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Prop. 125 S

(2009–2010)


Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)


Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet 2010 

Tilråding fra Finansdepartementet av 11. mai 2010,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Hovedinnholdet i proposisjonen 

1.1 Rammer for finanspolitikken 

Målene for Regjeringens økonomiske politikk er 
full sysselsetting, lav arbeidsledighet, en bærekraf
tig utvikling, en mer rettferdig fordeling og styr-
king av velferdsordningene. De ulike delene av po
litikken må virke sammen for å oppnå dette. 

Hovedoppgaven for den økonomiske politikken 
i 2009 og 2010 har vært å holde sysselsettingen op
pe og arbeidsledigheten lav. Dette har vi lyktes 
godt med. Nedgangen i produksjon og oppgangen i 
arbeidsledighet har vært liten i internasjonal sam
menheng. 

Gitt den økonomiske situasjonen var det riktig å 
legge om finanspolitikken i kraftig ekspansiv ret
ning i 2009. Finanskrisen og det påfølgende inter
nasjonale økonomiske tilbakeslaget innebar en be
tydelig fare for at også norsk økonomi skulle gå inn 
i den sterkeste nedgangskonjunkturen på flere tiår. 
Også pengepolitikken ble lagt kraftig om, og det 
ble gjennomført omfattende tiltak for å bedre for
holdene i finansmarkedene og lette tilgangen på lån 
for husholdninger, bedrifter og kommuner. 

Den aktive finanspolitikken har brakt bruken av 

oljeinntekter opp på et høyt nivå, selv om tall fra 
statsregnskapet for 2009 viser at avstanden til 4-pro-
sentbanen for bruk av oljeinntekter i 2009 var klart 
lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2010. Også 
for 2010 er det kommet ny informasjon om inntek
ter og utgifter som gir grunnlag for å redusere det 
strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet 
sammenliknet med anslaget i Nasjonalbudsjettet 
2010. Samtidig framstår vekstutsiktene for 2010 og 
2011 nå som mer normale, og situasjonen i arbeids
markedet ser litt lysere ut enn lagt til grunn i fjor 
høst. 

På noen høyt prioriterte områder har Regjerin
gen valgt å øke utgiftene noe for å bidra til å sikre 
arbeidsplasser og høy sysselsetting, og til utbed
ring av riksveier og jernbanenettet. Mulighetene 
som ligger i reduserte utgiftsanslag og økte anslag 
for utbytter og strukturelle skatte- og avgiftsinntek
ter i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 
2010 er imidlertid i hovedsak benyttet til å styrke 
budsjettbalansen. Hensynet til pengepolitikken, 
kronekursen og konkurranseutsatte sektorer tilsier 
også en slik innretning av revisjonen av 2010-bud-
sjettet. Også hensynet til generasjonskontrakten og 
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langsiktig bærekraft i budsjettpolitikken tilsier at vi 
raskt vender tilbake til 4-prosentbanen for bruken 
av petroleumsinntekter. 

Det strukturelle, oljekorrigerte 
budsjettunderskuddet 

Målt ved det strukturelle, oljekorrigerte under
skuddet ble bruken av oljeinntekter i Nasjonalbud
sjettet 2010 anslått til 148,5 mrd. kroner i 2010, en 
økning på knapt 15 mrd. kroner fra 2009 og nesten 
45 mrd. kroner over 4-prosentbanen. Etter dette 
har det kommet ny informasjon i statsregnskapet 
for 2009 og om den løpende økonomiske utviklin
gen som har betydning for tallene både for 2009 og 
2010. 

For 2009 anslås nå det strukturelle, oljekorri
gerte underskuddet til 110 mrd. kroner, som er om 
lag 20 mrd. kroner lavere enn i Nasjonalbudsjettet 
2010. Nærmere 10 mrd. kroner av denne endringen 
skyldes økte anslag for strukturelle skatter mv., 
mens vel 10 mrd. kroner skyldes reduserte utgifter 
og økte inntekter utenom skatter. 

For 2010 er anslaget for strukturelle skatte- og 
avgiftsinntekter mv. satt opp med 10 mrd. kroner i 
forhold til anslaget i Nasjonalbudsjettet 2010. Dette 
er i hovedsak en videreføring av økningen i 2009. 
Videre innebærer Regjeringens forslag i denne pro
posisjonen at det strukturelle, oljekorrigerte under
skuddet i 2010 kan reduseres med ytterligere 6,6 
mrd. kroner. Inntektene utenom skatter og avgifter 
øker med 4 mrd. kroner, i hovedsak som følge av 
økte utbytteinntekter, mens utgiftene reduseres 
med 2,6 mrd. kroner. Tidligere i år er det fremmet 
forslag for Stortinget om bevilgningsendringer som 
bidrar til å redusere utgiftene med 0,4 mrd. kroner. 
På denne bakgrunn kan det strukturelle, oljekorri
gerte budsjettunderskuddet i 2010 nå anslås til om 
lag 131,5 mrd. kroner, som er 17 mrd. kroner lave-
re enn anslaget i Nasjonalbudsjettet 2010. Avstan
den til 4-prosentbanen anslås nå til knapt 26 mrd. 
kroner, mens den ble anslått til nesten 45 mrd. kro
ner i Nasjonalbudsjettet 2010. 

Bruken av oljeinntekter øker med vel 18 mrd. 
2010-kroner fra 2009 til 2010, tilsvarende en impuls 
på 0,8 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge. I Na
sjonalbudsjettet 2010 ble budsjettimpulsen, målt 
ved endringene i det strukturelle, oljekorrigerte 
budsjettunderskuddet som andel av trend-BNP for 
Fastlands-Norge, anslått til 0,6 pst. Statsbudsjettet 
for 2010 framstår dermed nå som noe mer ekspan
sivt, noe som må ses i sammenheng med at under
skuddet i 2009 er kraftig nedjustert. For de to årene 
2009 og 2010 sett under ett er budsjettimpulsen 

nedjustert fra 3,6 pst. til 2,9 pst. av trend-BNP for 
Fastlands-Norge. 

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet 

Statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd i 2010 
anslås nå til 139,6 mrd. kroner, mot 153,8 mrd. kro
ner i saldert budsjett. Det oljekorrigerte budsjettun
derskuddet tilsvarer den faktiske bruken av petro
leumsinntekter og dekkes ved en tilsvarende over
føring fra Statens pensjonsfond utland. Anslaget for 
det oljekorrigerte underskuddet omfatter i tillegg 
til bevilgningsendringer som fremmes for Stortin
get i første halvår, oppdaterte anslag for skatte- og 
avgiftsinntektene fra Fastlands-Norge og anslag for 
renteutgifter på statsgjelden og renteinntekter av 
statens kontantbeholdning. For disse størrelsene 
vil det eventuelt fremmes forslag om bevilgnings
endringer i forbindelse med nysalderingen av stats
budsjettet for 2010 til høsten. 

Det oljekorrigerte underskuddet er redusert 
med knapt 14,2 mrd. kroner fra saldert budsjett 
2010, hvorav økte skatte- og avgiftsinntekter utgjør 
8,1 mrd. kroner. Utenom skatter og avgifter er det 
siden saldert budsjett foreslått bevilgningsendrin
ger som bidrar til å redusere det oljekorrigerte un
derskuddet med til sammen 7,4 mrd. kroner. For-
slag som fremmes i denne proposisjonen er da 
medregnet. Av dette utgjør reduserte utgifter 4,0 
mrd. kroner og økte inntekter 3,4 mrd. kroner. I 
disse tallene er også forslag til bevilgningsendrin
ger på poster som inngår i korreksjonene ved be
regningen av det strukturelle, oljekorrigerte bud
sjettunderskuddet medregnet. Dette gjelder bevilg
ningen til stønad ved arbeidsledighet, som reduse
res med 940 mill. kroner i forhold til saldert bud
sjett, og reduserte renteinntekter med til sammen 
0,6 mrd. kroner, i hovedsak på utlån fra Husbanken 
og Statens lånekasse for utdanning. I anslaget for 
det oljekorrigerte budsjettunderskuddet er det og
så tatt hensyn til nye anslag siden saldert budsjett 
for renteinntekter og renteutgifter knyttet til sta
tens kontantbeholdning og statsgjelden, som til 
sammen bidrar til å øke anslaget for det oljekorri
gerte underskuddet i 2010 med knapt 1,4 mrd. kro
ner siden saldert budsjett. 

Det fremmes ikke forslag om endret bevilgning 
for overføringen fra Statens pensjonsfond utland 
nå. Dette gjøres i forbindelse med nysalderingen av 
statsbudsjettet for 2010 til høsten. 

Veksten i statsbudsjettets utgifter 

Forslagene i denne proposisjonen innebærer en re-
ell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter 
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på om lag 21⁄2 pst. sammenliknet med regnskap for 
2009. I Nasjonalbudsjettet 2010 ble den reelle, un
derliggende utgiftsveksten fra 2009 til 2010 anslått 
til 1æ pst. Økningen i anslaget for den reelle, un
derliggende utgiftsveksten skyldes i hovedsak lave-
re utgifter i regnskapet for 2009 enn lagt til grunn i 
fjor høst. Den nominelle, underliggende veksten i 
statsbudsjettets utgifter anslås nå til 5,6 pst., mot 
4,7 pst. i Nasjonalbudsjettet 2010. 

I dette kapitlet gjøres det rede for hovedinnhol
det i proposisjonen. I avsnitt 1.2 omtales de største 
bevilgningsendringene som foreslås. I avsnitt 1.3 
gis det en oversikt over budsjettets stilling for inne
værende år, mens avsnitt 1.4 viser hvilke anmod
ningsvedtak i Stortinget som omtales. I kapittel 2 
gjøres det rede for forslagene til bevilgningsendrin
ger mv. under de enkelte departementene. Det vi
ses til Meld. St. 2 (2009-2010) Revidert nasjonalbud
sjett 2010 for nærmere omtale av den økonomiske 
politikken mv., mens skatte- og avgiftspolitikken er 
nærmere omtalt i Prop. 126 LS (2009-2010) Endrin-
gar i skatte- og avgiftsreglar mv. 

1.2	 Endringer på statsbudsjettet 
siden saldert budsjett 

Ny informasjon om utgifts- og inntektsutviklingen i 
statsbudsjettet for 2010 tilsier at det er behov for å 
fremme forslag om endrede bevilgninger på enkel
te poster. Ny informasjon innebærer at utgiftene 
samlet sett kan settes ned, mens inntektene anslås 
høyere enn i saldert budsjett. Det er viktig raskt å 
komme tilbake til 4-prosentbanen for bruk av petro
leumsinntekter, og den økonomiske utviklingen 
ser noe lysere ut enn da Regjeringen la fram forsla
get til statsbudsjett for 2010 i fjor høst. Ved revisjo
nen av 2010-budsjettet legges det derfor opp til at 
reduserte utgiftsanslag og økte anslag for utbyt
teinntekter og strukturelle skatte- og avgiftsinntek
ter mv. skal bidra til å styrke budsjettbalansen ve
sentlig. På enkelte høyt prioriterte områder foreslår 
Regjeringen utgiftsøkninger som ikke følger av ut
viklingen i regelstyrte ordninger mv. Dette gjelder 
bl.a. forslag om økte utgifter til riksveier og jernba
nenettet på Samferdselsdepartementets budsjett, 
samt økte utgifter til arbeidsmarkedstiltak og tiltak 
rettet inn mot verftsnæringen. 

Samlet innebærer forslagene om bevilgnings
endringer i denne proposisjonen og proposisjoner 
som er fremmet tidligere i år, samt endrede anslag 
for de strukturelle skatte- og avgiftsinntektene mv. 
at det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 
2010 anslås til 131,5 mrd. kroner. Dette er 17 mrd. 
kroner lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2010. 

Tidligere i år er det fremmet forslag for Stortin
get som samlet bidrar til å styrke budsjettbalansen 
med 413 mill. kroner. Dette gjelder reduserte utgif
ter på 620 mill. kroner til håndtering av ubåtvraket 
ved Fedje og 8 mill. kroner til rentekompensasjon 
for kirkebygg. Videre er det fremmet forslag om 
økte utgifter på 188 mill. kroner til de norske styr
kene i Afghanistan og 27 mill. kroner til kjøp av in
nenlandske flyrutetjenester. 

Utenom petroleumsvirksomheten, lånetransak
sjoner og bevilgninger på poster som inngår i kor
reksjonene ved beregningen av det strukturelle, ol
jekorrigerte budsjettunderskuddet, fremmes det nå 
forslag om reduserte utgifter på 2 611 mill. kroner 
og økte inntekter utenom skatter og avgifter på 
4 011 mill. kroner. Anslagene for strukturelle skat-
te- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge økes 
med om lag 10 mrd. kroner. 

I tillegg fremmes det forslag om netto reduserte 
inntekter fra skatter og avgifter med 3 750 mill. kro
ner, i hovedsak som følge av at inntektsbevilgnin
gen i saldert budsjett på 1 250 mill. kroner knyttet 
til opparbeidede forpliktelser i rederiene faller bort, 
og erstattes av tilbakebetaling av innbetalt skatt i 
2008 og 2009. Det fremmes også forslag om netto 
reduserte renteinntekter med 591 mill. kroner og 
reduserte utgifter til dagpenger med 940 mill. kro
ner. 

Samlet foreslås det i denne proposisjonen økte 
utgifter på til sammen 3 551 mill. kroner og netto 
reduserte inntekter med 330 mill. kroner. Dette in
kluderer ikke lånetransaksjoner og petroleumsvirk
somheten. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til de 
regelstyrte stønadsordningene i folketrygden med 
til sammen 445 mill. kroner sammenlignet med sal
dert budsjett. Oppjusteringen skyldes i hovedsak 
økte utgifter til sykepenger og foreldrepenger på til 
sammen 940 mill. kroner, mens utgiftene til hjelpe
midler og legemidler reduseres med til sammen 
530 mill. kroner. 

Anslaget for utgifter til sykepenger øker med 
590 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at utgif
tene i 2009 ble høyere enn tidligere antatt. Det tryg
definansierte sykefraværet per sysselsatt økte med 
nærmere 10 pst. i 2009, mot antatt 7 pst. i saldert 
budsjett. Det innebærer at nivået på sykepengeut
giftene ved inngangen til 2010 ble betydelig høyere 
enn tidligere anslått. For 2010 opprettholdes ansla
get for fraværsutviklingen per sysselsatt med 1 pst. 
økning fra 2009 til 2010. 

