klimanøytral eiendomsportefølje, kunne 
levere nullutslippsbygg, bidra til redusert miljøfot-
avtrykk for staten og at den interne virksomheten 
skal være et godt eksempel. 

Statsbygg har flere forbildeprosjekter med 
høye miljøambisjoner under prosjektering eller 
bygging. Regjeringen vil forsterke klimaforliket 
og foreslår at 10 mill. kroner videreføres på Stats-
byggs budsjett i 2016 for å opprettholde arbeidet 
med å fase ut fossil olje som hovedenergikilde til 
oppvarming i Statsbyggs eiendommer innen 
utgangen av 2016. Dette vil gi en årlig utslippsre-
duksjon på 2 227 tonn CO2.

Arbeidet med digitalisering av offentlig sektor 
er også tiltak for å redusere sektorens miljøbelast-
ning. Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) skal 
bidra til en helhetlig og effektiv IKT-utvikling, slik 
at offentlig sektor kan samhandle elektronisk og 
levere brukervennlige og sikre tjenester med god 
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kvalitet. Ved økt bruk av IKT vil samtidig miljøut-
slippene reduseres. Difi har også et særskilt 
ansvar for arbeid med miljø- og klimahensyn og 
livssykluskostnader i offentlige anskaffelser.

7.4 Omtale av lønnsvilkår o.a. til ledere 
i heleide statlige virksomheter

Kommunalbanken AS

Administrerende direktør har en fast årslønn på 
2,5 mill. kroner, en pensjonsordning inntil 12G, en 
avtalt innskuddspensjonsordning på 30 pst. for 
den delen som overstiger 12G og en etterlønnsav-
tale på inntil 12 månedslønner som utløses etter 
særskilte vilkår. Administrerende direktør er 
omfattet av samme ordning for resultatbasert vari-
abel lønn som øvrige ansatte. Ordningen er 
begrenset til 1,5 månedslønner og forutsetter at 
styrefastsatte måltall er nådd. Administrerende 
direktør er omfattet av samme pensjonsordning 
for inntil 12G som øvrige ansatte. Ordningen 
omfatter kommunal tjenestepensjon med opptje-
ningstid på 30 år som gir rett til levealdersjustert 
alderspensjon på 66 pst. av pensjonsgrunnlaget 
ved fratreden.

7.5 Orientering om likestilling i staten

Likestilling mellom kvinner og menn i det statlige 
tariffområdet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er 
overordnet arbeidsgiver og tariffpart i det statlige 
tariffområdet. Departementet har som overordnet 
statlig arbeidsgiver et særlig ansvar for å legge til 
rette for at den statlige personalpolitikken fører til 
likestilling mellom kjønnene. Det at arbeidslivet 
legger til rette for at alle får mulighet til å utfolde 
seg, er en viktig forutsetning for likestilling mel-
lom kvinner og menn. 

Likestillingstiltakene innen det statlige tariff-
området har de siste årene særlig vært rettet mot 
å fremme likelønn mellom kvinner og menn, og 
mot målet om 40 pst. representasjon av begge 
kjønn i lederstillinger. 

Likelønn i staten

I Hovedtariffavtalen i staten fremgår det i fellesbe-
stemmelsene § 3, pkt. 6 at «ved gjeninntreden 
etter foreldrepermisjon skal arbeidstakeren tilbys 
en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karri-
ereutvikling». Hensikten er å sikre at kvinner ikke 
taper lønns- og karrieremessig ved uttak av forel-
drepermisjon.

*Inkluderer utvalgte stillingskoder som antas å ha en leder- eller en mellomlederfunksjon. 
Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister

Tabell 7.1 Årsverk og gjennomsnittlig månedsfortjeneste 2013 og 2014

Kjønnsbalanse Lønn

Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Kvinners lønn 
som andel av 

menns lønn

Staten totalt

2014 51 % 49 % 153 357 46 360 41 900 90 %

2013 51 % 49 % 150 286 44 480 40 550 91 %

Ledere omfattet av  
Hovedtariffavtalen*

2014 54 % 46 % 10 700 59 770 57 240 96 %

2013 54 % 46 % 10 529 57 870 55 080 95 %

Ledere omfattet av  
Lederlønnsordningen

2014 68 % 32 % 297 86 930 85 150 98 %

2013 65 % 35 % 300 85 410 85 380 100 %
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Deltid: Andel av hvert kjønn som arbeider deltid 
Midlertidig: Andel av hvert kjønn som arbeider midlertidig 
Foreldrepermisjon: Andel kvinner og menn i foreldrepermisjon av totalantall i foreldrepermisjon
Sykefravær: Sykefraværstall 4. kvartal for arbeidstakere i staten i prosent
Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister og SSB

Utvikling i perioden fra 2009 til 2014

Tall fra Statens sentrale tjenestemannsregister 
(SST) for perioden 1. oktober 2009 til 1. oktober 
2014 viser: 

Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister

Det har siden 2001 vært en økning av antall kvin-
ner i lederstillinger i staten. Per oktober 2014 

viser kvinneandelen for mellomledergruppen om 
lag 46 pst. og for toppledergruppen 32 pst.

1 Inkluderer utvalgte stillingskoder som antas å ha en leder- eller en mellomlederfunksjon i tillegg til ledere omfattet av leder-
lønnsordningen. 

Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister

7.6 Orientering om likestilling i 
virksomhetene

Likestillingsloven § 1a, diskrimineringsloven § 3a, 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3 og 

arbeidsmiljølovens kap. 13 inneholder krav til 
offentlige myndigheter og offentlige virksomheter 
om å redegjøre for likestilling i virksomheten. Det 
skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt eller 
er planlagt iverksatt for å fremme likestilling.

Tabell 7.2 Deltid, midlertidig ansatt, foreldrepermisjon og sykefravær i 2013 og 2014

Deltid Midlertidig Foreldrepermisjon Legemeldt sykefravær

Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner

2014 10 % 18 % 17 % 16 % 25 % 75 % 2,7 % 5,9 %

2013 10 % 19 % 17 % 15 % 22 % 78 % 2,6 % 6,0 %

Tabell 7.3 Antall årsverk og gjennomsnittlig månedsfortjeneste per årsverk 2009–2014

 Antall årsverk Prosent økning 
2009–2014

Gjennomsnittlig 
mnd.fortjeneste per årsverk

Prosent økning
2009–2014

 01.10.2009 01.10.2014 01.10.2009 01.10.2014

Alle 133 127 142 184 7 % 36 180 44 200 22 %

Kvinner 62 633 68 496 9 % 34 120 41 900 23 %

Menn 70 495 73 688 5 % 38 060 46 360 22 %

Tabell 7.4 Prosentdelen kvinner og menn i alle lederstillinger og topplederstillinger i statlig sektor 2009–2014

Ledergrupper Kjønn 1.10.2009 1.10.2010 1.10.2011 1.10.2012 1.10.2013 1.10.2014

Alle ledere i staten1 Kvinner 43 % 43 % 44 % 45 % 46 % 46 %

Menn 57 % 57 % 56 % 55 % 54 % 54 %

Ledere omfattet av lederlønns- 
ordningen

Kvinner 29 % 31 % 35 % 36 % 35 % 32 %

Menn 71 % 69 % 65 % 64 % 65 % 68 %
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Tabell 1.5 gir en tilstandsrapport om likestil-
lingssituasjonen for Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet og underliggende virksomhe-
ter. I denne rapporten er fylkesmannsembetene 
sett under ett. For Gáldu – kompetansesenter for 
urfolks rettigheter og for Internasjonalt reindrifts-
senter vises bare hovedtall, da disse enhetene er 
så små at data blir identifisebare på person. 

Det er god kjønnsbalanse i departementet, 
med 57 pst. kvinner og 43 pst. menn, og departe-
mentet nærmer seg lik lønn mellom kjønnene. 
Både menn og kvinner tar ut foreldrepermisjon og 
har mulighet til å tilpasse arbeidstiden i små-
barnsperioden.

For nærmere beskrivelse av underliggende 
virksomheter vises det til deres årsrapporter.
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1 For departementet viser tabellen tilgjengelige tall for 2013 for tidligere Kommunal- og regionaldepartementet og Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet.

2 Det foreligger ikke sammenlignbare tall for kjønnsdelt sykefravær.
3 Prosenttallene for kjønnsbalanse for 2013 er rettet opp fra Prop. 1 S (2014–2015).
4 Personer tilknyttet prosjekt var inkludert i tallene for 2013.
5 Totaltallet på kjønnsbalanse for 2013 er rettet opp fra Prop. 1 S (2014–2015).

Tabell 7.5 Tilstandsrapportering – kjønn

 

Kjønnsbalanse
 

Kvinners 
lønn i % 

av menn

Deltid Midlertidig 
ansettelse

Foreldre-
permisjon

Legemeldt 
sykefravær

 M% K% Total (kr/%) M% K% M% K% M% K% M% K%

Kommunal- og 
moderniserings-
departementet1 2014 43 57 416 94 4 15 12 8 29 71 2,9 3,9

Kommunal- og regional-
departementet 2013 39 61 201 94 8 21 9 12 13 87 2,4 4,4

Fornyings-, 
administrasjons- og  
kirkedepartementet 2013 47 53 203 86 5 15 7 6 2 8  -  -

Datatilsynet 2014 46 54 41 82 5,2 5,5 0 0 9 91 0,0 0,6

 2013 46 54 41 80 0 0 0 0 65 35 0,2 0,7

Departementenes  
sikkerhets- og 
serviceorganisasjon

2014 57 43 791 96 2 10 11 12 31 69 4,6 6,8

2013 56 44 717 98 4 11 5 8 11 89 4,1 6,6

Direktoratet for  
byggkvalitet

2014 51 49 72 91 6 9 3 0 27 73 3,0 5,0

2013 52 48 69 92 3 7 3 6 8 92 6,0 8,0

Direktoratet for  
forvaltning og IKT

2014 47 53 259 93 2 11 9 11 43 57 0,2 0,3

2013 46 54 242 95 7 11 11 9 36 64 2,4 5,5

Distriktssenteret –  
Kompetansesenter for 
distriktsutvikling

2014 52 48 25 94 0 0 8 8 50 50 0,0 1,3

2013 52 48 25 94 0 0 0 8 0 100 0,1 0,3

Fylkesmannsembetene2
2014 36 64 2 670 92 11 19 8,3 11,6 20 80  -  -

2013 37 63 2 544 90 12 21 8 11 16 84  -  -

Gáldu – kompetanse-
senter for urfolks  
rettigheter

2014 20 80 5  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2013 20 80 6  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Husbanken3
2014 37 63 351 91 1,5 9 0,8 4,5 56 44 1,0 4,0

2013 39 61 339 91 3 9,6 1,5 2,4 0 100 1,8 5,2

Husleietvistutvalget

2014 33 67 24 74 4 4 0 25 14 86 0,4 3,6

2013 42 59 24 71 0 33 0 13 0 69 0,3 0,7

Internasjonalt  
reindriftssenter4

2014 60 40 7 -  -  -  -  -  -  -  -  -

2013 64 36 11  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Kartverket5 

2014 46 54 846 85 9,4 21 4,3 7,9 33 67 1,8 5,8

2013 46 55 852 85 10,6 21,3 5,2 7,1 19 51 2,5 5,2

Statsbygg

2014 67 33 877 111 5 10 2 5 10 90 3,0 5,4

2013 68 32 873 110 5 13 2 6 43 57 3,9 5,0
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet

t i l r å r :

I Prop. 1 S (2015–2016) om statsbudsjettet for år 2016 føres opp de forslag til vedtak som er nevnt i et 
framlagt forslag.
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Forslag
Under Kommunal- og moderniseringsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2015–2016)

statsbudsjettet for budsjettåret 2016 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1–2, 500–595, 2412, 2445, 2465, 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

I

Utgifter:

Kap. Post Kroner Kroner Kroner

Det kongelige hus

1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen

01 Apanasje 11 186 000

50 Det kongelige hoff 173 427 000

51 Særskilte prosjekter ved  
Det kongelige hoff 19 900 000 204 513 000

2 H.K.H. Kronprinsen og  
H.K.H. Kronprinsessen

01 Apanasje 9 310 000

50 H.K.H. Kronprinsen og  
H.K.H. Kronprinsessens stab mv. 18 820 000 28 130 000

Sum Det kongelige hus 232 643 000

Administrasjon og fellestjenester mv.

500 Kommunal- og moderniserings-
departementet

01 Driftsutgifter 354 393 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 105 462 000

22 Forskning, kan overføres 6 839 000

50 Forskningsprogrammer under  
Norges forskningsråd 66 202 000 532 896 000

502 Lønnsoppgjøret i staten –  
tariffavtalte avsetninger

71 Tilskudd til midler til opplæring og 
utvikling av tillitsvalgte (OU-midler) 174 400 000 174 400 000

510 Departementenes sikkerhets- og ser-
viceorganisasjon

01 Driftsutgifter 634 407 000

I
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22 Fellesutgifter for departementene og 
Statsministerens kontor 127 337 000

23 22. juli-senteret 5 200 000

45 Større utstyrsanskaffelser og  
vedlikehold, kan overføres 19 308 000

46 Sikringsanlegg og sperresystemer i 
regjeringsbyggene, kan overføres 18 000 000 804 252 000

520 Tilskudd til de politiske partier

01 Driftsutgifter 8 599 000

70 Tilskudd til de politiske partiers  
sentrale organisasjoner 282 000 000

71 Tilskudd til de politiske partiers kom-
munale organisasjoner 32 900 000

73 Tilskudd til de politiske partiers  
fylkesorganisasjoner 71 800 000

75 Tilskudd til de politiske partiers  
fylkesungdomsorganisasjoner 20 992 000

76 Tilskudd til de politiske partiers  
sentrale ungdomsorganisasjoner 7 820 000 424 111 000

Sum Administrasjon og  
fellestjenester mv. 1 935 659 000

Fylkesmannsembetene

525 Fylkesmannsembetene

01 Driftsutgifter 1 540 312 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 157 903 000 1 698 215 000

Sum Fylkesmannsembetene 1 698 215 000

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530 Byggeprosjekter utenfor  
husleieordningen

30 Prosjektering av bygg, kan overføres 130 000 000

31 Igangsetting av byggeprosjekter, kan 
overføres 40 000 000

33 Videreføring av byggeprosjekter, kan 
overføres 1 772 925 000

36 Kunstnerisk utsmykking,  
kan overføres 19 000 000

45 Større utstyrsanskaffelser og  
vedlikehold, kan overføres 113 000 000 2 074 925 000

Kap. Post Kroner Kroner Kroner
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531 Eiendommer til kongelige formål

