
St.prp. nr. 28

(2003–2004) 

Om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på 
Fiskeridepartementets område 

Tilråding fra Fiskeridepartementet av 14. november 2003,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1	 Om endringer av bevilgninger mv. 
for 2003 på Fiskeridepartementets 
område 

Kap. 1023/4023	 Fiskeri-, havbruks- og 
transportrettet FoU 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter/ Post 01 Inntekter 
NIFES 

Nasjonalt institutt for sjømat- og ernæringsforsk
ning (NIFES) sine utgifter knyttet til eksterne opp
drag blir postert på kap. 1023 post 21 Spesielle 
driftsutgifter, mens tilsvarende inntekter posteres 
på kap. 4023 post 01 Inntekter NIFES. Oppdrags
virksomheten forventes nå å bli om lag 13,3 mill. 
kroner høyere enn det som er budsjettert. 

Av hensyn til prinsippet om realistisk budsjette
ring fremmes det forslag om at bevilgningen på 
kap. 1023 post 21 blir økt med 13,3 mill. kroner mot 
en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 4023 
post 01 Inntekter NIFES. 

Kap. 2415	 Statens nærings- og 
distriktsutviklingsfond 

Post 72	 Nyskaping, omstilling og 
kapasitetstilpasning i fiskerinæringen 

I forbindelse med behandlingen av revidert stats
budsjett for 2003 vedtok Stortinget å gi en bevilg
ning på 30 mill. kroner på kap. 2415 post 72 til et 
program for nyskaping, omstilling og kapasitetstil
pasning i fiskerinæringen. Regjeringen har ikke fo
reslått en bevilgning på posten i 2004. 

For å sikre en best mulig disponering av midle
ne har det vært nødvendig å foreta en grundig vur
dering av innretning og kriterier for programmet. 
Dette har, sammen med at bevilgningen på posten 
først ble vedtatt i juni, gjort at programmet først er 
kommet i gang i høsthalvåret. For å sikre at Statens 
nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) kan få 
den nødvendige fleksibiliteten mht. hvilke prosjek
ter som bør gis støtte, vil det være nødvendig å gjø
re midlene overførbare til 2004. 

Det fremmes derfor forslag om at stikkordet 
«kan overføres» knyttes til kap. 2415 post 72 i 2003, 
jf. forslag til romertallsvedtak II. 

Kap. 1023, 2415, 4023 
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2	 Orienteringssak – salg av mulig å få solgt «G.O. Sars» i løpet av 2003. Det an
forskningsfartøy ses ikke som realistisk å få solgt «Michael Sars» før 

i 2004. Eventuelle salgsinntekter fra fartøyene i 
I St.prp. nr. 1 (2003–2004) for Fiskeridepartementet 2003 vil bli postert på kap. 5309 Tilfeldige inntekter, 
ble det i innledningen under kap. 1021 vist til pro- post 29 Ymse 
sessen med å selge de gamle forskningsfartøyene 
«G.O. Sars» og «Michael Sars». Salget av fartøyene Fiskeridepartementet 
skjer som følge av at fartøyene er erstattet av det 
nye forskningsfartøyet «G.O. Sars». t i l r å r : 

Status for prosessen er nå at «G.O. Sars» er lagt 
ut for salg, mens «Michael Sars» vil bli lagt ut for At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
salg i løpet av høsten/vinteren. Det har vært noe in- et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
teresse for «G.O. Sars», men markedet er tregt. endringer av bevilgninger mv. for 2003 på Fiskeri-

Ut fra dette anses det som usikkert om det er departementets område. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på Fiskeri
departementets område i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til vedtak om endringer av bevilgninger mv. for 2003 på 
Fiskeridepartementets område 

I 
I statsbudsjettet for 2003 blir det gjort følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU 
21 Spesielle driftsutgifter, økes med ............................................................................ 13 300 000 

fra kr 8 500 000 til kr 21 800 000 
4023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU 

01 Inntekter NIFES, økes med ..................................................................................... 13 300 000 
fra kr 8 500 000 til kr 21 800 000 

II

Tilføyelse av stikkordet «kan overføres»


Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kap. 2415 Statens nærings

og distriktsutviklingsfond, post 72 Nyskaping, omstilling og kapasitetstilpasning i fiskerinæringen i stats
budsjettet for 2003. 

Trykk: A/S O. Fredr. Arnesen. November 2003 