På Olje- og energidepartementets budsjett fore
slås bevilgningene til CO2-håndtering på Mongstad 
samlet sett redusert med 122 mill. kroner. Bevilg
ningen til teknologisenteret for CO2-fangst foreslås 
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Tabell 1.1 Forslag om bevilgningsendringer utenom petroleumsvirksomheten, lånetransaksjoner og 
bevilgninger som inngår i korreksjonene ved beregningen av den strukturelle budsjettbalansen 
fremmet etter salderingen av statsbudsjett for 2010 og anslagsendringer som inngår i den strukturelle, 
oljekorrigerte budsjettbalansen 

mill. kroner 

Endrede utgifter fremmet tidligere i år - 413 
Håndtering av ubåten U-864 utenfor Fedje i Hordaland -620

Norske styrker i Afghanistan
 188

Kjøp av innenlandske flyruter
 27

Rentekompensasjon for kirkebygg -8


+ Utgiftsforslag som fremmes i denne proposisjonen - 2 611 
Anslagsendringer i folketrygden 445

CO2-håndtering – investeringer ved testanlegg på Mongstad 388

Vedlikehold og utbedring av jernbanenettet 274

Riksveier 259

Nødnett – fullføre første byggetrinn mv. 254

Arbeidsmarkedstiltak 247

Tiltak for verftsnæringen 200

Reguleringsfondet til Forsvarsbygg 151

Statens lånekasse for utdanning 120

Innovasjon Norge, tapsavsetning 108

Barnetrygd og kontantstøtte 92

Tiltak for økt retur av utlendinger uten lovlig opphold 92

Statlig barnevern 90

Statens Pensjonskasse, PERFORM-prosjektet 60

Frivillig skogvern 60

Forskningsinfrastruktur (fiberoptisk kabel Svalbard) 60

Mva-kompensasjon – idrettsanlegg 50

Sysselsettingstilskudd for sjøfolk -50

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kirkebygg og transporttiltak -80

Tilskudd til barnehager -116

EUs rammeprogram for forskning -126

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser -183

Kompensasjon for merverdiavgift -230

Legemidler og vaksine knyttet til pandemi -249

ODA-godkjent bistandsramme -283

Drift av mottak for asylsøkere og flyktninger -323

EØS-finansieringsordningene -447

Videreføring av byggeprosjekter i regi av Statsbygg -491

CO2-håndtering – planleggingsutgifter til fullskalaanlegget på Mongstad -510

Endringer på utlendingsfeltet under Kunnskapsdepartementet og Barne-,

likestillings- og inkluderingsdepartementet -551

Tilskudd til Statens Pensjonskasse -553

Inntektsoppgjør mv. -650

Kjøp av klimakvoter -1 085

Andre forslag, netto 366


– Inntektsforslag som fremmes i denne proposisjonen, utenom renter, skatter og avgifter 4 011 
Økte utbytteinntekter, netto 4 460

Tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte, Mesta AS 129

Nedsettelse av driftskredittrammen til helseforetakene (netto) 68

Reduserte inntekter under folketrygden -55

Salg av klimakvoter -135

Refusjon av ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge -654

Andre forslag, netto 198


– Anslag strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge mv. 9 994 

= Endring i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet -17 029 

Kilde: Finansdepartementet 
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økt med 388 mill. kroner. Bevilgningsøkningen er i 
hovedsak knyttet til den delen av anlegget som skal 
teste såkalt amin-teknologi. Videre foreslås bevilg
ningen til planlegging og forberedelse av fullska
laanlegg for fangst, transport og lagring av CO2 på 
Mongstad redusert med 510 mill. kroner, fra 1 260 
mill. kroner i saldert budsjett til 750 mill. kroner. 
Endringen skyldes faseforskyvning av planlagte ak
tiviteter. De samlede kostnadsanslagene for plan-
leggings- og forberedelsesarbeidet med fullska
laanlegget opprettholdes. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til ved
likehold og utbedring av jernbanenettet med til 
sammen 274 mill. kroner. Forslaget omfatter bl.a. 
215 mill. kroner til ulike vedlikeholdstiltak på Ber
gens-, Dovre-, og Østfoldbanene. Videre foreslås 
det at bevilgningene til riksveier økes med til sam-
men 259 mill. kroner. Dette gjelder bl.a. 80 mill. 
kroner for å kunne opprettholde rasjonell framdrift 
i utbyggingen av Kvivsvegen i Møre og Romsdal, 
70 mill. kroner til drift og vedlikehold av riksveier 
og 59 mill. kroner til økt vederlag til OPS-prosjek-
ter. 

Bevilgningen på Justisdepartementets budsjett 
til første utbyggingstrinn av Nødnett foreslås økt 
med 216 mill. kroner knyttet til tidligere forsinkel
ser i prosjektet og en økning av kostnadsrammen 
for prosjektet i 2009. I tillegg foreslås det 38 mill. 
kroner i økt bevilgning på Helse- og omsorgsdepar
tementets budsjett knyttet til forberedelse av nytt 
nødnett, bl.a. til prosjektkostnader i Helsedirekto
ratet og opplæring i kommunehelsetjenesten. 

På Arbeidsdepartementets budsjett foreslås be
vilgningen til arbeidsmarkedstiltak økt med til sam-
men 247 mill. kroner. Forslaget til bevilgningsøk
ning medfører i tillegg et økt samlet behov for til
sagnsfullmakter på 110 mill. kroner. Etter disse øk
ningene anslås den totale rammen til arbeidsmar
kedstiltak å gi rom for om lag 75 000 tiltaksplasser i 
gjennomsnitt for 2010. Dette er noe lavere enn lagt 
opp til i Nasjonalbudsjettet 2010, og må ses i lys av 
utviklingen på arbeidsmarkedet og at tiltakene bed-
re kan tilpasses brukernes behov, noe som vil føre 
til høyere gjennomsnittspris per tiltaksplass enn 
tidligere lagt til grunn. Antallet tiltaksplasser som 
kan realiseres med den gitte bevilgningen er noe 
usikkert, bl.a. som følge av endringer i tiltakssam
mensetning og tiltakspriser. 

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 200 mill. 
kroner til ulike tiltak for norske skipsverft, offsho
reverksteder og utstyrsleverandører. Av dette fore
slås 150 mill. kroner bevilget på Nærings- og han
delsdepartementets budsjett og 50 mill. kroner på 
Olje- og energidepartementets budsjett. Tiltakene 
er fordelt på budsjettposter under Norges forsk

ningsråd, Innovasjon Norge og SIVA. Regjeringen 
foreslår også å øke garantirammen under GIEKs 
Alminnelige garantiordning med 10 mrd. kroner og 
å øke lånerammen for Innovasjon Norges innova
sjonslåneordning med 200 mill. kroner. 

På Forsvarsdepartementets budsjett foreslås 
det bevilget 151 mill. kroner til Forsvarsbyggs re
guleringsfond. Bakgrunnen for forslaget er at For
svarsbyggs overskudd i 2007 på 151 mill. kroner 
ble feilpostert, slik at midlene ble tilbakeført til 
statskassen i stedet for å bli tilført reguleringsfon
det. Forslaget om tilleggsbevilgning innebærer at 
feilen fra 2007 kan rettes opp. 

Flere studenter enn tidligere anslått bidrar til 
økte stipendutgifter under Lånekassen, mens lave-
re rente gjør at utgiftene til rentestøtte blir noe la
vere enn forutsatt i saldert budsjett. Samlet foreslås 
bevilgningene til Statens lånekasse for utdanning 
økt med 120 mill. kroner. 

I 2009 ble det innført en garanti- og låneordning 
for fiskerinæringen. Det ble samtidig bevilget 213 
mill. kroner til tapsavsetninger for lån og garantier. 
Ved en feil ble det ikke benyttet midler fra tapsav
setningen for inngåtte forpliktelser i 2009. Bevilg
ningen ble derfor stående ubenyttet i 2009, og den 
var ikke overførbar. Det innebærer at midler til tap
savsetning må bevilges på nytt i 2010. Det foreslås 
derfor bevilget 107,5 mill. kroner til tapsavsetnin
ger for lån og garantiordninger til fiskerinæringen 
under Innovasjon Norge. 

Utgiftene til barnetrygd og kontantstøtte øker 
som følge av en økning i anslaget for antall barn. 
Samlet foreslås bevilgningen til disse tilskuddsord
ningene økt med 92 mill. kroner. 

Regjeringen foreslår at det bevilges 92 mill. kro
ner til økt innsats for utsendelse av personer uten 
lovlig opphold i Norge. Dette skal bidra til at rundt 
1 000 flere personer returnerer i år, herunder både 
frivillige og tvangsmessige returer. Inkludert i 
ovennevnte beløp er også 32,8 mill. kroner til byg
ningsmessig oppgradering og forberedelse av opp
start av 50 nye plasser ved Politiets utlendingsinter
nat på Trandum. 

Nye standardkontrakter for statlige bered
skaps- og familiehjem ble tatt i bruk 1. april 2010. 
Utgiftene knyttet til de nye kontraktene har vært 
høyere enn forutsatt i Ot.prp. nr. 109 (2008-2009) 
Om lov om pensjonsordning for oppdragstakere i stat
lige beredskaps- eller familiehjem. Bevilgningen til 
det statlige barnevernet foreslås derfor økt med 90 
mill. kroner. 

Tilpasninger av Statens Pensjonskasse sine sy
stemer til pensjonsreformen gjennom PERFORM
prosjektet er en sentral forutsetning for gjennomfø
ring av reformen. Konsulentselskapet Metier har 
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foretatt en ny ekstern kvalitetssikring av prosjektet 
(KS2). Ut fra KS2-evalueringen er det grunnlag for 
å justere både budsjettanslaget for 2010 og sty-
rings- og kostnadsrammer for prosjektet. Regjerin
gen foreslår på bakgrunn av KS2-rapporten å øke 
kostnadsrammen for prosjektet fra 888 mill. kroner 
til 1 287 mill. kroner, mens bevilgningen til PER-
FORM-prosjektet i 2010 foreslås økt med 60 mill. 
kroner. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fri
villig skogvern under Miljøverndepartementets 
budsjett med 60 mill. kroner. Dette gir rom for at 
det i 2010 kan fattes vernevedtak for en rekke nye 
ferdigbehandlede frivillig-vern områder. 

Regjeringen foreslår at det bevilges 60 mill. kro
ner til en satsing på forskningsinfrastruktur gjen
nom å investere i en undersjøisk fiberoptisk kabel 
mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund. En slik ut
bygging vil gjøre Svalbard enda mer attraktiv som 
et internasjonalt forskningssenter og bidra til mer 
effektiv forskning. 

Utgiftene under Kulturdepartementets budsjett 
foreslås økt med 50 mill. kroner som følge av etab
lering av en ny rammestyrt ordning for kompensa
sjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsan
legg. 

Tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk foreslås 
redusert med 50 mill. kroner, fra 1 750 mill. kroner 
til 1 700 mill. kroner, på grunnlag av ny informasjon 
om refusjonsutbetalinger fra de siste terminene. 

Bevilgningene til rentekompensasjonsordnin
gene for skole- og svømmeanlegg, kirkebygg og 
transporttiltak i fylkeskommunene foreslås redu
sert med til sammen 80 mill. kroner. De reduserte 
utgiftene er i hovedsak knyttet til nye renteforutset
ninger. 

I saldert budsjett 2010 er tilskuddene til barne
hagesektoren tilpasset etablering av 11 500 nye full
tids barnehageplasser i 2009 og et måltall om 7 200 
nye plasser i 2010. Foreløpige anslag viser at det 
ble etablert om lag 10 100 nye heltidsplasser i 2009. 
Måltallet for 2010 reduseres til 7 100 heltidsplasser 
som følge av oppdaterte befolkningsprognoser. I 
den sammenheng endres også sammensetningen 
av plassene ved at det nå forutsettes flere småbarn
splasser. Lavere utbyggingsaktivitet enn tidligere 
forutsatt bidrar til reduserte utgifter, mens flere 
barnehageplasser for små barn isolert sett bidrar til 
økte utgifter. På dette grunnlag foreslår Regjerin
gen at tilskuddene til barnehagesektoren samlet re
duseres med 116 mill. kroner. Det legges med det
te til rette for at om lag 275 600 barn vil ha en barne
hageplass ved utgangen av 2010. Dette tilsvarer en 
dekningsgrad på om lag 89 prosent for barn i alde
ren 1-5 år. 

Bevilgningen til EUs rammeprogram for forsk
ning foreslås redusert med 126 mill. kroner. Ut
giftsreduksjonen skyldes i hovedsak at den norske 
kronen har styrket seg i forhold til anslagene som 
lå til grunn for bevilgningene til dette formålet i sal
dert budsjett. I tillegg blir det norske kontingentbi
draget i 2010 målt i euro noe lavere enn tidligere 
forutsatt. 

I 2009 ble det gitt tilsagn om investeringstil
skudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger til i 
underkant av 2 000 enheter, noe som er om lag 500 
færre enheter enn lagt til grunn i saldert budsjett 
for 2009. Dette innebærer reduserte utgifter på an
slagsvis 133 mill. kroner i 2010. Som følge av nye 
renteforutsetninger reduseres også utgiftene til 
kompensasjon for utgifter til renter og avdrag for 
boliger som har fått tilskudd under Handlingsplan 
for eldreomsorgen og Omsorgsplanen for psykisk helse 
med 50 mill. kroner. Samlet foreslås bevilgningen 
til omsorgsboliger og sykehjemsplasser redusert 
med 183 mill. kroner. 

På bakgrunn av regnskapstall og oppdaterte 
prognoser for utbetaling av merverdiavgiftskom
pensasjon til henholdsvis kommuner/fylkeskom-
muner og private/ideelle virksomheter foreslås be
vilgningene redusert med til sammen 230 mill. kro
ner. 

Regjeringen foreslår å sette ned bevilgningen til 
pandemihåndtering med 249 mill kroner. I tillegg 
fremmes det romertallsvedtak om at vel 40 mill. 
kroner av overførte midler fra 2009 ikke skal dispo
neres i 2010. Den samlede innsparingen på om lag 
290 mill. kroner skyldes lavere utgifter til pandemi
vaksine og legemidler enn tidligere forutsatt. 

Utgiftene til refusjon av ODA-godkjente flykt
ningtiltak i Norge på Utenriksdepartementets bud
sjett foreslås redusert med 655 mill. kroner. Dette 
skyldes bl.a. færre ankomster av nye asylsøkere til 
Norge i 2010 enn tidligere forutsatt. Samtidig fore
slås det økte bevilgninger på til sammen 405 mill. 
kroner til andre formål på bistandsområdet, blant 
annet knyttet til innsatsen for gjenoppbygning i 
Haiti, slik at bistandsbevilgningene samlet sett re
duseres med 250 mill. kroner. Medregnet i øknin
gene til bistandsformål utenom refusjon av ODA
godkjente flyktningutgifter i Norge er også 33 mill. 
kroner i økt grunnfondskapital i Norfund som bevil
ges på 90-post. Samlet medfører forslagene at be
vilgningene til internasjonal bistand på Utenriksde
partementets budsjett reduseres med netto 283 
mill. kroner utenom lånetransaksjoner. 

På Justisdepartementets budsjett foreslås det at 
utgiftene til drift av mottak for asylsøkere og flykt
ninger reduseres med om lag 323 mill. kroner. Vi
dere foreslås bevilgningene til ulike tilskudd under 
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Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings
og inkluderingsdepartementet redusert med 551 
mill. kroner. Årsaken til bevilgningsendringene er 
bl.a. færre nye asylsøkere enn tidligere anslått. 

Utgiftene til EØS-finansieringsordningene på 
Utenriksdepartementets budsjett foreslås redusert 
med netto 447 mill. kroner. Anslagene for utbetalin
ger i 2010 under EØS-finansieringsordningene for 
perioden 2004-2009 reduseres med i alt 475 mill. 
kroner. Reduksjonen skyldes både endringer i valu
takursen og lavere anslag for utbetalinger i 2010. I 
motsatt retning trekker en utgiftsøkning på 28 mill. 
kroner til administrasjon av de nye EØS-finansie-
ringsordningene for perioden 2009-2014. 

Bevilgningen til videreføring av byggeprosjek
ter i regi av Statsbygg foreslås redusert med 491 
mill. kroner. Utgiftsreduksjonen skyldes i hoved
sak faseforskyvinger i framdriften til allerede igang
satte byggeprosjekter og overførte midler fra 2009. 
Enkelte prosjekter har også blitt rimeligere enn for
ventet. 

Tilskuddene til Statens Pensjonskasse foreslås 
satt ned med til sammen 553 mill. kroner. Utgiftsre
duksjonen skyldes i hovedsak høyere anslag for 
premieinnbetaling fra arbeidsgivere, reduserte an-
slag for utbetaling av alders-, uføre- og etterlatte
pensjoner, samt lavere anslag for AFP-utbetalinger. 

Lønnsvekstanslaget fra 2009 til 2010 er nedjus
tert med 1⁄4 prosentpoeng fra Nasjonalbudsjettet 
2010, fra 31⁄2 pst. til 31⁄4 pst. Nedjusteringen av an
slått lønnsvekst fra 2009 til 2010 innebærer at det 
må påregnes lavere utgifter i 2010 til lønn og tryg
deytelser enn lagt til grunn da Stortinget behandlet 
statsbudsjettet for 2010 i fjor høst. Utgiftene til inn
tektsoppgjør mv. foreslås derfor redusert med 650 
mill. kroner. 

Regjeringen foreslår at bevilgningen til kjøp av 
klimakvoter reduseres med 1 085 mill. kroner. Det
te skyldes at kvoteleveranser i stor grad kommer 
senere enn tidligere antatt. Videre har kvoteprisene 
så langt i år vært lavere enn forutsatt i saldert bud
sjett. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn re
dusert til 135 mill. kroner. Det ble overført 715 mill. 
kroner i ubenyttet bevilgning fra 2009 til 2010. Sam
let gir dette et disponibelt beløp til kjøp av klima
kvoter på 850 mill. kroner i 2010. 

Utbytteinntektene foreslås økt med netto 4 460 
mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2010. En
dringen skyldes i hovedsak nye opplysninger om 
utbytteutbetalingene fra selskaper under Nærings
og handelsdepartementet. De største økningene 
gjelder de børsnoterte selskapene Telenor ASA, 
DnB NOR ASA og Norsk Hydro ASA, hvor utbytte
betalingen til staten økes med henholdsvis 2 236,7 
mill. kroner, 969,1 mill. kroner og 271,7 mill. kro

ner. I tillegg er det forutsatt høyere utbytte fra blant 
annet Statkraft SF, Store Norske Spitsbergen Kull
kompani A/S, Eksportfinans ASA og Argentum 
Fondsinvesteringer AS på grunnlag av nye tall for 
resultatene i 2009. Utbytte fra Statnett foreslås re
dusert med 48 mill. kroner. 

