St.prp. nr. 15
(2003–2004)

Om endringer på statsbudsjettet for 2003 under
kapitler administrert av Utdannings- og
forskningsdepartementet
Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 14. november 2003,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Bondevik II)

1

Innledning

Utdannings- og forskningsdepartementet legger i
kapittel 2 i denne proposisjonen fram forslag til
endringer i enkelte bevilgninger i statsbudsjettet
for 2003. I kapittel 3 fremmer departementet forslag om å avskrive statens kapital i to selskaper. I
tillegg gis det en omtale av hvordan arealbehovet
til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
planlegges dekket.

2

Forslag til endringer i
statsbudsjettet for 2003

Post 63

Tilskudd til skolefritidsordninger, kan
overføres

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 4,6
mill. kroner for å dekke etterslep i utbetalingen fra
2002.

Post 65

Tilskudd til opplæring for språklige
minoriteter i grunnskolen

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
119,1 mill. kroner. Økningen skyldes at aktiviteten
knyttet til opplæring av språklige minoriteter i
grunnskolen, herunder opplæring av barn i asyl
mottak, har vært høyere enn forventet.

Kap. 221 Grunnskolen

Post 66

Post 60 Tilskudd til virkemiddeltiltak i NordNorge, kan overføres

Aktiviteten ved leirskolene har vært lavere enn det
som ble lagt til grunn for budsjettet for 2003. Det
foreslås å redusere bevilgningen på posten med
8,0 mill. kroner.

Flere lærere enn forventet i Finnmark har krav på
lønnstillegg. Merbehovet som følge av dette dek
kes av midler som ble overført fra 2002. Ordningen
med virkemiddeltiltak ble avsluttet 1. august 2003.
Det foreslås på bakgrunn av dette å redusere be
vilgningen på posten med 0,9 mill. kroner.

Tilskudd til leirskoleopplæring

Kap. 221, 223, 224, 232, 240, 254, 256, 269, 273, 274, 279, 281, 283, 288, 2410,
3221, 3232, 3254, 3256, 3269, 3273, 3274, 3279, 3281, 3283 og 5310
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Post 67 Tilskudd til kommunale musikk- og
kulturskoler, overslagsbevilgning
Aktiviteten ved landets musikk- og kulturskoler i
2003 har vært større enn forutsatt. Det foreslås å
øke bevilgningen med 4,8 mill. kroner.

utover statens bidrag vil bli dekket av oljeselskape
ne Esso, Hydro, Shell og Statoil. Departementet vil
sammen med oljeselskapene vurdere hvordan
samarbeidet mellom staten og selskapene best kan
organiseres.

Kap. 240
Kap. 223
Post 01

Videregående opplæring

Driftsutgifter

Aktiviteten ved opplæringsrådene er lavere enn
forventet. Det foreslås derfor å redusere bevilgnin
gen på posten med 0,6 mill. kroner.

Post 71 Tilskudd til drift av opplæringsråd
Aktiviteten ved opplæringsrådene er lavere enn
forventet. På denne bakgrunn foreslås det å redu
sere bevilgningen på posten med 0,9 mill. kroner.

Kap. 224

Fellestiltak i grunnskolen og
videregående opplæring

Post 64 Tilskudd til opplæring i finsk
Flere elever enn forventet har benyttet retten til
opplæring i finsk i grunnskolen, samtidig som akti
viteten i videregående opplæring har vært høyere
enn tidligere forutsatt. Det foreslås på bakgrunn av
dette å øke bevilgningen på posten med 0,9 mill.
kroner.

Post 68 Det samiske utdanningsområdet, kan
overføres
Flere elever enn forventet har benyttet retten til
opplæring i samisk i grunnskolen, samtidig som
aktiviteten i videregående opplæring har vært
høyere enn tidligere antatt. Det foreslås på bak
grunn av dette å øke bevilgningen på posten med
1,5 mill. kroner.

Kap. 232
Post 45

Statlige skoler med opplæring
på videregående nivå

Større utstyrsanskaffelser og
vedlikehold, kan overføres

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
10,5 mill. kroner. Midlene skal benyttes til kjøp av
utstyr til klokkedykkerutdanning for å gjøre Sta
tens dykkerskole i stand til igjen å gi dette under
visningstilbudet. Den totale investeringen knyttet
til kjøpet er på 24 mill. kroner. Midler til kjøpet

Post 70

Private skoler mv.

