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Kap. 210 Tilskudd til trossamfunn m.m. og privateide 
skole- og kirkebygg

Post 70 Tilskudd til registrerte trossamfunn, overslagsbevilgning

Post 72 Tilskudd til livssynssamfunn, overslagsbevilgning
Utbetalt tilskudd til registrerte trossamfunn og tilskudd til livssynssamfunn
blir lavere enn antatt. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på post 70
med 2,2 mill. kroner og post 72 med 2,8 mill. kroner.

Post 75 Tilskudd til private skole- og kirkebygg
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 1,6 mill. kroner, slik at det kan
utbetales tilskudd for tilsagn som gir grunnlag for utbetaling i 2000.

Kap. 221 Tilskudd til grunnskolen

Post 60 Tilskudd til virkemiddeltiltak i Nord-Norge
Det er ventet et merbehov i forhold til bevilgningen på posten. Departementet
foreslår derfor å øke bevilgningen for 2000 med 5,5 mill. kroner.

Post 63 Tilskudd til skolefritidsordninger, kan overføres
Det er flere barn i skolefritidsordningen høsten 2000 enn tidligere forutsatt.
Departementet foreslår derfor å øke bevilgningen for 2000 med 2 mill. kroner.

Post 64 Tilskudd til undervisning i finsk
Antallet elever som har benyttet retten til opplæring i finsk er noe høyere enn
tidligere forutsatt. Departementet foreslår derfor å øke bevilgningen for 2000
med 1 mill. kroner.

Post 65 Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnsko-
len

Tallet på barn som får morsmålsopplæring i grunnskolen er høyere enn tidli-
gere lagt til grunn i budsjettet for 2000. Videre er det flere barn i asylmottak
som får opplæring enn tidligere anslått. Antall barn som får særskilt norskopp-
læring har imidlertid gått noe ned i forhold til tidligere anslag. Integreringstil-
skuddet er også noe lavere enn tidligere anslått. Samlet foreslås det at bevilg-
ningen for 2000 økes med 21,8 mill. kroner.
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Post 67 Tilskudd til kommunale musikk- og kulturskoler, overslags-
bevilgning

Det forventes et merbehov i forhold til bevilgningen på posten. Dette skyldes
i hovedsak etterbetaling av tilskudd for høsten 1999 for de kommunene som
inngår i forsøket med rammefinansiering av øremerkede tilskudd over Kom-
munal- og regionaldepartementets budsjett. Departementet foreslår å øke
bevilgningen for 2000 med 1,6 mill. kroner.

Kap. 228 Kvalitetsutvikling i grunnskolen

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres
I forbindelse med St. meld. nr. 28 (1998-99) Mot rikare mål lanserte Regjerin-
gen Bondevik et forsøk for å prøve ut ulike modeller for tildeling av timer til
skolene. Forsøket skulle omfatte ungdomstrinnet i 10-15 kommuner. Dette
ble fulgt opp i St. prp. nr. 1 (1999-2000) med en bevilgning på 14 mill. kroner.
I forslaget til statsbudsjett for 2001 ligger det inne 20 mill. kroner til dette for-
søket.

Departementet sendte ut ved årsskiftet 1999/2000 et rundskriv til kommu-
nene hvor kommunene ble oppfordret til å søke om midler bl.a. til forsøk og
utviklingsarbeid med alternativ tildeling av timer på ungdomstrinnet.

Regjeringen foreslo i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i 2000 å
utsette forsøket. Stortinget gikk imidlertid ved behandlingen av Innst. S. nr.
220 (1999-2000) i mot en slik utsettelse og la midlene inn igjen. På dette tids-
punktet var man kommet til juni 2000, og kommunene hadde allerede planlagt
aktiviteten og ressursfordelingen for kommende skoleår. Dette medførte at
ingen slike forsøk ble iverksatt for høsten 2000.

Departementet konstaterer at det er interesse blant kommunene for for-
søk med alternative ressurstildelingsmodeller. Departementet og statens
utdanningskontorer er nå i dialog med kommunene for å tydeliggjøre de ele-
mentene som gjelder slike forsøk. I dialogen med kommunene er det også
naturlig å se alternativ ressurstildeling på ungdomstrinnet i sammenheng
med forsøk med organisering av undervisningen og pedagogisk utviklingsar-
beid og med alternative og fleksible arbeidstidsordninger, jf. intensjonserklæ-
ringen med lærerorganisasjonene av 19. mai 2000.

Departementet legger nå opp til at forsøkene gjennomføres i skoleårene
2000/01 og 2001/02 innenfor den økonomiske rammen på totalt 34 mill kro-
ner. Forsøkene evalueres etter dette.

Kap. 232 Statlige skoler med opplæring på videregående 
nivå

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 60
Det foreligger en faseforskyvning når det gjelder opplæring for deltidsbrann-
personell ved Norges brannskole. Posten foreslås derfor redusert med 3 mill.
kroner i 2000.
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Kap. 234 Tilskudd til lærebedrifter og lærlinger

Post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger
Det er ventet et mindreforbruk i forhold til bevilgningen på posten. Hovedår-
saken til dette er at det er færre lærlinger som har utløst kvalitetssikringstil-
skudd i 2000 enn tidligere forutsatt. Videre har det vært en større nedgang i
antall søknader om etableringstilskudd fra opplæringskontor og opplærings-
ringer enn forventet. Det foreslås å redusere bevilgningen for 2000 med 40
mill. kroner.

Kap. 239 Andre formål i videregående opplæring

Post 72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogrammer
Som følge av at Norge hadde betalt for mye i kontingent til EU for deltakelse
i Leonardo da Vinci-programmet i 1998, ble midler fra EU tilbakeført ved beta-
ling av første termin av kontingenten for 2000. Departementet foreslår derfor
å redusere bevilgningen for 2000 med 8,7 mill. kroner.

Kap. 240 Private skoler mv.

Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning
I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2000 ble det orientert om at Kirke-
, utdannings- og forskningsdepartementet hadde godkjent 10 nye skoler og 21
utvidelser av elevtall ved godkjente skoler, og at departementet om nødvendig
ville komme tilbake med forslag om endringer i bevilgningen på posten.
Departementet foreslår på bakgrunn i utvikling i elevtallet å øke bevilgningen
på posten med 9 mill. kroner.