01 Driftsutgifter 25 628 000

45 Større utstyrsanskaffelser og  
vedlikehold, kan overføres 31 708 000 57 336 000

532 Utvikling av Fornebuområdet

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 198 000

30 Investeringer, Fornebu, kan overføres 10 500 000 10 698 000

533 Eiendommer utenfor husleieordningen

01 Driftsutgifter 20 083 000

45 Større utstyrsanskaffelser og  
vedlikehold, kan overføres 42 500 000 62 583 000

534 Erstatningslokaler for departementene

01 Driftsutgifter 387 019 000 387 019 000

Sum Statlige byggeprosjekter og 
eiendomsforvaltning 2 592 561 000

Forvaltningsutvikling og IKT- politikk

540 Direktoratet for forvaltning og IKT

01 Driftsutgifter 209 413 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 44 105 000

22 Betaling for bruk av elektronisk ID og 
Sikker digital posttjeneste 14 415 000

23 Elektronisk ID og Sikker digital post-
tjeneste, kan overføres 95 902 000

25 Medfinansieringsordning for 
lønnsomme IKT-prosjekter,  
kan overføres 75 000 000

71 Tilskudd til IKT-standardisering 772 000 439 607 000

541 IKT-politikk

22 Samordning av IKT-politikken,  
kan overføres, kan nyttes under  
kap. 541, post 70 7 093 000

70 Tilskudd til samordning av  
IKT-politikken, kan nyttes under  
kap. 541, post 22 5 896 000 12 989 000

542 Internasjonalt IKT-samarbeid og 
utviklingsprogram

01 Driftsutgifter 5 646 000

Kap. Post Kroner Kroner Kroner
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70 Tilskudd til internasjonale program, 
kan overføres 36 900 000 42 546 000

Sum Forvaltningsutvikling og  
IKT- politikk 495 142 000

Personvern

545 Datatilsynet

01 Driftsutgifter 45 661 000 45 661 000

546 Personvernnemnda

01 Driftsutgifter 1 891 000 1 891 000

Sum Personvern 47 552 000

Distrikts- og regionalpolitikk

551 Regional utvikling og nyskaping

60 Tilskudd til fylkeskommuner for 
regional utvikling 1 102 793 000

61 Næringsrettede midler til regional 
utvikling, kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift, kan overføres 205 302 000 1 308 095 000

552 Nasjonalt samarbeid for regional 
utvikling

72 Nasjonale tiltak for regional  
utvikling, kan overføres 444 200 000 444 200 000

554 Kompetansesenter for  
distriktsutvikling

01 Driftsutgifter 26 911 000 26 911 000

Sum Distrikts- og regionalpolitikk 1 779 206 000

Samiske formål

560 Sametinget

50 Sametinget 280 233 000

54 Samefolkets fond 5 345 000 285 578 000

561 Tilskudd til samiske formål

50 Samisk høgskole 5 600 000

51 Divvun 6 900 000

72 Samisk språk, informasjon m.m. 3 000 000 15 500 000

562 Gáldu – Kompetansesenteret for 
urfolks rettigheter

01 Driftsutgifter 3 164 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 046 000 5 210 000

Kap. Post Kroner Kroner Kroner
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563 Internasjonalt reindriftssenter

01 Driftsutgifter 5 862 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 557 000 8 419 000

Sum Samiske formål 314 707 000

Nasjonale minoriteter

567 Nasjonale minoriteter

22 Kollektiv oppreisning til norske rom 
mv. 3 000 000

60 Tiltak for rom, kan overføres 6 200 000

70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 7 100 000

71 Tilskudd til Romanifolkets/taternes 
kulturfond 5 300 000

72 Det Mosaiske Trossamfund 6 840 000

73 Tilskudd til kvensk språk og kultur 4 700 000 33 140 000

Sum Nasjonale minoriteter 33 140 000

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

571 Rammetilskudd til kommuner

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 37 284 000

60 Innbyggertilskudd 118 428 306 000

61 Distriktstilskudd Sør-Norge 408 811 000

62 Nord-Norge- og Namdalstilskudd 1 611 747 000

63 Småkommunetilskudd 963 501 000

64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under  
kap. 572, post 64 1 849 000 000

66 Veksttilskudd 440 616 000

67 Storbytilskudd 459 985 000 124 199 250 000

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

60 Innbyggertilskudd 31 475 175 000

62 Nord-Norge-tilskudd 642 399 000

64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under  
kap. 571, post 64 619 000 000 32 736 574 000

573 Kommunereform

60 Engangskostnader og reformstøtte 
ved kommunesammenslåing 100 000 000 100 000 000

575 Ressurskrevende tjenester

60 Toppfinansieringsordning,  
overslagsbevilgning 9 271 000 000 9 271 000 000

Kap. Post Kroner Kroner Kroner
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576 Vedlikehold og rehabilitering

60 Tilskudd til vedlikehold og  
rehabilitering i kommuner 500 000 000 500 000 000

578 Valgdirektoratet

01 Driftsutgifter 65 100 000 65 100 000

579 Valgutgifter

01 Driftsutgifter 20 462 000 20 462 000

Sum Rammeoverføringer til 
kommunesektoren mv. 166 892 386 000

Bolig, bomiljø og bygg

580 Bostøtte

70 Bostøtte, overslagsbevilgning 2 763 000 000 2 763 000 000

581 Bolig- og bomiljøtiltak

75 Tilskudd til etablering og tilpasning av 
bolig 465 024 000

76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres 793 270 000

77 Kompetansetilskudd til bærekraftig 
bolig- og byggkvalitet, kan overføres 26 100 000

78 Boligsosialt kompetansetilskudd,  
kan overføres 58 400 000

79 Tilskudd til heis og tilstands-
vurdering, kan overføres 100 000 000 1 442 794 000

585 Husleietvistutvalget

01 Driftsutgifter 25 758 000 25 758 000

587 Direktoratet for byggkvalitet

01 Driftsutgifter 86 048 000

22 Kunnskapsutvikling og  
informasjonsformidling 54 646 000

70 Tilskudd til Lavenergiprogrammet 6 586 000 147 280 000

Sum Bolig, bomiljø og bygg 4 378 832 000

Planlegging, byutvikling og geodata

590 Planlegging og byutvikling

61 Bærekraftig byutvikling, kan overføres 19 088 000

65 Områdesatsing i byer, kan overføres 29 841 000

71 Internasjonale organisasjoner 720 000

72 Tilskudd til bolig-, by og  
områdeutvikling, kan overføres 55 245 000

Kap. Post Kroner Kroner Kroner
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81 Lokal kompetanse og universell 
utforming, kan overføres 4 476 000 109 370 000

595 Statens kartverk, arbeid med  
tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur

01 Driftsutgifter 312 011 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 483 375 000

30 Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, 
kan overføres 60 000 000 855 386 000

Sum Planlegging, byutvikling og 
geodata 964 756 000

Statsbankene

2412 Husbanken

01 Driftsutgifter 345 474 000

21 Spesielle driftsutgifter 12 353 000

45 Større utstyrsanskaffelser og  
vedlikehold, kan overføres 50 966 000

71 Tap på utlånsvirksomhet 13 000 000

72 Rentestøtte 7 300 000

90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning 16 791 000 000 17 220 093 000

Sum Statsbankene 17 220 093 000

Statens forretningsdrift

2445 Statsbygg

24 Driftsresultat 

1 Driftsinntekter -4 284 000 000

2 Driftsutgifter 1 914 155 000

3 Avskrivninger 1 033 814 000

4 Renter av statens kapital 69 800 000

5 Til investeringsformål 1 029 976 000 -236 255 000

30 Prosjektering av bygg, kan overføres 102 613 000

31 Igangsetting av ordinære  
byggeprosjekter, kan overføres 372 600 000

32 Prosjektering og igangsetting av 
kurantprosjekter, kan overføres 201 000 000

33 Videreføring av ordinære  
byggeprosjekter, kan overføres 2 107 450 000

34 Videreføring av kurantprosjekter,  
kan overføres 623 290 000

Kap. Post Kroner Kroner Kroner
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Inntekter:

45 Større utstyrsanskaffelser og  
vedlikehold, kan overføres 179 344 000

49 Kjøp av eiendommer, kan overføres 73 944 000 3 423 986 000

2465 Statens kartverk

24 Driftsresultat 

1 Driftsinntekter -1 217 876 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 1 198 747 000

3 Avskrivninger 19 155 000

4 Renter av statens kaptial -26 000

45 Større utstyrsanskaffelser og  
vedlikehold, kan overføres 26 394 000 26 394 000

Sum Statens forretningsdrift 3 450 380 000

Sum departementets utgifter 202 035 272 000

Kap. Post Kroner Kroner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

02 Ymse inntekter 20 915 000

03 Brukerbetaling for tilleggstjenester fra  
departementene 119 308 000 140 223 000

3525 Fylkesmannsembetene

01 Inntekter ved oppdrag 157 903 000 157 903 000

3531 Eiendommer til kongelige formål

01 Ymse inntekter 103 000 103 000

3533 Eiendommer utenfor  
husleieordningen

02 Ymse inntekter 3 036 000 3 036 000

3540 Direktoratet for forvaltning og IKT

03 Diverse inntekter 3 050 000

04 Internasjonale oppdrag 667 000

05 Betaling for bruk av elektronisk ID og Sikker digital 
posttjeneste 14 415 000

06 Betaling for tilleggstjenester knyttet til elektronisk ID 
og Sikker digital posttjeneste 1 698 000 19 830 000

3562 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

02 Diverse inntekter 2 046 000 2 046 000

3563 Internasjonalt reindriftssenter

Kap. Post Kroner Kroner Kroner
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02 Diverse inntekter 2 557 000

03 Leieinntekter 350 000 2 907 000

3585 Husleietvistutvalget

01 Gebyrer 1 094 000 1 094 000

3587 Direktoratet for byggkvalitet

01 Diverse inntekter 100 000

04 Gebyrer, sentral godkjenning foretak 45 043 000 45 143 000

3595 Statens kartverk, arbeid med  
tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

01 Gebyrinntekter tinglysing 422 457 000 422 457 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet 794 742 000

Ymse inntekter

5312 Husbanken

01 Gebyrer m.m. 12 823 000

11 Tilfeldige inntekter 30 870 000

90 Avdrag 11 000 000 000 11 043 693 000

Sum Ymse inntekter 11 043 693 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forreningsdrift i samband med 
nybygg, anlegg mv.

5445 Statsbygg

39 Avsetning til investeringsformål 1 029 976 000 1 029 976 000

5446 Salg av eiendom, Fornebu

40 Salgsinntekter, Fornebu 200 000 200 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål 
og inntekter av statens forreningsdrift i samband med 
nybygg, anlegg mv. 1 030 176 000

Renter og utbytte mv.

5615 Husbanken

80 Renter 3 093 000 000 3 093 000 000

5616 Kommunalbanken AS

85 Aksjeutbytte 417 000 000 417 000 000

Sum Renter og utbytte mv. 3 510 000 000

Sum departementets inntekter 16 378 611 000

Kap. Post Kroner Kroner
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Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 kan:
1.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også 
kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle 
mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

2. overskride bevilgningen under kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedli-
kehold, med et beløp som tilsvarer regnskapsførte inntekter fra salg av anleggsmidler under kap. 
5465 Statens kartverk, post 49 Salg av anleggsmidler. Ubrukte inntekter fra slikt salg kan tas med ved 
utregning av overført beløp. 

III

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet i statsbudsjettet for 2016 
kan utgiftsføre uten bevilgning:

1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Ramme-
tilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på 
rammetilskudd som forskudd på rammetil-
skudd for 2017 til kommuner.

2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Ramme-
tilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd 
på rammetilskudd som forskudd på rammetil-
skudd for 2017 til fylkeskommuner.

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 500 post 01 kap. 3500 post 01

kap. 510 post 01 kap. 3510 postene 02 og 03

kap. 525 post 21 kap. 3525 post 01

kap. 533 post 01 kap. 3533 post 02

kap. 540 post 01 kap. 3540 postene 03 og 04

kap. 540 post 21 kap. 3540 post 03

kap. 540 post 22 kap. 3540 post 05

kap. 540 post 23 kap. 3540 post 06

kap. 554 post 01 kap. 3554 post 01

kap. 562 postene 01 og 21 kap. 3562 post 02

kap. 563 post 01 kap. 3563 post 03

kap. 563 post 21 kap. 3563 post 02

kap. 585 post 01 kap. 3585 post 01

kap. 587 post 01 kap. 3587 post 04

kap. 595 post 01 kap. 3595 post 01

kap. 2412 post 01 kap. 5312 post 01
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IV

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet i 2016 kan omdisponere 
inntil 15 mill. kroner mellom kap. 595 Statens 
kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geo-
grafisk infrastruktur, post 01 Driftsutgifter og post 
21 Spesielle driftsutgifter, og kap. 2465 Statens 
kartverk, post 45 Større utstyrskanskaffelser og 
vedlikehold. 

V

Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet i 2016 kan fravike spesifika-
sjonene under kap. 2465 Statens kartverk, post 24 
Driftsresultat, ved bruk av reguleringsfondet. 

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet i 2016 kan foreta bestillin-
ger av kartgrunnlag utover gitt bevilgning under 
kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing 
og nasjonal geografisk infrastruktur, post 21 Spe-
sielle driftsutgifter, men slik at rammen for nye 
bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 
250 mill. kroner.

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet i 2016 kan nettoføre som 
utgiftsreduksjon under kap. 525 Fylkesmannsem-
betene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner 
av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen 
samordner utgiftene. 

VIII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd 
utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 
følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

551 Regional utvikling og nyskaping

61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for 
økt arbeidsgiveravgift 50,0 mill. kroner

581 Bolig- og bomiljøtiltak

76 Tilskudd til utleieboliger 656,0 mill. kroner

77 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet 34,5 mill. kroner

78 Boligsosialt kompetansetilskudd 58,5 mill. kroner

590 Planlegging og byutvikling

72 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling 22,3 mill. kroner
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IX

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2016 kan gi tilsagn om lån for 18 mrd. kroner. Lånene vil bli 
utbetalt i 2016 og senere år.

Bygge- og eiendomsfullmakter

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

X

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet i 2016 kan:
1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, 

med inntil 250 mill. kroner, mot dekning i regu-
leringsfondet.

2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, 
med beløp som tilsvarer netto gevinst fra salg 
av eiendommer.