Tilskudd, overslagsbevilgning

Færre private skoler enn forventet har fått god
kjenning, og færre private skoler enn forventet har
startet opp i skoleåret 2002–03. I tillegg er elevtal
let ved eksisterende skoler lavere enn forutsatt.
Videre har enkelte skoler hatt et midlertidig opp
hør i driften i skoleåret. Dette medfører samlet et
mindrebehov på posten på 185,6 mill. kroner.
Pensjonspremien til Statens Pensjonskasse ble
økt fra 1. januar 2003. I tilskuddssatsene for private
videregående skoler i 2003 er det ikke tatt høyde
for økte pensjonspremier. I tråd med tilskuddsbe
stemmelsene for øvrig legges det til grunn at 85
pst. av økningen i pensjonsutgifter skal dekkes av
staten. Dette gir et merbehov på 25,6 mill. kroner
på posten.
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på
posten med 160 mill. kroner.

Kap. 254
Post 60

Tilskudd til voksenopplæring

Tilskudd til norskopplæring for
innvandrere

Aktiviteten knyttet til norskopplæring har vært la
vere enn det som tidligere er lagt til grunn. På
denne bakgrunn foreslås det å redusere bevilgnin
gen på posten med 42,8 mill. kroner.

Kap. 281
Post 01

Fellesutgifter for universiteter
og høgskoler

Driftsutgifter

Det foreslås å nytte 19 mill. kroner til bevarings-,
sikrings- og samlingsarbeidet ved universitetsmu
seene. Det vises i den forbindelse til Dokument nr.
3:9 (2002–2003) Riksrevisjonens undersøkelse av
bevaringen og sikringen av samlingene ved fem
statlige museer. Det foreslås på bakgrunn av dette
å øke bevilgningen på posten med 3,7 mill. kroner.
Resterende beløp dekkes av omdisponering fra til
tak der aktiviteten har vært lavere enn forventet.
En videre satsing på forskningsnettet vil gi fle
re universiteter og høgskoler tilgang til gigabitka
pasitet. Det planlegges bl.a. utbygging av økt kapa
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sitet for høyskoler i Sør-Norge. Videre planlegges
utbygging av forbindelsen mellom Trondheim og
Tromsø, samt forbindelsen mellom Svalbard og
fastlandet. Utbygging av forbindelsen mellom
Trondheim og Tromsø vil bidra til økt kapasitet
også for høyskoler i Nord-Norge. Den foreslåtte
utbyggingen vil føre til økt sikkerhet i nettet. Ut
dannings- og forskningsdepartementet vil bruke
10 mill. kroner til videre utbygging av gigabitkapa
sitet i forskningsnettet i 2003. Satsingen dekkes
gjennom omdisponering fra tiltak der aktiviteten
har vært lavere enn forventet.

Post 73 Tilskudd til internasjonale
programmer
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 0,4
mill. kroner. Merbehovet på posten skyldes valuta
kursutviklingen.

Post 76 Tilskudd til NORDUnet, kan overføres
Bevilgningsbehovet på posten er lavere enn tidli
gere forutsatt. Det foreslås på bakgrunn av dette å
redusere bevilgningen på posten med 7,9 mill. kro
ner.

Kap. 283 Meteorologisk institutt
Post 45 Større utstyrsanskaffelser og
vedlikehold, kan overføres
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
1 mill. kroner til fornyelse av datamaskinen for
tungregning som benyttes ved produksjon av vars
ler for atmosfære, hav og luftkvalitet og andre mo
dellberegninger.

Post 72

Internasjonale samarbeidsprosjekter,
kan overføres

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 4 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes at en
kelte kontingenter ble lavere enn forventet.

Post 75

UNESCO

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 2,6 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes ho
vedsaklig valutakursutviklingen.

Post 76

(NY) UNESCO-resolusjon om kvalitet
i høyere utdanning, kan overføres

UNESCOs generalkonferanse vedtok 15. oktober
2003 en resolusjon om kvalitet og globalisering i
høyere utdanning. Resolusjonsforslaget, som ble
fremmet av Norge med støtte fra flere land, ble
etter justeringer vedtatt ved konsensus. Det har
vært kontakt mellom UNESCO og Norge om støt
te til oppfølging av resolusjonen. Departementet
mener at det er viktig å få en aktiv og god opp
følging i UNESCO og foreslår derfor en bevilgning
på 3 mill. kroner til dette. I tillegg kan det bli aktu
elt å tildele noe midler over annet kapittel. Det
legges opp til at midlene også skal kunne nyttes til
finansiering av en norsk ekspert. Med forbehold
om Stortingets samtykke til bevilgningsforslaget
legges det opp til å inngå en avtale med UNESCO
om støtte i løpet av høsten. For å sikre en viss
fleksibilitet dersom nødvendig avtale ikke kommer på plass tidsnok til at utbetaling kan finne sted
i år, foreslås det å gi posten stikkordet «kan over
føres».