Kap. 243 Kompetansesentra for spesialundervisning

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under postene 21 og 60
Departementet foreslår å redusere bevilgningen på posten med 94 mill. kro-
ner, jf. omtale under kap. 243 post 60.

Post 60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, kan overføres
Av St.meld. nr. 23 og Innst. S. nr. 228 (1997-98) går det fram at en vil legge om
det spesialpedagogiske støttesystemet gjennom en overføring av ressurser fra
statlig til kommunal og fylkeskommunal sektor. Overføringen vil bl.a. skje
gjennom nedbygging av statlige spesialpedagogiske kompetansesentra og
ved overføring av midler til kommunal og fylkeskommunal PP-tjeneste. Rap-
portene over utbetaling av tilskudd til kommunene viser et merbehov på pos-
ten. Departementet foreslår derfor å øke bevilgningen på postsen med 94 mill.
kroner, mot en tilsvarende reduksjon på post 01.
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Kap. 254 Tilskudd til voksenopplæring

Post 60 Tilskudd til norskopplæring for innvandrere
Det foreligger et merbehov på posten. Merbehovet skyldes omlegging fra
timebasert til nivåbasert opplæring, utvidelse av timerammene samt satsøk-
ning fra 1. august 2000. Det foreslås å øke posten med 175 mill. kroner.

Post 62 Tilskudd til grunnskoleopplæring for innvandrere 16-20
Som følge av flere etablerte grunnskoletilbud for voksne innvandrere i kom-
munene og økt antall deltakere, foreslås bevilgningen økt med 19,4 mill. kro-
ner.

Kap. 256 Statlige voksenopplæringsinstitusjoner

Post 01 Driftsutgifter
Som følge av engangsutgifter knyttet til opprettelsen av VOX - Voksenopplæ-
ringsinstituttet samt uforutsette kostnader knyttet til virksomheten ved Sta-
tens ressurs- og voksenopplæringssenter, foreslås bevilgningen på posten økt
med 3 mill. kroner.

Kap. 260 Universitetet i Oslo

Post 70 Tilskudd til Senter for studium av Holocaust og livssynsmi-
noritetenes stilling i Norge

Regjeringen arbeider med lokalisering av Senter for studier av Holocaust og
livssynsminoriteters stilling i Norge i Villa Grande. Senteret vil ikke bli oppret-
tet i 2000. Departementet foreslår derfor at stikkordet  «kan overføres» knyttes
til posten, jf. forslag til vedtak III nr. 1.

Kap. 270 Studium i utlandet og sosiale formål for elever 
og studenter

Post 73 Tilskudd til studentbarnehager
Det er et mindrebehov på posten som skyldes endret aldersfordeling i sam-
skipnadenes barnehager. Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres
med 1,8 mill. kroner.

Post 75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres
Fremdriften i byggeprosjektene viser at det kan bli en lavere utbetaling i 2000
enn det som tidligere er lagt til grunn. Det kan derfor bli en større overføring
på posten til 2001.



Kapittel 1 St.prp. nr. 15 6
Om endringer på statsbudsjettet for 2000 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og fors-

kningsdepartementet
Kap. 281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler

Post 01 Driftsutgifter
Det er i 2000 satt av 7,5 mill. kroner til Bedriftsuniversitetet som er et samar-
beidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, NTNU, Handelshøyskolen BI og
SINTEF. Basert på forslag fra partene legges det opp til at Bedriftsuniversite-
tet blir etablert som et aksjeselskap der de fire deltakerne har like store eier-
andeler. Med utgangspunkt i en total aksjekapital på 15 mill. kroner foreslås
det at Universitetet i Oslo og NTNU går inn med 3,75 mill. kroner hver i aksje-
kapital i selskapet. Departementet foreslår at post 01 reduseres med 7,5 mill.
kroner mot en tilsvarende økning på kapitlets post 90.

Post 30 Fellesmidler, kan overføres
Før et tilbygg for Norges musikkhøgskole (NMH) på Majorstua realiseres, jf.
omtale under kap. 281 post 49, vil det være hensiktsmessig å utføre enkelte
bygningsmessige tilpasninger i NMHs eksisterende lokaler. Departementet
foreslår at det bevilges 4 mill. kroner til tiltaket i 2000.

Arealutvidelsen av byggeprosjektet Meieribygget under Norges land-
brukshøgskole skal finansieres ved salg av eiendom. Det er ventet at en del av
inntektene først kan realiseres i 2001. Det foreslås at bevilgningen reduseres
med 5,7 mill. kroner mot en tilsvarende økning i 2001. Det vises til omtale
under kap. 3278 post 49.

Samlet foreslås posten redusert med 1,7 mill. kroner.

Post 49 Kjøp av eiendom, kan overføres
Som et ledd i Stortingets vedtak om å samlokalisere Norges musikkhøgskole
og tidligere Østlandets Musikkonservatorium på Majorstua, ble det i statsbud-
sjettet for 1998 bevilget 25 mill. kroner som første delsum for kjøp av Det teo-
logiske Menighetsfakultets bygg i Gydas vei 4. Det ble samtidig varslet at Det
teologiske Menighetsfakultet ville bli lokalisert til en tomt Suhms gate. Det er
ikke lenger aktuelt for staten å kjøpe Menighetsfakultetets bygg. På denne
bakgrunn foreslår departementet at de overførte midlene fra 1998 ikke benyt-
tes over kap. 281 post 49. Departementet foreslår å disponere deler av bevilg-
ningen på 25 mill. kroner som er overført fra statsbudsjettet for 1998 til 2000
på kap. 281 post 30 og kap. 282 post 70, jf. omtale under de respektive kapitler
og poster. Videre foreslås det å benytte 7 mill. kroner av midlene til å utarbeide
et forprosjekt for Norges Musikkhøgskole på Trafo-tomten, jf. omtale under
kap. 2445 post 32 i proposisjonen om endringer på statsbudsjettet for 2000
under kapitler administrert av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Post 73 Tilskudd til internasjonale programmer
Kontingenten til internasjonale programmer blir først endelig vedtatt i EUs
organer etter at St.prp. nr. 1 er lagt fram. Utbetalingene på posten avhenger
videre av endringer i valutakursene. Blant annet som følge av at kontingentut-
betalingen til EU er høyere enn lagt til grunn i vedtatt budsjett er det et mer-
behov på posten. Departementet foreslår å øke bevilgningen med 2 mill. kro-
ner.
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Post 76 Tilskudd til Nordunet
Departementet foreslår å knytte stikkordet  kan overføres til posten, jf. tilsva-
rende forslag i St.prp. nr. 1 (2000-2001). Det vises til forslag til vedtak III nr. 2.