XI

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet i 2016 kan omdisponere:
1. under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor hus-

leieordningen, mellom postene 31 og 33.
2. under kap. 531 Eiendommer til kongelige for-

mål, fra post 01 til 45.
3. under kap. 533 Eiendommer utenfor husleie-

ordningen, fra post 01 til 45.
4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 

30, 31, 33, 45 og 49. 
5. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 

og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å 
kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen 
av et byggeprosjekt under kurantordningen.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i 
investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet i 2016 kan pådra staten for-
pliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre 
byggeprosjekter og andre investeringsprosjekter 
som er omtalt under kap. 530 Byggeprosjekter 
utenfor husleieordningen, kap. 531 Eiendommer 
til kongelige formål, kap. 532 Utvikling av Forne-
buområdet, kap. 533 Eiendommer utenfor husleie-
ordningen og kap. 2445 Statsbygg, innenfor de 
kostnadsrammene som er omtalt i Prop. 1 S 
(2015–2016) eller i tidligere proposisjoner til Stor-
tinget.

XIII

Fullmakter som gjelder 
kurantprosjektordningen

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet i 2016 kan: 
1. sette i gang byggeprosjekter under kap. 2445 

Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangset-
ting av kurantprosjekter, uten at disse er omtalt 
med kostnadsramme overfor Stortinget, når 
leietakeren har de husleiemidlene det er behov 
for innenfor gjeldende budsjettrammer. 

2. pådra staten forpliktelser utover budsjettåret, 
innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner
for gamle og nye forpliktelser, ved gjennom-
føring av kurante byggeprosjekter under kap. 
2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og 
igangsetting av kurantprosjekter og post 34 
Videreføring av kurantprosjekter.
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XIV

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet i 2016 kan:
1. godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av 

eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av 
statlige virksomheter som ikke har egen salgs-
fullmakt, for inntil 750 mill. kroner.

2. godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved 
salgsinntekter, innsparte midler eller midler 
fra reguleringsfondet for inntil 300 mill. kroner 
totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Stats-
bygg, post 49. 

3. korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene 
hvor prosjekterings- og investeringsmidler ført 
på kap. 2445 Statsbygg blir overført til andre 
budsjettkapitler eller prosjektene ikke blir rea-
lisert. 

XV

Kostnadsrammen for minnested for 22. juli 
i Hole kommune

Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for 
minnested etter angrepet på Utøya ved Sørbråten 
i Hole kommune økes til 20,3 mill. kroner, i pris-
nivå per 1. juli 2016.
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1.1 Omtale av tiltak innenfor den 
brede distriktspolitikken 

Omtalen skal vise statlig innsats og tiltak over tid som er viktige for å nå regional- og distriktspolitiske 
mål. Utvalget av tiltak og ordninger er basert på en kartlegging av relevante statlige tiltak. Tiltakene er i 
hovedsak knyttet til det distriktspolitiske virkeområdet.

Mange landsdekkende ordninger er viktige for å nå de regional- og distriktspolitiske målene. Det 
gjelder eksempelvis veitiltak, høyere utdanning, forskning og utvikling, arbeidsmarkedstiltak og overfø-
ringer til kommunene. Disse er likevel ikke tatt med i oversikten, ettersom det er problematisk å skille ut 
regional- og distriktspolitiske deler fra helheten.

For 2016 foreslår Regjeringen at det bevilges i underkant av 1,8 mrd. kroner over programkategori 
13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Dette må ses i sammenheng med omfanget av den brede distriktspo-
litikken, som for 2016 beløper seg til om lag 41,3 mrd. kroner. Det er en økning på 1,1 pst. sammenliknet 
med tilsvarende poster i saldert budsjett for 2015. 

Figur 1.1 Utvikling i den brede distriktspolitikken 2003–2016 

De omtalte tiltakene er delt i to kategorier:
– Kategori A: Tiltak og ordninger som har distriktspolitiske mål som begrunnelse, eller som favoriserer 

distriktsområder utover kompensasjon for å oppnå likeverdige tilbud.
– Kategori B: Tiltak og ordninger med bevilgninger på over 10 mill. kroner som skal utjevne og kompen-

sere mellom geografiske områder eller som er særlig viktige for verdiskaping, sysselsetting eller 
bosetting i distriktsområder. 

Av målrettede distriktspolitiske tiltak (kategori A) utgjør økonomisk politikk over 90 pst. av innsatsen, 
totalt 20,7 mrd. kroner. Provenytapet av den differensierte arbeidsgiveravgiften er det største enkelttilta-
ket med 14,8 mrd. kroner. Regjeringens forslag innebærer at den største prosentvise veksten i 2016 også 
vil komme innenfor økonomisk politikk. 
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Økonomisk politikk

 1 Fra og med 2015 gis ikke kompensasjon som en særskilt tildeling, men inngår i basisrammen i skjønnstilskuddet til kommunene.

Næringspolitikk

Størstedelen av tabell 1.2 viser tilskuddsordninger til landbruket. Viktige tiltak rettet mot fiskerinærin-
gen er også tatt med.

Landbruk er tradisjonelt en av de viktigste næringene i distriktene. I de årlige jordbruksoppgjørene 
blir det forhandlet om størrelsen på tilskuddene til landbruket. En del tilskudd innenfor landbruket har 
distriktspolitisk begrunnelse, for eksempel pristilskudd for melk og distrikts- og kvalitetstilskudd for 
frukt, bær, veksthusgrønnsaker og poteter. Disse tilskuddene går derfor inn under kategori A.

Tabell 1.1 Differensiert arbeidsgiveravgift og kompenserende tiltak for økt arbeidsgiveravgift

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning Dep. Kat. Kap./post Regnskap 
2014

Budsjett 
2015

Forslag 
2016

Differensiert arbeidsgiveravgift  
i privat sektor 

FIN A inntektstap 8 010 000 8 300 000 8 570 000

Differensiert arbeidsgiveravgift  
i offentlig sektor

FIN A inntektstap 5 810 000 6 030 000 6 220 000

Kompensasjon i kommunesektoren  
der differensiert arbeidsgiveravgift  
ikke er gjeninnført1

KMD A 571/64 395 106 0 0

572/64 70 535 0 0

Kompensasjon for økt  
arbeidsgiveravgift

SD A 1320/34 76 494 333 000 339 900

SD A 1350/34 8 784 20 500 31 000

SD A 1360/34 0 58 000 49 300

Næringsrettede midler til regional  
utvikling, kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift

KMD A 551/61 505 447 360 700 205 302

Tabell 1.2 Næringspolitikk

 (i 1 000 kr)

Tiltak/ordning Dep. Kat. Kap./post Regnskap 
2014

Budsjett 
2015

Forslag 
2016

Pristilskudd melk LMD A 1150/73 587 614 589 907 610 900

Distriktstilskudd for frukt, bær, grønn-
saker og potet 

LMD A 1150/73 79 115 89 100 86 400

Pristilskudd kjøtt LMD A 1150/73 787 679 806 200 1 072 600

Distriktstilskudd egg LMD A 1150/73 7 847 8 100 5 425

Driftstilskudd melkeproduksjon og 
kjøttfeproduksjon 

LMD B 1150/74 1 372 906 1 353 300 1 312 600

Tilskudd til husdyr LMD B 1150/74 2 503 614 2 585 210 2 351 110
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Tilskudd til norsk ull LMD B 1150/73 122 812 126 400 124 500

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid LMD B 1150/78 1 176 592 1 188 919 1 177 719

Tilskudd til areal og kulturlandskap LMD B 1150/74 3 198 002 3 149 200 3 137 200

Frakttilskudd LMD B 1150/73 315 092 329 500 346 855

Fradrag i positiv næringsinntekt for 
jordbruk

FIN B inntektstap 935 000 955 000 995 000

Reindriftsavtalen LMD B 1151 108 452 111 500 113 000

Fradrag i positiv næringsinntekt for 
reindrift

FIN B inntektstap 9 000 10 000 9 000

Miljøtiltak LMD B 1150/50 175 722 213 000 193 000

Tilskudd til dyreavl m.m. LMD B 1150/77 85 926 84 900 86 500

Tilskudd til pelsdyrfôrlag LMD B 1150/77 23 200 17 800 0

Tilskudd til regionale miljøprogram LMD B 1150/74 430 875 436 500 428 500

Bygdeutvikling LMD B 1150/50 573 990 605 000 614 000

Avskriving av BU-støtte ved investerings-
støtte i det distriktspolitiske 
virkeområdet

FIN A inntektstap 95 000 95 000 95 000

Skogfondsordningen FIN B inntektstap 105 000 105 000 105 000

Direkte utgiftsføring av skogsvei-
investeringer

FIN B inntektstap 25 000 25 000 25 000

Lav skogfaktor i formuesskatten FIN B inntektstap 10 000 10 000 12 000

Rentestøtte LMD B 1150/50 58 127 62 300 60 000

Skogbruk og bioenergi LMD B 1150/50 227 373 274 000 281 000

Områderettet innsats LMD B 1150/50 10 376 0 0

Geologisk kartleggingsprogram  
i Nordland, Troms og Finnmark

NFD B 905/01 25 000 20 000 17 5002

Oppgradering av Andøya  
Rakettskytefelt

NFD B 922/72 6 000 0 0

Tabell 1.2 Næringspolitikk

 (i 1 000 kr)

Tiltak/ordning Dep. Kat. Kap./post Regnskap 
2014

Budsjett 
2015

Forslag 
2016
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 1 Fordeling av bevilgning blir gjort av Nærings- og fiskeridepartementet etter at Stortinget har vedtatt bevilgning.
 2 Anslag.

Infrastruktur

Tabell 1.3 viser flere tiltak som skal medvirke til å redusere ekstrakostnader som følger av avstands-
ulemper. I tillegg til tiltakene omtalt i tabellen er samferdselsbudsjettet generelt, særlig riksveibevilgnin-
gene, et vesentlig virkemiddel for å redusere distriktenes avstandsulemper.

Administrasjonsstøtte for distrikts- 
rettede såkornfond

NFD B 2421/78 4 200 4 300 4 400

Føringstilskudd1 NFD A 919/75 27 557 26 000

Garantilott1 NFD B 919/75 3 136 3 200

Marint verdiskapingsprogram NFD B 2421/75 31 541 0 0

Særfradrag for fiskere FIN B inntektstap 245 000 215 000 215 000

Avskriving av investeringsstøtte under 
KMD i det distriktspolitiske  
virkeområdet

FIN A inntektstap 50 000 50 000 50 000

Tabell 1.3 Infrastruktur

 (i 1 000 kr)

Tiltak/ordning Dep. Kat. Kap./post Regnskap 
2014

Budsjett 
2015

Forslag 
2016

Kjøp av innenlandske flyruter SD B 1310/70 647 418 708 928 766 400

Rentekompensasjon for transporttiltak  
i fylkene

SD B 1320/61 225 000 221 500 192 500

Skredsikring fylkesveger SD B 1320/62 1 088 701 580 356 596 000

Kjøp av sjøtransporttjenester på  
strekningen Bergen–Kirkenes  
(sikrer daglig helårig transporttilbud)

SD B 1330/70 735 539 756 090 731 500

Kjøp av post- og banktjenester SD B 1370/70 270 000 418 000 403 000

Tilskudd til bredbåndsutbygging SD B 1380/71 103 153 110 000 51 500

Fiskerihavner og farleier mv. SD B 1360/30 656 981 582 511 553 200

Tilskudd til fiskerihavneanlegg SD B 1360/60 72 059 63 963 20 500

Tilskudd til havnesamarbeid SD B 1360/71 0 10 000 10 300

Tilskudd til utjevning av overføringstariff OED B 1820/73 30 000 40 000 10 000

Flom- og skredforebygging OED B 1820/22 282 563 258 404 425 000

Tilskudd til flom- og skredforebygging OED B 1820/60 19 743 14 000 14 000

Tilskudd til flom- og skredforebygging OED B 1820/72 2 263 2 000 2 000

Tabell 1.2 Næringspolitikk

 (i 1 000 kr)

Tiltak/ordning Dep. Kat. Kap./post Regnskap 
2014

Budsjett 
2015

Forslag 
2016
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Velferd, oppvekst og miljø

For helse er det overordnede målet at helsetjenestetilbudet skal være likeverdig uavhengig av bosted, 
alder, kjønn og sosial status. Dette blir sikret gjennom midler til spesialisthelsetjenesten og gjennom 
inntektssystemet for kommunene.

Viktige tiltak er tilskudd som skal medvirke til å styrke stabiliteten og rekrutteringen til allmenn-
legetjenesten og andre helsetjenester i distriktene. I tillegg blir det gitt egne tilskudd til apotek i utkant-
kommuner for å sikre tilgang på medisiner.

For kultur viser tabell 1.4 ordninger som i hovedsak er knyttet til tilbudet i distriktene og i landsdeler 
utenfor det sentrale Østlandet.

Generelle landsdekkende velferdsordninger, som arbeidsmarkedstiltak, er ikke tatt med i denne 
oversikten.

Tabell 1.4 Velferd, oppvekst og miljø

 (i 1 000 kr)

Tiltak/ordning Dep. Kat. Kap./post Regnskap 
2014

Budsjett 
2015

Forslag 
2016

Tilskudd til apotek1 HOD B 751/70 3 426 3 500

Forsøk og utvikling i primær-
helsetjenesten

HOD B 762/70 8 000 6 300 6 300

Forsøks- og utviklingstiltak innen  
tannhelsetjenesten

HOD B 770/70 48 000 70 000 90 000

Fraktrefusjonsordning for  
legemiddel1

HOD B 751/70 18 643 18 000

Sykestuefinansiering, Finnmark HOD A 732/70 8 900 9 100 9 300

Landsdelsmusikere i Nord- 
Norge

KUD A 323/60 19 959 20 338

Det nasjonale museums- 
nettverket

KUD B 328/70 1 035 469 1 082 552 1 111 270

Rikskonsertene KUD B 323/01 165 425 163 696 164 115

Riksteatret KUD B 324/01 77 412 72 875 73 170

KUD B 324/21 64 412 59 833 60 291

Musikk- og scenekunstformål: 
region-, landsdels- og knute-
punktinstitusjoner

KUD B 323/71 227 668 240 026 279 271

KUD B 323/72 80 909 82 138 02

KUD B 324/71 467 949 482 658 495 828

KUD B 324/72 3 991 4 123 02

Billedkunst og museumsformål: 
knutepunktinstitusjoner

KUD B 322/72 6 839 6 997 02

Regionale filmsentre og tilskudd 
til regionale filmtiltak for barn og 
unge

KUD A 334/73 46 081 47 601 50 500

Erstatning for beitedyr tatt av 
rovvilt

KLD B 1420/72 128 321 150 755 144 837
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1 Beløpet for 2016 avklares i tildelingsbrev.
2 Bevilgningene til knutepunktordningen for festivalstøtte er foreslått overført til Norsk kulturfond fra 2016. Forslaget gir ingen 

reduksjon i den samlede festivalstøtten, men tilskuddene vil da ikke lenger være øremerket de enkelte festivalene. Tilskuddene 
til Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge er foreslått opprettholdt som øremerkede tilskudd, men foreslås overført 
fra kap. 323, post 72 til post 71.