Kap. 2410
Post 50

Statens lånekasse for
utdanning

Avsetning til utdanningsstipend,
overslagsbevilgning

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
139 mill. kroner. Merbehovet skyldes at antall
elever og studenter som har søkt om stipend er
høyere enn det som tidligere er lagt til grunn.

Post 70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

Kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak

Antallet elever og studenter som har søkt om sti
pend er høyere enn tidligere forutsatt. Det foreslås
på bakgrunn av dette å øke bevilgningen på posten
med 445,5 mill. kroner.

Post 72 Internasjonale
grunnforskningsorganisasjoner

Post 71

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 2
mill. kroner. Merbehovet skyldes valutakursutvik
lingen.

Andre stipend, overslagsbevilgning

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 13,2 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes at
tildelinger av gebyrstipend er lavere enn tidligere
lagt til grunn.
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Post 90 Lån til Statens lånekasse for
utdanning, overslagsbevilgning
Lånekassens innlånsbehov er større enn tidligere
anslått. Det foreslås å øke bevilgningen på posten
med 907 mill. kroner.

Kap. 3221 Grunnskolen
Post 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter
Som en følge av økt bevilgningsbehov knyttet til
opplæring av språklige minoriteter i asylmottak
under kap. 221 post 65, øker også refusjonen av
ODA-godkjente utgifter, dvs. innenlandske utgifter
til flyktninger som i henhold til statistikkdirektivet
til OECD kan defineres som offisiell utviklings
hjelp. Det foreslås på bakgrunn av dette å øke
bevilgningen på posten med 25,3 mill. kroner.

Kap. 3254 Tilskudd til voksenopplæring
Post 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter
Som følge av redusert bevilgningsbehov knyttet til
norskopplæring på kap. 254 post 60, reduseres
også refusjonen av ODA-godkjente utgifter. Det
foreslås å redusere bevilgningen på posten med
16,5 mill. kroner.

Kap. 5310
Post 72

Statens lånekasse for
utdanning

Gebyr

Gebyrinntektene til Lånekassen er lavere enn for
ventet. På denne bakgrunn foreslås det å redusere
bevilgningen på posten med 7 mill. kroner.

Post 90

Avdrag

Innbetalte avdrag til Lånekassen har vært høyere
enn forventet. Det foreslås å øke bevilgningen på
posten med 500 mill. kroner.

Post 93 Innbetaling fra konverteringsfond
Ordningen med konvertering av lån til stipend ble
innført fra skoleåret 2002–03. På grunn av et mer
behov knyttet til økning i antall stipendmottakere
foreslås det å øke posten med 90 mill. kroner.
Høsten 2003 har det oppstått betydelige forsin
kelser i rapporteringen fra lærestedene til Låne
kassen. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til
omfanget av omgjøringer av lån til stipend. Kon
verteringen vil bli gjennomført frem mot årsskiftet,
men endelige tall vil ikke foreligge tidsnok til å

foreslå nødvendige bevilgningsendringer. End
ringsforslaget er derfor heftet med betydelig usik
kerhet.

Parallelle endringer i inntekts- og
utgiftsbevilgninger
For noen av inntektskapitlene under institusjone
ne vil ikke inntektene på enkelte poster bli så høye
som de vedtatte inntektsbevilgningene. Det fore
slås derfor å sette ned disse bevilgningene. Ut
giftsbevilgningene foreslås redusert tilsvarende.
For noen av institusjonene vil videre inntektene
være høyere enn de vedtatte inntektsbevilgninge
ne. Det foreslås å øke utgiftsbevilgningene tilsva
rende. Tabell 2.1 nedenfor viser endringsforslage
ne.