Post 90 Kapitalinnskudd i forskningsstiftelser mv.
Høgskolen i Bergen og Norges landbrukshøgskole har kjøpt aksjer i hen-
holdsvis It Vest AS og Ås sentrum AS. Departementet foreslår at bevilgningen
på posten økes med 250 000 kroner som følge av aksjekjøpet.

Som følge av at det foreslås at Universitetet i Oslo og NTNU går inn med
aksjekapital i Bedriftsuniversitetet, foreslås posten økt med 7,5 mill. kroner.
Det vises til omtale under kap. 281 post 01.

Samlet foreslås bevilgningen på posten økt med 7,75 mill. kroner.

Kap. 282 Privat høgskoleutdanning

Post 70 Tilskudd
I Budsjett-innst. S. nr. 12 (1999-2000) uttalte kirke-, utdannings- og forsknings-
komiteen følgende:  «Dersom Regjeringen løser samlokaliseringen ved nybygg
for Norges musikkhøgskole, forutsetter komiteen at det gis en kompensasjon til
Det teologiske Menighetsfakultet for utsatt rehabilitering.» Det er oppnådd enig-
het med Det teologiske Menighetsfakultet om at 10 mill. kroner er et realistisk
nivå på kompensasjon for utsatt rehabilitering i lys av de forventninger som
tidligere var skapt vedrørende utfallet av denne saken for Menighetsfakulte-
tet, jf. omtale av kap. 281 post 49. Departementet foreslår på denne bakgrunn
å øke bevilgningen på posten med 10 mill. kroner.

Kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak

Post 72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner
Som følge av at de fleste av kontingentene til internasjonale grunnforsknings-
organisasjoner ble betalt på et tidspunkt med gunstigere valutakurser enn da
kontingentene ble budsjettert, foreligger det et mindrebehov på posten.
Departementet foreslår at bevilgningen reduseres med 6,4 mill. kroner.

Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning

Post 70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning
Som følge av at anslaget på stipendmottakere er lavere enn tidligere antatt, er
det et mindrebehov på posten. Det foreslås å redusere bevilgningen med 84
mill. kroner.
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Post 71 Andre stipend, overslagsbevilgning
Som følge av at antall tildelte gebyrstipend og reisestipend utland har økt i for-
hold til tidligere anslag, er det et merbehov på posten. Det foreslås å øke
bevilgningen med 69 mill. kroner.

Post 72 Rentestøtte, overslagsbevilgning
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 57 mill. kroner. Merbehovet
skyldes i hovedsak endrede renteforutsetninger.

Post 73 Avskrivninger, overslagsbevilgning
På grunn av økning i avskrivninger foreslås det å øke bevilgningen med 10
mill. kroner.

Post 90 Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning
Fra 1. januar i år låner Lånekassen opp endringen i publikums rentegjeld hver
måned og ikke som tidligere per 31. desember. Dette er gjort for å lette kon-
trollen med endringene i rentegjelden. Posten foreslås økt med 1 053 mill. kro-
ner. Endringer i rentegjelden bruttoføres, dvs. i måneder med reduksjon i
publikums rentegjeld akkumuleres denne på kap. 5310 post 90, mens øknin-
gen i publikums rentegjeld akkumuleres på kap. 2410 post 90. På samme måte
er bevilgningen på kap. 5310 post 90 foreslått endret med tilsvarende beløp.

Kap. 3221 Tilskudd til grunnskolen

Post 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter
Det er lagt til grunn et bevilgningsbehov på 89 mill. kroner i 2000 knyttet til
opplæring for barn i asylmottak. Av dette er det beregnet at 48,1 mill. kroner
er ODA-godkjente utgifter, det vil si utgifter som kan innrapporteres til
OECD/OAC som offisiell utviklingshjelp. På bakgrunn av dette foreslås
bevilgningen på posten økt med 10,3 mill. kroner.

Kap. 3254 Tilskudd til voksenopplæring

Post 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter
Det legges til grunn et bevilgningsbehov på 542,6 mill. kroner i 2000 knyttet
til norskopplæring for voksne innvandrere, jf. kap. 254 post 60. Av dette er det
beregnet at 99,6 mill. kroner er ODA-godkjente utgifter, det vil si utgifter som
kan innrapporteres til OECD/OAC som offisiell utviklingshjelp. På bakgrunn
av dette foreslås bevilgningen på posten økt med 29,4 mill. kroner.
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Kap. 3274 Statlige høgskoler

Post 02 Salgsinntekter
Det er besluttet å si opp kontrakten med Statsbygg om leie av Blevika i Hau-
gesund der Avdeling for sikkerhetsopplæring ved Høgskolen Stord/Hauge-
sund holder til, jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001).

I tilknytning til anlegget står det en rekke brannobjekter som eies av sta-
ten ved KUF. Brannobjektene skal avhendes.

Det er usikkerhet knyttet til om et salg vil bli gjennomført i 2000 eller i
2001. Inntektene fra salget vil bli ført på kap. 3274 post 02 Salgsinntekter.

Kap. 3278 Norges landbrukshøgskole

Post 49 Salg av eiendom
I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 236 (1998-99) vedtok Stortin-
get at arealutvidelsen av byggeprosjektet Tilbygg til meieribygget skal finan-
sieres ved salg av eiendom som forvaltes av Norges landbrukshøgskole. Sal-
get var forventet å bli gjennomført i 2000, og kap. 3278 post 49 ble økt med 12,7
mill. kroner, jf. en tilsvarende økning av kap. 281 post 30. Det er ventet at deler
av inntektene først kan realiseres i 2001. På denne bakgrunn foreslår departe-
mentet at bevilgningen på posten reduseres med 5,7 mill. kroner i 2000, jf. en
parallell reduksjon av kap. 281 post 30. Forslaget om endret bevilgning i 2000
følges av forslag om tilsvarende justering i 2001, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3
(2000-2001).

Kap. 5310 Statens lånekasse for utdanning

Post 90 Avdrag
Posten foreslås økt med 1 053 mill. kroner, jf. omtale under kap. 2410 post 90.