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har fattet ved
tak om at Mesta AS i forbindelse med etableringen 
i 2003 mottok ulovlig statstøtte. Regjeringen har be
sluttet å ikke bringe saken inn for EFTA-domsto-
len. Det er beregnet at Mesta skal tilbakebetale 129 
mill. kroner til staten inklusive renter. Det foreslås 
på den bakgrunn at inntektene på statsbudsjettet 
økes tilsvarende. 

Regjeringen foreslår å sette ned driftskredit
trammen til de regionale helseforetakene med net-
to 68 mill. kroner. Dette gir økte inntekter på stats
budsjettet med tilsvarende beløp. Forslaget gjelder 
to separate forhold. Nye anslag viser at differansen 
mellom helseforetakenes pensjonspremie og pen
sjonskostnad er økt med 250 mill. kroner sammen
lignet med forutsetningene som ligger til grunn for 
saldert budsjett 2010. Dette gir et økt likviditets
overskudd som trekkes inn gjennom en tilsvarende 
nedsettelse av driftskredittrammen. Videre bidrar 
omlegging av faktureringspraksis for Norsk pasi
entskadeerstatning (NPE) i 2010 til at helseforeta
kenes utbetalinger øker, og at helseforetakenes li
kviditetsbehov øker tilsvarende. Det foreslås at 
driftskredittrammen isolert sett økes med 182 mill. 
kroner knyttet til dette. 

Inntektene under folketrygden foreslås redu
sert med 55 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak 
reduserte inntekter fra tilbakebetalinger i forbin
delse med statsgarantier for lønnsutbetalinger ved 
konkurser. 

Inntektene fra salg av klimakvoter på Finansde
partementets budsjett foreslås redusert med 135 
mill. kroner, fra 825 mill. kroner til 690 mill. kroner. 
Hovedgrunnen til reduksjonen er en nedjustering 
av anslått pris på klimakvoter. I saldert budsjett for 
2010 var det lagt til grunn en kvotepris på 130 kro
ner, mens prisen på klimakvoter hittil i år har ligget 
på gjennomsnittlig 109 kroner per kvote. 

Inntekter som refunderes over Utenriksdepar
tementets budsjett for å dekke ODA-godkjente 
flyktningtiltak i Norge foreslås redusert med 654 
mill. kroner, bl.a. som følge av nedjusterte anslag 
for ankomster av flyktninger og asylsøkere. Inntek
tene dekker ODA-godkjente flyktningutgifter på 
budsjettene til Justisdepartementet, Kunnskapsde
partementet og Barne-, likestillings- og inklude
ringsdepartementet. 

Som tidligere varslet vil Regjeringen legge fram 
sin strategi for miljøteknologi i løpet av 2010. Regje
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ringen legger vekt på at næringsutvikling skal gå 
sammen med grønn vekst. Regjeringen vil legge 
fram et program for miljøteknologi, som skal støtte 
prosjekter med stort potensial for gode løsninger. 
Det nye programmet skal utnytte og supplere ek
sisterende virkemidler på en måte som fremmer ut
vikling av miljøteknologi. Programmet har en sam
let ramme på 500 mill. kroner for årene 2011-2013. 
Regjeringen vil redegjøre nærmere for innretning 
og organisering av programmet i budsjettframleg
get for 2011. 

De enkelte forslagene er nærmere omtalt i ka
pittel 2 i denne proposisjonen. 

1.3 Statsbudsjettets stilling 

Statsbudsjettets stilling etter forslagene i denne 
proposisjonen og endrede anslag for skatter, avgif
ter og renter på statens gjeld og kontantbeholdning 
framgår av tabell 1.2 og 1.3. 

I saldert budsjett 2010, som Stortinget vedtok i 
fjor høst, ble det oljekorrigerte underskuddet an
slått til 153,8 mrd. kroner. 

De samlede budsjettendringene hittil i år, med
regnet endrede anslag for skatter og avgifter, ren
ter på statens gjeld og kontantbeholdning, samt for-
slag om bevilgningsendringer i denne proposisjo
nen, innebærer at det oljekorrigerte underskuddet i 
2010 nå anslås til 139,6 mrd. kroner. Dette er knapt 
14,2 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett. 

Økte skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-
Norge bidrar isolert sett til å redusere det oljekorri
gerte underskuddet med 8,1 mrd. kroner sammen
liknet med saldert budsjett, mens netto renteutgif
ter og renteinntekter bidrar til å øke det oljekorri
gerte budsjettunderskuddet med knapt 2 mrd. kro
ner. Renteutgifter på statsgjelden og renteinntekter 
av kontantbeholdningen på statens foliokonto i 
Norges Bank utgjør til sammen knapt 1,4 mrd. kro
ner, mens øvrige reduserte renteinntekter utgjør 
om lag 0,6 mrd. kroner, i hovedsak fra Statens låne
kasse for utdanning og Husbanken. Det fremmes 
ikke bevilgningsforslag om endrede renteutgifter 
på statsgjelden og renteinntekter av kontantbehol
dingen på statens foliokonto i Norges Bank i forbin
delse med revidert nasjonalbudsjett. 

Det fremmes i denne proposisjonen forslag om 
bevilgningsendringer, utenom renter, petroleums
virksomheten, lånetransaksjoner, skatter og avgif
ter, som bidrar til å økte inntekter med 4 mrd. kro
ner sammenliknet med saldert budsjett. Utbyt
teinntektene foreslås økt med 4,5 mrd. kroner, 

mens inntekter som refunderes fra bistandsbevilg
ningene på Utenriksdepartementets budsjett for å 
dekke ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge, re
duseres med 654 mill. kroner. 

På utgiftssiden innebærer de samlede bevilg
ningsendringene hittil i år, medregnet forslag om 
tilleggsbevilgninger i denne proposisjonen, redu
serte utgifter på 4 mrd. kroner i forhold til saldert 
budsjett, hvorav forslag om reduserte utgifter på til 
sammen 0,4 mrd. kroner er fremmet i stortingspro
posisjoner tidligere i år. I beløpet på 4 mrd. kroner 
inngår også reduserte dagpengeutgifter med vel 
0,9 mrd. kroner. 

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petrole
umsvirksomheten er i denne proposisjonen bereg
net til 261,5 mrd. kroner, som er 41,1 mrd. kroner 
høyere enn i saldert budsjett. Oppjusteringen skyl
des i hovedsak at anslaget for oljeprisen er økt med 
50 kroner, fra 425 kroner per fat i saldert budsjett til 
475 kroner per fat. 

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirk
somheten overføres til Statens pensjonsfond ut-
land. Det tilbakeføres så midler fra fondet til stats
budsjettet til å dekke det oljekorrigerte budsjettun
derskuddet slik at statsbudsjettet bringes i balanse. 
Nettoavsetningen i Statens pensjonsfond utland an
slås nå til 121,9 mrd. kroner i 2010, mot 66,6 mrd. 
kroner i saldert budsjett. I tillegg anslås samlede 
renteinntekter og utbytte i Statens pensjonsfond til 
108,2 mrd. kroner, hvorav 103,2 mrd. kroner fra 
utenlandsdelen av fondet. Medregnet renter og ut
bytte på fondets kapital forventes det nå et samlet 
overskudd i Statens pensjonsfond på 230,1 mrd. 
kroner. 

Fondets kapital anslås til 3 090 mrd. kroner ved 
utgangen av 2010, hvorav utenlandsdelen av fondet 
anslås å utgjøre 2 966 mrd. kroner. En endelig fast
settelse av tilbakeføringen til statsbudsjettet fra Sta
tens pensjonsfond utland vil bli foretatt i forbindel
se med nysalderingen av statsbudsjettet for 2010 til 
høsten. 

Statsbudsjettet gjøres opp i balanse etter overfø
ring fra Statens pensjonsfond utland. Statskassens 
finansieringsbehov bestemmes dermed av stats
budsjettets lånetransaksjoner. Statsbudsjettets 
brutto finansieringsbehov anslås nå til 49,8 mrd. 
kroner, som er 5,6 mrd. kroner høyere enn i saldert 
budsjett, jf. tabell 1.3. Økningen i finansieringsbe
hovet skyldes i hovedsak økt anslag for utlån i bo
liglånsordningen i Statens Pensjonskasse med 2,5 
mrd. kroner og lån til Republikken Latvia med 1,8 
mrd. kroner. 
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Tabell 1.2 Statsbudsjettets utgifter og inntekter utenom lånetransaksjoner. Mill. kroner 

Regnskap Saldert Anslag på 
for 2009 budsjett regnskap 

2010 for 2010 

1. 

+ 

= 

Statsbudsjettets stilling 
A Statsbudsjettets inntekter i alt 
A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet 
A.2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet 

B Statsbudsjettets utgifter i alt 
B.1 Utgifter til petroleumsvirksomhet 
B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet 
Statsbudsjettets oljekorrigerte overskudd (A.2-B.2) 
Overført fra Statens pensjonsfond utland 

Statsbudsjettets overskudd før lånetransaksjoner 

1 051 889 
304 513 
747 376 

868 656 
24 719 

843 937 
-96 561 
107 221 

10 660 

974 105 
244 789 
729 316 

907 496 
24 400 

883 096 
-153 780 
153 780 

0 

1 026 981 
287 193 
739 788 

905 114 
25 697 

879 417 
-139 629 
139 629 

0 

2. 

-
+ 

Statens pensjonsfond 
Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirkso
(A.1-B.1), overføres til Statens pensjonsfond utland 
Overført til statsbudsjettet 
Renteinntekter og utbytte i Statens pensjonsfond 

mhet
279 794 
107 221 

91 255 

220 389 
153 780 
105 600 

261 497 
139 629 
108 200 

= Overskudd i Statens pensjonsfond 263 828 172 209 230 067 

3. Statsbudsjettet og Statens pensjonsfond samlet 
Overskudd 274 488 172 209 230 067 

Kilde: Finansdepartementet 
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1.4 Anmodningsvedtak «Stortinget ber Regjeringen på bakgrunn av er
faringene fra Gulen orientere Stortinget om gjen-

I denne proposisjonen omtales følgende anmod- nomgangen av kontroll og tilsyn med inn- og utski

ningsvedtak: ping av farlige stoffer og avfall i norske havner.» 

Vedtak nr. 120, 8. desember 2008 (Miljøvernde
partementet) 

Tabell 1.3 Statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov. Mill. kroner 

Regnskap Saldert Anslag på 
for 2009 budsjett regnskap 

2010 for 2010 

Lånetransaksjoner utenom petroleumsvirksomheten 
Utlån, aksjetegning mv. 211 113 113 064 118 827 

- Tilbakebetalinger 69 075 68 875 69 045 
- Statsbudsjettets overskudd 10 660 0 0 

= Netto finansieringsbehov 131 378 44 188 49 783 
+ Gjeldsavdrag 44 951 0 0 

= Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov 176 329 44 188 49 783 

Lånetransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten 
Salg av aksjer i StatoilHydro ASA mv. 0 0 0 

- Utlån, aksjetegning mv. 2 162 0 0 

= Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten -2 162 0 0 

Kilde: Finansdepartementet 
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2 Forslag under det enkelte departement 

2.1 Utenriksdepartementet 

Programområde 02 Utenriksforvaltning 

Kap. 100 Utenriksdepartementet 

Post 01 Driftsutgifter 

Det ble i 2009 opprettet en stilling som spesialut
sending for energisaker ved ambassaden i Abu 
Dhabi. Utgiftene knyttet til stillingen ble i 2009 dek
ket gjennom en reduksjon i bevilgningen under 
Olje- og energidepartementet tilsvarende bevilg
ningsøkningen under Utenriksdepartementet. Stil
lingen er avviklet fra 31. mars 2010. På denne bak
grunn foreslås det å redusere bevilgningen til for
målet over Utenriksdepartementets budsjett, og at 
Olje- og energidepartementets budsjett økes tilsva
rende. 

Bevilgningen på post 01 foreslås redusert med 
1,910 mill. kroner. Det vises også til omtale under 
kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 01 
Driftsutgifter. 

Kap. 103	 Regjeringens fellesbevilgning for 
representasjon 

Post 01 Driftsutgifter 

Driftsutgiftene knyttet til statsministerboligen har 
hittil vært dekket over kap. 21 Statsrådet. Regjerin
gen tar sikte på at Utenriksdepartementet overtar 
budsjettansvaret fra 1. juli 2010. På kap. 21 Statsrå
det, post 01 Driftsutgifter, foreslås bevilgningen 
derfor nedsatt med 7,625 mill. kroner, tilsvarende 
halvårsvirkningen av ansvarsoverføringen. Bevilg
ningen på kap. 103 Regjeringens fellesbevilgning 
for representasjon, post 01 Driftsutgifter under 
Utenriksdepartementet foreslås økt med samme 
beløp. 

Bevilgningen på posten foreslås økt med 7,625 
mill. kroner 

Kap. 116	 Deltaking i internasjonale 
organisasjoner 

Post 72 EØS-finansieringsordningen, kan 
overføres 

Post 73 Den norske finansieringsordningen, kan 
overføres 

Bevilgningene til utbetaling av norske bidrag under 
EØS-finansieringsordningene for perioden 2004
2009 foreslås redusert med til sammen 475 mill. 
kroner. 

For EØS-finansieringsordningen under post 72 
anslås bevilgningsbehovet i 2010 å bli redusert med 
277 mill. kroner. Reduksjonen har bakgrunn i lave-
re anslag for utbetalinger i 2010, samt lavere euro
kurs enn det som lå til grunn for saldert budsjett 
2010. For den norske finansieringsordningen un
der post 73 anslås bevilgningsbehovet i 2010 å bli 
redusert med 198 mill. kroner. Reduksjonen skyl
des lavere eurokurs enn det som lå til grunn for sal
dert budsjett 2010. 

Det foreslås å redusere bevilgningen under 
post 72 med 277 mill. kroner, til 1 338 mill. kroner. 

Det foreslås å redusere bevilgningen under 
post 73 med 198 mill. kroner, til 1 262 mill. kroner. 

Nye EØS-finansieringsordninger 2009-2014 

I forbindelse med EØS-utvidelsene i 2004 og 2007 
med 12 nye medlemsland i Sentral-Europa ble det 
opprettet finansieringsordninger med formål å bi
dra til sosial og økonomisk utjevning i et utvidet Eu
ropa, samt Hellas, Portugal og Spania. Avtaleperio
den for finansieringsordningene utløp 30. april 
2009. Det vil imidlertid påløpe prosjektkostnader til 
og med 2012. 

Forhandlingene om en ny EØS-finansierings-
ordning og en ny norsk finansieringsordning for 
perioden 1. mai 2009 til 30. april 2014 ble formelt av
sluttet 18. desember 2009 ved at partenes forhand
lingsledere paraferte utkastene til avtaletekster. Av
talene forventes undertegnet i løpet av første halvår 
2010. For ikke å forsinke ikrafttredelsen fra norsk 
side, tar regjeringen våren 2010 sikte på å legge 
fram en egen proposisjon for Stortinget om tilslut
ning til avtalen. 
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Avtalen om EØS-finansieringsordningene for 
perioden 2009-2014 innebærer at EØS/EFTA-state-
ne forplikter seg til å bidra med 988,5 mill. euro, til
svarende om lag 7,9 mrd. kroner til de 12 nye med
lemslandene i Sentral-Europa, samt Hellas, Portu
gal og Spania, i femårsperioden 1. mai 2009 til 30. 
april 2014. I samsvar med den avtalte fordelings
nøkkelen mellom EØS/EFTA-statene, basert på 
statenes BNP per capita, vil den norske andelen væ
re om lag 939,1 mill. euro, tilsvarende om lag 7,5 
mrd. kroner. Dette tilsvarer om lag 95 pst. av de 
samlede bidragene fra EØS/EFTA-statene. I tillegg 
innebærer avtalen at Norge forplikter seg til å bidra 
med ytterligere 800 mill. euro, eller om lag 6,4 mrd. 
kroner til de 12 nye medlemslandene i Sentral-Eu-
ropa i det samme tidsrommet, i en egen norsk fi
nansieringsordning. Samlet innebærer avtalen om 
EØS-finansieringsordningene for perioden 2009
2014 at Norge skal bidra med 1 739,1 mill. euro, til
svarende om lag 13,9 mrd. kroner. 