Tabell 2.1 Parallelle endringer i inntekts- og
utgiftsbevilgninger
Inntekter
Inntektskapittel og post

Kroner

Kap. 3232 Statlige skoler med opp
læring på videregående nivå
Post 02 Salgsinntekter mv.
3 500 000
Kap. 3256 VOX – Voksenopplæ
ringsinstituttet
Post 01 Inntekter ved oppdrag
2 663 000
Kap. 3269 Norges musikkhøgskole
Post 02 Salgsinntekter mv.
4 900 000
Kap. 3273 Statlige kunsthøgskoler
Post 02 Salgsinntekter mv.
- 400 000
Kap. 3274 Statlige høgskoler
Post 01 Inntekter fra oppdrag
2 000 000
Kap. 3274 Statlige høgskoler
Post 02 Salgsinntekter mv.
- 250 000
Kap. 3279 Norges veterinær
høgskole
Post 02 Salgsinntekter mv.
6 400 000
Kap. 3281 Fellesutgifter for universi
teter og høgskoler
Post 01 Inntekter fra oppdrag
- 180 000
Kap. 3283 Meteorologisk institutt
Post 01 Inntekter fra oppdrag
- 7 900 000
Kap. 3283 Meteorologisk institutt
Post 02 Salgsinntekter mv.
- 7 000 000
Sum inntekter

3 733 000
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Utgifter
Utgiftskapittel og post

Kroner

Kap. 232 Statlige skoler med opp
læring på videregående nivå
Post 01 Driftsutgifter
3 500 000
Kap. 256 VOX – Voksenopplærings
instituttet
Post 21 Spesielle driftsutgifter
2 663 000
Kap. 269 Norges musikkhøgskole
Post 01 Driftsutgifter
4 900 000
Kap. 273 Statlige kunsthøgskoler
Post 01 Driftsutgifter
- 400 000
Kap. 274 Statlige høgskoler
Post 01 Driftsutgifter
- 250 000
Kap. 274 Statlige høgskoler
Post 21 Spesielle driftsutgifter
2 000 000
Kap. 279 Norges veterinærhøgskole
Post 01 Driftsutgifter
6 400 000
Kap. 281 Fellesutgifter for universi
teter og høgskoler
Post 21 Spesielle driftsutgifter
- 180 000
Kap. 283 Meteorologisk institutt
Post 01 Driftsutgifter
- 7 000 000
Kap. 283 Meteorologisk institutt
Post 21 Spesielle driftsutgifter
- 7 900 000
Sum utgifter

3

3 733 000

Andre saker

Bedriftsuniversitetet AS
Bedriftsuniversitetet AS er et selskap eiet av Uni
versitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Handelshøyskolen BI og Sinvent
AS (SINTEF). Selskapet skulle tilby tjenester i
markedet for etter- og videreutdanning. Egenkapi
talen i Bedriftsuniversitetet AS er tapt, og selska
pet har i tillegg pådratt seg forpliktelser på om lag
1,8 mill. kroner som det ikke er midler i selskapet
til å dekke. Det er oppnevnt et avviklingsstyre for
selskapet. Som følge av avviklingen må egenkapi
talen på 7,5 mill. kroner avskrives i statens kapi
talregnskap. Det foreslås at Universitetet i Oslo og
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,

gjennom et ekstraordinært kapitalinnskudd i sel
skapet, dekker sine andeler av de forpliktelser som
selskapet ikke selv kan dekke, jf. forslag til ved
tak II nr. 1.

Slemdalsveien 7 AS
Slemdalsveien 7 AS ble stiftet 3. juni 1998 med
Universitetet i Oslo ved Tøyenfondet og Det Nors
ke Studentersamfund som eiere. På stiftelsesda
gen kjøpte Universitetet i Oslo ved Tøyenfondet
Det Norske Studentersamfunds aksjer og ble dermed eier av samtlige 819 aksjer i selskapet påly
dende i alt 2,5 mill. kroner. Intensjonen med kjøpet
var å avvikle selskapet og overføre bygningen med
tilhørende festerettigheter til Universitetet i Oslo. I
samsvar med de opprinnelige forutsetningene ble
selskapet avviklet 19. august 2003. Som følge av
dette må statens kapitalinnskudd i selskapet av
skrives, jf. forslag til vedtak II nr. 2.

NTNUs arealramme i ny universitetsklinikk i
Trondheim
I forbindelse med dimensjonering av ny universi
tetsklinikk i Trondheim er det lagt til grunn at
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets
(NTNU) arealbehov delvis dekkes gjennom bruk
av arealer i et eksisterende bygg, Medisinsk tek
nisk forskningssenter (MTFS). NTNU eier i dag
deler av MTFS. Departementet legger opp til at
NTNU kan forhandle om kjøp av resten av bygget.
I forhandlingene vil det bli tatt forbehold om Stor
tingets samtykke til kjøp av resten av bygget. De
partementet vil komme tilbake til saken når slike
forhandlinger er fullført.