Post 91 Tap og avskrivninger
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 15 mill. kroner.

Kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning, jf. 
kap. 2410

Post 80 Renter
Blant annet som følge av nye renteforutsetninger foreslås posten økt med 46
mill. kroner.

Lærerlønnsoppgjøret

Den nye arbeidstidsavtalen for skoleverket innebærer to ekstra lønnstrinn for
lærerne, med virkning fra 01.08.00. I St. prp. nr 88 (1999-2000) Tilleggsbevilg-
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ninger til kommuner og fylkeskommuner vedrørende økte utgifter til ferie-
penger og ny arbeidstidsavtale for lærere, er kompensasjonen til kommune-
sektoren lagt inn. Videre har Stortinget vedtatt en økning på 0,15 pst. av lønns-
massen til pedagogisk personell som statens tilskudd til de preliminære lokale
forhandlinger i skoleverket, som fordeles på kommunene og fylkeskommu-
nene pr. 01.09.00, jf. St. prp. nr 74 (1999-2000). Nedenfor følger departemen-
tets forslag til kompensasjon til statlige skoler og tilskudd til opplæring innen
kriminalomsorgen som følge av disse endringene:

Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad. Vederlagsfri 
overtakelse av Bjerregaardsgate 21

Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) overtok i 1996 for-
melt ansvaret for driften av studentboligene i Bjerregaardsgate 21. Staten står
imidlertid fremdeles som hjemmelsinnehaver av eiendommen. En vederlags-
fri overføring av eiendommen fra staten til stiftelsen/samskipnaden, er i tråd
forutsetningene som ble lagt til grunn når eiendomsretten til internatbygnin-
gene ved de fylkeskommunale helsefaghøgskolene vederlagsfritt skulle over-
dras fra fylkeskommunene til studentboligstiftelser/samskipnader i forbin-
delse med at de fylkeskommunale helsefaghøgskolene ble overført til staten,
jf. Budsjett-innst. S. nr. 12 (1985 - 86), St.prp. nr. 1 (1985 - 86). Departementet
forslår at studentboligene i Bjerregaardsgate 21 overføres vederlagsfritt til
OAS, jf. forslag til vedtak III nr. 3.

Departementet legger til grunn at OAS, som står for driften av bygget og
bærer alle eierrelaterte kostnader, blir formell hjemmelsinnehaver av eien-
dommen.

Overføring av statlige verdier ved omdanning av NORSAR til stiftelse

Norges forskningsråd fattet i 1998 vedtak om fristilling av NORSAR (Norwe-
gian Seismic Array). NORSAR er et jordskjelvobservatorium som ble bygget
for å analysere bølgeforplantning (signaler) fra jordskjelv sammenliknet med
bølgeforplantning fra underjordiske kjernefysiske eksplosjoner. Formålet var
gjennom studier av disse signalene å komme fram til metoder for å skille mel-
lom jordskjelv og eksplosjoner og å lokalisere hvor hendelsene finner sted.
NORSARs virksomhet er dermed av stor betydning både i nasjonal og interna-
sjonal sammenheng.

NORSAR var organisasjonsmessig en avdeling av det tidligere Norges tek-
nisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF), men ble i praksis behandlet
som et NTNF-institutt, med eget styre, regnskap og basisbevilgninger etter
samme prinsipp som de øvrige instituttene. Denne praksisen ble fortsatt av
Norges forskningsråd.

Kap. Post Kroner

222 01 94 000

231 61 875 000

232 01 417 000

243 01 807 000

256 01 416 000
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Fristilling av NORSAR ble aktualisert da NORSAR fikk funksjon som
nasjonalt kompetanse- og driftssenter knyttet til overvåking av den internasjo-
nale avtalen om totalforbud mot kjernefysiske prøvesprengninger.

Nærings- og handelsdepartementet varslet Stortinget om den planlagte fri-
stillingen av NORSAR i St. prp. nr. 1 (1998 - 99). Fristillingen av NORSAR føl-
ger den modellen som Stortinget sluttet seg til i forbindelse med fristilling av
øvrige institutter under det tidligere NTNF, jf. Innst. S. nr. 300 (1983 - 84). I
henhold til stiftelsesprotokollen for stiftelsen NORSAR og Forskningsrådets
intensjonserklæring om fristillingen, innebærer fristillingen at Forskningsrå-
dets avdeling NORSAR omdannes til stiftelse med virkning fra 1. juli 1999
under navnet «Stiftelsen NORSAR». Stiftelsen er etablert og registrert med en
grunnkapital på kr 200 000. Forskningsrådets intensjonserklæring tar forbe-
hold om Nærings- og handelsdepartementets og eventuelt Stortingets sam-
tykke.

Forskningsrådet gjennomførte omdanningen fra 1. juli 1999. Riksrevisjo-
nen har senere påpekt overfor Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen-
tet, som forvaltningsdepartement for Forskningsrådet, at Stortingets sam-
tykke ikke er innhentet. Riksrevisjonen har varslet at saken blir tatt med i
Dokument nr. 1 til Stortinget. Riksrevisjonen har merket seg at Kirke-, utdan-
nings- og forskningsdepartementet tar sikte på å legge fram saken for Stortin-
get i omgrupperingsproposisjonen for 2000, og forventer i den forbindelse at
det legges fram forslag til åpningsbalanse samt redegjørelse for de verdier og
rettigheter som foreslås overført til den selvstendige stiftelsen.

I samsvar med intensjonserklæringen har Forskningsrådet tilført stiftel-
sen en donasjon som består av avdelingen NORSARs materialer, utstyr, inn-
redninger samt andre aktiva og passiva i løpet av 1999. I tillegg til de aktiva
som blir overført, overtok Stiftelsen NORSAR også de forpliktelser i form av
avtaler om gjennomføring av oppdrag m.m. som avdeling NORSAR hadde tid-
ligere. I henhold til åpningsbalanse for stiftelsen beløper summen av eiendeler
seg til kr 41 334 000. I dette inngår kr 200 000 i grunnkapital. Verdien av over-
førte bygg beløper seg til kr 5 419 000. Dette gjelder
– Ajerhagen 98, gnr. 1, bnr. 5341 i Hamar, som ble kjøpt og finansiert av

NTNF ved NORSAR i 1984. Eiendommen er i åpningsbalansen oppført
med en takstverdi for 1999 på kr 1 400 000.