Det forventes at det i 2010 vil påløpe utgifter på 
til sammen 27,9 mill. kroner til administrasjon av 
EØS-finansieringsordningene for perioden 2009
2014. Av det samlede beløpet er 14,9 mill. kroner 
knyttet til EØS-finansieringsordningen og 13 mill. 
kroner til den norske finansieringsordningen. Ad
ministrasjon av ordningene omfatter tilrettelegging 
og etablering av regelverk, samt forhandling av 
rammeavtaler med mottakerlandene. Det kan også 
være aktuelt å foreta utbetalinger i form av støtte til 
teknisk assistanse i mottakerlandene. 

Post 75	 (Ny) EØS-finansieringsordningen 2009
2014, kan overføres 

Det foreslås bevilget 14,9 mill. kroner til admini
strasjon av EØS-finansieringsordningen 2009-2014 
under kap.116, ny post 75. Det foreslås at posten på
føres stikkordet kan overføres. 

Post 76	 (Ny) Den norske finansieringsordningen 
2009-2014, kan overføres 

Det foreslås bevilget 13 mill. kroner til administra
sjon av Den norske finansieringsordningen 2009
2014 under kap.116, ny post 76. Det foreslås at pos-
ten påføres stikkordet kan overføres. 

Programområde 03 Internasjonal bistand 

Anslaget for utgifter til flyktningtiltak i Norge god
kjent som offisiell bistand (ODA) reduseres med til 
sammen 655,4 mill. kroner. Reduksjonen på Uten
riksdepartementets budsjett er knyttet til forslag 
om netto reduksjoner i bevilgninger til ODA-god-

kjente flyktningtiltak på budsjettene til Justisdepar
tementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, li
kestillings- og inkluderingsdepartementet. I mot
satt retning trekker forslag om bevilgningsøknin
ger til andre bistandsformål på til sammen 405,4 
mill. kroner, herunder forslag knyttet til bidrag til 
gjenoppbygging i Haiti etter jordskjelvet tidligere i 
år. Samlet medfører forslagene at bevilgningene 
under programområde 03 Internasjonal bistand re
duseres med 250 mill. kroner. 

Kap. 141	 Direktoratet for 
utviklingssamarbeid (Norad) 

Post 01	 Driftsutgifter 

Ansvaret for forvaltningen av støtteordningen un
der kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling, 
post 72 Demokratistøtte/partier er overført til No
rad. Bevilgningen under kap. 141, post 01 foreslås 
økt med 1 mill. kroner til dekning av Norads utgif
ter til administrasjon av ordningen. Bevilgningen 
under kap. 160, post 72 Demokratistøtte/partier fo
reslås samtidig redusert med tilsvarende beløp. 

Bevilgningen på post 01 foreslås økt med 1 mill. 
kroner. 

Kap. 160	 Sivilt samfunn og 
demokratiutvikling 

Post 72	 Demokratistøtte/partier, kan overføres 

Det vises til omtale under kap. 141 Direktoratet for 
utviklingssamarbeid (Norad), post 01 Driftsutgif
ter. Bevilgningen på kap. 160, post 72 foreslås redu
sert med 1 mill. kroner. 

Kap. 161	 Næringsutvikling 

Post 70	 Næringsutvikling, kan overføres 

Det foreslås at bevilgningen på posten økes med 44 
mill. kroner, til økt støtte til blant annet finansiering 
av tiltak for ren energi i utviklingsland. Utbygging 
av ren energi, som vann-, sol- og vindkraft, er muli
ge klimatiltak som samtidig kan bidra til utvikling. 
Et eksempel på denne type tiltak er partnerskapet 
med Scatec Solar AS. Partnerskapet ble etablert i 
2009 for å utvikle finansieringsmodeller for å gjøre 
investeringer i solenergi-basert landsbyelektrifise
ring attraktive for private aktører. Bevilgningsfor
slaget inngår i en styrket satsing på klima og ren 
energi, og må ses i sammenheng med foreslått øk
ning av bevilgningene til Norfund under kap. 161, 
postene 75 og 95, som er omtalt nedenfor. 

Bevilgningen på post 70 foreslås økt med 44 
mill. kroner. 
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Post 75 NORFUND – tapsavsetting 

Post 95 NORFUND – grunnfondskapital ved 
investeringer i utviklingsland 

Det foreslås at kapitalen i Norfund økes med til 
sammen 44 mill. kroner. Den foreslåtte kapitaløk
ningen vil muliggjøre mer omfattende samarbeid 
med privat næringsliv om investeringer i ren ener
gi. Ved å benytte bistandsmidler til risikoavlast
ning, vil det være mulig også å utløse bidrag fra pri
vate aktører. 

Bevilgningsforslaget inngår i en styrket satsing 
på klima og ren energi, og må ses i sammenheng 
med den foreslåtte økningen av bevilgningen under 
kap. 161, post 70 Næringsutvikling, som er omtalt 
ovenfor. 

25 pst. av kapitaltilførselen til Norfund avsettes 
til tap på post 75 NORFUND – tapsavsetting. 

Bevilgningen på post 75 foreslås økt med 11 
mill. kroner. 

Bevilgningen på post 95 foreslås økt med 33 
mill. kroner. 

Kap. 162	 Overgangsbistand (gap) 

Post 70 Overgangsbistand (gap), kan overføres 

Det foreslås at bevilgningen økes blant annet for å 
dekke utgifter til gjenoppbygging i Haiti etter jord
skjelvet tidligere i år. På det internasjonale giver
møtet 31. mars 2010 ble det annonsert at Norge tar 
sikte på å bidra med 600 mill. kroner i bistand til 
Haiti de neste fire årene. 

Tiltak for gjenoppbygging etter naturkatastro
fer ligger innenfor målområdet for bevilgningen på 
posten, og deler av det samlede norske bidraget til 
gjenoppbygging i Haiti dekkes over bevilgningen. 
Det norske bidraget til gjenoppbygging i Haiti vil i 
hovedsak konsentreres om miljøtiltak, skogplan
ting, landbruk og energi, slik at sårbarheten for hu
manitære katastrofer reduseres. Støtten vil i hoved
sak kanaliseres gjennom et flergiverfond i regi av 
Verdensbanken, samt gjennom frivillige organisa
sjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner i Haiti og FN. 

Bevilgningen på posten foreslås økt med 50 
mill. kroner. 

Kap. 163	 Nødhjelp, humanitær bistand og 
menneskerettigheter 

Post 70 Naturkatastrofer, kan overføres 

Den omfattende humanitære innsatsen etter jord
skjelvet i Haiti har lagt beslag på store deler av mid
lene som er avsatt til naturkatastrofer på bistands

budsjettet i 2010. Det avsettes normalt en reserve 
fra bevilgningen på posten til uforutsette kriser 
gjennom året. På grunn av krisen i Haiti er denne 
reserven brukt opp. Erfaringsmessig vil det inntref
fe nye naturkatastrofer både på Afrikas Horn, i Asia 
og i Latin-Amerika i løpet av året. Det foreslås der-
for å øke bevilgningen på posten. Den foreslåtte be
vilgningsøkningen vil også kunne nyttes til økt sat-
sing på forebygging av humanitære kriser og tilpas
ning til klimaendringer foran klimamøtet i Mexico 
høsten 2010. 

Bevilgningen på posten foreslås økt med 40 
mill. kroner. 

Post 71 Humanitær bistand, kan overføres 

Bevilgningen foreslås økt for å kunne dekke økt be-
hov for humanitær bistand. Den omfattende huma
nitære innsatsen etter jordskjelvet i Haiti har lagt 
beslag på store ressurser også over denne posten, 
og det gjenstår liten fleksibilitet til å møte akutte 
kriser gjennom året. 

Bevilgningen på posten foreslås økt med 102 
mill. kroner. 

Post 72 Menneskerettigheter, kan overføres 

Bevilgningen foreslås økt for blant annet å gi rom 
for støtte til organisasjonene International Institute 
for Democracy Assistance (IDEA) og Extractive In
dustries Transparency Initiative (EITI). EITI arbei
der for åpenhet om inntektsstrømmene fra utvin
ningsindustrien i utviklingsland. Bidrag til IDEA og 
EITI har tidligere vært dekket over andre bevilg
ninger. Den foreslåtte økningen vil også gi rom for 
styrking av innsatsen på sentrale innsatsområder 
for Norge, herunder menneskerettigheter, ytrings
frihet og sikkerhet for journalister, barns rettighe
ter og tiltak mot tortur. 

Bevilgningen på posten foreslås økt med 20 
mill. kroner. 

Kap. 165	 Forskning. kompetanseheving og 
evaluering 

Post 71 Faglig samarbeid, kan overføres 

Bevilgningen foreslås økt med 5 mill. kroner for å 
styrke arbeidet med inntektsgenerering og skatte
administrasjon i utviklingsland, både i det bilaterale 
utviklingssamarbeidet med utvalgte land og gjen
nom multilaterale organisasjoner. 
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Kap. 166	 Miljø- og bærekraftig utvikling mv. 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås økt med 10 mill. kroner til 
dekning av utgifter under Oslo Climate Forest Con
ference. Konferansen skal avholdes 27. mai 2010, 
og er relatert til klima- og skogsatsingen som bevil
ges over kap. 166, post 73 Klima- og skogsatsingen, 
jf. omtale nedenfor. 

Post 73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres 

Bevilgningen foreslås redusert med 10 mill. kroner 
til dekning av tilsvarende utgiftsøkning under kap. 
166, post 01, jf. omtale ovenfor. 

Kap. 167	 Flyktningtiltak i Norge, godkjent 
som utviklingshjelp (ODA) 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

I henhold til retningslinjene til OECDs Develop
ment Assistance Committee (DAC) kan enkelte 
flyktningtiltak i Norge klassifiseres som offisiell ut
viklingshjelp (ODA). Dette gjelder deler av utgifte
ne til tiltak som bevilges over budsjettene til Justis
departementet, Kunnskapsdepartementet og Bar-
ne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 
Disse utgiftene refunderes over Utenriksdeparte
mentets kap. 167, post 21, og motsvares av tilsva
rende inntektsbevilgninger under ovennevnte de
partementer. 

Utgiftene til flyktningtiltak i Norge som er god
kjent som offisiell bistand (ODA) reduseres samlet 
med 654,4 mill. kroner. Under Justisdepartementet 
reduseres utgiftene med netto 397,2 mill. kroner, jf. 
omtale under kap. 3490 Utlendingsdirektoratet. Un
der Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte
mentet reduseres utgiftene med netto 191,7 mill. 
kroner, jf. omtale under kap. 3821 Bosetting av 
flyktninger og tiltak for innvandrere, kap. 3822 
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voks
ne innvandrere, kap. 3854 Tiltak i barne- og ung
domsvernet og kap. 3856 Barnevernets omsorgs
senter for enslige, mindreårige asylsøkere. Under 
Kunnskapsdepartementet reduseres utgiftene med 
65,6 mill. kroner, jf. omtale under kap. 3225 Tiltak i 
grunnopplæringen. 

Det foreslås også en nedjustering av bevilgnin
gen over kap. 167, post 21 på 1 mill. kroner, grun
net avvik mellom utgifts- og inntektsbevilgningene 
i saldert budsjett 2010. 

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 
655,431 mill. kroner. kroner. 

Kap. 169	 Globale helse- og vaksineinitiativ 

Post 70 Vaksine og helse, kan overføres 

Satsingen på barne- og mødrehelse ble igangsatt i 
2007 med tidsplan frem til 2015. Satsingen omfatter 
blant annet bilateralt samarbeid med Tanzania, Ni
geria, India og Pakistan. Bevilgningen til formålene 
var i 2007 på 300 mill. kroner. Fra 2008 har bevilg
ningen vært 500 mill. kroner årlig. 

Høynivågruppen for innovativ finansiering av 
helsesystemer, der statsminister Stoltenberg del
tok, la fram sine anbefalinger under FNs general
forsamling i september 2009. Som ledd i oppfølgin
gen av anbefalingene fra gruppen legges det blant 
annet opp til å yte bidrag til en global, samordnet 
innsats for styrking av helsesystemer i utviklings
land i regi av Den globale vaksinealliansen, Det glo
bale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og 
malaria, Verdensbanken og Verdens helseorganisa
sjon (WHO). Formålet med den globale, samordne
de innsatsen er å bidra til økt framgang på FNs hel
serelaterte tusenårsmål, spesielt målet om redusert 
mødredødelighet. 

Finansieringen baseres på tilsvarende modell 
som for International Finance Facility for Immuni
sation (IFFIm) som Norge har gitt bidrag til i perio
den 2006-2010. Avtalen om IFFIm utløper i 2010. 
Inntil videre benevnes derfor den globale, samord
nede innsatsen for styrking av helsesystemer i ut
viklingsland IFFIm II. 

Det norske bidraget til IFFIm II foreslås forma
lisert i en avtale for perioden 2010-2020 som forval
tes av Verdensbanken. Avtalegrunnlaget er under 
utforming og forventes ferdig i 2010. Det foreslås at 
Norge undertegner avtalen, og dermed forplikter 
seg til å yte bidrag til IFFIm II på inntil 1,5 mrd. 
kroner i perioden 2010-2020. Tilslutning til avtalen 
forutsetter Stortingets godkjennelse, jf. forslag til 
romertallsvedtak. 

Utenriksdepartementet legger opp til å utbetale 
bidrag til IFFIm II på inntil 150 mill. kroner i 2010, 
innenfor gjeldende bevilgning på kap. 169, post 70. 
Stortingets vedtak av 8. november 1984 innebærer 
at tilskudd skal utbetales så nær opp til oppgjør
stidspunktene som mulig. Etter Utenriksdeparte
mentets vurdering er det behov for Stortingets 
samtykke til å fravike nevnte stortingsvedtak slik at 
det kan inngås avtale med mottaker som åpner for 
å utbetale tilskudd før det er behov for å dekke de 
aktuelle utgiftene, og å bruke tilskudd som sikker
het for lån, jf. forslag til romertallsvedtak. 
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Kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner 

Post 72	 Samfinansiering via finansinstitusjoner, 
kan overføres 

Det er behov for økte bevilgninger til gjenoppbyg
ging i Haiti etter jordskjelvet tidligere i år, jf. også 
omtale ovenfor under kap. 162 Overgangsbistand 
(gap), post 70 Overgangsbistand (gap). 

Det foreslås at bevilgningen på kap. 171, post 72 
økes med 100,4 mill. kroner. Bevilgningsøkningen 
skal nyttes til å yte norsk bidrag til flergiverfond for 
gjenoppbygging av Haiti, som administreres av 
Verdensbanken. For øvrig vil bevilgningsøkningen 
bli nyttet til satsing innen utdanning og til å styrke 
finansinstitusjonenes arbeid med klima og ren/for-
nybar energi. 

Bevilgningen på posten foreslås økt med 
100,431 mill. kroner. 

Andre saker 

Toårige budsjettvedtak i Den internasjonale 
arbeidsorganisasjonen (ILO) 

Utenriksdepartementet har i 2010 fullmakt til å for
plikte Norge til toårige budsjettvedtak i visse inter
nasjonale organisasjoner, jf. Stortingets vedtak nr. 9 
for Utenriksdepartementet under IV. Andre vedtak 
i saldert budsjett 2010. Det foreslås at Utenriksde
partementet gis fullmakt til å forplikte Norge til to
årige budsjettvedtak også i ILO, jf. forslag til romer
tallsvedtak. 

2.2 Kunnskapsdepartementet 

Kap. 200 Kunnskapsdepartementet 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter 

Regjeringen satte høsten 2009 ned et utvalg for å 
drøfte sammenhengen mellom mål, ressurser og 
resultater for offentlig finansiert forskning, jf. 
St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning. 
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 
571 000 kroner til dekning av merkostnader til ut
valgsarbeidet. 

Kap. 224 Senter for IKT i utdanningen 

Post 01	 Driftsutgifter 

Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdan
ning (ITU) og Utdanning.no ble fra 1. januar 2010 
innlemmet i Senter for IKT i utdanningen. Aktivite
ten i de innlemmede virksomhetene, som tidligere 
var finansiert over kap. 260, post 50, ble lavere enn 

planlagt i 2009. Det foreslås derfor å øke bevilgnin
gen på kap. 224, post 01 med 8,585 mill. kroner mot 
en tilsvarende reduksjon i bevilgningen på kap. 
260, post 50, slik at den planlagte aktiviteten for 
2009 kan gjennomføres i 2010 av Senter for IKT i ut
danningen. 

Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen 

Post 01	 Driftsutgifter 

I skoleåret 2009–10 har det vært en økning i antall 
elever som tar Vg3 studieforberedende utdannings
program og en økning i antall oppmeldte til eksa
men. Dette har ført til en økning i utgiftene til blant 
annet trykking av eksamensoppgaver og avlønning 
av sensorer. Det foreslås derfor å øke bevilgningen 
med 7,397 mill. kroner. 

Post 64	 Tilskudd til opplæring av barn og unge 
asylsøkere 

Bevilgningen beregnes på bakgrunn av antall barn i 
grunnskolepliktig alder i mottak og omsorgssentre, 
og behovet for grunnopplæring til asylsøkere i al
dersgruppen 16 til 18 år. I tidligere beregninger, in
kludert de som lå til grunn for saldert budsjett, har 
det vært lagt til grunn at alle 16-18-åringer i mottak 
får slik opplæring. Rapporteringer fra fylkesmanns
embetene for skoleåret 2009/2010 viser imidlertid 
at kun om lag 20 pst. av denne gruppen mottar 
grunnskoleopplæring. Det foreslås derfor å reduse
re bevilgningen med 102,259 mill. kroner. 

Post 72	 Tilskudd til internasjonale 
utdanningsprogram 

Midlene på posten skal dekke bidrag til EUs utvik
lings- og informasjonssenter for yrkesopplæringen 
(Cedefop), en nasjonal ekspert ved Cedefop og til
skudd til deltakelse i Det europeiske ungdomspar
lamentet. Posten ble ikke justert for pris- og valuta
kursendringer i saldert budsjett for 2010. Det fore
slås å øke bevilgningen med 0,72 mill. kroner. 

Kap. 3225 Tiltak i grunnopplæringen 

Post 04	 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 

Visse innenlandske utgifter til mottak av asylsøkere 
og flyktninger kan i henhold til OECD/DACs stati
stikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklings
hjelp (ODA). En del av bevilgningen på kap. 225, 
post 64 blir rapportert som offisiell utviklingshjelp. 
Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 
3225, post 04 med 65,58 mill. kroner. 
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Kap. 226	 Kvalitetsutvikling i 
grunnopplæringen 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 226, 
post 21 med 7,397 mill. kroner grunnet mindrefor
bruk. 

Kap. 228	 Tilskudd til private skoler mv. 

Rett til utvidet tid i videregående opplæring i 
private skoler 

Kunnskapsdepartementet har avdekket at elever 
ved private videregående skoler har benyttet sine 
rettigheter til utvidet tid etter opplæringsloven til å 
følge opplæringen på 4. og 5. året ved private sko
ler. Ifølge opplæringsloven har fylkeskommunen 
ansvar for å tilby slik opplæring. Regelverket som 
regulerer rett til utvidet tid i videregående opplæ
ring ble innført i forbindelse med Reform-94. I pri
vatskoleloven er det ikke lagt til rette for tilsvaren
de rettighet for elever ved private skoler. Det er li
kevel utbetalt tilskudd for elever ved private skoler 
som følger opplæringen på 4. og 5. året. 

Bytte av skole til et tilbud i den fylkeskommuna
le opplæringen underveis i opplæringsløpet kan 
vanskeliggjøre elevenes fullføring. Regjeringen vil 
vurdere å fremme et forslag om å endre regelver
ket, slik at elever i private skoler får den samme 
mulighet til ekstra opplæringstid som elever i of
fentlige skoler. 

En eventuell regelendring vil tidligst kunne tre i 
kraft fra skoleåret 2011-2012. På bakgrunn av kon
sekvensene et skolebytte kan ha for elever med rett 
til utvidet tid i videregående opplæring, foreslås det 
for skoleåret 2010-2011 at bevilgningen på kap. 228, 
postene 71 Private videregående skoler, 74 Private 
videregående skoler i utlandet og 75 Private skoler 
for funksjonshemmede elever, kan anvendes til inn-
til to år ekstra videregående opplæring i private 
skoler for elever som har rett til inntil to års ekstra 
offentlig videregående opplæring etter opplærings
loven § 3-1 femte ledd, jf. opplæringsloven § 5-1. 

Forslaget medfører ikke bevilgningsendringer 
fordi det også i dag blir utbetalt tilskudd for denne 
elevgruppen i private skoler. 

Post 72	 Private skoler godkjent etter kap. 4 i 
voksenopplæringsloven, 
overslagsbevilgning 

Kap. 6A i privatskoleloven vil opphøre fra og med 1. 
juli 2010, jf. privatskoleloven § 8-2. Designinstitut
tet, Fagskolen for bok og papir og Kunstskolen i 

Rogaland blir fagskoler etter fagskoleloven fra 1. ju
li. Fagskoler er fylkeskommunenes ansvar, og til-
skuddet til disse skolene legges derfor inn i ram
metilskuddet til fylkeskommunene (Oslo og Roga
land). Det foreslås derfor å redusere bevilgningen 
på kap. 228, post 72 med 3,991 mill. kroner mot at 
utgiftene på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskom
muner, post 60 Innbyggertilskudd økes tilsvarende. 

Dersom noen av skolene som i dag får tilskudd 
etter privatskolelovens kap. 6A går over til fagskole
loven etter at forslagene i denne proposisjonen er 
behandlet, legges det opp til at tilskudd skal utbe
tales over kap. 228, post 72 ut 2010. Tilskuddet for 
de aktuelle skolene vil da bli overført til fylkeskom
munenes rammer fra 1. januar 2011. 

Kap. 229	 Andre tiltak 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen til Vea – statens fagskole for gartnere 
og blomsterdekoratører ble flyttet fra kap. 222 til 
kap. 229 i statsbudsjettet for 2010. Inntektsbevilg
ningen ble samtidig flyttet fra kap. 3222 til nytt kap. 
3229. Det har vært knyttet en fullmakt til å overskri
de bevilgningen på kap. 222, post 01 mot tilsvaren
de merinntekter på kap. 3222, postene 02 og 61. 
Denne merinntektsfullmakten ble ikke flyttet i 
statsbudsjettet for 2010. Det foreslås derfor en mer
inntektsfullmakt knyttet til kap. 229, post 01, mot 
merinntekter på kap. 3229, postene 02 og 61, jf. for-
slag til romertallsvedtak. Den eksisterende merinn
tektsfullmakten knyttet til kap. 222 foreslås ikke 
endret. 

Kap. 231	 Barnehager 

Post 60	 Driftstilskudd til barnehager, 
overslagsbevilgning 

I saldert budsjett 2010 ble det tatt utgangspunkt i et 
måltall for utbygging av barnehageplasser i 2009 på 
11 500 heltidsplasser, noe som skulle gi rom for 
9 600 flere barn i barnehage. Foreløpige tall fra As-
plan Viak og SSB for faktisk utbygging i 2009 viser 
at det ble etablert om lag 10 100 nye heltidsplasser 
og at om lag 8 300 flere barn fikk plass i barnehage. 
Lavere utbygging enn forventet i 2009 gir et mind
rebehov i 2010 på 72 mill. kroner. 

Det ble i saldert budsjett 2010 lagt bevilgnings
messig til rette for utbygging av 7 200 nye heltids
plasser i 2010. Disse plassene ble anslått å gi rom 
for 5 500 flere barn i barnehage. Det foreslås på 
bakgrunn av oppdaterte befolkningsprognoser fra 
SSB å nedjustere måltallet til 7 100 heltidsplasser. 
Videre økes anslaget for hvor mange av disse plas
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sene som er forventet å tilfalle barn under tre år, fra 
66 pst. til 80 pst. Redusert måltall og oppjustering 
av anslaget for nye småbarnsplasser gir et netto 
merbehov på 12,5 mill. kroner. Samlet sett foreslås 
det å redusere bevilgningen med 59,5 mill. kroner. 

Post 61	 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning 

Anslaget for nye barn som forventes å få plass i per
manente barnehager i 2010 reduseres fra 3 850 til 
3 780. Videre er det lagt til grunn at det ved utgan
gen av 2010 vil være et etterslep av ubehandlede 
søknader om investeringstilskudd, noe som gjør at 
tilskudd for en del plasser opprettet ved slutten av 
2010 trolig først vil bli utbetalt i 2011. Det foreslås 
derfor å redusere bevilgningen på posten med 13,5 
mill. kroner. 

Post 62	 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt 
funksjonsevne i barnehage 

Ved en feil ble bare deler av tilskuddet til tiltak for 
barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage i 2009 
overført fra Fylkesmannen i Finnmark til kommu
nene i fylket. Statsregnskapet for 2009 viser et 
mindreforbruk på om lag 6,2 mill. kroner på posten. 
Det foreslås å øke bevilgningen i 2010 med 6,18 
mill. kroner slik at tilskuddet som ikke ble utbetalt i 
2009 kan utbetales i 2010. 

Post 64	 Tilskudd til midlertidige lokaler, 
overslagsbevilgning 

Anslaget for antall barn som antas å få fast plass i 
midlertidige lokaler i 2010 er redusert fra 1 650 til 
1 620. Det legges til grunn at det for tilskuddet til 
midlertidige lokaler vil være et etterslep av ube
handlede søknader ved slutten av året, og at til
skudd for noen av plassene som opprettes på slut-
ten av året derfor vil bli utbetalt i 2011. Det foreslås 
derfor å redusere bevilgningen på posten med 3,5 
mill. kroner. 

Post 65	 Skjønnsmidler til barnehager 

Det ble i 2009 etablert færre barnehageplasser enn 
forutsatt i saldert budsjett 2010, jf. omtale under 
post 60. Korreksjon for faktisk aktivitetsvekst i 2009 
gir et mindrebehov i 2010 på 76 mill. kroner på post 
65. 

Anslaget for nye heltidsplasser i 2010 er redu
sert, samtidig som behovet for småbarnsplasser er 
økt, jf. omtale under post 60. Dette gir et merbehov 
på 30 mill. kroner på post 65. 

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på 
kap. 231, post 65 med 46 mill. kroner i 2010. 

Kap. 255	 Tilskudd til freds- og 
menneskerettssentre mv. 

Post 70	 Holocaustsenteret 

Det foreslås å øke bevilgningen til Senter for studi
er av Holocaust og livssynsminoriteter (Holocaust
senteret) med 2 mill. kroner. Senteret har som for
mål å bekjempe antisemittistiske holdninger og for
dommer mot minoriteter. Bakgrunnen for bevilg
ningsøkningen er at høy husleie og høye driftskost
nader knyttet til senterets bygg gjør det vanskelig å 
finansiere løpende personal-, formidlings-, og utstil
lingskostnader. 

Kap. 257	 Program for basiskompetanse i 
arbeidslivet 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) 
skal bidra til å begrense utstøting fra arbeidslivet. 
Antall kvalifiserte søkere har økt jevnt i perioden 
fra 2006 til 2010. I 2010 er det mottatt 340 søknader, 
hvorav 285 anses som å være kvalifisert. For å kun-
ne gi støtte til flere kvalifiserte søkere foreslås det å 
øke bevilgningen med 10 mill. kroner. 

Kap. 258	 Analyse og utviklingsarbeid 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
post 1 

Etter at Stortinget hadde behandlet statsbudsjettet 
for 2010 ble det oppdaget en feil i postomtalen un
der denne posten i budsjettproposisjonen. Feilen 
består i at ordene«Delar av» har blitt til «Ein tredel» 
i det siste avsnittet i teksten under «Mål 2010». 
Teksten kan dermed forstås slik at Kunnskapsde
partementet vil øke tilskuddet til studieforbunde
nes og de frittstående fjernundervisningsinstitusjo
nenes arbeid med pedagogikkutvikling og innsats 
for særlige målgrupper, noe det ikke har vært lagt 
opp til. 

Studieforbundene har mottatt et tilskudd på om 
lag tre mill. kroner til arbeid med utvikling og inn
sats for særlige målgrupper. Kunnskapsdeparte
mentet legger opp til å justere innretningen på bru
ken av midlene. I 2010 vil størstedelen gis som til
skudd til utvikling av et felles system for kursadmi
nistrasjon, rapportering og økonomioversikt for al-
le studieforbundene. En mindre del vil kunne bli 
nyttet som tilskudd til studieforbund som har ved
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tatt sammenslåing i samsvar med overgangsordnin
gene i ny lov om voksenopplæring. 

Kap. 260	 Universiteter og høyskoler 

Post 50	 Statlige universiteter og høyskoler 

Senter for IKT i utdanningen 

Det vises til omtale under kap. 224, post 01 om flyt
ting av bevilgning i forbindelse etableringen av Sen
ter for IKT i utdanningen. Det medfører reduserte 
utgifter på posten med 8,585 mill. kroner. 

Rehabilitering etter brann ved Norges 
veterinærhøgskole 

Høsten 2009 ble Bygning 3 ved Norges veterinær
høgskole (NVH) brannskadet. NVH har innhentet 
anbud på rehabiliteringsarbeidene, og har etter det
te anslått en kostnadsramme på 5,5 mill. kroner. 
Staten er selvassurandør, og det foreslås at det be
vilges 5,5 mill. kroner til dette formålet. 

Kjøp av studieplasser i medisin i utlandet 

Norges teknisk-naturvitenskaplig universitet 
(NTNU) administrerer ordningen med kjøp av stu
dieplasser i medisin i utlandet. Ordningen vil være 
ferdig utfaset i 2010. I forbindelse med avviklingen 
av ordningen er det årlige opptaket ved Universite
tet i Tromsø (UiT) og NTNU økt med henholdsvis 
15 og 20 ordinære studieplasser i medisin. I stats
budsjettet for 2010 ble rammen til NTNU satt om 
lag 1,2 mill. kroner for høyt, mens den ble satt om 
lag 0,6 mill. kroner for lavt til UiT. For å rette opp 
dette foreslås det å overføre midler mellom de to in
stitusjonene, samt å redusere bevilgningen på kap. 
260, post 50 med resterende 581 000 kroner. 

Metningsdykkerutdanningen 

Et permanent tilbud om utdanning i metningsdyk
king er under etablering ved Høgskolen i Bergen, 
jf. Prop. 1 S (2009–2010) og Innst. 12 S (2009– 
2010). Utstyr er under produksjon, men det har 
vært utsettelser på levering, og utstyret har blitt dy
rere enn opprinnelig anslått. Kunnskapsdeparte
mentet har vært i dialog med oljeselskapene og 
Høgskolen i Bergen for å koordinere den videre 
prosessen rundt den videre etablering av utdannin
gen. Det viser seg nå at den permanente utdannin
gen kan bli ytterligere utsatt. Dette vil ikke ha bud
sjettmessige konsekvenser i 2010. 

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på 
kap. 260, post 50 med 3,666 mill. kroner. 

Kap. 280	 Felles administrative enheter 

Post 01	 Driftsutgifter 

Det ble i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 
S (2009–2010), jf. Innst. 12 S (2009–2010), opprettet 
nytt kap. 280 Felles administrative enheter, post 01 
Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter. Det 
ble videre opprettet et tilhørende inntektskap. 
3280, hvor post 02 Salgsinntekter m.v. ble satt til 
10 000 kroner. Det foreslås å øke inntektsbevilgnin
gen for NOKUT til 2 mill. kroner. En slik økning 
må følges av en tilsvarende økning av utgiftsbevilg
ningen. 

Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 
280, post 01 med 2 mill. kroner for 2010. 

Kap. 3280 Felles administrative enheter 

Post 02	 Salgsinntekter m.v. 

Det vises til omtale under kap. 280, post 01 vedrø
rende endret inntektsnivå for NOKUT. Regjeringen 
foreslår at bevilgningen økes med 2 mill. kroner i 
2010. 

Kap. 281	 Felles tiltak for universiteter og 
høgskoler 

Post 75	 UNINETT 

Regjeringen foreslår å investere i en undersjøisk fi
beroptisk kabel mellom Longyearbyen og Ny-Åle-
sund. Hensikten med investeringen er å øke kapa
siteten på overføring av forskningsdata fra Ny-Åle-
sund til fastlandet og videre til andre land. En slik 
utbygging av kapasiteten vil gjøre Svalbard enda 
mer attraktiv som et internasjonalt forskningssen
ter, og vil kunne bidra til mer effektiv forskning. In
vesteringsprosjektet skal iverksettes av UNINETT. 
Prosjektets kostnadsramme er foreløpig anslått til 
om lag 60 mill. kroner. De endelige kostnadene for 
investeringen vil imidlertid ikke fremkomme før 
det er gjennomført en anbudskonkurranse etter 
gjeldende regelverk. Det foreslås at bevilgningen 
økes med 60 mill. kroner. 