Utdannings- og forskningsdepartementet
tilrår:
At Deres Majestet godkjenner og skriver under
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om
endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapit
ler administrert av Utdannings- og forskningsde
partementet.
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Vi HARALD, Norges Konge,
stadfester:
Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapitler
administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2003 under
kapitler administrert av Utdannings- og
forskningsdepartementet
I
I statsbudsjettet for 2003 gjøres følgende endringer:

Utgifter:
Kap.

Post

221
60
63
65
66
67

223
01
71
224
64
68
232
01
45
240
70

Formål
Grunnskolen
Virkemiddeltiltak i Nord-Norge, kan overføres, blir redusert med .......
fra kr 10 870 000 til kr 9 998 000
Tilskudd til skolefritidsordninger, kan overføres, blir økt med .............
fra kr 159 679 000 til kr 164 234 000
Opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen blir økt med ........
fra kr 662 613 000 til kr 781 717 000
Tilskudd til leirskoleopplæring blir redusert med .................................
fra kr 90 300 000 til kr 82 279 000
Tilskudd til kommunale musikk- og kulturskoler, overslagsbevilgning,
blir økt med .................................................................................................
fra kr 91 059 000 til kr 95 846 000
Videregående opplæring
Driftsutgifter blir redusert med ................................................................
fra kr 6 888 000 til kr 6 338 000
Tilskudd til drift av opplæringsråd blir redusert med ...........................
fra kr 8 353 000 til kr 7 479 000
Fellestiltak i grunnskolen og videregående opplæring
Tilskudd til opplæring i finsk blir økt med .............................................
fra kr 7 341 000 til kr 8 274 000
Det samiske utdanningsområdet, kan overføres, blir økt med ..............
fra kr 35 712 000 til kr 37 239 000
Statlige skoler med opplæring på videregående nivå
Driftsutgifter blir økt med .........................................................................
fra kr 103 354 000 til kr 106 854 000
Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold, kan overføres, blir økt med .......
fra kr 3 873 000 til kr 14 373 000
Private skoler mv.
Tilskudd blir redusert med ........................................................................
fra kr 1 811 356 000 til kr 1 651 356 000

Kroner
872 000
4 555 000
119 104 000
8 021 000

4 787 000

550 000
874 000

933 000
1 527 000

3 500 000
10 500 000

160 000 000
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Kap.

Post

254

Tilskudd til voksenopplæring
Tilskudd til norskopplæring for innvandrere blir redusert med ..........
fra kr 890 916 000 til kr 848 071 000
VOX – Voksenopplæringsinstituttet
21
Spesielle driftsutgifter blir økt med ..........................................................
fra kr 13 492 000 til kr 16 155 000
Norges musikkhøgskole
01
Driftsutgifter blir økt med .........................................................................
fra kr 109 948 000 til kr 114 848 000
Statlige kunsthøgskoler
01
Driftsutgifter blir redusert med ................................................................
fra kr 185 334 000 til kroner 184 934 000
Statlige høgskoler
01
Driftsutgifter blir redusert med ................................................................
fra kr 71 764 000 til kr 71 514 000
21
Spesielle driftsutgifter blir økt med ..........................................................
fra kr 3 321 000 til kr 5 321 000
Norges veterinærhøgskole
01
Driftsutgifter blir økt med .........................................................................
fra kr 190 571 000 til kr 196 971 000
Fellesutgifter for universiteter og høgskoler
01
Driftsutgifter blir økt med .........................................................................
fra kr 433 132 000 til kr 436 868 000
21
Spesielle driftsutgifter blir redusert med .................................................
fra kr 1 299 000 til kr 1 119 000
73
Tilskudd til internasjonale programmer blir økt med ............................
fra kr 61 908 000 til kr 62 341 000
76
Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, blir redusert med ....................
fra kr 9 930 000 til kr 2 011 000
Meteorologisk institutt
01
Driftsutgifter blir redusert med ................................................................
fra kr 251 104 000 til kr 244 104 000
21
Spesielle driftsutgifter blir redusert med .................................................
fra kr 68 263 000 til kr 60 363 000
45
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, blir økt med
fra kr 9 751 000 til kr 10 751 000
72
Internasjonale samarbeidsprosjekter, kan overføres, blir redusert med
fra kr 42 129 000 til kr 38 129 000
Internasjonale samarbeidstiltak
72
Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner blir økt med ................
fra kr 137 018 000 til kr 139 018 000
75
UNESCO blir redusert med ......................................................................
fra kr 18 179 000 til kr 15 596 000
76 (NY) UNESCO-resolusjonen om kvalitet i høyere utdanning, kan overføres,
bevilges med ................................................................................................
Statens Lånekasse for utdanning
50
Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, blir økt med ......
fra kr 1 482 200 000 til kr 1 621 200 000
70
Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, blir økt med ............................
fra kr 4 514 500 000 til kr 4 960 000 000
71
Andre stipend, overslagsbevilgning, blir redusert med ...........................
fra kr 824 200 000 til kr 811 000 000
90
Lån til Lånekassen, overslagsbevilgning, blir økt med ............................
fra kr 10 018 000 000 til kr 10 925 000 000
60