– Byggetrinn IV i Granaveien 33, Kjeller, gnr. 31, bnr. 302 i Skedsmo, som
ble oppført og finansiert av NTNF ved NORSAR i 1987. Kostnadene i til-
knytning til bygningen er aktivert og avskrives over 50 år. Pr. 1. juli 1999
gjensto kr 4 019 000 å avskrive. Tomten på 250 m 2 eies av Forsvarsdepar-
tementet.

Det er fremlagt en revisorerklæring om at åpningsbalansen for NORSAR er
utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Åpningsbalanse for stiftelsen NORSAR pr. 1. juli 1999:
(i 1000 kroner)

Eiendeler Beløp Gjeld og egenkapital Beløp

Langsiktig gjeld 0

Omløpsmidler 28 Kortsiktig gjeld 18 586

554
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Forskningsrådet har gjennom det tidligere NTNF avtaler med Forsvarsde-
partementet som sikrer bruk av tomtegrunn for byggetrinn III og IV og eks-
klusiv bruksrett til byggetrinn II, III og IV i Granaveien 33, Kjeller, så lenge
virksomheten ved NORSAR fortsetter.

Forskningsrådet ønsker å overføre byggetrinn III i Granaveien 33 veder-
lagsfritt til stiftelsen NORSAR når det er nedskrevet til null i Forskningsrådets
regnskap. Departementet vil komme tilbake til dette.

Eiendomsretten til byggetrinn III og IV faller tilbake til Forsvarsdeparte-
mentet uten vederlag dersom NORSARs virksomhet opphører eller NORSAR
flytter ut av lokalene.

Etter intensjonserklæringen skal Forskningsrådets ovennevnte avtaler
vedrørende lokalene i Granaveien 33 overføres til NORSAR. Dette krever For-
svarsdepartementets samtykke.

Det er dessuten inngått en del andre avtaler med tredjepart for å sikre
videreføring av virksomheten i Forskningsrådets avdeling NORSAR i den nye
stiftelsens regi.

Departementet ber om Stortingets samtykke i at eiendeler, rettigheter og
forpliktelser fra Norges forskningsråds avdeling NORSAR overføres til Stiftel-
sen NORSAR, med den egenkapital som er angitt i åpningsbalansen, jf. forslag
til vedtak III nr. 4.

Parallelle endringer i inntekts- og utgiftsbevilgninger

For noen av inntektskapitlene under institusjonene vil ikke inntektene på
enkelte poster bli så høye som de vedtatte inntektsbevilgningene. Det foreslås
derfor å sette ned disse bevilgningene. Utgiftsbevilgningene foreslås redusert
tilsvarende. For noen av institusjonene vil videre inntektene være høyere enn
de vedtatte inntektsbevilgningene. Departementet foreslår å øke utgiftsbevilg-
ningene tilsvarende. Tabellene nedenfor viser endringsforslagene.

Inntekter
(Beløp i kroner)

Anleggsmidler 12
780

Egenkapital 22 748

Sum 41
334

Sum 41 334

Inntektskapittel og post

Kap. 3202 Læringssenteret

Post 01 Inntekter ved oppdrag +2 000 000

Post 02 Salgsinntekter mv. -800 000

Kap. 3203 Statens utdanningskontorer

Post 02 Salgsinntekter mv. -1 000 000

Post 11 Kursavgifter + 3 200 000

Kap. 3204 Foreldreutvalget for grunnskolen

Post 02 Salgsinntekter mv. +180 000

Kap. 3222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat

Post 02 Salgsinntekter mv. + 900 000
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Kap. 3232 Statlige skoler med opplæring på videregående nivå

Post 02 Salgsinntekter mv. + 4 000 000

Kap. 3243 Kompetansesentra for spesialundervisning

Post 01 Inntekter ved oppdrag. + 11 000 000

Post 02 Salgsinntekter mv. - 1 300 000

Post 60 Betaling fra kommuner og fylkeskommuner -500 000

Kap. 3244 Nasjonalt læremiddelsenter

Post 01 Inntekter ved oppdrag +4 000 000

Post 02 Salgsinntekter mv. -700 000

Kap. 3256 Statlige voksenopplæringsinstitusjoner

Post 01 Inntekter ved oppdrag +2 300 000

Kap. 3260 Universitetet i Oslo

Post 01 Inntekter ved oppdrag + 43 000 000

Post 02 Salgsinntekter mv. + 38 000 000

Post 11 Kursavgift ved voksenopplæringstiltak -3 000 000

Kap. 3261 Universitetet i Bergen

Post 01 Inntekter ved oppdrag + 70 000 000

Post 02 Salgsinntekter mv. + 4 000 000

Post 11 Kursavgift ved voksenopplæringstiltak + 600 000

Post 49 Salg av eiendom + 16 000 000

Kap. 3262 Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Post 01 Inntekter ved oppdrag + 56 000 000

Post 02 Salgsinntekter mv. +10 000 000

Post 11 Kursavgift ved voksenopplæring +1 000 000

Post 49 Salg av eiendom + 15 900 000

Post 80 Refusjon fra SINTEF mv. +4 000 000

Kap. 3263 Universitetet i Tromsø

Post 82 Refusjon fra Sosial- og helsedepartementet +5 500 000

Kap. 3264 Norges handelshøgskole

Post 02 Salgsinntekter mv. +12 600 000

Kap. 3265 Arkitekthøgskolen

Post 01 Inntekter ved oppdrag -1 500 000

Post 02 Salgsinntekter mv. +200 000

Kap. 3268 Norges idrettshøgskole

Post 01 Inntekter ved oppdrag +4 000 000

Post 02 Salgsinntekter mv. + 3 000 000

Post 05 Refusjon fra Forsvarsdepartementet +150 000

Kap. 3269 Norges Musikkhøgskole

Post 06 Inntekter ved konserter og tjenester +650 000

Kap. 3273 Statlige kunsthøgskoler

Post 01 Inntekter ved oppdrag +1 150 000

Kap. 3274 Statlige høgskoler
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Utgifter
(Beløp i kroner)

Post 01 Inntekter ved oppdrag +24 000 000

Post 02 Salgsinntekter mv. -9 000 000

Post 11 Kursavgift ved voksenopplæringstiltak +41 000 000

Kap. 3281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler

Post 02 Salgsinntekter mv. +7 800 000

Kap. 3283 Det norske meteorologiske institutt

Post 01 Inntekter ved oppdrag +5 460 000

Post 02 Salgsinntekter mv. +1 860 000

Post 05 Refusjon for flyværtjenester +3 030 000

Kap. 3297 Nidaros domkirke mv.