Spesielle tiltak for Finnmark og Nord-Troms

Tabell 1.5 viser en oversikt over viktige ordninger i tiltakssonen som kun gjelder for Finnmark og Nord-
Troms. De viktigste ordningene er innenfor skatte- og avgiftspolitikken. Den mest omfattende ordningen 
i Finnmark og Nord-Troms er likevel fritaket for arbeidsgiveravgift, som kommer inn under den samlede 
summen for differensiert arbeidsgiveravgift i tabell 1.1. 

Tilskudd til rovvilttiltak KLD B 1420/73 64 327 68 077 70 051

Tilskudd til kalking og lokale 
fiskeformål

KLD B 1427/22 189 505 249 740 233 943

Tilskudd til kalking og lokale 
fiskeformål

KLD B 1427/70 27 152 22 600 23 255

Verdiskaping på kulturminne-
området

KLD B 1429/77 7 750 7 964 0

Pilotordning skogplanting som 
klimatiltak

KLD B 1420/37 0 15 000 15 000

Restaurering av myr KLD B 1420/38 0 3 000 13 000

Midler til nye studieplasser til 
desentralisert høyere utdanning

KD B 260/50 0 0 2 484

Midler til fleksibel og 
desentralisert høyere utdanning

KD B 280/50 25 500 26 200 25 400

KD B 281/70 15 000 15 000 9 500

Tabell 1.4 Velferd, oppvekst og miljø

 (i 1 000 kr)

Tiltak/ordning Dep. Kat. Kap./post Regnskap 
2014

Budsjett 
2015

Forslag 
2016

Tabell 1.5 Særskilte tiltak for Finnmark og Nord-Troms

(i 1 000 kr)

Politikkområde Tiltak/ordning Dep. Kat. Kap./post Regnskap 
2014

Budsjett 
2015

Forslag 
2016

Økonomisk  
politikk

Lavere skatt på alminnelig 
inntekt

FIN A inntektstap 505 000 545 000 570 000

 Særskilt fradrag i alminnelig  
inntekt

FIN A inntektstap 205 000 230 000 240 000

 Lav sats og fritak for el-avgift  
i tiltakssonen 

FIN A inntektstap 195 000 230 000 240 000

 Lavere toppskatt for Finnmark  
og Nord-Troms

FIN A inntektstap 35 000 35 000 35 000

 Fradrag i positiv næringsinntekt 
for skiferdrivere i Finnmark og 
Nord-Troms

FIN A inntektstap 1 000 1 000 1 000
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På flere politikkområder er det etablert særordninger og prioritet i virkemiddelbruken for Nord-Norge i 
tillegg til ordningene for tiltakssonen. Tabell 1.6 viser fordelen av fritak for merverdiavgift på strøm, av 
småkommunetilskuddet, distriktstilskuddet og Nord-Norge-tilskuddet, samt av regionaltilskuddet i kom-
muneøkonomien. Postene under kap. 571 og kap. 572 er nærmere omtalt under programkategori 13.70. 

1.2 Programmer og tiltak finansiert 
over programkategori 13.50  
– rapportering for 2014

Under punkt 1.2–1.4 gis en oversikt over tiltak som er finansiert over programkategori 13.50 Distrikts- og 
regionalpolitikk. 

Tiltak og programmer over kap. 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling og 
post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, finansieres 
og forvaltes i hovedsak av fylkeskommunene og Innovasjon Norge, og betegnes som regionale midler. 

Nærings- 
politikk

Omstillingstiltak i indre  
Finnmark

LMD B 1142/71 5 560 9 834 9 519

Utdanning og 
forskning

Ettergivelse av utdanningslån KD A 2410/73 110 109 106 500 119 200

Oppvekst og 
omsorg

Særskilt tillegg til barnetrygden BLD A 845/70 19 400 0 0

Levekår,  
miljøvern og 
offentlige  
tjenester

Rettshjelpskontor i indre  
Finnmark

JD A 470/72 1 400 0 0

Distribusjonstilskudd til aviser  
i Finnmark

KUD A 335/77  1 983 2 048 2 087

Tabell 1.6 Fritak for merverdiavgift på strøm i Nord-Norge og rammetilskudd til kommunene

(i 1 000 kr)

Tiltak/ordning Dep. Kat. Kap./post Regnskap 
2014

Budsjett 
2015

Forslag 
2016

0-sats for merverdiavgift ved forbruk av 
elektrisk kraft og energi fra andre fornybare 
energikilder i Nord-Norge

FIN A inntekts-
tap

785 000 810 000 850 000

Rammetilskudd til kommunene, småkommune-
tilskuddet (tidligere regionaltilskudd)

KMD A 571/63 946 140 963 501 963 501

Rammetilskudd til kommunene, distriktstil-
skudd Sør-Norge

KMD A 571/61 378 317 396 917 408 811

Rammetilskudd til kommunene i Nord-Norge 
og Namdal

KMD A 571/62 1 503 297 1 506 813 1 611 747

Rammetilskudd til fylkeskommunene i Nord-
Norge

KMD A 572/62 599 430 622 092 642 399

Tabell 1.5 Særskilte tiltak for Finnmark og Nord-Troms

(i 1 000 kr)

Politikkområde Tiltak/ordning Dep. Kat. Kap./post Regnskap 
2014

Budsjett 
2015

Forslag 
2016
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Tiltak og programmer over kap. 552, post 62 Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling og post 72 
Nasjonale tiltak for regional utvikling forvaltes av Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet, Mentor AS 
og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og betegnes som nasjonale midler. Regionale og nasjo-
nale midler presenteres hver for seg, og tiltakene listes så opp i alfabetisk rekkefølge. 

Tiltakene beskrives kort ut fra finansiering, aktiviteter, nedslagsfelt (geografi) og resultater basert på 
rapporteringen for 2014 fra forvalterne, samt evalueringer. Kvinneandelen oppgis for enkelte tiltak. 
Under finansiering oppgis tilsagnsbeløp over programkategori 13.50. Ved samfinansiering med andre 
departementer oppgis i tillegg totalt tilsagnsbeløp. I omtalen av aktiviteter og resultater skilles det deri-
mot ikke systematisk mellom midler fra departementet og fra andre kilder, da det er vanskelig å isolere 
resultatene ut fra finansieringskilde. Mer detaljert informasjon om ordningene finnes på nettsidene til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og øvrige forvaltere. 

Tiltak med en årlig tildeling på 1 mill. kroner eller mindre på kap. 552, post 72 er ikke omtalt i dette 
vedlegget. 

Det er gjort endringer i målstrukturen for programkategori 13.50 i 2015 og 2016. I 2015 endret delmål 
1.1 og delmål 1.2. rekkefølge. Ny rekkefølge er brukt gjennomgående i budsjettproposisjonen (se tabell 
6.8), også for rapporteringen for 2014. For 2016 er delmål 1.4 lagt til. Det er ikke rapportert på dette 
målet for 2014. 

1.3 Regionale midler: Tiltak finansiert 
over kap. 551, postene 60 og 61 

Bredbånd, mobil og IKT-tiltak (fylkeskommunene)

Målet er å bedre den digitale infrastrukturen i områder der kommersielle aktører ikke finner det lønn-
somt. Hovedvekten av midlene kom i 2014 fra et øremerket tilskudd fra daværende Kommunal- og 
regionaldepartementet til bredbåndsutbygging. De øremerkede midlene ble forvaltet av Norsk kommu-
nikasjonsmyndighet (Nkom). Samferdselsdepartementet finansierer også tilskuddsordningen. For nær-
mere omtale, se Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon. 

Finansiering: 
Det ble gitt 95,4 mill. kroner i tilsagn under 
delmål 2.2. Av dette var 57,8 mill. kroner forvaltet 
av Norsk kommunikasjonsmyndighet. Til 
sammen forvaltet Nkom 159,4 mill. kroner.

Aktiviteter: 
Tilskuddene gikk til 35 prosjekter med utbygging av 
aksessnett, nedgraving av trekkrør for bredbånd og 
utbygging av nødvendig stamnett. 

Nedslagsfelt:
Geografi: 99 pst. av midlene ble gitt innenfor  
det distriktspolitiske virkeområdet.

Resultater: 
Tilskuddene forventes å gi 10 800 husstander ny eller 
forbedret bredbåndsdekning. Dekningsrapporten for 
2014 fra Nexia viser at om lag 4 000 husstander 
mangler et tilbud om minst 2 Mbit/s nedstrøms-
kapasitet. Dette er en økning fra 2013, som primært 
skyldes et redusert tilbud om bredbånd over telefoni-
nettet. Tilbudet om bredbånd med høyere kapasite-
ter fortsetter å vokse, men det er forskjell i tilgangen 
på høykapasitetsnett mellom tettbygde og spredt-
bygde strøk, henholdsvis 91 og 23 pst. dekning. 
Tilbudet om høykapasitetsnett har imidlertid vokst 
mer i spredtbygde strøk enn i tettsteder.
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Distriktsrettede risikolån og garantier (Innovasjon Norge)

Målet med ordningen er å finansiere prosjekter der risikoen i utgangspunktet er stor, og hvor Innovasjon 
Norges medvirkning har betydning for om prosjektet kan gjennomføres. Samtidig skal det være realis-
tiske muligheter for at prosjektet eller investeringen oppnår lønnsomhet i framtiden. Målgruppen er små 
og mellomstore bedrifter, normalt med inntil 100 ansatte. Risikolån kan benyttes til prosjekter og investe-
ringer som er knyttet til blant annet nyetablering, nyskaping, omstilling og utvikling.

Distriktsutviklingstilskudd (Innovasjon Norge)

Målet er å stimulere bedrifter innenfor det distriktspolitiske virkeområdet til å gjennomføre prosjekter 
som ikke ville blitt realisert i samme grad uten offentlige lån og/eller tilskudd. Prosjektene skal styrke 
kompetanse, eksterne samarbeidsrelasjoner, organisering, produkt- og prosessutvikling eller markedsut-
vikling. Tilskuddene kan gis til ulike former for bedriftsutvikling (myke investeringer) og til finansiering 
av fysiske investeringer. Tilskuddene benyttes til prosjekter med verdiskapingspotensial og skal også 
bidra til å internasjonalisere næringslivet. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter, normalt med 
inntil 100 ansatte. Støtte kan gis både til nyetableringer og til etablerte bedrifter. 

Finansiering:
Tapsfondsavsetninger ble kalkulert til 41,9 mill. 
kroner. Etter en totalvurdering av porteføljen ble 
det satt av 42,5 mill. kroner. Samlede bokførte tap 
på distriktsrettede risikolån og garantier i 2014 var 
24,4 mill. kroner mot 64,3 mill. kroner i 2013. 
Tapene på risikolån utgjorde 2 pst. av porteføljen.

Aktiviteter:
I 2014 ble det gitt nye tilsagn på 277,2 mill. kroner i 
distriktsrettede risikolån og garantier. Totalt 102 
lånetilsagn og 8 tilsagn til garantier. Målt i antall til-
sagn er aktivitetsnivået stabilt. Ved utgangen av 
2014 var løpende lån og tilsagn på til sammen 1 811 
mill. kroner.

Nedslagsfelt:
Geografi: Alle tilsagn ble gitt til bedrifter innenfor 
det distriktspolitiske virkeområdet.
Prioriterte grupper: 26 pst. av prosjektene ble 
definert som kvinnerettet. 
Totalt gikk 23 pst. av tilsagnsbeløpet på lån til 
gründere. 

Resultater:
Menon evaluerte ordningene høsten 2013. Evalue-
ringen konkluderer med at låneordningen retter 
seg mot et marked med betydelige former for 
markedssvikt, og det er påvist at det er behov for 
ordningen. Låneordningen fremstår som samfunns-
økonomisk lønnsom. Tall fra Innovasjon Norges 
mål- og resultatsystem viser at bedrifter som har 
fått tilsagn, har vesentlig høyere vekst i omsetning, 
produktivitet og verdiskaping enn tilsvarende 
bedrifter. 

Finansiering:
Det ble gitt totalt 382 mill. kroner i tilsagn under 
delmål 1.1 (231 mill. kroner), 1.2 (2 mill. kroner) og 
1.3 (149 mill. kroner). Tilsagnene fordelte seg mel-
lom investeringstilskudd (133,5 mill. kroner) og 
bedriftsutviklingstilskudd (248,5 mill. kroner). 

Aktiviteter:
Det ble gitt totalt 893 tilsagn, fordelt på 676 bedrifts-
utviklingstilskudd og 217 investeringstilskudd.

Nedslagsfelt:
Geografi: 94 pst. av midlene ble gitt innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet.
Prioriterte grupper: 35 pst. av bedriftsutviklings-
tilskuddene og 33 pst. av investeringstilskuddene 
ble definert som kvinnerettet.

Resultater:
I Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 
(førundersøkelsen) fra 2015, som undersøkte 
tilskudd gitt i 2014, svarte 66 pst. av bedriftene at 
tilskuddet var svært viktig for å bedre konkurranse-
evnen. 94 pst. svarte at tiltaket/prosjektet de søkte 
finansiering til, ikke hadde blitt gjennomført uten 
tilskuddet fra Innovasjon Norge.
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Distriktsrettet etablerertilskudd (Innovasjon Norge)

Målet er å stimulere til økt etableringsvirksomhet for å skape varige og lønnsomme arbeidsplasser. Eta-
blerertilskudd kan gis til bedrifter som er under fem år gamle, som har en nyskapende forretningsidé og 
har potensial for vekst og verdiskaping. Målgruppen er bedriftsetablerere i alle deler av landet, men med 
særlig vekt på etablerere innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Nærings- og fiskeridepartementet 
finansierer også en landsdekkende ordning for etablerertilskudd, som i 2014 innvilget etablerertilskudd 
på totalt 146,6 mill. kroner. Fase en er markedsavklaring med mindre tilskudd slik at flere gründere får 
muligheten til å teste ut sine ideer. I fase to kan det innvilges et større tilskudd (inntil 800 000 kroner) til 
de som har testet og validert sin forretningside med positiv respons hos potensielle kunder. 

Interreg – EUs territorielle samarbeid (fylkeskommunene og Interregs programsekretariater) 

Interreg er EUs program for å fremme økonomisk og sosial integrasjon og samarbeid over landegren-
sene gjennom internasjonalt, regionalt samarbeid. 