256

269

273

274

279

281

283

288

2410

Formål

Kroner
42 845 000

2 663 000

4 900 000

400 000

250 000
2 000 000

6 400 000

3 736 000
180 000
433 000
7 919 000

7 000 000
7 900 000
1 000 000
4 000 000

2 000 000
2 583 000

3 000 000
139 000 000
445 500 000
13 200 000
907 000 000
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Om endringer på statsbudsjettet for 2003 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

Inntekter:
Kap.

Post

3221
04
3232
02
3254
04
3256
01
3269
02
3273
02
3274
01
02
3279
02
3281
01
3283
01
02
5310
72
90
93

Formål

Kroner

Grunnskolen
Refusjon av ODA-godkjente utgifter blir økt med ..................................
fra kr 41 243 000 til kr 66 584 000
Statlige skoler med opplæring på videregående nivå
Salgsinntekter blir økt med .......................................................................
fra kr 5 412 000 til kr 8 912 000
Tilskudd til voksenopplæring
Refusjon av ODA-godkjente utgifter blir redusert med .........................
fra kr 25 836 000 til kr 9 329 000
VOX – Voksenopplæringsinstituttet
Inntekter fra oppdrag blir økt med ...........................................................
fra kr 9 520 000 til kr 12 183 000
Norges musikkhøgskole
Salgsinntekter blir økt med .......................................................................
fra kr 312 000 til kr 5 212 000
Statlige kunsthøgskoler
Salgsinntekter blir redusert med ..............................................................
fra kr 4 532 000 til kr 4 132 000
Statlige høgskoler
Inntekter fra oppdrag blir økt med ...........................................................
fra kr 3 366 000 til kr 5 366 000
Salgsinntekter blir redusert med ..............................................................
fra kr 715 000 til kr 465 000
Norges veterinærhøgskole
Salgsinntekter blir økt med .......................................................................
fra kr 20 369 000 til kr 26 769 000
Fellesutgifter for universitet og høgskoler
Inntekter fra oppdrag blir redusert med ..................................................
fra kr 180 000 til kr 0
Meteorologisk institutt
Inntekter fra oppdrag blir redusert med ..................................................
fra kr 68 143 000 til kr 60 243 000
Salgsinntekter blir redusert med ..............................................................
fra kr 22 926 000 til kr 15 926 000
Statens lånekasse for utdanning
Gebyr blir redusert med ............................................................................
fra kr 143 000 000 til kr 136 000 000
Avdrag blir økt med ...................................................................................
fra kr 5 000 000 000 til kr 5 500 000 000
Innbetaling fra konverteringsfond blir økt med .....................................
fra kr 872 000 000 til kr 962 000 000

25 341 000

3 500 000

16 507 000

2 663 000

4 900 000

400 000

2 000 000
250 000

6 400 000

180 000

7 900 000
7 000 000

7 000 000
500 000 000
90 000 000

II
1. Stortinget samtykker i at Utdannings- og forsk
ningsdepartementet i forbindelse med avvik
ling av Bedriftsuniversitetet kan gi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Univer
sitetet i Oslo fullmakt til å dekke statens andel

av underdekningen i selskapet. Statens kapital
innskudd på kr 7 500 000 i selskapet avskrives.
2. Stortinget samtykker i at statens kapitalinn
skudd på kr 2 457 000 i Slemdalsveien 7 AS
avskrives.

Grafisk produksjon: GCS allkopi – Oslo. November 2003