Post 02 Salgsinntekter mv. +4 000 000

Post 04 Leieinntekter mv. +700 000

Sum inntekter +383 380 000

Utgiftskapittel og post

Kap. 202 Læringssenteret

Post 01 Driftsutgifter -800 000

Post 21 Spesielle driftsutgifter +2 000 000

Kap. 203 Statens utdanningskontorer

Post 01 Driftsutgifter +2 200 000

Kap. 204 Foreldreutvalget for grunnskolen

Post 01 Driftsutgifter +180 000

Kap. 222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat

Post 01 Driftsutgifter +900 000

Kap. 232 Statlige skoler med opplæring på videregående nivå

Post 01 Driftsutgifter + 4 000 000

Kap. 243 Kompetansesentra for spesialundervisning

Post 01 Driftsutgifter -1 800 000

Post 21 Spesielle driftsutgifter +11 000 000

Kap. 244 Nasjonalt læremiddelsenter

Post 01 Driftsutgifter -700 000

Post 21 Spesielle driftsutgifter +4 000 000

Kap. 256 Statlige voksenopplæringsinstitusjoner

Post 21 Spesielle driftsutgifter +2 300 000

Kap. 260 Universitetet i Oslo

Post 01 Driftsutgifter +35 000 000

Post 21 Spesielle driftsutgifter +43 000 000

Kap. 261 Universitetet i Bergen

Post 01 Driftsutgifter + 4 600 000

Post 21 Spesielle driftsutgifter +70 000 000
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Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om endringer på statsbudsjettet for 2000 under kapitler
administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Post 49 Kjøp av eiendom +16 000 000

Kap. 262 Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Post 01 Driftsutgifter +15 000 000

Post 21 Spesielle driftsutgifter + 56 000 000

Post 49 Kjøp av eiendom +15 900 000

Kap. 263 Universitetet i Tromsø

Post 01 Driftsutgifter +5 500 000

Kap. 264 Norges handelshøgskole

Post 01 Driftsutgifter +12 600 000

Kap. 265 Arkitekthøgskolen

Post 01 Driftsutgifter +200 000

Post 21 Spesielle driftsutgifter -1 500 000

Kap. 268 Norges idrettshøgskole

Post 01 Driftsutgifter +3 150 000

Post 21 Spesielle driftsutgifter +4 000 000

Kap. 269 Norges musikkhøgskole

Post 01 Driftsutgifter +650 000

Kap. 273 Statlige kunsthøgskoler

Post 21 Spesielle driftsutgifter +1 150 000

Kap. 274 Statlige høgskoler

Post 01 Driftsutgifter +32 000 000

Post 21 Spesielle driftsutgifter +24 000 000

Kap. 281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler

Post 01 Driftsutgifter +7 800 000

Kap. 283 Det norske meteorologiske institutt

Post 01 Driftsutgifter +4 890 000

Post 21 Spesielle driftsutgifter +5 460 000

Kap. 297 Nidaros domkirke mv.

Post 01 Driftsutgifter +4 700 000

Sum utgifter +383 380 000
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Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer på statsbudsjettet for
2000 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdeparte-
mentet i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag til vedtak om endringer på 
statsbudsjettet for 2000 under 
kapitler administrert av Kirke-, 

utdannings- og forskningsdeparte-
mentet

I
I statsbudsjettet for 2000 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Pos
t

Formål Kroner

202 Læringssenteret

01 Driftsutgifter blir redusert med 800 000

fra kr 29 268 000 til kr 28 468 000

21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 2 000 000

fra kr 5 416 000 til kr 7 416 000

203 Statens utdanningskontorer

01 Driftsutgifter,  kan nyttes under post kap. 200 post 01, blir økt 
med

2 200 000

fra kr 123 807 000 til kr 126 007 000

204 Foreldreutvalget for grunnskolen

01 Driftsutgifter blir økt med 180 000

fra kr 4 804 000 til kr 4 984 000

210 Tilskudd til trossamfunn m.m og privateide skole- og kirkebygg

70 Tilskudd til registrerte trossamfunn,  overslagsbevilgning, blir 
redusert med

2 200 000

fra kr 58 308 000 til kr 56 108 000

72 Tilskudd til livssynssamfunn,  overslagsbevilgning, blir redusert 
med

2 800 000

fra kr 17 739 000 til kr 14 939 000

75 Tilskudd til privateide skole- og kirkebygg blir økt med 1 600 000

fra kr 11 007 000 til kr 12 607 000

221 Tilskudd til grunnskolen

60 Tilskudd til virkemiddeltiltak i Nord-Norge,  kan overføres, blir 
økt med

5 500 000
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fra kr 18 758 000 til kr 24 258 000

63 Tilskudd til skolefritidsordninger,  kan overføres, blir økt med 2 000 000

fra kr 399 089 000 til kr 401 089 000

64 Tilskudd til undervisning i finsk blir økt med 1 000 000

fra kr 5 849 000 til kr 6 849 000

65 Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen, blir 
økt med

21 800 000

fra kr 671 935 000 til kr 693 735 000

67 Tilskudd til kommunale musikk- og kulturskoler,  overslagsbe-
vilgning, blir økt med

1 600 000

fra kr 83 500 000 til kr 85 100 000

222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat

01 Driftsutgifter blir økt med 994 000

fra kr 47 335 000 til kr 48 329 000

231 Tilskudd til videregående opplæring

61 Tilskudd til opplæring innenfor kriminalomsorgen blir økt med 875 000

fra kr 85 121 000 til kr 85 996 000

232 Statlige skoler med opplæring på videregående nivå

01 Driftsutgifter,  kan nyttes under post 60, blir økt med 1 417 000

fra kr 124 874 000 til kr 126 291 000

234 Tilskudd til lærebedrifter og lærlinger

70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger blir redusert med 40 000 000

fra kr 335 000 000 til kr 295 000 000

239 Andre formål i videregående opplæring

72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogrammer (LEONARDO 
m fl) blir redusert med