Norges deltakelse i Interreg skal: 
– fremme en ønsket regional utvikling i Norge gjennom å samarbeide om grenseregionale utfordringer 
– fremme en balansert utvikling av det europeiske kontinent og våre nærområder 
– fremme en mer helhetlig, koordinert og aktiv norsk europapolitikk, og ivareta norske interesser i EUs 

regionalpolitikk

I perioden 2007–2013 har Norge deltatt i fire Interreg A-programmer langs grensen til Finland, Sverige og 
Danmark (Nord, Botnia–Atlantica, Sverige–Norge og Øresund–Kattegat–Skagerrak). De samme pro-
grammene er videreført i en ny Interreg periode (2014–2020). Oppstart av ny programperiode er ett år 
forsinket.

I tillegg deltar Norge i et grenseregionalt samarbeid med Russland innenfor rammen av EUs nabo- og 
partnerskapsinitiativ (ENPI). 

Finansiering:
Det ble gitt 119 mill. kroner i tilsagn under delmål 
1.1 (116 mill. kroner) og 1.3 (3 mill.  
kroner). 

Aktiviteter:
Det ble gitt 466 tilsagn i 2014. Tilsagn blir også gitt 
til fellestiltak for grupper av etablerere, for eksem-
pel i form av etablererveiledning og arrangemen-
ter.

Nedslagsfelt:
Geografi: 53 pst. av midlene gikk til etablerere  
i det distriktspolitiske virkeområdet.
Prioriterte grupper: 37 pst. av prosjektene ble 
definert som kvinnerettet. 

Resultater:
Tall fra Innovasjon Norges mål- og resultatsystem 
viser at det distriktsrettede etablerertilskuddet gir 
god effekt på produktivitet og på verdiskaping, men 
ikke signifikante effekter på de andre indikatorene. 
I Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 
(førundersøkelsen) fra 2015, som undersøkte 
tilskudd gitt i 2014, svarte 75 pst. av bedriftene at 
tilskuddet var svært viktig for å bedre konkurranse-
evnen. 95 pst. svarte at tiltaket/prosjektet de søkte 
finansiering til, ikke hadde blitt gjennomført uten 
tilskuddet fra Innovasjon Norge. 82 pst. av bedrif-
tene svarer at innsatsen har bidratt til økt markeds-
kunnskap.
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Kommunale og regionale næringsfond (kommuner og regionråd)

Målet er å utvikle og legge til rette for lokalt næringsliv. Næringsfondene er et virkemiddel med rom for 
å forme innsatsen i tråd med lokale utfordringer og behov. Fondsmidlene benyttes særlig til bedrifts-
rettet støtte, inkludert kompetanseutviklingstiltak, til entreprenører og små bedrifter. I tillegg gis det 
midler til tilretteleggende tiltak som stedsutviklings- og omdømmetiltak, næringsrettede infrastrukturtil-
tak, tiltak for å fremme utdanningstilbud og til tjenester i lokalmiljøet.

Småkommuneprogrammet (fylkeskommunene)

Målet var å styrke kapasiteten og kompetansen i kommuner med særlig behov for dette. Meld. St. 13 
(2012–2013) Ta heile Noreg i bruk pekte på at mange små distriktskommuner hadde for liten kompetanse 
og kapasitet til å drive godt og langsiktig plan- og utviklingsarbeid. Tiltaket startet opp i 2013 med 15 mill. 
kroner skjønnsmessig fordelt på fylkeskommunene og deltakerkommunene etter innspill fra fylkeskom-
munene. 41 kommuner ble valgt ut som deltakere. I 2014 ble skjønnstildelingen tatt bort slik at fylkes-
kommunene selv bestemmer nivået innenfor fylkeskommunenes rammer. Alle fylkeskommunene videre-
førte samarbeidet med kommunene i 2014. Nordland, Troms, Telemark, Buskerud og Østfold fylkes-
kommuner har valgt å prioritere Småkommuneprogrammet også i 2015.

Alle fylkeskommunene har arbeidet sammen med kommunene for å vurdere hvordan kapasiteten og 
kompetansen i kommunene til å drive utviklingsarbeid skal styrkes, og hvilke konkrete utfordringer og 
mål det skal arbeides med. Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) gjennomførte en 
spørreundersøkelse i mars 2015 om nytten av Småkommuneprogrammet blant deltakerkommunene. 25 
av kommunene opplevde at programmet hadde bidratt til økt bevissthet om viktigheten av arbeidet med 
lokal samfunnsutvikling. Utviklingsledelse, utviklingskompetanse og utviklingsøkonomi oppleves i stor 
grad å ha blitt styrket. 17 av kommunene svarte at de i stor eller svært stor grad vil ha nytte av resulta-
tene av arbeidet de neste 2–3 årene. Distriktssenteret vil også i 2015 tilby faglig oppfølging til de kommu-
nene som fortsatt arbeider med disse problemstillingene.

Målgruppen er kommuner med mindre enn 2 000 innbyggere. Alle tilsagn ble gitt til kommuner 
innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

Finansiering: 
Det statlige bidraget for programperioden 2007–
2013 har vært på omlag 71,3 mill. kroner årlig fra 
kap. 551, post 60. Ordningen bidrar til samtlige 
delmål. 

Aktiviteter: 
Antall prosjekter med norsk partner 2007–2013: 
443 prosjekter i grenseregionale programmer, inkl. 
ENPI. Ny programperiode (2014–2020) startet ikke 
før i 2015, fordi det enkelte program ikke ble god-
kjent i EU-kommisjonen før desember 2014.

Nedslagsfelt:
Alle fylkene deltar i Interreg. Det er ikke egne 
nasjonale krav til å rapportere på det distriktspoli-
tiske virkeområdet, da det er det enkelte program 
som fastsetter rapporteringskravene for alle delta-
kende land. 

Resultater:
Alle programmene gjennomfører evalueringer,  
spesielt ved avslutning av en programperiode.  
Sluttevaluering for programperioden 2007–2013 vil 
først foreligge når prosjektene er avsluttet.

Finansiering og nedslagsfelt: 
Det ble gitt 265 mill. kroner i tilsagn under alle 
delmål fra kommuner og regionråd. Fylkeskommu-
nene fordelte totalt 329,2 mill. kroner fra kap. 551, 
postene 60 og 61. 
 
Geografi: 95 pst. av midlene ble gitt innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet.

Aktiviteter: 
Midlene har i hovedsak gått til direkte bedrifts-
støtte (30 pst.), stedsutvikling (22 pst.), nærings-
rettet infrastruktur (15 pst.), profileringstiltak 
(9 pst.) og nettverkstiltak (7 pst.).
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Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene (Oppland fylkeskommune)

Fjellområdene har særegne utfordringer for næringsutvikling og verdiskaping. Det er derfor opprettet 
en satsing for fjellområdene for perioden 2013–2017. Målet med satsingen er å styrke grunnlaget for 
næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene gjennom kompetanse- og nettverksbygging, entrepre-
nørskap og innovasjon i næringslivet. Midlene skal brukes til innsats på tvers av fylkeskommunene. Opp-
land fylkeskommune har det overordnede ansvaret for forvaltningen av midlene.

1.4 Nasjonale midler: Tiltak finansiert 
over kap. 552, postene 62 og 72 

Barentssekretariatet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap eid av de tre nordnorske fylkeskommunene. Barents-
sekretariatet arbeider for å styrke det folkelige og næringsrettede samarbeidet mellom Norge og 
Russland, blant annet gjennom prosjektstøtte til samarbeidsprosjekter på tvers av den norsk-russiske 
grensen. Prioriterte tema er folk-til-folk-samarbeid, urfolk, miljø, ungdom, kultur og idrett, samt kompe-
tanse og næringssamarbeid basert på de betydelige naturressursene i området. Barentssekretariatet dri-
ver utstrakt informasjonsvirksomhet, og har en daglig nyhetstjeneste på engelsk og russisk, Barents 
Observer.

Barentssekretariatet er et viktig kompetansesenter for nordområdesatsingen for ulike norske og 
internasjonale myndigheter og institusjoner, både på regionalt og sentralt nivå. Utenriksdepartementet 
er statlig hovedfinansiør. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kulturdepartementet 
bidrar også til finansieringen. Kommunal- og moderniseringsdepartementets finansiering på 2,5 mill. 
kroner er fra 2015 overført til Utenriksdepartementet. 

Finansiering og nedslagsfelt: 
Det ble gitt tilsagn om 7,9 mill. kroner. 
 
Geografi: 
77 pst. av midlene ble gitt innenfor det distrikts-
politiske virkeområdet. Østlandsforskning har 
definert 77 kommuner som fjellområdene. Alle 
tilsagn ble gitt til prosjekter med nedslagsfelt i fjell-
områdene. 

Aktiviteter og resultater: 
10 prosjekter fikk tilsagn i 2014. Som følge av verdi-
skapingsprogrammet ble forskningsnettverket 
Fjell-forsk-nett opprettet i 2014, med formål å lage 
en plattform med viktige tema for kunnskapsutvik-
ling i fjellområdene. I programmet prioriteres 
større og regionalt rettede tiltak. Fjellmat var det 
overordnede temaet for prosjektene som fikk til-
sagn i 2014. Prosjektene har samlet sett bidratt til 
fokus på verdiskaping og omsetning for fjellmat-
produsenter, videreforedler og omsetningsledd. 
Gudbrandsdalsmat og Røros Mat viser blant annet 
til flere produsenter, større vareutvalg, flere salgs-
steder og større omsetning.  

Finansiering:
Det ble gitt 3 mill. kroner i tilsagn. 
Totalt ble det gitt 42,5 mill. kroner i tilsagn fra  
departementene som finansierer tiltaket.

Aktiviteter:
Det er brukt 500 000 kroner til å finansiere en 
prosjektstilling for å videreføre erfaringene fra 
arbeidet i Den nordlige maritime korridor (NMC) 
og Stratmos, knyttet til transport, logistikk og 
næringssamarbeid. De øvrige midlene fra departe-
mentet er driftsmidler som bidrar til å sikre 
Barentssekretariatets rolle som grenseregional 
aktør og informasjonsformidler i Barentsregionen.
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Bedriftsnettverk (Innovasjon Norge) 

Bedriftsnettverkstjenesten skal stimulere små og mellomstore bedrifter i hele landet til å etablere kom-
mersielle, strategiske samarbeid om konkrete forretningsmessige prosjekter med andre bedrifter. Tje-
nesten finansierer kostnader knyttet til tilrettelegging og ledelse, samlinger, nødvendige analyser og fel-
les kompetansebygging. Tjenesten bidrar med kompetanse knyttet til valg av konsulent, rådgiving og 
verktøy for nettverksutvikling.

Målet med bedriftsnettverkene er å oppnå sterke og forpliktende samarbeidsrelasjoner for konkrete 
innovasjonsprosjekter. Programmet samfinansieres med Nærings- og fiskeridepartementet. 

Bioraffineringsprogrammet (Innovasjon Norge)

Bioraffineringsprogrammet inngår i Innovasjon Norges bioøkonomisatsing som ble igangsatt i 2013. 
Målet med programmet er å bidra til å bygge opp en ny vekstnæring som også kan utvikle flere kompe-
tansearbeidsplasser i distrikts-Norge, og øke produktiviteten/lønnsomheten i viktige distriktsnæringer.

Programmet retter seg mot gründere og etablerte bedrifter i hele landet. Innsatsen skal komme små 
og mellomstore bedrifter som utvikler ny teknologi til gode, og samtidig stimulere til innovasjon innenfor 
etablert industri. Programmet mottar også midler fra Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- 
og matdepartementet. 

Designrådgiving (Innovasjon Norge)

Designrådgiving skal hjelpe bedrifter til å forstå hvordan de kan ta en tydelig strategisk posisjon, bygge 
en sterk merkevare og ta i bruk design for å utvikle konkurransefortrinn. Programmet hjelper bedriftene 

Finansiering:
Det ble gitt 13,4 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 1.2. Totalt ble det gitt 23,1 mill. kroner i 
tilsagn fra departementene som finansierer 
ordningen.

Aktiviteter:
Totalporteføljen er på 40 aktive hovedprosjekter.  
I 2014 ble det iverksatt fire nye hovedprosjekter i 
distriktsområder.

Nedslagsfelt: 
Geografi: 93 pst. av midlene ble gitt innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet. 15 av 27 hoved-
prosjekter ligger i virkeområdet.

Resultater: 
En programevaluering (DAMVAD, 2014) og en 
egen spørreundersøkelse høsten 2014, tyder på at 
tjenesten treffer bedriftenes behov på en god måte 
og som er godt i samsvar med mål og formål. Det 
er stor interesse og økende etterspørsel i nærings-
livet etter finansiell og faglig støtte til bedriftsnett-
verk.

Finansiering:
Det ble gitt 20,9 mill. kroner i tilsagn under delmål 
1.1 og 1.3. Totalt ble det gitt 24,5 mill. kroner i 
tilsagn fra departementene som finansierer 
ordningen. 

Aktiviteter:
Det ble gitt 9 tilsagn i 2014. Prosjektene ligger på 
høyt internasjonalt innovasjonsnivå. 
Prosjektet Bioøkonomi Mobilisering hvor målet er 
bevisstgjøring og mobilisering i næringene ble 
opprettet.

Nedslagsfelt: 
Geografi: 51 pst. av midlene ble gitt innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet. 

Resultater:
Ordningen ble igangsatt i 2013. Det foreligger der-
for bare data på aktivitet og innsats. Omfattende 
mobiliseringsarbeid bidro blant annet til at «bioøko-
nomi» er blitt et kjent begrep i media, næringslivet 
og ellers. Innovasjon Norge melder at erfaringene 
fra 2014 bekrefter at det næringsmessige potensia-
let er stort. 
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med å identifisere designbehov, utarbeide oppdragsbeskrivelse og finne egnet profesjonell designkompe-
tanse til aktuelle prosjekter. Målgruppen er bedrifter som tidligere ikke har brukt profesjonelle design-
tjenester. Programmet mottar også midler fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Forskningsløft i Nord (Forskningsrådet)

Forskningsløft i Nord (FiN) er en strategisk satsing på næringslivsrelevant kunnskapsinfrastruktur, og 
inngår i Regjeringens Nordområdesatsing. Målet er å styrke og videreutvikle kunnskapsmiljøer i Nord-
Norge, gjennom langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom gode forskningsmiljøer, utdannings-
institusjoner og næringsliv innenfor reiseliv og arktisk teknologi. Programmet har pågått siden 2009, og 
er forlenget med tre nye år for perioden 2014–2016. Målgruppen er næringsliv og FoU-miljøer.

