
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Retting i Prop. 244 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartementet 

Jeg gjør følgende rettinger i Prop. 244 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2021 under 

Helse- og omsorgsdepartementet (influensavaksinasjonsprogrammet) og orienteringer under 

Samferdselsdepartementet (tilleggsavtaler med togselskapene) og Kulturdepartementet 

(forlengelse av midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett):  

 

− Side 1, i tittelen mangler henvisning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

koronavaksinasjonsprogrammet. Tittelen endres fra «Endringer i statsbudsjettet 2021 

under Helse- og omsorgsdepartementet (influensavaksinasjonsprogrammet) og 

orienteringer under Samferdselsdepartementet (tilleggsavtaler med togselskapene) og 

Kulturdepartementet (forlengelse av midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og 

idrett)» til «Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (korona- og 

influensavaksinasjonsprogrammene) og orienteringer under Samferdselsdepartementet 

(tilleggsavtaler med togselskapene) og Kulturdepartementet (forlengelse av midlertidige 

støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett)». 

 

− Side 1, under Innledning, andre avsnitt andre setning, mangler henvisning til kapittel og 

post for bevilgningen. Setningen endres fra «Det foreslås videre å øke bevilgningen med 

528 mill. kroner til koronavaksinasjon og influensavaksinasjon i kommunene.» Til «Det 

foreslås videre å øke bevilgningen under kap. 571, post 60 med 528 mill. kroner til 

koronavaksinasjon og influensavaksinasjon i kommunene.». 

 

− Side 5, i tittelen på forslaget mangler henvisning til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og koronavaksinasjonsprogrammet. Tittelen endres fra 

«Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og 
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Side 2 
 

omsorgsdepartementet (influensavaksinasjonsprogrammet) og orienteringer under 

Samferdselsdepartementet (tilleggsavtaler med togselskapene) og Kulturdepartementet 

(forlengelse av midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett)» til «Forslag til 

vedtak om endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (korona- og 

influensavaksinasjonsprogrammene) og orienteringer under Samferdselsdepartementet 

(tilleggsavtaler med togselskapene) og Kulturdepartementet (forlengelse av midlertidige 

støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett)».  

 

− Side 5, feil i tabell under «Forslag til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2021 under 

Helse- og omsorgsdepartementet (influensavaksinasjonsprogrammet) og orienteringer 

under Samferdselsdepartementet (tilleggsavtaler med togselskapene) og 

Kulturdepartementet (forlengelse av midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og 

idrett)». Rad 8 endres fra «22 Salgs- og beredskapsprodukter, reduseres 

med………….117 00 000» til «22 Salgs- og beredskapsprodukter, reduseres 

med………….117 000 000».  

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 

 

 

Kopi 

 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 
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