8 700 000

fra kr 26 410 000 til kr 17 710 000

240 Private skoler mv.

70 Tilskudd,  overslagsbevilgning, blir økt med 9 000 000

fra kr 1 061 115 000 til kr 1 070 115 000

243 Kompetansesentra for spesialundervisning

01 Driftsutgifter,  kan nyttes under postene 21 og 60, blir redusert 
med

94 993 000

fra kr 705 735 000 til kr 610 742 000

21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 11 000 000

fra kr 24 198 000 til kr 35 198 000

60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner,  kan overføres , blir 
økt med

94 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 104 000 000

244 Nasjonalt læremiddelsenter

01 Driftsutgifter blir redusert med 700 000

fra kr 20 392 000 til kr 19 692 000

21 Spesielle driftsutgifter,  kan nyttes under post 70, blir økt med 4 000 000
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fra kr 7 584 000 til kr 11 584 000

254 Tilskudd til voksenopplæring

60 Tilskudd til norskopplæring for innvandrere blir økt med 175 000 000

fra kr 367 811 000 til kr 542 811 000

62 Tilskudd til grunnskoleopplæring for innvandrere 16-20 år blir økt 
med

19 400 000

fra kr 53 325 000 til kr 72 725 000

256 Statlige voksenopplæringsinstitusjoner

01 Driftsutgifter blir økt med 3 416 000

fra kr 46 992 000 til kr 50 408 000

21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 2 300 000

fra kr 17 800 000 til kr 20 100 000

260 Universitetet i Oslo

01 Driftsutgifter blir økt med 35 000 000

fra kr 1 987 014 000 til kr 2 022 014 000

21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 43 000 000

fra kr 497 573 000 til kr 540 573 000

261 Universitetet i Bergen

01 Driftsutgifter blir økt med 4 600 000

fra kr 1 131 080 000 til kr 1 135 680 000

21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 70 000 000

fra kr 341 262 000 til kr 411 262 000

49 Kjøp av eiendom,  kan overføres, blir økt med 16 000 000

fra kr 10 000 til kr 16 010 000

262 Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

01 Driftsutgifter blir økt med 15 000 000

fra kr 1 526 695 000 til kr 1 541 695 000

21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 56 000 000

fra kr 293 862 000 til kr 349 862 000

49 Kjøp av eiendom,  kan overføres, blir økt med 15 900 000

fra kr 10 000 til kr 15 910 000

263 Universitetet i Tromsø

01 Driftsutgifter blir økt med 5 500 000

fra kr 704 568 000 til kr 710 068 000

264 Norges handelshøgskole

01 Driftsutgifter blir økt med 12 600 000

fra kr 154 791 000 til kr 167 391 000

265 Arkitekthøgskolen i Oslo

01 Driftsutgifter blir økt med 200 000

fra kr 38 547 000 til kr 38 747 000

21 Spesielle driftsutgifter blir redusert med 1 500 000

fra kr 4 478 000 til kr 2 978 000
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268 Norges idrettshøgskole

01 Driftsutgifter blir økt med 3 150 000

fra kr 76 399 000 til kr 79 549 000

21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 4 000 000

fra kr 4 908 000 til kr 8 908 000

269 Norges musikkhøgskole

01 Driftsutgifter blir økt med 650 000

fra kr 85 630 000 til kr 86 280 000

270 Studier i utlandet og sosial formål for studenter og elever

73 Tilskudd til studentbarnehager blir redusert med 1 800 000

fra kr 69 275 000 til kr 67 475 000

273 Statlige kunsthøgskoler

21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 1 150 000

fra kr 407 000 til kr 1 557 000

274 Statlige høgskoler

01 Driftsutgifter blir økt med 32 000 000

fra kr 5 123 771 000 til kr 5 155 771 000

21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 24 000 000

fra kr 217 361 000 til kr 241 361 000

281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler

01 Driftsutgifter blir økt med 300 000

fra kr 431 176 000 til kr 431 476 000

30 Fellesmidler,  kan overføres, blir redusert med 1 700 000

fra kr 44 900 000 til kr 43 200 000

73 Tilskudd til internasjonale programmer blir økt med 2 000 000

fra kr 37 140 000 til kr 39 140 000

90 Kapitalinnskudd i forskningsstiftelser mv. blir økt med 7 750 000

fra kr 508 000 til kr 8 258 000

282 Privat høgskoleutdanning

70 Tilskudd økes med 10 000 000

fra kr 359 581 000 til kr 369 581 000

283 Det norske meteorologiske institutt

01 Driftsutgifter blir økt med 4 890 000

fra kr 220 056 000 til kr 224 946 000 000

21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 5 460 000

fra kr 46 788 000 til kr 52 248 000

288 Internasjonale samarbeidstiltak

72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner blir redusert med 6 400 000

fra kr 98 815 000 til kr 92 415 000

297 Nidaros domkirke m.m.

01 Driftsutgifter blir økt med 4 700 000

fra kr 23 030 000 til kr 27 730 000
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Inntekter:

2410 Statens lånekasse for utdanning

70 Utdanningsstipend,  overslagsbevilgning, blir redusert med 84 000 000

fra kr 4 243 250 000 til kr 4 159 250 000

71 Andre stipend,  overslagsbevilging, blir økt med 69 000 000

fra kr 706 900 000 til kr 775 900 000

72 Rentestøtte,  overslagsbevilgning, blir økt med 57 000 000

fra kr 1 194 500 000 til kr 1 251 500 000

73 Avskrivninger,  overslagsbevilgning, blir økt med 10 000 000

fra kr 405 550 000 til kr 415 550 000

90 Lån til Statens lånekasse for utdanning , overslagsbevilgning, 
blir økt med

1 053 000
000

fra kr 6 786 000 000 til kr 7 839 000 000

Kap. Pos
t

Formål Kroner

3202 Læringssenteret

01 Inntekter ved oppdrag blir økt med 2 000 000

fra kr 2 083 000 til kr 4 083 000

02 Salgsinntekter mv. blir redusert med 800 000

fra kr 4 262 000 til kr 3 462 000

3203 Statens utdanningskontorer

02 Salgsinntekter mv. blir redusert med 1 000 000

fra kr 3 477 000 til kr 2 477 000

11 Kursavgifter blir økt med 3 200 000

fra kr 6 570 000 til kr 9 770 000

3204 Foreldreutvalget for grunnskolen

02 Salgsinntekter mv. blir økt med 180 000

fra kr 100 000 til kr 280 000

3221 Tilskudd til grunnskolen

04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter blir økt med 10 300 000