Noen sentrale kriterier for måloppnåelse er: 
– Langsiktig, temarelevant forskning på internasjonalt nivå som skal vises gjennom for eksempel pro-

sjekttilknyttede doktorgrader, vitenskapelige publikasjoner (med referee), framlegg på anerkjente 
internasjonale konferanser og andre former for vitenskapelig merittering. 

– Igangsetting og gjennomføring av doktorgradsutdanning og forskerutdanning slik at det utdannes nytt 
personell innenfor prosjektets fagområde. 

– Samarbeid om forskning med nærings- og samfunnsliv. Det skal etableres samarbeid mellom rele-
vante utdannings- og forskningsmiljøer i Nord-Norge og ellers i landet, langvarig/solid samarbeid mel-
lom utdannings- og forskningsinstitusjonene og relevante næringslivsaktører i Nord-Norge og varige 
samarbeidsrelasjoner med internasjonale forskningsmiljøer.

Finansiering og nedslagsfelt:
Det ble gitt 2,6 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 1.1 og 1.3. Totalt ble det gitt 5,6 mill. kroner 
i tilsagn fra departementene som finansierer ord-
ningen.  
 
Geografi: 88 pst. av midlene ble gitt innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet.

Aktiviteter og resultater:
Årsrapporten for 2014 viser at det ble satt i gang 
235 nye design- og rådgivingsoppdrag. Designpro-
sjektene bidro til innovasjon på samtlige områder, 
men spesielt innen vare-, tjeneste og markedsinno-
vasjon. 63 pst. av prosjektene ligger på et nasjonalt 
eller internasjonalt innovasjonsnivå. Kun 6 pst. av 
prosjektene bidro ikke til innovasjon.

Finansiering:
Det ble gitt 34,4 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 2.1.

Aktiviteter:
Det gjennomføres nå følgende prosjekter:  
Opplevelser i nord, jordobservasjon, sensortekno-
logi, avfallshåndtering og kaldt klima-teknologi. I 
2014 ble det sjette prosjektet opprettet; 
Teknologioverføring, teknologibasert entreprenørskap 
og innovasjon i Nord-Norge. 

Nedslagsfelt:
Geografi: Alle midlene ble gitt innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet. 
Prioriterte grupper: 42 pst. av doktorgrads-
stipendiatene og 30 pst. av postdoktorstipendiatene 
i programmet var kvinner.

Resultater:
Det er utviklet utdanningstilbud, blant annet kurs 
for etter- og videreutdanning rettet mot nærings-
livet. Programmet har gitt omfattende aktivitet i de 
involverte fagmiljøene, både når det gjelder 
forskningsproduksjon og publiseringsmengde.
Aktivitetene i Forskningsløft i Nord har stimulert til 
mer aktivitet også utenfor programmet, herunder 
flere supplerende prosjekter og søknader til andre 
forskningsprogrammer. Forskerutdanning og 
rekruttering er et vesentlig suksesskriterium for 
satsingen. 42 doktorgrads- og postdoktor-
stipendiater er finansiert gjennom programmet. 
Programmet har nådd sine mål når det gjelder 
produksjon av stipendiater. 
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FRAM – Kompetanseprogrammet (Innovasjon Norge)

FRAM er et tilbud til små og mellomstore bedrifter med mål om å styrke deltakerbedriftenes langsiktige 
konkurransekraft, lønnsomhet og fornyingsevne. 

Programmet tilbyr tre ulike tjenester; strategi- og ledelsesutvikling, innovasjon og internasjonalise-
ring, som kan kombineres etter bedriftenes behov. Tjenestene leveres hovedsakelig via Innovasjon 
Norges distriktskontorer. Programmet mottar også midler fra Nærings- og fiskeridepartementet og 
fylkeskommunene.

Informasjonstjeneste for gründere, gründertelefon og oppdaterte nettsider for gründere (Innovasjon 
Norge) 

Innovasjon Norge har utviklet en nettbasert interaktiv tjeneste til etablerere i hele landet. Gründertelefo-
nen og nettsidene for gründere skal gjøre det lettere å finne relevant informasjon, og etablerere skal få 
raskere svar på spørsmål. Nettsidene tar også for seg prosessveiledning, immaterielle rettigheter, forret-
ningsutvikling, forretningsmodellering, nettverk og arrangementer, samt praktiske elementer som å 
registrere selskap, merverdiavgift, valg av organisasjonsform etc. Tjenesten omfatter både Innovasjon 
Norges egne ordninger og annen nyttig informasjon for en gründer både før, under og etter etablering av 
ny virksomhet. Nettsidene er utviklet i tett samarbeid med Altinn. Gründertelefonen og nettsidene for 
gründere ble lansert november 2013. Telefontjenesten mottok mot slutten av 2014 om lag 500 samtaler 
per måned. Innovasjon Norge vurderer at mange positive tilbakemeldinger så langt, tyder på at det tilbys 
relevant veiledning og konkrete råd, herunder rask henvisning til aktører/personer i og utenfor Innova-
sjon Norge.

I 2014 ble det brukt 4,4 mill. kroner til arbeidet med tjenesten under delmål 1.3. Fra 2015 finansieres 
tjenesten av Nærings- og fiskeridepartementet. 

Inkubasjon (Siva) 

Satsingens hovedmål er økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kom-
mersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og gi ny vekst i etablerte virksomheter. 

Programmet gir nyoppstartede kunnskapsbedrifter tilbud om faglig rådgiving, kompetansenettverk 
og lokaler med en husleie som er tilpasset bedriftens økonomiske evne. Målgruppen er sterke innova-
sjonsmiljøer og næringsaktører som har inkubasjon som en vesentlig aktivitet. Dette omfatter 
forskningsparker, kunnskapsparker, inkubatorer, større industribedrifter og andre næringsaktører. 

Det er utviklet et felles mål- og resultatstyringssystem for Siva for departementene som legger opp-
drag til selskapet. Det er valgt ut fem styringsparametre knyttet til delmålet for innovasjonsvirksomhe-
ten: 1) omsetningsvekst i bedriftene som er knyttet til innovasjonsselskapene, 2) nettverksaktivitet i inno-
vasjonsselskapene, 3) innovasjonsselskapenes attraktivitet, 4) koblinger mot eksterne kompetansemil-
jøer og 5) mobilisering av privat kapital.

Finansiering:
Det ble gitt 1,8 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 1.3. Totalt ble det gitt om lag 25 mill. kroner 
i tilsagn fra departementene og fylkeskommunene.

Aktiviteter:
I 2014 deltok 500 bedrifter med til sammen over 
1 000 deltakere. 21 prosjekter med til sammen 200 
bedrifter avsluttet sin FRAM-prosess i 2014.

Nedslagsfelt: 
Geografi: Av bedriftene som avsluttet FRAM i 2014, 
var 62 pst. lokalisert i det distriktspolitiske virke-
området.
 
Prioriterte grupper: Andelen kvinnelige deltakere 
var om lag 40 pst.

Resultater:
FRAM ble evaluert våren 2014 av DAMVAD.  
Bedriftene som har deltatt er svært fornøyde og 
oppgir betydelig kunnskapsheving. Det er imidler-
tid vanskelig å spore en konkret økonomisk effekt i 
regnskapene til bedriftene. Til tross for dette 
mener 81 pst. av bedriftene at programmet samlet 
sett har gitt positiv effekt, og 80 pst. ville deltatt 
igjen om de fikk mulighet.



242 Prop. 1 S 2015–2016
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet finansierer deler av program-
met.

Interreg – EUs territorielle samarbeid (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Interreg er EUs program for å fremme økonomisk og sosial integrasjon og samarbeid over landegren-
sene gjennom internasjonalt, regionalt samarbeid. 

Norges deltakelse i Interreg skal: 
– fremme en ønsket regional utvikling i Norge gjennom å samarbeide om grenseregionale utfordringer 
– fremme en balansert utvikling av det europeiske kontinent og våre nærområder 
– fremme en mer helhetlig, koordinert og aktiv norsk europapolitikk, og ivareta norske interesser i EUs 

regionalpolitikk

I programperioden 2014–2020 deltar Norge i tre transnasjonale programmer (Østersjøen, Nordsjøen og 
Nordlig Periferi og Arktis) og fire interregionale programmer (ESPON, Interact, Interreg IVC og 
URBACT II). Oppstart av ny programperiode er ett år forsinket.

Finansiering:
Det ble gitt 26,1 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 1.2. Totalt ble det gitt 55,9 mill. kroner i 
tilsagn fra departementene som finansierer 
programmet.

Aktiviteter:
Ved utgangen av 2014 var 37 vertsmiljø tatt inn i 
programmet. I 2014 ble 429 nye bedrifter tatt opp i 
inkubatorene, mens det var 1 059 bedrifter totalt i 
inkubatorene. Til sammen 711 bedrifter mottok 
inkubatorstøtte. I 2014 har inkubasjonssatsingen 
lagt vekt på å identifisere hvilke elementer som 
spiller sammen og som må være på plass for å 
utvikle sterke innovasjonsmiljø. Profesjonalisering 
av inkubatorene har også i 2014 stått sentralt, blant 
annet gjennomføring av utviklingssamtaler med 
alle inkubatormiljøene. Enkelte av miljøene har fått 
et særskilt ansvar for å utvikle nye metoder, verk-
tøy og prosesser for inkubasjon. 

Nedslagsfelt:
Geografi: 67 pst. av midlene ble gitt innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet.
Prioriterte grupper: 27 pst. av nye bedrifter eller 
prosjekter hadde en kvinne i ledende stilling.

Resultater:
Bedriftene i inkubatorene har i 2013 hatt en samlet 
verdiskaping på om lag 296 mill. kroner (basert på 
tall fra Brønnøysundregistrene).

Finansiering: 
Det årlige bidraget fra staten for programperioden 
2007–2013 fra kap. 552, post 72: 26,3 mill. kroner til 
transnasjonale programmer og om lag 6 mill. 
kroner til interregionale programmer. 

Aktiviteter: 
Antall prosjekter med norsk partner 2007–2013:
- 112 prosjekter og 29 forprosjekter i de trans-
nasjonale programmene
- 35 prosjekter i interregionale programmer
Andre aktiviteter i 2014 er blant annet gjennom-
føring av en større oppstartskonferanse for ny 
programperiode. 

Nedslagsfelt:
Alle fylkene deltar i Interreg. Det er ikke egne 
nasjonale krav til å rapportere på det distrikts-
politiske virkeområdet, da det er det enkelte 
program som fastsetter rapporteringskravene  
for alle deltakende land. 

Resultater:
Alle programmene gjennomfører evalueringer,  
spesielt ved avslutning av en programperiode.  
Sluttevaluering for programperioden 2007–2013 vil 
først foreligge når prosjektene er avsluttet. 
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Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer (Innovasjon Norge)

Tiltaket ble utviklet og startet opp i 2013. Målet er å bidra til å styrke tilgangen til kompetent arbeidskraft 
i regionale næringsmiljøer i hele landet. Blant annet skal høyskoler og andre kunnskapsinstitusjoner få 
hjelp til å levere kompetent arbeidskraft til næringsmiljøer med et definert og felles behov for forsterket 
kompetansegrunnlag. 

Midlene skal brukes på kompetanseutvikling i fagskole, høyere utdanning og/eller videreutdan-
ningstilbud som er praksisnære, næringsrettede og tilpasset kompetansebehovet i næringslivet. Det for-
utsettes medfinansiering fra næringsliv og andre relevante regionale aktører.

Kontordager og kurs for næringsrådgivere i kommunene (Innovasjon Norge)

Målet er å styrke kommunene som næringspolitiske aktører ved å bidra til at kommunene blir mer bevis-
ste, kompetente, samspillende og effektive i sitt næringsutviklingsarbeid. Tiltaket retter seg mot kommu-
nenes førstelinjetjenester for næringsrådgiving. Kommuner som ikke har et stort fagmiljø innen 
næringsutvikling og entreprenørskap prioriteres.

Innovasjon Norge tilbyr kurs for førstelinjetjenester i kommunene der hovedtema er veilederrolle og 
forretningsplanlegging. Det tilbys også kontordager og møteplasser ute i kommunene. Både kommunalt 
ansatte og ansatte i utviklingsselskap kan delta. Midlene brukes over hele landet, men med størst vekt på 
distriktsfylker. 

I 2014 er det utviklet og utprøvd en workshop med fokus på innvandreres potensiale som gründere. 
Det er også laget en «veilederguide» som gir informasjon om etablering generelt og særlige forhold 
rundt innvandrergründere. Det ble gitt 7,1 mill. kroner i tilsagn.

Kvinner i næringslivet (Innovasjon Norge)

Det overordnede målet er økt verdiskaping og innovasjon gjennom å styrke kvinners deltakelse og posi-
sjon i næringslivet – som gründere, i ledelse og i styrer. Ordningen omfatter tiltak for mobilisering av 
kvinner i næringslivet gjennom Innovasjon Norges eksisterende tjenestetilbud (integrert satsing). Pro-
grammet finansierer også noen særskilte ordninger rettet mot kvinner. Målgruppen er kvinner som har 
potensial til å starte opp og utvikle vekstbedrifter, eller som ønsker å utvikle seg til/som ledere eller 
styremedlemmer. Det rettes spesiell oppmerksomhet mot tjenester og sektorer med lav kvinneandel. 
Programmet mottar også midler fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Finansiering:
Det ble gitt 18,8 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 1.1 og 1.3.

Aktiviteter: 
Syv prosjekter ble igangsatt i 2014, og det er gitt  
tilsagn til ytterligere elleve prosjekter. Programmet 
følgeevalueres, med levering av midtveisrapport 
august 2015 og sluttrapport 2016. Det vil gi 
grunnlag for resultatvurdering. 
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Lokal samfunnsutvikling i kommunene (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Målet med Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) var å gjøre kommunene bedre til å planlegge, 
mobilisere, samarbeide og gjennomføre arbeid for å utvikle mer attraktive lokalsamfunn. Dette skulle 
skje gjennom et tettere samarbeid både mellom fylkeskommuner og kommuner og mellom kommuner. 
Fylkeskommunenes rolle som samordner, aktiv rådgiver og støttespiller overfor kommuner med 
utviklingsbehov skulle styrkes. Satsingen startet i 2010 og varte ut 2014. Telemarksforsking og Arbeids-
forskningsinstituttet har følgeevaluert LUK, og resultater er løpende blitt integrert i arbeidet. Telemarks-
forsking har også utført en sluttevaluering av LUK.