Kap. 288	 Internasjonale samarbeidstiltak 

Post 72	 Internasjonale grunnforsknings
organisasjoner 

Det foreslås at bevilgningen økes med 4,865 mill. 
kroner. Merbehovet er knyttet til oppdaterte kon
tingentkrav og endrede valutakursforutsetninger. 
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Post 73	 EUs rammeprogram for forskning, kan 
overføres 

Det foreslås at bevilgningen reduseres med 
125,629 mill. kroner. Mindrebehovet er i all hoved
sak knyttet til endrede valutakursforutsetninger. 
Anslaget for utbetalinger knyttet til EUs 7. ramme
program i euro går også noe ned. 

Post 74	 Det europeiske institutt for innovasjon og 
teknologi, kan overføres 

Det foreslås at bevilgningen reduseres med 
461 000 kroner som følge av endrede valutakursfor
utsetninger. 

Kap. 3288 Internasjonale samarbeidstiltak 

Post 04	 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 

Av Norges kontingent til UNESCO kan 25 pst. god
kjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA). I Prop. 
1 S (2009–2010) ble det beregnet refusjon av kon
tingenten og tilskuddet til World Heritage Fund. 
Dette skulle ikke vært inkludert. Regjeringen fore
slår derfor å redusere bevilgningen på posten med 
80 000 kroner. 

Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning 

Post 01	 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 

Post 45	 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 

Det vises til omtale av Lånekassens modernise
ringsarbeid i Prop. 1 S (2009-2010), der det ble ori
entert om en forsinkelse i den første av i alt tre ho
vedfaser i prosjektet LØFT-Modulis (nytt IKT-sy-
stem i Lånekassen). Første hovedfase ble levert i 
oktober 2009, med en forsinkelse på om lag åtte 
måneder. Det er ikke rapportert om avvik i kvalite
ten i leveransen, og første hovedfase ble gjennom
ført innenfor den styringsrammen som var avsatt til 
denne delen av prosjektet. 

Det er gjennomført grundige analyser av første 
hovedfase. Det er på bakgrunn av dette erfarings
grunnlaget utarbeidet en revidert fremdriftsplan og 
reviderte kostnadsestimater for de to gjenstående 
hovedfasene i LØFT-Modulis. Kostnadsestimatene 
for de to gjenstående fasene i prosjektet øker, sam
tidig som programmets sluttidspunkt, som opprin
nelig var utgangen av 2011, forskyves til medio 
2013. Kunnskapsdepartementet har besluttet å til-
dele moderniseringsprogrammet 87 mill. kroner av 
usikkerhetsavsetningen innenfor vedtatt kostnads
ramme. Dette innebærer at usikkerhetsavsetnin

gen i LØFT-programmet reduseres fra 125 mill. 
kroner til 38 mill. kroner. Den økte tildelingen til 
Lånekassen på 87 mill. kroner vil fordeles over de 
enkelte budsjettår i den gjenstående perioden. 
Kostnadsrammen for moderniseringsprogrammet, 
som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2008, jf. St.prp. 
nr. 1 (2007–2008) og Budsjett-innst. S. nr. 12 (2007– 
2008), holdes uendret. 

Post 50	 Avsetning til utdanningsstipend, 
overslagsbevilgning 

I forhold til saldert budsjett 2010 øker bevilgnings
behovet på posten grunnet flere mottakere av kon
verteringslån i undervisningsåret 2009-2010. Samti
dig trekker forventninger om økt rekonvertering 
gjennom ligningskontrollen i motsatt retning. Sam
let bidrar nevnte forhold til økte utgifter på 110,661 
mill. kroner. 

Videre medfører gjennomføringen av Europa
parlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF at Norge 
får økte forpliktelser for utdanningsstøtte til EØS
borgere og deres familiemedlemmer. For å følge 
opp EU-direktivet foreslås det en bevilgningsøk
ning på 6,278 mill. kroner. 

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på pos-
ten med 116,939 mill. kroner. 

Post 70	 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning 

I forhold til saldert budsjett 2010 reduseres utgifte
ne med 5 mill. kroner som følge av endringer i an
tall mottakere av ulike utdanningsstipender. Videre 
gir gjennomføringen av direktiv 2004/38/EF, jf. 
nærmere omtale under kap. 2410, post 50, et mer
behov på om lag 0,5 mill. kroner. Samlet foreslås 
det en bevilgningsreduksjon på 4,48 mill. kroner. 

Post 71	 Andre stipend, overslagsbevilgning 

Det foreslås å øke bevilgningen med 71,024 mill. 
kroner som følge av økt anslag for antall studenter 
og elever i utlandet, samt økt gjennomsnittlig skole
pengebeløp i utlandet. 

Post 72	 Rentestønad, overslagsbevilgning 

Et lavere rentenivå enn tidligere lagt til grunn redu
serer bevilgningsbehovet med 101,7 mill. kroner, 
mens gjennomføringen av direktiv 2004/38/EF, jf. 
nærmere omtale under kap. 2410, post 50, gir et 
merbehov på om lag 0,512 mill. kroner. Samlet fore
slås det å redusere bevilgningen med 101,188 mill. 
kroner. 
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Post 73	 Avskrivninger, overslagsbevilgning 

Utgifter til å dekke rentefritak for kunder i tilbake
betalingsfasen ligger an til å bli høyere enn anslått i 
saldert budsjett 2010, mens Finnmarksavskrivnin
gene ligger an til å bli lavere enn tidligere anslått. I 
tillegg fører bortfall av midlertidig uføretrygd til at 
flere får permanent uføretrygd og dermed kan få 
avskrevet hele eller deler av utdanningslånet. Sam
let foreslås det å øke bevilgningen med 33,08 mill. 
kroner. 

Post 74	 Tap på utlån 

Bevilgningen dekker avskriving av grovt eller ved
varende misligholdte utdanningslån, i all hovedsak 
saker som overføres permanent til Statens innkre
vingssentral (SI). Det har oppstått et etterslep i per
manent overføring av saker til SI og det foreslås 
derfor å øke bevilgningen på posten med 5,1 mill. 
kroner. 

Post 76	 Startstipend til kvotestudenter 

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 
for 2010 ble det vedtatt å opprette en ordning med 
startstipend for nyankomne kvotestudenter i påven
te av at disse skal få norsk personnummer. Det på
pekes at antall nye kvotestudenter varierer fra år til 
år. For å sikre en fleksibel håndtering av ordningen 
bes det om at Stortinget samtykker i at posten tilfø
res stikkordet «overslagsbevilgning», jf. forslag til 
romertallsvedtak. 

Post 90	 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning 

Sammenlignet med saldert budsjett 2010 oppjuste
res anslaget for nye utlån grunnet flere studenter i 
høyere utdanning og flere elever i videregående 
skole. Videre viser oppdaterte renteforutsetninger 
en rentereduksjon i forhold til det som lå til grunn 
for 2010-budsjettet. Anslagsendringene medfører et 
merbehov på 558,524 mill. kroner. Bevilgningsbe
hovet øker med ytterligere 18,213 mill. kroner som 
følge av gjennomføringen av direktiv 2004/38/EF, 
jf. omtale under kap. 2410, post 50. Samlet foreslås 
det en bevilgningsøkning på 576,737 mill. kroner. 

Kap. 5310	 Statens lånekasse for utdanning 

Post 29	 Termingebyr 

Kunder som benytter eFaktura betaler ikke gebyr 
ved førstegangs terminvarsel. På grunn av økt bruk 

av eFaktura foreslås det å redusere bevilgningen på 
posten med 1,278 mill. kroner. 

Post 90	 Redusert lån og rentegjeld 

Oppdaterte renteforutsetninger viser et lavere ren
tenivå enn lagt til grunn for saldert budsjett 2010. 
Følgelig foreslås det å redusere bevilgningen på 
posten med 946,8 mill. kroner. 

Post 93	 Omgjøring av studielån til stipend 

Antall omgjøringer av studielån til stipend ligger an 
til å bli høyere enn lagt til grunn for saldert budsjett 
2010. Forventninger om en økning i antall rekon
verteringer som følge av ligningskontrollen trekker 
i motsatt retning. Samlet sett foreslås det å øke be
vilgningen med 204,8 mill. kroner. 

Kap. 5617	 Renter fra Statens lånekasse for 
utdanning 

Post 80	 Renter 

Oppdaterte renteforutsetninger viser et lavere ren
tenivå enn lagt til grunn for saldert budsjett 2010. 
Følgelig foreslås det å redusere bevilgningen på 
posten med 430,6 mill. kroner. 

2.3 Kulturdepartementet 

Kap. 310 Tilskudd til trossamfunn m.m. 

Post 70	 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, 
overslagsbevilgning 

Formålet med tilskuddsordningen til tros- og livs
synssamfunn er å sikre økonomisk likebehandling 
av Den norske kirke (Dnk) og øvrige tros- og livs
synssamfunn. Tilskuddet til tros- og livssynssam
funn utenfor Dnk skal være av en slik størrelse at 
det om lag tilsvarer det staten bevilger til Dnk, jus
tert for antall medlemmer. Ordningen er hjemlet i 
lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og 
ymist anna og lov 12. Juni 1981 nr. 64 om tilskott til 
livssynssamfunn. 

Det foreslås å øke bevilgningen til formål under 
Dnk med 6 mill. kroner, jf. omtale under For
nyings-, administrasjons- og kirkedepartementets 
kap. 1590 Kirkelig administrasjon, post 01 Driftsut
gifter. Dette bevilgningsforslaget medfører at det 
også er behov for å øke tilskuddet til tros- og livs
synssamfunn. 

Det foreslås at bevilgningen under kap. 310, 
post 70 økes med 699 000 kroner. 
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Kap. 315	 Frivillighetsformål 

Post 82	 (Ny) Merverdiavgiftskompensasjon ved 
bygging av idrettsanlegg, kan overføres 

Det foreslås opprettet en ny rammestyrt ordning 
for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av 
idrettsanlegg. Dette til erstatning for ordningen 
med frivillig registrering fra 1. juli 2010 som ble 
skissert i Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og 
tollvedtak. Det vises også til avsnitt 9.2 i Prop. 119 
LS (2009-2010) Endringer i merverdiavgiftsloven 
mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet 
avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet). 

Det foreslås at ordningen skal være søknadsba
sert, og at kompensasjonen gis innenfor den ram-
men Stortinget bevilger for det enkelte år. Bevilg
ningen skal også dekke utgifter knyttet til forvalt
ning av ordningen. Ordningen vil omfatte søkere 
som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til 
idrettsanlegg med unntak av kommuner/fylkes-
kommuner og kommunale foretak. Det må forelig
ge en godkjent spillemiddelsøknad før det kan sø
kes om kompensasjon. 

Ordningen vil gjelde idrettsanlegg hvor bygge
arbeidene er igangsatt fra og med 1. januar 2010. 
Anlegget må være ferdigstilt og revisorkontrollert 
regnskap må foreligge før søknad om kompensa
sjon sendes. Det kan søkes om kompensasjon for 
merverdiavgift knyttet til de anleggselementer som 
er berettiget til tilskudd fra spillemidlene. Ordnin
gen vil bli forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet, 
med Lotterinemnda som klageinstans. Kulturde
partementet vil fastsette nærmere regler for ordnin
gen med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak. 

Det tas sikte på at søknadsfristen i 2010 settes 
til oktober. Som følge av den sene søknadsfristen 
det første året ordningen gjelder, er det en risiko 
for at søknadsbehandlingen ikke blir ferdig tidsnok 
til at midlene kan utbetales i 2010. Det foreslås der-
for at stikkordet kan overføres tilføyes posten i 2010. 
Eventuelle midler som overføres fra 2010 til 2011 
vil imidlertid kun bli benyttet til å foreta utbetaling 
av kompensasjon på grunnlag av søknader mottatt 
innen fristen i 2010. 

Det foreslås en bevilgning på 50 mill. kroner un
der kap. 315, ny post 82. 

Kap. 326	 Språk-, litteratur- og 
bibliotekformål 

Post 78	 Ymse faste tiltak 

Bevilgningen under kap. 326, post 78 er fordelt på 
ulike tiltak, jf. vedlegg 2 i Prop. 1 S (2009-2010) Kul
tur- og kirkedepartementet. Av den samlede bevilg

ningen er 2 116 000 kroner i Prop. 1 S (2009-2010) 
forutsatt disponert til formidling av spesiallitteratur 
gjennom drift av fjernlånssentralen ved Deichman
ske bibliotek. Behovet for midler til dette tiltaket i 
2010 er nå redusert. Samtidig har det oppstått et be-
hov for 1 000 000 kroner i 2010 til prosjektet Biblio
teksvar, som koordineres av Deichmanske Biblio
tek. 

Kulturdepartementet legger etter dette til 
grunn at ovennevnte beløp på 2 116 000 kroner for-
deles som følger: 
–	 Formidling av spesiallitteratur: 1 116 000 kro

ner. 
–	 Biblioteksvar: 1 000 000 kroner. 

Kap. 334	 Film- og medieformål 

Post 50	 Filmfondet, kan nyttes under post 71 

Post 71	 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes 
under post 50 

Under kap. 334, post 50 Filmfondet bevilges midler 
til en særlig talentsatsing. Midlene finansierer sti
pender til utvalgte regissører. Av regnskapsteknis
ke årsaker kan ikke oppgavepliktige stipender ut
betales over post 50 Filmfondet. Det er derfor be-
hov for å utbetale slike midler over kap. 334, post 
71 Filmtiltak m.m. 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det at be
vilgningen under post 71 Filmtiltak m.m. økes med 
1,35 mill. kroner, og at bevilgningen under post 50 
Filmfondet reduseres med tilsvarende beløp. 

Andre saker 

Vedtak om fordelingsnøkkel for tilskudd til 
knutepunktinstitusjoner utenom Nord-Norge 

I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2009
2010) vedtok Stortinget et tilskudd til Norsk littera
turfestival under kap. 326 Språk-, litteratur- og bib
liotekformål, ny post 72 Knutepunktinstitusjoner. 
Tilskuddet ble før 2010 bevilget som en del av til
skuddet til Maihaugen under kap. 328 Museums
og andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale 
museumsnettverket. 

Ovennevnte vedtak innebærer at det i vedtaket 
om fordelingsnøkkel for tilskudd til knutepunktin
stitusjoner utenom Nord-Norge, jf. Innst. 14 S 
(2009-2010), vedtak V, nr. 3, også må henvises til 
kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 
72 Knutepunktinstitusjoner, jf. forslag til romer
tallsvedtak. 
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Reorganisering av ABM-utvikling 

I Prop. 1 S (2009-1010) Kultur- og kirkedepartemen
tet er det opplyst at 

«... departementet vil i samråd med andre rele
vante departementer vurdere om det kan være 
tjenlig med en nærmere samordning eller sam
menslåing av bibliotekoppgaver i Nasjonalbib
lioteket og ABM-utvikling, eventuelt om det kan 
være en løsning å overføre bibliotekoppgaver til 
Nasjonalbiblioteket.» (s. 68) 

I tilknytning til dette har Stortinget besluttet at 
bevilgningen i 2010 under kap. 325 Samordningstil
tak for arkiv, bibliotek og museer, post 01 Driftsut
gifter kan nyttes under kap. 326 Språk-, litteratur
og bibliotekformål, post 01 Driftsutgifter. 

Kulturdepartementet har besluttet at bibliotek
funksjonene i ABM-utvikling skal overføres til Na
sjonalbiblioteket. Unntatt er oppgaver som gjelder 
konsortieavtaler og lisenser, som planlegges over
ført til den institusjonen eller organet som skal ha 
ansvar for Norsk vitenskapsindeks (NVI), som 
Kunnskapsdepartementet er i ferd med å etablere. I 
tillegg til fire årsverk knyttet til konsortieavtaler og 
lisenser, vil ytterligere to årsverk bli foreslått over
ført fra ABM-utvikling til Kunnskapsdepartemen
tet. Disse skal også knyttes til arbeidet med NVI. 

Overføring av oppgaver og midler fra ABM-ut-
vikling til Nasjonalbiblioteket vil bli gjennomført i 
løpet av 2010. 

Regjeringen tar sikte på i Prop. 1 S (2010-2011) 
å komme tilbake til overføring av oppgaver og mid
ler til Kunnskapsdepartementet, når en operativ in
stitusjon som skal ha ansvaret for NVI er etablert. 
Etter planen vil NVI være i drift fra 1. januar 2011. 