fra kr 37 814 000 til kr 48 114 000

3222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat

02 Salgsinntekter mv. blir økt med 900 000

fra kr 330 000 til kr 1 230 000

3232 Statlige skoler med opplæring på videregående nivå

02 Salgsinntekter mv. blir økt med 4 000 000

fra kr 6 752 000 til kr 10 752 000

3243 Kompetansesentra for spesialundervisning

01 Inntekter ved oppdrag blir økt med 11 000 000

fra kr 24 048 000 til kr 35 048 000
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02 Salgsinntekter mv blir redusert med 1 300 000

fra kr 5 429 000 til kr 4 129 000

60 Betaling fra kommuner og fylkeskommuner blir redusert med 500 000

fra kr 3 543 000 til kr 3 043 000

3244 Nasjonalt læremiddelsenter

01 Inntekter ved oppdrag blir økt med 4 000 000

fra kr 2 917 000 til kr 6 917 000

02 Salgsinntekter mv. blir redusert med 700 000

fra kr 5 967 000 til kr 5 267 000

3254 Tilskudd til voksenopplæring

04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter blir økt med 29 400 000

fra kr 70 168 000 til kr 99 568 000

3256 Statlige voksenopplæringsinstitusjoner

01 Inntekter ved oppdrag blir økt med 2 300 000

fra kr 14 412 000 til kr 16 712 000

3260 Universitetet i Oslo

01 Inntekter ved oppdrag blir økt med 43 000 000

fra kr 482 936 000 til kr 525 936 000

02 Salgsinntekter mv. blir økt med 38 000 000

fra kr 84 379 000 til kr 122 379 000

11 Kursavgift ved voksenopplæringstiltak blir redusert med 3 000 000

fra kr 11 506 000 til kr 8 506 000

3261 Universitetet i Bergen

01 Inntekter ved oppdrag blir økt med 70 000 000

fra kr 349 410 000 til kr 419 410 000

02 Salgsinntekter mv. blir økt med 4 000 000

fra kr 26 087 000 til kr 30 087 000

11 Kursavgift ved voksenopplæring blir økt med 600 000

fra kr 282 000 til kr 882 000

49 Salg av eiendom blir økt med 16 000 000

fra kr 10 000 til kr 16 010 000

3262 Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

01 Inntekter ved oppdrag blir økt med 56 000 000

fra kr 300 810 000 til kr 356 810 000

02 Salgsinntekter mv. blir økt med 10 000 000

fra kr 35 557 000 til kr 45 557 000

11 Kursavgift ved voksenopplæringstiltak blir økt med 1 000 000

fra kr 2 427 000 til kr 3 427 000

49 Salg av eiendom blir økt med 15 900 000

fra kr 10 000 til kr 15 910 000

80 Refusjon fra SINTEF o.a blir økt med 4 000 000

fra kr 13 450 000 til kr 17 450 000
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3263 Universitetet i Tromsø

82 Refusjon fra Sosial- og helsedepartementet blir økt med 5 500 000

fra kr 0 til kr 5 500 000

3264 Norges handelshøgskole

02 Salgsinntekter o. a. blir økt med 12 600 000

fra kr 7 387 000 til kr 19 987 000

3265 Arkitekthøgskolen i Oslo

01 Inntekter ved oppdrag blir redusert med 1 500 000

fra kr 4 500 000 til kr 3 000 000

02 Salgsinntekter blir økt med 200 000

fra kr 161 000 til kr 361 000

3268 Norges idrettshøgskole

01 Inntekter ved oppdrag blir økt med 4 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 9 000 000

02 Salgsinntekter mv. blir økt med 3 000 000

fra kr 5 226 000 til kr 8 226 000

05 Refusjon fra Forsvarsdepartementet blir økt med 150 000

fra kr 2 279 000 til kr 2 429 000

3269 Norges musikkhøgskole

06 Inntekter ved konserter og tjenester blir økt med 650 000

fra kr 0 til kr 650 000

3273 Statlige kunsthøgskoler

01 Inntekter ved oppdrag blir økt med 1 150 000

fra kr 430 000 til kr 1 580 000

3274 Statlige høgskoler

01 Inntekter ved oppdrag blir økt med 24 000 000

fra kr 225 565 000 til kr 249 565 000

02 Salgsinntekter mv. blir redusert med 9 000 000

fra kr 159 346 000 til kr 150 346 000

11 Kursavgift ved voksenopplæringstiltak blir økt med 41 000 000

fra kr 0 til kr 41 000 000

3278 Norges landbrukshøgskole

49 Salg av eiendom blir redusert med 5 700 000

fra kr 12 710 000 til kr 7 010 000

3281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler

02 Salgsinntekter mv blir økt med 7 800 000

fra kr 106 000 til kr 7 906 000

3283 Det norske meteorologiske institutt

01 Inntekter ved oppdrag blir økt med 5 460 000

fra kr 41 966 000 til kr 47 426 000

02 Salgsinntekter mv. blir økt med 1 860 000

fra kr 15 674 000 til kr 17 534 000
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II

Andre vedtak

Stortinget samtykker i at:
1. kap. 260 post 70 får stikkordet «kan overføres».
2. kap. 281 post 76 får stikkordet «kan overføres».
3. Studenthjemmet i Bjerregaardsgate 21 overføres vederlagsfritt til Oslo- og

Akershushøgskolenes studentskipnad (OAS).
4. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Norges forskningsråds avdeling

NORSAR overføres til Stiftelsen NORSAR, slik at Stiftelsen NORSAR får
den egenkapital som er angitt i åpningsbalansen.

05 Refusjon for flyværtjenester blir økt med 3 030 000

fra kr 66 068 000 til kr 69 098 000

3297 Nidaros domkirke mv.

02 Salgsinntekter mv. blir økt med 4 000 000

fra kr 5 909 000 til kr 9 909 000

04 Leieinntekter blir økt med 700 000

fra kr 1 480 000 til kr 2 180 000

5310 Statens lånekasse for utdanning

90 Avdrag blir økt med 1 053 000
000

fra kr 3 715 000 000 til kr 4 768 000 000

91 Tap og avskrivninger blir økt med 15 000 000

fra kr 465 000 000 til kr 480 000 000

5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80 Renter blir økt med 46 000 000

fra kr 4 055 000 000 til kr 4 101 000 000
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