Mentortjenesten for gründere (Innovasjon Norge)

Mentortjenesten for gründere startet i 2010. Kartlegginger av gründeres behov viser at mangel på nett-
verks- og næringslivserfaring er en gjennomgående utfordring. Gjennom tjenesten får gründere dekket 
kostnadene for en erfaren mentor fra næringslivet, og blir gitt muligheter til å møte andre gründere i 
samme situasjon. Mentortjenesten er et tilbud til gründere med gode forretningsideer i bedriftsutvik-
lings- eller markedsintroduksjonsfasen, med ambisjoner om vekst utover det lokale markedet. Tjenesten 
inkluderer en-til-en-samtaler med en mentor over en periode på 3–12 måneder og regionale nettverks-
samlinger der gründere og ressurspersoner møtes for erfaringsutveksling. Ordningen er lands-
dekkende.

Finansiering: 
Det ble gitt 1,9 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 1.3. Totalt ble det brukt 8,3 mill. kroner på 
tiltaket.

Aktiviteter:
Størstedelen av midlene er benyttet til profilering 
og mobilisering for entreprenørskap blant kvinner. 
I 2014 ble i tillegg følgende programmer og aktivi-
teter gjennomført: Arrangementet «Årets gründer-
kvinne», Ledermentorprogrammet, Female Future 
i regi av NHO, KAN-programmet i regi av Ungt 
Entreprenørskap og «Flere kvinner i toppledelse»  
i regi av Norsk Institutt for Styremedlemmer.

Nedslagsfelt:
Geografi: For Ledermentor var 60 pst. av  
deltakerne lokalisert i det distriktspolitiske virke-
området. 

Resultater:
Innovasjon Norge jobber for at andelen av virke-
midler som når fram til kvinner skal øke. Innova-
sjon Norge ga tilsagn om ca. 2,1 mrd. kroner til 
kvinnerettede prosjekter i 2014, en andel på 32 pst. 
Dette er en sterk oppgang fra 19 pst. i 2007, men en 
nedgang fra 2013 da andelen var 35 pst.

Finansiering:
Det ble gitt tilsagn om 25,4 mill. kroner under alle 
delmål unntatt 1.1. 40 pst. av midlene ble brukt 
under delmål 3.2.

Aktiviteter:
Fylkeskommunene styrker kommunenes 
utviklingskompetanse gjennom kurs og videreut-
danning. Dette skjer i samarbeid med høyskoler, 
universiteter og andre aktører. Mange fylkeskom-
muner og kommuner utvikler kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel som viktige utviklings-
verktøy for å utvikle attraktive regioner og 
kommuner.

Nedslagsfelt:
Geografi: 73 pst. av midlene ble gitt innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet. 

Resultater:
Programmet ble evaluert i 2015 (Telemarks-
forsking). Se omtale under programkategori 13.50. 
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Merkur-programmet (Mentor AS) 

Merkur-programmet er et kompetanseutviklingsprogram for de minste dagligvarebutikkene i distriktene. 
Målet er å sikre innbyggerne i distriktene tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet. Pro-
grammet arbeider for at dagligvarebutikkene kan få tilleggstjenester som øker lønnsomheten i butikken, og 
som gir innbyggerne i lokalsamfunnet bedre tjenester. Programmet skal også bidra til å øke forståelsen i 
lokalsamfunnet for dagligvarebutikkens rolle og betydning. Butikkdriverne som deltar i programmet deltar 
på kurs for å styrke den butikkfaglige kompetansen, øke antall tjenester i butikken og fokusere sterkere på 
lokal samfunnsutvikling. Kompetansetiltakene består blant annet av seminarer, besøk av Merkur-konsulen-
ter i butikken og kundeundersøkelser. Merkur samarbeider blant annet med Posten Norge AS og Norsk Tip-
ping for å legge til rette for tilleggstjenester. Programmet jobber også med kommunale myndigheter for å 
utvikle et bedre samarbeid mellom dagligvarebutikkene og lokalsamfunnet. Midlene går i hovedsak til kurs 
og konferanser, samt oppfølging og utvikling av dagligvarebutikker i distriktene. 

Finansiering:
Det ble gitt 14 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 1.3.

Aktiviteter:
I 2014 fikk 213 gründere tilbud om å være med i 
mentorordningen fra departementets ramme. 
Ytterligere 65 deltok i tjenesten finansiert fra andre 
kilder (Kultursatsingen, Etablerertilskudd og 
Miljøteknologiordningen).

Nedslagsfelt:
Geografi: 67 pst. av midlene ble gitt innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet.
Prioriterte grupper: 50 pst. av midlene ble definert 
som kvinnerettet. 

Resultater:
Tjenesten ble evaluert av Oxford research i 2014. 
Evalueringen tyder på at mentortjenesten for grün-
dere bidrar godt til å skape flere gode gründere. 
Addisjonaliteten er høy, og utbytte av rådgivingen 
oppgis å være høy. Halvparten av mentorene har et 
profesjonelt forhold til gründerne etter at oppdra-
get er avsluttet, hvor kun 19 pst. får betalt for inn-
satsen. Overordnet måloppnåelse kan forbedres 
ytterligere gjennom analyse og forbedringstiltak 
for nettverkssamlingene.

Finansiering:
Det ble gitt 9,5 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 3.1.

Aktiviteter og resultater:
Totalt 70 butikker deltar i hovedprogrammene. 
Mange distriktsbutikker benytter seg av de andre 
tilbudene Merkur-programmet tilbyr, som f.eks. vei-
ledning fra konsulentapparatet, omstillingsarbeid i 
butikkene, deltakelse på regionale konferanser, 
søking til investeringsstøtteordningene med mer. 
 
Det utarbeides løpende statistikk over lønnsom-
hetsutvikling og omsetningsutvikling for butikker 
som er med i Merkur-programmet sammenliknet 
med distriktsbutikker og i dagligvarehandelen 
generelt. Statistikken viser at Merkur-butikkene 
har en bedre utvikling enn andre dagligvarebutik-
ker i distriktene. Evalueringen av Merkur-program-
met (Møreforsking, 2014) viser at butikker som del-
tar i programmet har bedre omsetningsutvikling 
enn andre utkantbutikker. Den butikkfaglige kom-
petansen og driften er styrket. Det er en sterk sam-
menheng mellom utvikling av flere tilleggstjenester 
og butikkenes omsetningsvekst 
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Merkur: Investerings- og utviklingsstøtte til utkantbutikker, og investeringsstøtte til drivstoffanlegg 
(Mentor AS) 

Målet med investerings- og utviklingsstøtte til utkantbutikker er å sikre innbyggerne i distriktene tilgang til 
en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet. Investeringsstøtten er en økonomisk støtte direkte til 
butikkene, som går til rene investeringer i butikkene, mens utviklingsstøtten i hovedsak går til markeds-
aktiviteter, mobiliseringstiltak, kompetansetiltak med mer. Tilskuddsordningene styrker og bygger opp 
om utkantbutikken og tjenestetilgjengeligheten. Butikkene må oppfylle særlige kriterier knyttet til 
avstand, kundegrunnlag og omsetning for å kunne motta støtte.

Målet med investeringsstøtte til drivstoffanlegg er å styrke drivstofftilgangen i distriktene gjennom å 
etablere, ruste opp eller opprettholde drivstoffanlegg i tilknytning til dagligvarebutikker. Ordningen er 
en søknadsbasert tilskuddsordning som forvaltes av Mentor AS.

Fra 2015 dekkes administrasjonskostnader over kap. 500, post 21.

Norwegian Innovation Clusters (Innovasjon Norge)

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters skal forsterke innovasjons- og fornyelsesevnen i regi-
onale innovasjonsmiljøer gjennom økt samspill og samarbeid innenfor næringslivet, og mellom nærings-
liv, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. I 2014 ble Arena, Norwegian Centres of Expertise
(NCE) og Global Centres of Expertise (GCE), en del av det nye klyngeprogrammet Norwegian Innovation 
Clusters. Programmet viderefører i hovedsak tilbudene fra de gamle programmene. Programmet har tre 
nivåer: 
– Arena omfatter klynger med nyetablerte og/eller umodne samarbeidsinitiativ. 
– Norwegian Centres of Expertise (NCE) omfatter klynger med en etablert organisasjon med velutviklede 

tjenester, partnere og oppnådde resultater fra samarbeidsprosjekter. 
– Global Centres of Expertise (GCE) skal bidra til økt verdiskaping og forsterket attraktivitet og posisjon 

innenfor globale verdikjeder gjennom strategiske samarbeidsprosjekter. 

Programmet forvaltes av Innovasjon Norge i samarbeid med Siva og Forskningsrådet. Programmet sam-
finansieres med Nærings- og fiskeridepartementet og er landsdekkende. Finansieringen fra Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet skal dekke aktiviteter som utløser verdiskapingspotensialet i det dis-
triktspolitiske virkeområdet. 

Finansiering:
Det ble gitt 38,5 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 3.1.

Aktiviteter:
I 2014 fikk 200 butikker investeringstilskudd til kjøl 
og frys, nye dataløsninger eller til bygningsmes-
sige investeringer. Disse fikk til sammen 31,2 mill. 
kroner fordelt på de 200 butikkene. 1,7 mill. kroner 
i utviklingstilskudd ble fordelt på 49 butikker. Gjen-
nomsnittlig støttebeløp til butikkene er 142 000 
kroner. Det ble gitt støtte til 23 drivstoffanlegg. 
Disse fikk til sammen 5,1 mill. kroner.

Nedslagsfelt:
Geografi: 88 pst. av midlene ble gitt innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet.

Resultater:
Evalueringen av Merkur-programmet viser at  
Merkur-butikkene har gjennomgående bedre 
omsetningsutvikling enn andre distriktsbutikker. 
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Næringshageprogrammet (Siva)

Næringshageprogrammet skal bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for utvikling av attrak-
tive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser i hele landet, men fortrinnsvis i distriktene. Næringshagepro-
grammet skal være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regio-
nal utviklingsaktør styrkes. Dette gjøres gjennom å tilby infrastruktur og utviklingsmiljøer til personer 
med høy kompetanse. 

Gjennom samlokalisering av små foretak i et profesjonelt, faglig og sosialt miljø skal næringshagene 
bidra til vekst for alle bedriftene i næringshagen. Hver næringshage har et utviklingsselskap som tar seg av 
fellesoppgaver for bedriftene, blant annet profilering, nettverksbygging og tiltak for kompetanseheving.

Målgruppen for programmet er kunnskapsbaserte bedrifter i distriktene. Programperioden er 2011–
2021.

Det er utviklet et felles mål- og resultatstyringssystem for Siva som benyttes av de departementene 
som legger oppdrag til selskapet. Det er valgt ut fem styringsparametre knyttet til delmålet for innova-
sjonsvirksomheten: 1) omsetningsvekst i bedriftene som er knyttet til innovasjonsselskapene, 2) nett-
verksaktivitet i innovasjonsselskapene, 3) innovasjonsselskapenes attraktivitet, 4) koblinger mot 
eksterne kompetansemiljøer og 5) mobilisering av privat kapital.

Finansiering:
Det ble gitt 58,5 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 1.2. Totalt ble det gitt 142,3 mill. kroner i 
tilsagn fra departementene som finansierer 
ordningen til programmets kunder. 
 
Nedslagsfelt: 
Geografi: Om lag 28 pst. av midlene ble gitt innen-
for det distriktspolitiske virkeområdet.

Aktiviteter og resultater:
Rapporteringen for 2014 er for første gang basert 
på mål- og resultatdata. Effektanalysen viser at 
bedriftene i klyngene har høyere omsetningsvekst, 
særlig de første tre årene, enn gjennomsnittet for 
alle bedrifter som har mottatt støtte fra Innovasjon 
Norge. 
Resultatanalysen viser at bedriftene i klyngene, 225 
i NCE og GCE, 231 i Arena, til sammen har etablert 
6 342 nye samarbeidsrelasjoner med andre bedrif-
ter og kunnskapsmiljøer i 2014. Det er et snitt på 14 
per bedrift.
Klyngene har til sammen satt i gang:
– 658 innovasjonsprosjekter, hvor 2 av 3 er med 

FoU-partnere.
– 261 internasjonale forretningsutviklings-

prosjekter.
– 120 prosjekter for å videreutvikle utdannings-

tilbud i samarbeid med utdanningsinstitusjoner.
– 308 prosjekter for å styrke det øvrige kompetanse-

utviklingstilbudet. 

Finansiering:
Det ble gitt 30,6 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 1.2.

Aktiviteter:
I 2014 deltok 46 næringshager. 

Nedslagsfelt:
Geografi: 36 av 46 næringshager ligger innenfor 
det distriktspolitiske virkeområdet. 89 pst. av 
midlene ble gitt innenfor det distriktspolitiske 
virkeområdet.
 
Prioriterte grupper: 36 pst. av bedriftene som  
deltok i programmet i 2014 hadde kvinner i  
ledende stillinger.

Resultater:
I 2014 var det 1 987 bedrifter som hadde tilknytning 
til næringshagene. Av disse var det 1 406 som 
hadde inngått egen utviklingsavtale med en 
næringshage. Siva har i 2014 hatt et tett samarbeid 
med fylkeskommunene for å utvikle næringshage-
miljøene. Målbedriftene som var med i nærings-
hagene i 2014 hadde i 2013 en samlet verdiskaping 
på 7,39 mrd. kroner.
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Pilotprosjekt for etablerertilskudd (Innovasjon Norge)

Pilotprosjektet ble startet i 2014. Målet er å øke antall oppstartsbedrifter som lykkes med vekst og verdi-
skaping. Pilotprosjektet gjennomføres for å få mer kunnskap om egnede virkemidler for å bidra til økt 
vekst blant gründere og for å utløse mer privat kapital. Prosjektet skal se på om man ved å få utløst mer 
privat kapital fra forretningsengler med kompetanse på utvikling av tidligfasebedrifter, kan øke antall 
nyoppstartede bedrifter som vokser.

Pilotprosjektet for etablerertilskudd kobler bedrifter som er i markedsintroduksjon og tidlig vekst-
fase sammen med forretningsengler, og gjennomføres i Troms. Målgruppen er bedrifter med stort vekst-
potensial, basert på markedstesting av produkt og forretningsmodell. Forutsetning for å motta etablerer-
tilskudd fase 2 er at bedriften tilhører et innovasjons-/gründermiljø i privat eller offentlig regi, og fram-
skaffer privat investorkapital på minimum 20 pst. av tilskuddsbeløpet. 

I 2014 ble det gitt tilsagn om 4,4 mill. kroner til bedrifter. 

Pilotprosjekt for kompetansetilbud for forretningsengler og potensielle forretningsengler i 
distriktene (Innovasjon Norge)

Innovasjon Norge utvikler og tester et kompetansetilbud for forretningsengler og potensielle for-
retningsengler i de tre nordligste fylkene. Pilotprosjektet ble startet i 2014. Målet er å øke antall opp-
startsbedrifter som lykkes med vekst og verdiskaping. Piloten gjennomføres for å få mer kunnskap om 
egnede virkemidler for å bidra til økt vekst blant gründere og for å utløse mer privat kapital. Prosjektet 
skal se på om et kompetanseprogram for forretningsengler kan bidra til å tilføre oppstartsbedrifter mer 
kompetente investorer og mer kapital.