2.4 Justisdepartementet 

Kap. 61 Høyesterett 

Post 01 Driftsutgifter 

Lønnsjustering for høyesterettsdommerne fastset
tes av Stortinget. Med virkning fra 1. oktober 2009 
ble lønnen regulert, jf. Innst. 40 S (2009-2010) Inn-
stilling fra Stortingets presidentskap om regulering 
av lønnen for Høyesteretts medlemmer. Lønnsøk
ningen ble fastsatt for sent til at virkningen kunne 
innarbeides i Prop. 1 S (2009-2010). Virkningene av 
lønnsoppgjøret for dommerne i Høyesterett for pe
rioden 1. oktober 2009 til og med 31. desember 
2010 utgjør 965 000 kroner. 

bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgningen 
under kap. 61, post 01 økt med 965 000 kroner. 

Kap. 400 Justisdepartementet 

Post 01 Driftsutgifter 

Markering av Nansen-Amundsen-året 

Den 10. oktober 2011 er det 150 år siden Fridtjof 
Nansen ble født og 14. desember 2011 er det 100 år 
siden Roald Amundsen nådde Sydpolen. I denne 
forbindelse tar Regjeringen sikte på å markere 2011 
som et «Nansen-Amundsen-år». Regjeringen ser 
det som viktig og ønskelig å kunne bidra med støt
te til, og eventuelt initiere, prosjekter som skaper 
en helhetlig profil på jubileumsåret. 

På bakgrunn av ovennevnte foreslår Regjerin
gen å øke bevilgningen under kap. 400, post 01 
med 3 mill. kroner. 

Overføring av ansvar for innvandringssaker 

Enkelte forhold var ennå ikke avklart ved tidspunk
tet for overføring av ansvaret for innvandringssaker 
fra tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartemen
tet til Justisdepartementet, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 
(2009-2010) og Innst. 6 S (2009-2010). På denne 
bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen under 
kap. 400, post 01 med 283 000 kroner, mot tilsva
rende reduksjon av bevilgningen under kap. 600 
Arbeidsdepartementet, post 01 Driftsutgifter. 

Medlemskontingent Haagkonferansen 

Norges medlemskontingent i Haagkonferansen for 
internasjonal privatrett vil øke i 2010. Bevilgningen 
under kap. 400, post 01 foreslås i den forbindelse 
redusert med 60 000 kroner mot en tilsvarende øk
ning av bevilgningen under kap. 400, post 71, jf. om-
tale under kap. 400, post 71 nedenfor. 

Gjennomgang av Norsk eiendomsinformasjon as 

Regjeringen legger opp til å gjennomgå den juridis
ke og økonomiske situasjonen til Norsk eiendoms
informasjon as med sikte på overføring av eiersty
ringen av selskapet fra Justisdepartementet til Næ
rings- og handelsdepartementet. Bevilgningen un
der kap. 400, post 01 foreslås i den forbindelse økt 
med 250 000 kroner mot en tilsvarende reduksjon 
av bevilgningen under kap. 462, post 01, jf. omtale 
under kap. 462, post 01 nedenfor. 

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 400, 
post 01 økt med 3,473 mill. kroner. 

Post 71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 

Norges medlemskontingent i Haagkonferansen for 
internasjonal privatrett vil øke i 2010. Bevilgningen 
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under kap. 400, post 71 foreslås i den forbindelse 
økt med 60 000 kroner mot en tilsvarende reduk
sjon av bevilgningen under kap. 400, post 01, jf. om-
tale under kap. 400, post 01. 

Kap. 410	 Tingrettene og lagmannsrettene 

Post 01 Driftsutgifter 

Bemanning i domstolene 

Det har vært en betydelig økning i antall innkomne 
saker i domstolene i de siste årene. En slik økning i 
saksmengden vil kunne gi økte beholdninger av sa
ker som over tid vil medføre lengre saksbehand
lingstid. Det er derfor viktig at domstolene har til
strekkelig bemanning til å kunne håndtere den øk
te saksmengden uten at det går ut over saksbe
handlingstiden. 

På bakgrunn av ovennevnte foreslår Regjerin
gen å øke bevilgningen under kap. 410, post 01 
med 15 mill. kroner til økt bemanning i domstole
ne. 

Dommerlønninger 

Lønnsjusteringer for embetsdommerne i tingrette
ne og lagmannsrettene fastsettes bl.a. på grunnlag 
av lønnen til høyesterettsdommerne, som fastsettes 
av Stortinget. Lønnsøkningen for embetsdommer
ne ble fastsatt for sent til at virkningen kunne inn
arbeides i Prop. 1 S (2009-2010), jf. omtale under 
kap. 61, post 01. Virkningen av lønnsoppgjøret for 
embetsdommerne i tingrettene og lagmannsrette
ne i perioden 1. oktober 2009 til og med 31. desem
ber 2010 utgjør 39,42 mill. kroner. På bakgrunn av 
ovennevnte foreslår Regjeringen at bevilgningen 
under kap. 410, post 01 økes med 39,42 mill. kro
ner. 

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 410, 
post 01 økt med 54,42 mill. kroner. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Bevilgningen dekker utgifter som etter rettsgebyr
loven er knyttet til rettsgebyret. Dette gjelder for 
eksempel kunngjøringsutgifter, nødvendige utgif
ter ved tvangsforretninger, registrering m.m. under 
offentlig bobehandling, forkynnelse som er nødven
dig etter loven og utgifter til rettsvitner. 

På bakgrunn av regnskapstall og forventet ut
vikling, foreslås bevilgningen under kap. 410, post 
21 økt med 9 mill. kroner. 

Kap. 3410 Rettsgebyr 

Post 01 Rettsgebyr 

Bevilgningen på posten omfatter inntekter fra ge
byrpliktige oppgaver i domstolene i forbindelse 
med sivile saker, skjønn, skifte, konkurs m.m. 

På bakgrunn av regnskapstall og forventet ut
vikling, foreslås bevilgningen under kap. 3410, post 
01 økt med 12 mill. kroner. 

Kap. 414	 Forliksråd og andre domsutgifter 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Bevilgningen på posten dekker utgifter til godtgjø
relse og kjøregodtgjørelse til forliksrådenes med
lemmer og kompetansehevende tiltak i form av 
kurs. 

På bakgrunn av regnskapstall og forventet ut
vikling, foreslås bevilgningen på kap. 414, post 01 
redusert med 10 mill. kroner. 

Kap. 430	 Kriminalomsorgens sentrale 
forvaltning 

Post 01 Driftsutgifter 

Halden fengsel 

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010 ble 
det bevilget om lag 230 mill. kroner til drift, en
gangsinvesteringer og husleie for Halden fengsel. 
Utbetalingene til engangsinvesteringer ved Halden 
fengsel forventes å bli 40 mill. kroner lavere enn 
tidligere lagt til grunn. Bevilgningen under kap. 
430, post 01 foreslås derfor redusert med 40 mill. 
kroner. 

Økning av kriminalomsorgens driftsbudsjett 

Kapasitetsutnyttelsen i fengslene har som følge av 
økt antall varetektsinnsatte vært meget høy i 2010, 
har medført en presset arbeidssituasjon for de til
satte. For å videreføre det høye aktivitetsnivået i 
kriminalomsorgen, foreslår Regjeringen å øke be
vilgningen under kap. 430, post 01 med 16 mill. kro
ner i 2010. 

Felles dokumentasjonssenter i kriminalomsorgen 

Enkelte lønns- og arkivfunksjoner som Krimina
lomsorgens utdanningssenter har hatt ansvaret for 
er bl.a. som følge av etableringen av et felles doku
mentasjonssenter i kriminalomsorgen, overført til 
regionalt nivå. På denne bakgrunn foreslås bevilg
ningen på posten økt med 600 000 kroner, mot en 
tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 
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432, post 01, jf. omtale under kap. 432, post 01 ne
denfor. 

Samlet foreslår Regjeringen å redusere bevilg
ningen under kap. 430, post 01 med 23,4 mill. kro
ner. 

Post 60	 Refusjoner til kommunene, 
forvaringsdømte mv., kan overføres 

Bevilgningen på posten dekker refusjoner til kom
munale omsorgstiltak for prøveløslatelse fra forva
ring, psykisk utviklingshemmede med sikrings
dom og varetektssurrogat. 

På bakgrunn av regnskapstall og forventet utbe
talingsbehov i 2010, foreslås bevilgningen under 
kap. 430, post 60 økt med 11,816 mill. kroner. 

Kap. 432	 Kriminalomsorgens 
utdanningssenter (KRUS) 

Post 01	 Driftsutgifter 

Økt klasseopptak 

I statsbudsjettet for 2010 ble det lagt opp til å ta opp 
sju klasser, tilsvarende om lag 175 aspiranter, ved 
Kriminalomsorgens utdanningssenter. I denne for
bindelse ble det lagt opp til at om lag 25 aspiranter 
skulle starte utdanningen som ekstrabetjenter. Be
hovet for kvalifisert bemanning i fengslene er stort. 
Regjeringen foreslår derfor å ta opp ytterligere en 
klasse fra høsten 2010, tilsvarende om lag 25 aspi
ranter. Aspirantene vil starte utdanningen som eks
trabetjenter i fengslene hvor behovet er størst. Oslo 
fengsel vil være blant de fengslene som blir priori
tert. Bevilgningen under kap. 432, post 01 foreslås 
på denne bakgrunn økt med 4 mill. kroner i 2010. 

Felles dokumentasjonssenter i kriminalomsorgen 

Det vises til omtale under kap. 430, post 01 om 
etablering av et felles dokumentasjonssenter i kri
minalomsorgen. Bevilgningen under kap. 432, post 
01 foreslås redusert med 600 000 kroner, mot en til
svarende økning av bevilgningen under kap. 430, 
post 01. 

Samlet foreslår Regjeringen å øke bevilgningen 
under kap. 432, post 01 med 3,4 mill. kroner. 

Kap. 440	 Politidirektoratet – politi og 
lensmannsetaten 

Post 01	 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441, 
post 1 

Økt antall returer 

Regjeringen ønsker at personer som ikke oppfyller 
vilkårene for opphold i landet skal kunne returne
res raskt. Retur av personer med endelig avslag er 
en viktig forutsetning for at asylinstituttet skal fun
gere. Måltallet for antall returer i 2010 har hittil 
vært 4 900. 

For å kunne øke antallet tvangsreturer i 2010 
med 500, er det behov for å øke politiets bevilgning 
med 22,2 mill. kroner, fordelt med 11,7 mill. kroner 
under kap. 440, post 01 og 10,5 mill. kroner under 
kap. 440, post 21. I tillegg vil det bli omfordelt mid
ler innenfor eksisterende rammer som følge av 
nedgang i asyltilstrømningen. 

De siste månedene har antallet søknader om å 
delta i returprogrammet til Irak (IRRINI) økt kraf
tig. For å kunne øke antallet frivillige returer for 
personer som ikke fyller vilkårene for opphold med 
i overkant av 500 returer, er det behov for å øke be
vilgningen til politiet med 8,3 mill. kroner, fordelt 
med 0,7 mill. kroner under kap. 440, post 01 og 7,6 
mill. kroner under kap. 440, post 21. Det vises i den-
ne forbindelse også til omtale under kap. 490, post 
72 nedenfor, hvor det foreslås å øke bevilgningen 
med 23,3 mill. kroner til formålet. 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås utgiftene 
under kap. 440, post 01 økt med 12,4 mill. kroner. 

Utvidelse av kapasiteten ved Politiets 
utlendingsinternat på Trandum 

Regjeringen ønsker å utvide ordningen med hurtig
behandling slik at personer som begår kriminalitet 
pågripes, pådømmes og sendes ut av landet så 
raskt som mulig. For å kunne øke antall tvangsre
turer, må den bygningsmessige og bemannings
messige kapasiteten ved Politiets utlendingsinter
nat på Trandum utvides. Kapasiteten ved Trandum 
kan økes med 50 nye plasser ved å leie bygg i til
knytning til dagens utlendingsinternat. Forutsatt 
enighet om leieavtale med Oslo lufthavn og be-
handling av saken i Ullensaker kommune, tas det 
sikte på at plassene skal kunne tas i bruk våren 
2011. Det foreslås på denne bakgrunn bevilget 32,8 
mill. kroner under kap. 440, post 01 til bygnings
messig oppgradering og midler til forberedelse av 
oppstart av 50 nye plasser ved Trandum. 
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Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har de senere 
årene fått stadig større utfordringer når det gjelder 
omfang og kompleksitet på oppdragene. For at PST 
skal kunne ivareta pålagte oppgaver, blant annet i 
forbindelse med arbeidet med kontraterror og liv
vakttjenesten, er det nødvendig å styrke virksom
heten. Det foreslås på denne bakgrunn å øke be
vilgningen under kap. 440, post 01 med 20 mill. kro
ner. 

Barnehus 

Det er i 2010 avsatt 9 mill. kroner under kap. 440, 
post 01 til drift av barnehus i Oslo. Det er imidlertid 
hensiktsmessig at midlene til drift av barnehuset 
posteres under Oslo politidistrikts driftsbevilgning. 
På denne bakgrunn foreslås bevilgningen under 
kap. 440, post 01 redusert med 9 mill. kroner mot 
en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 
441, post 01, jf. omtale under kap. 441, post 01 ne
denfor. 

Overføring av ansatte fra Siviltjenesten til politiet 

På bakgrunn av endret organisering i siviltjeneste
administrasjonen er enkelte ansatte overført til poli
ti- og lensmannsetaten og konfliktrådene. For å 
dekke lønns- og driftsutgifter i 2010 for ansatte som 
er overført til politi- og lensmannsetaten, foreslås 
det å øke bevilgningen under kap. 440, post 01 med 
4,955 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon av be
vilgningen under kap. 450, post 01. Det vises til om-
tale under kap. 450, post 01 nedenfor. 

Grensekommissæren 

Til dekning av ekstraordinære kostnader i forbin
delse med Grensekommisærens forberedende ar
beid til grenseoppgang av den norsk-russiske gren
sen, og for å ta høyde for refusjonskrav for Grense
kommisærens lønn for 2009, foreslås det å reduse
re bevilgningen under kap. 440, post 01 med 1,271 
mill. kroner mot en tilsvarende økning av bevilgnin
gen under kap. 448, post 01, jf. omtale under kap. 
448, post 01 nedenfor. 

Nasjonalt ID-kort 

Produksjon av nasjonalt ID-kort var opprinnelig 
planlagt startet opp i 4. kvartal 2010, men produk
sjonen vil bli utsatt til 2011. På denne bakgrunn fo
reslås bevilgningen under kap. 440, post 01 redu

sert med 13,15 mill. kroner, jf. omtale under kap. 
441, post 01 og kap. 3440, post 08 nedenfor. 

Elektronisk fakturaløsning 

Det er avtalt at Statens innkrevingssentral (SI) skal 
utføre enkelte permanente oppgaver på regnskaps
og faktureringsområdet for politi- og lensmannseta
ten. Disse oppgavene vil i 2010 kreve om lag 6,5 
årsverk i Statens innkrevingssentral. Det foreslås 
derfor en rammeoverføring av 3,646 mill. kroner fra 
kap. 440, post 01 til kap. 1634 Statens innkrevings
sentral, post 01. 

Tjenestenivåavtale mellom Politiets data- og 
materielltjeneste og Toll- og avgiftsdirektoratet 

Toll- og avgiftsdirektoratet og Politiets data- og ma
terielltjeneste har revidert en avtale om anskaffelse 
av uniformer til toll- og avgiftsetaten. Avtalerevisjo
nen innebærer bl.a. at en tidligere omdisponering 
av 430 000 kroner fra Toll- og avgiftsdirektoratet til 
politi- og lensmannsetaten reverseres. På denne 
bakgrunn foreslås bevilgningen under kap. 440, 
post 01 redusert med 430 000 kroner. Bevilgningen 
under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 01 fore
slås økt tilsvarende, jf. omtale under Finansdeparte
mentet. 

Oppsummering 

På bakgrunn av ovennevnte forhold foreslås bevilg
ningen under kap. 440, post 01 øket med til sam-
men 42,658 mill. kroner. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Det vises til omtale av økt antall uttransporteringer 
under kap. 440, post 01. For at personer som ikke 
fyller vilkårene for opphold skal kunne sendes ut 
raskt, foreslås det å øke bevilgningen under kap. 
440, post 21 i 2010 med 18,1 mill. kroner. 

Kap. 3440	 Politidirektoratet – politi og 
lensmannsetaten 

Post 06 Gebyr – utlendingssaker 

Bevilgningen på posten dekker inntekter fra gebyr 
i forbindelse med statsborgerskap, familieinnvan
dring og arbeids-, bosettings- og utdanningstillatel
ser. 