I 2014 ble det gitt tilsagn om 900 000 kroner til et forprosjekt. 

Ungt Entreprenørskap (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Målet er å styrke kvaliteten på, og omfanget av, entreprenørskapsopplæring i utdanningen. Gjennom 
entreprenørskapsopplæring til elever og studenter på alle utdanningstrinn ønsker Ungt Entreprenørskap 
å gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet. Ungt Entre-
prenørskap utvikler nettverk, materiell, metoder og støtteapparat for et systematisk og varig samarbeid 
mellom lokalt arbeids- og næringsliv og utdanningsinstitusjoner i lokalmiljøet. Organisasjonens mål er å 
utvikle kreativiteten, skapergleden og troen på seg selv hos barn og ungdom. Målgruppen er elever og 
studenter. 

Ungt Entreprenørskap mottar også midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, Klima-  
og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Barne-, likestil-
lings- og inkluderingsdepartementet. Fra 2015 er midlene fra departementet overført til Nærings- og 
fiskeridepartementet.

Finansiering og nedslagsfelt:
Det ble gitt 14 mill. kroner i tilsagn under delmål 
1.3. Dette inkluderer 1 mill. kroner til en ekstra-
innsats i Nord-Norge. Totalt ble det gitt 58,5 mill. 
kroner i tilsagn fra departementene som finansi-
erer tiltaket. 
Geografi: Fylkesorganisasjonene brukte om lag  
47 pst. av midlene i det distriktspolitiske virke- 
området (dette inkluderer midler fra andre  
departement).  
 
Prioriterte grupper: Alle tilsagn ble definert som 
rettet mot unge. Det var 50 pst. unge kvinner i snitt 
på alle programmene. Ungt Entreprenørskap tilbyr 
også egne program rettet mot unge kvinner.

Aktiviteter og resultater:
Ungt Entreprenørskaps viktigste og mest ressur-
skrevende aktiviteter i 2014 var de tre bedriftspro-
grammene: Elevbedrift (grunnskolen), ungdoms-
bedrift (videregående skole) og studentbedrift 
(høyere utdanning). 
 
Det ble også arrangert NM for ungdomsbedrifter 
og studentbedrifter. Totalt hadde Ungt Entrepre-
nørskap 234 677 elev- og studentaktiviteter i 2014. 
Dette er en økning på om lag 11,5 pst. fra 2013. 
Ungt Entreprenørskap var til stede i flere kommu-
ner (365) og flere skoler (1 517) enn tidligere. 
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Utviklingsprogrammet for byregioner (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Utviklingsprogrammet for byregioner skal bidra til å styrke vekstkraften for byregionene som er med i pro-
grammet, og til å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland. Programmet ble startet opp 
våren 2014 og skal vare til 2017. 

33 byregioner med til sammen 187 kommuner deltok i fase 1 av programmet. Basert på søknader fikk 
37 byregioner med til sammen over 220 kommuner sommeren 2015 tilsagn om å delta i fase 2 av pro-
grammet. I denne fasen av programmet skal deltakerne konkretisere strategier og tiltak for å fremme 
vekst i byregionen. Som en del av dette arbeidet skal byregionene også delta i et nasjonalt nettverk under 
ledelse av Distriktssenteret. 

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (Forskningsrådet)

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og inno-
vasjon i norske regioner. VRI bidrar til økt innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv ved å stimu-
lere til økt samhandling mellom FoU-institusjoner, bedrifter og regionale myndigheter. 

VRI har en rolle som komplementær ordning til regionale forskningsfond for å ivareta samspill- og 
mobiliseringsaktiviteter, mobilitet mellom næringsliv og akademia, og for å styrke kunnskapsgrunnlaget 
for regional innovasjon og utvikling. 

Forskningsrådets regionale representanter har en viktig rolle i VRI, og departementets tilskudd til 
regionale representanter er lagt inn i bevilgningen til VRI. Ordningen samfinansieres med Kunnskapsde-
partementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. 

Finansiering og nedslagsfelt:
Det ble gitt 25,7 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 2.1.
 
Geografi: 61 pst. av midlene ble gitt innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet.

Aktiviteter og resultater:
Alle byregionene som var med i fase 1 utarbeidet  
i løpet av 2014–2015 en samfunnsanalyse, med 
vurderinger av utviklingstrekk og utfordringer 
knyttet til utvikling og vekst i byregionene. Disse 
analysene dannet grunnlag for valg av strategier  
og søknad om deltakelse i fase 2 i programmet. 

Finansiering:
Det ble gitt 43 mill. kroner i tilsagn under  
delmål 1.2. Totalt ble det gitt 52,6 mill. kroner i til-
sagn fra departementene som finansierer tiltaket. 
De regionale VRI-satsingene mottar i tillegg midler 
fra kap. 551, postene 60 og 61.

Aktiviteter:
1 063 enkeltbedrifter og 57 bedriftsnettverk er 
involvert i VRI. Det er 15 regionale VRI-satsinger 
med 15 samhandlingsprosjekter samt 6 innova-
sjonsfaglige forskningsprosjekter. I tillegg er det 
tverrgående aktiviteter som læringsarenaer og 
forskerskolen NORSI (Norwegian Research 
School in Innovation). I VRI deltar 22 høyskoler, 
samtlige universiteter samt alle FOKUS- 
instituttene.

Nedslagsfelt:
Geografi: 48 pst. av involverte enkeltbedrifter  
var lokalisert innenfor det distriktspolitiske virke-
området. 63 pst. av midlene ble gitt innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet. 
 
Prioriterte grupper: Kvinneandelen i samhand-
lingsprosjektene og forskerprosjektene var 43 pst.

Resultater:
Det ble igangsatt 111 nye bedriftsprosjekter, som 
innebærer konkret samarbeid mellom forsknings-
miljøer og bedrifter. Det ble publisert 146 populær-
vitenskapelige artikler og tre artikler i vitenskape-
lige artikkelsamlinger (antologier).
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1.6 Fordeling av kap. 551,  
postene 60 og 61 2013–2015

Tabell 1.8 og 1.9 viser fordelingen av bevilgningen 
mellom fylkeskommunene i årene 2013–2015 for 

kap. 551, post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for 
regional utvikling og kap. 551, post 61 Nærings-
rettede midler til regional utvikling, kompensa-
sjon for økt arbeidsgiveravgift. Tabellene inklude-
rer eventuelle tilleggsbevilgninger. 

1 I 2013, 2014 og 2015 inkluderer beløpet til Oppland fylkeskommune 10 mill. kroner til forvaltningen av Verdiskaping og nærings-
utvikling i fjellområdene.

2 Gjennomføringskostnader ved ordninger i regi av Innovasjon Norge overføres direkte fra departementet. Dette inkluderte i 
2013 2 mill. kroner i forbindelse med omlegging til nye arbeidsformer ved distriktskontorene.

Tabell 1.8 Fordeling av kap. 551, post 60 mellom fylkeskommuner

(i 1 000)

2013 2014 2015

Østfold 24 550 22 009 22 014

Akershus 17 440 15 440 15 440

Oslo 11 500 9 500 9 500

Hedmark 80 220 66 624 67 546

Oppland1 84 250 75 346 77 049

Buskerud 34 930 29 213 28 756

Vestfold 11 500 9 500 9 500

Telemark 60 420 45 949 47 060

Aust-Agder 34 040 26 325 26 648

Vest-Agder 35 750 29 857 29 380

Rogaland 34 660 22 557 22 059

Hordaland 72 720 60 732 56 784

Sogn og Fjordane 96 540 74 434 73 695

Møre og Romsdal 125 960 86 776 84 436

Sør-Trøndelag 84 620 60 945 56 574

Nord-Trøndelag 108 880 80 412 79 410

Nordland 253 760 187 568 189 280

Troms 172 770 121 218 116 380

Finnmark 128 440 89 402 85 088

Innovasjon Norge2 53 000 52 500 48 000

Totalt 1 525 950 1 166 306 1 144 599
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I 2014 ble restbeløpet på 57,8 mill. kroner overført til Norsk kommunikasjonsmyndighet.

Tabell 1.9 Fordeling av kap. 551, post 61 mellom fylkeskommunene

(i 1 000 kroner)

2013 2014 2015

Kompensasjon Restbeløp Kompensasjon Kompensasjon

Østfold 330

Hedmark 10 980 5 140 10 500

Oppland 5 500 5 140 5 900 1 700

Buskerud 2 610 1 990 2 400 1 100

Telemark 3 410 4 440 3 900

Aust-Agder 1 740 1 810 2 200 300

Vest-Agder 3 820 2 160 3 600 3 400

Rogaland 24 490 1 940 22 300 15 000

Hordaland 52 300 5 270 45 400 28 700

Sogn og Fjordane 44 180 6 340 43 000 41 200

Møre og Romsdal 88 380 8 930 78 200 61 900

Sør-Trøndelag 12 710 5 660 15 400 10 500

Nord-Trøndelag 1 250 7 070 1 100 700

Nordland 88 010 19 520 86 400 73 000

Troms 121 480 12 460 127 200 111 200

Finnmark 8 640

Totalt 460 860 96 840  447 500 348 700
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Vedlegg 2  

Antall arbeidstakere og anslag på utførte årsverk i statlig 
tariffområde per 1. oktober 2014

Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) 
viser at det per 1. oktober 2014 var 160 997 perso-
ner tilsatt i staten. Av disse omfattes 153 357 per-
soner av hovedtariffavtalen. Personer som er til-
satt i staten, men som ikke omfattes av hovedta-
riffavtalen, er blant annet toppledere og dommere 

på egne kontrakter, ansatte lønnet etter overens-
komst og timelønte. SST omfatter ikke statsaksje-
selskap, statsforetak eller statlige virksomheter 
som er endret til stiftelser. Kvinner utgjør 48 pst. 
av alle tilsatte.

For nærmere spesifiseringer om de tilsatte i stat-
lig tariffområde, se www.regjeringen.no/tjeneste-
mannsregisteret.

Tabell 2.1 Sammendrag – tilsatte i staten per 1. oktober 2014 – antall og beregnet årsverk

Antall Årsverk

Faste og midlertidige tilsatte som omfattes av hovedtariffavtalen 153 357 142 184

Tilsatte lønnet etter overenskomst, timelønte, tilsatte permitterte med 
redusert lønn og tilsatte som virksomheten har arbeidsgiveransvaret for, 
men hvor lønn ikke dekkes over statsbudsjettet 6 769 4 631

Toppledere og dommere på egne kontrakter 871 863

Sum antall tilsatte i staten 160 997 147 678
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Vedlegg 3  

Gjeldende romertallsvedtak fra tidligere år

Nedenfor følger en oppstilling av romertallsved-
tak for Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet/daværende Fornyings-, administrasjons- 
og kirkedepartementet som gjelder uten tidsav-
grensing eller utover ett budsjettår. 

Romertallsvedtak IX under Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i Prop. 1 S Tillegg 
1 (2013–2014) Endring av Prop. 1 S (2013–2014) 
Statsbudsjettet 2014:

Kostnadsramme for prosjektet «Jordobserva-
torium i Ny-Ålesund». Stortinget samtykker i at 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
kan gjennomføre prosjektet «Jordobservato-
rium i Ny-Ålesund» innenfor en kostnads-
ramme på 355 mill. kroner.

Vedtak nr. 15 i Saldert budsjett 2014 under Innst. 
16 S fra kommunal- og forvaltningskomiteen 
behandlet i Stortinget 4. desember 2013:

Husbankens rentemargin. Fra 1. mars 2014 
skal Husbankens rentemargin være 1,0 pro-
sentpoeng for lån med flytende rente og for lån 
med fast rente hvor søknaden er kommet inn 
fra og med 8. november 2013. Søknader om 
fastrente kommet inn fra og med 14. oktober 
2013 til og med 7. november 2013 skal ha en 
rentemargin på 0,75 prosentpoeng. 

Romertallsvedtak VIII i Prop. 93 S 2013-2014) Til-
leggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjet-
tet 2014:

Fullmakt til å gjennomføre prosjektet Sikker 
teknisk infrastruktur. Stortinget samtykker i at 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
får fullmakt til å gjennomføre prosjektet Sikker 
teknisk infrastruktur innenfor en kostnads-
ramme på 2 400 mill. kroner i prisnivå per 
desember 2013.

Romertallsvedtak VIII i Prop. 149 S (2012–2013) 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbud-
sjettet 2013:

Fullmakter til å pådra forpliktelser knyttet til 
investeringsprosjekter. Stortinget samtykker i at:

Fornyings-, administrasjons- og kirkede-
partementet får fullmakt til å gjennomføre føl-
gende prosjekter:
a. Nybygg for det nye Universitetet på Ås og 

Veterinærinstituttet innenfor en kostnads-
ramme på 6 325,0 mill. kroner i prisnivå per 
1. juli 2013.

b. Rehabilitering av Universitetsmuseet ved 
Universitetet i Bergen, fase 1, innenfor en 
kostnadsramme på 328,0 mill. kroner i pris-
nivå per 1. juli 2013.

c. Nybygg for samlokalisering av Kunst- og 
designhøgskolen i Bergen innenfor en 
kostnadsramme på 1 037,8 mill. kroner i 
prisnivå per 1. juli 2013.

d. Nytt teknologibygg ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag innenfor en kostnadsramme på 
686,2 mill. kroner i prisnivå per 1. juli 2013.

Romertallsvedtak IV i Prop. 119 S (2014–2015) 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbud-
sjettet 2015:

Kostnadsrammen for Urbygningen ved 
NMBU. Stortinget samtykker i at kostnads-
rammen for rehabiliteringen av Urbygningen 
ved Norges miljø- og biovitenskapelige univer-
sitet økes til 470 mill. kroner, i prisnivå per 
1. november 2015.

Romertallsvedtak XV i Prop. 1 S (2014–2015) for 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Avskrivninger under Statsbygg. Stortinget 
samtykker i at Kommunal- og moderniserings-
departementet fra 2015 kan gi Statsbygg full-
makt til å starte avskrivning av et anleggsmid-
del fra det tidspunktet dette tas i bruk, og der-
med avvike hovedregelen om at 
forvaltningsbedriftene starter avskrivning av 
anleggsmidler året etter at de er tatt i bruk, jf. 
St.prp. nr. 48 (2004–2005) og Innst. S. nr. 187 
(2004–2005) Om bevilgningsreglementet.
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