På bakgrunn av regnskapstall og forventet ut
vikling innen utlendingsfeltet, foreslås det at bevilg
ningen under kap. 3440, post 06 reduseres med 
3,577 mill. kroner. 
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Post 08	 Gebyr ID-kort 

Produksjon av nasjonalt ID-kort var opprinnelig 
planlagt startet opp i 4. kvartal 2010, men produk
sjonen vil bli utsatt til 2011. På denne bakgrunn fo
reslås bevilgningen under kap. 3440, post 08 redu
sert med 14,25 mill. kroner, jf. omtale under kap. 
440, post 01 og kap. 441, post 01. 

Kap. 441 Oslo politidistrikt 

Post 01	 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440, 
post 1 

Barnehus 

Det er i 2010 avsatt 9 mill. kroner under kap. 440, 
post 01 til drift av barnehuset i Oslo. Det er imidler
tid hensiktsmessig at midlene til drift av barnehu
set posteres under Oslo politidistrikts driftsbevilg
ning. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen un
der kap. 441, post 01 økt med 9 mill. kroner mot en 
tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 
440, post 01. 

Nasjonalt ID-kort 

Produksjon av nasjonalt ID-kort var opprinnelig 
planlagt startet opp i 4. kvartal 2010, men produk
sjonen vil bli utsatt til 2011. På denne bakgrunn fo
reslås bevilgningen under kap. 441, post 01 redu
sert med 1,1 mill. kroner, jf. omtale under kap. 440, 
post 01 og kap. 3440, post 08. 

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 441, 
post 01 økt med 7,9 mill. kroner. 

Kap. 448 Grensekommisæren 

Post 01	 Driftsutgifter 

Til dekning av ekstraordinære kostnader i forbin
delse med Grensekommisærens forberedende ar
beid til grenseoppgang av den norsk-russiske gren
sen, og for å ta høyde for refusjonskrav for Grense
kommisærens lønn for 2009, foreslås det å øke be
vilgningen under kap. 448, post 01 med 1,271 mill. 
kroner. Bevilgningen under kap. 440, post 01 fore
slås redusert tilsvarende, jf. omtale under kap. 440, 
post 01. 

Kap. 450 Sivile vernepliktige 

Post 01	 Driftsutgifter 

I Prop. 31 S (2009-2010), jf. Innst. 58 S (2009-2010), 
ble det redegjort for ny organisering i administra
sjonen av Siviltjenesten. På bakgrunn av overkapa

sitet i Siviltjenestens administrasjon ble enkelte an
satte overført til politi- og lensmannsetaten og kon
fliktrådene. Helårsvirkningen utgjør 5,97 mill. kro
ner. Bevilgningen på posten foreslås derfor redu
sert med 5,97 mill. kroner, mot en samlet økning av 
bevilgningene under kap. 440, post 01 og kap. 474, 
post 01 på 5,97 mill. kroner, jf. omtale under kap. 
440, post 01 og kap. 474, post 01. 

Kap. 451 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Post 01	 Driftsutgifter 

Det forventes en mindreinntekt på 5 mill. kroner 
under kap. 3451, post 03 Diverse inntekter i 2010, jf. 
omtale nedenfor. Utgiftssiden kan imidlertid ikke 
nedjusteres med samme beløp. Dette skyldes bl.a. 
at det påløper faste kostnader ved Norges Brann
skole og Nasjonalt utdanningssenter for samfunns
sikkerhet og beredskap som er uavhengig av inn
tektsnivå. På denne bakgrunn foreslås bevilgnin
gen under kap. 451, post 01 redusert med 3 mill. 
kroner, jf. omtale under kap. 3451, post 03 neden
for. 

Kap. 3451 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Post 03	 Diverse inntekter 

Bevilgningen på posten består av inntekter fra ut-
leie av Sivilforsvarets anlegg, salg og bortleie av 
kursplasser og læremateriell m.m. ved skolene. 
Store deler av inntektene kommer fra utnyttelse av 
ledig kapasitet ved Sivilforsvarets skoler og anlegg. 
Merinntektene under kap. 3451, post 03 kan benyt
tes til å overskride bevilgningen under kap. 451, 
post 01 tilsvarende. 

På bakgrunn av regnskapstall og forventet ut
vikling, foreslås bevilgningen på posten redusert 
med 5 mill. kroner, jf. omtale under kap. 451, post 
01. 

Kap. 455 Redningstjenesten 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 
700 000 kroner mot en tilsvarende økning under 
kap. 455, post 72, jf. omtale under kap. 455, post 72. 

Post 72	 Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester 

Bevilgningen på posten skal bl.a. dekke tilskudd til 
Telenor for den samfunnspålagte tjenesten selska
pet utfører i forbindelse med Kystradioens nød- og 
sikkerhetstjeneste. 

Avinor har overtatt kystradiofunksjonen for Te
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lenor på Svalbard. Fakturaen for kompensasjon for 
2009 kom imidlertid for sent til å bli belastet 2009
regnskapet. På denne bakgrunn foreslås bevilgnin
gen på posten økt med 700 000 kroner mot en til
svarende reduksjon under kap. 455, post 01, jf. om-
tale under kap. 455, post 01. 

Kap. 456	 Direktoratet for 
nødkommunikasjon 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen på posten dekker statens utgifter til 
drift av Direktoratet for nødkommunikasjon, samt 
driftsrelaterte utgifter for de områder av Nødnett 
som er bygget ut og satt i drift, herunder kostnader 
til leie av datalinjer og innplassering av nytt utstyr i 
eksisterende radiostasjoner. 

Utbyggingen av første område av Nødnett er 
over to år forsinket. Radionettet, som utgjør hove
dinvesteringen i Nødnett, er nå ferdig utbygget. Po
litiet i Østfold, Follo, Oslo, Romerike og Søndre 
Buskerud politidistrikter har tatt Nødnettet i bruk. 
Politidistriktet Asker og Bærum vil etter planen 
kobles på Nødnett i løpet av mai. Det arbeides for at 
brannvesenet og helsetjenesten skal kunne ta Nød
nett i bruk så raskt som mulig 

Høsten 2009 ble det inngått en tilleggsavtale 
med leverandøren om ferdigstilling av første byg
getrinn. Avtalen medførte bl.a. endringer i tids
punktet for utbetalinger til leverandøren, slik at en
kelte utgifter ble forskjøvet fra 2009 til 2010. Videre 
ble det i avtalen også tatt høyde for en økning av 
kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett 
med 110 mill. kroner til 1 139 mill. kroner, jf. St.prp. 
nr. 83 (2008-2009) og kgl. res. behandlet i statsråd 
4. desember 2009.

Som følge av de nye forutsetningene vedtok 
Stortinget høsten 2009 bevilgningsmessige endrin-
ger under kap. 456 og kap. 3456 for 2009-budsjettet, 
jf. Prop. 45 S (2009-2010). 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgnin
gen i 2010 under kap. 456, post 01 økt med 11,99 
mill. kroner til ferdigstilling av første utbyggings
område av Nødnett. 

Post 45	 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 

Bevilgningen under kap. 456, post 45 dekker inves
teringer i radionett, utstyr til nødetatenes kommu
nikasjonssentraler og terminaler for det første ut
byggingsområdet av Nødnett. 

Det vises til omtale under kap. 456, post 01 
over. Bevilgningen under kap. 456, post 45 i 2010 

foreslås økt med 204,04 mill. kroner, til ferdigstil
ling av første utbyggingsområde av Nødnett. 

Kap. 460	 Spesialenheten for politisaker 

Post 01	 Driftsutgifter 

Som følge av økt saksmengde, saksomfang og ar
beidstidsavtaler i Spesialenheten for politisaker er 
det behov for å styrke Spesialenheten slik at kvali
teten på arbeidet kan opprettholdes og saksbe
handlingstiden holdes nede. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på 
posten økt med 1,06 mill. kroner mot en tilsvarende 
reduksjon av bevilgningen under kap. 470, post 72, 
jf. omtale under kap. 470, post 72. 

Kap. 462	 Tinglysing 

Post 01	 Driftsutgifter 

Regjeringen ønsker å overføre ansvaret for tingly
singen fra Justisdepartementet til Miljøverndepar
tementet med virkning fra 1. juli 2010. Overførin
gen innebærer at forskriftskompetansen etter ting
lysingsloven og etter kapittel 6 i burettslagslova 
knyttet til registrering av borettslagsboliger overfø
res til Miljøverndepartementet. Ansvaret for tingly
singsloven forblir i Justisdepartementet, mens an
svaret for burettslagslova forblir i Kommunal- og 
regionaldepartementet. 

I forbindelse med ovennevnte legger Regjerin
gen opp til å gjennomgå den juridiske og økonomis
ke situasjonen til Norsk Eiendomsinformasjon as 
med sikte på overføring av eierstyringen fra Justis
departementet til Nærings- og handelsdepartemen
tet. Bevilgningen under kap. 400, post 01 foreslås i 
den forbindelse økt med 250 000 kroner mot en til
svarende reduksjon av bevilgningen under kap. 
462, post 01, jf. omtale under kap. 400, post 01 over. 
Det resterende av bevilgningene under kap. 462 
Tinglysing og kap. 3462 Tinglysing foreslås over
ført fra Justisdepartementet til Miljøverndeparte
mentet. 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det at 
182,521 mill. kroner omdisponeres fra kap. 462, 
post 01 til Miljøverndepartementets kap. 1465 Sta
tens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal 
geografisk infrastruktur, ny post 01 Driftsutgifter. 
Bevilgningen på posten foreslås videre redusert 
med 250 000 kroner mot en tilsvarende økning av 
bevilgningen under kap. 400, post 01. Videre stilles 
overført beløp på posten fra 2009 på 9,512 mill. kro
ner til disposisjon for Miljøverndepartementet. Det 
vises til omtale under kap. 1465 Statens kartverk, 
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arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infra
struktur, ny post 01 Driftsutgifter. 

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 462, 
post 01 redusert med 182,771 mill. kroner. 

Kap. 3462 Tinglysing 

Post 01	 Gebyrinntekter, borettsregister 

Det vises til omtale under kap. 462, post 01. På bak
grunn av den nye organiseringen av tinglysingen 
foreslås det å omdisponere 51,76 mill. kroner fra 
kap. 3462, post 01 til nytt kap. 4465 Statens kart
verk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur, ny post 01 Gebyrinntekter tinglysing, 
borettslag under Miljøverndepartementet. 

Post 02	 Gebyrinntekter, fast eiendom 

Det vises til omtale under kap. 462, post 01. På bak
grunn av den nye organiseringen av tinglysingen, 
foreslås det å omdisponere 928,8 mill. kroner fra 
kap. 3462, post 01 til nytt kap. 4465 Statens kart
verk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur, ny post 02 Gebyrinntekter tinglysing, 
fast eiendom under Miljøverndepartementet. 

Kap. 467 Norsk Lovtidend 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen på posten dekker utgifter til bearbei
ding av manuskripter og arbeidet med den elektro
niske utgaven av Norsk Lovtidend. 

På bakgrunn av regnskapstall og forventet ut
vikling, foreslås bevilgningen under kap. 467, post 
01 økt med 1,293 mill. kroner. 

Kap. 470 Fri rettshjelp 

Post 72	 Tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak 

Bevilgningen på posten dekker primært tilskudd 
for å sikre rettssikkerhetsarbeid og tilskudd til 
rettshjelpsvirksomhet. 

Regjeringen foreslår at bevilgningen under kap. 
470, post 72 reduseres med 1,06 mill. kroner mot 
en tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 
460, post 01, jf. omtale under kap. 460, post 01. 

Kap. 3470 Fri rettshjelp 

Post 01	 Tilkjente saksomkostninger m.m. 

Bevilgningen på posten omfatter saksomkostnin
ger tilkjent staten i benefiserte saker. 

På bakgrunn av regnskapstall og forventet ut

vikling, foreslås bevilgningen på posten redusert 
med 1 mill. kroner. 

Kap. 471 Statens erstatningsansvar 

Post 71	 Erstatningsansvar, overslagsbevilgning 

Utbetalinger som følge av at staten er erstatnings
ansvarlig etter de alminnelige erstatningsregler el
ler har inngått forlik uten å erkjenne ansvar, belas
tes denne posten. Unntatt er utbetalinger som følge 
av statens ansvar i kontraktsforhold og ansvar i for
bindelse med statens forretningsdrift. Bevilgningen 
på posten er regelstyrt. 

På bakgrunn av regnskapstall og forventet ut
vikling, foreslås bevilgningen på posten redusert 
med 20 mill. kroner. 

Kap. 474 Konfliktråd 

Post 01	 Driftsutgifter 

I Prop. 31 S (2009-2010), jf. Innst. 58 S (2009-2010), 
ble det redegjort for ny organisering av administra
sjonen av Siviltjenesten. På bakgrunn av overkapa
sitet i Siviltjenestens administrasjon ble enkelte an
satte overført til politi- og lensmannsetaten og kon
fliktrådene. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på 
posten økt med 1,015 mill. kroner mot tilsvarende 
reduksjon av bevilgningen under kap. 450, post 01, 
jf. omtale under kap. 450, post 01. 

Kap. 480 Svalbardbudsjettet 

Post 50	 Tilskudd 

Forslag om å innføre rett til skyss for funksjons
hemmede til og fra skolefritidsordning (SFO) i sko
leåret er lagt frem for Stortinget i Prop. 95 L (2009
2010). Regjeringen foreslår å bevilge 10,8 mill. kro
ner til innføring av rett til skyss for funksjonshem
mede til og fra SFO fra og med høsten 2010, hvorav 
4 000 kroner over Svalbardbudsjettet. På denne 
bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen under 
kap. 480, post 50 med 4 000 kroner. 

Kap. 490 Utlendingsdirektoratet 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan 
nyttes under post 60 

Bevilgningen på posten dekker statens utgifter til 
drift av mottak for asylsøkere og flyktninger. 

I saldert budsjett 2010 ble det lagt til grunn en 
prognose på 18 500 asylsøkere til Norge i 2010, der
av om lag 2 800 enslige mindreårige. Oppdaterte 
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prognoser tilsier at det vil komme om lag 13 500 
asylsøkere til Norge i 2010, derav om lag 1 300 som 
oppgir å være enslige mindreårige. 

Som følge av at det forventes færre asylsøkere 
til Norge i 2010, anslås forventet gjennomsnittlig 
belegg i mottak redusert med om lag 1 450 perso
ner. Det er da tatt hensyn til at Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet forventer å bosette om lag 
1 500 færre enn det som ligger til grunn for saldert 
budsjett. 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å redu
sere bevilgningen på posten med 303,867 mill. kro
ner i 2010, herav 150 mill. kroner som følge av fær
re enslige mindreårige asylsøkere enn tidligere lagt 
grunn. 

Det har vært et mindreforbruk på post 21 i 2009 
på om lag 62 mill. kroner som er overført til 2010. 
Av dette er 43 mill. kroner knyttet til betalings- og 
oppgaveforskyvning. Bevilgningen på posten fore
slås på denne bakgrunn redusert med 19 mill. kro
ner. 

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 490, 
post 21 redusert med om lag 322,867 mill. kroner. 

Post 22	 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 

Bevilgningen på posten dekker utgifter som Utlen
dingsdirektoratet har til tolking og oversettelse i 
forbindelse med saksbehandlingen av asylsøkna
der. 

Som følge av at prognosen for antall asylsøkere 
er redusert med 5 000, vil det bli gjennomført færre 
intervjuer og avgis færre egenerklæringer enn det 
som er lagt til grunn i saldert budsjett 2010. 

Bevilgningen under kap. 490, post 22 foreslås 
derfor redusert med 25 mill. kroner. 

Post 60	 Tilskudd til vertskommuner for statlige 
mottak for asylsøkere og flyktninger 

Bevilgningen på posten dekker de gjennomsnittlige 
utgiftene vertskommuner med asylmottak har til 
helse, barnevern, tolk og administrasjon. I tillegg er 
det fra 1. juli 2009 innført en ordning med vergetil
skudd til enslige mindreårige asylsøkere i transitt
fasen. De oppdaterte prognosene for antall asylsø
kere i 2010 tilsier at det er behov for færre mottaks
plasser enn det som tidligere er lagt til grunn, her-
under færre transittplasser for enslige mindreårige 
asylsøkere. Det foreslås derfor å redusere bevilg
ningen under kap. 490, post 60 med 26,234 mill. 
kroner. 

Post 70	 Økonomiske ytelser til beboere i 
asylmottak, kan nyttes under post 60 

Bevilgningen på posten dekker utgifter til økono
miske ytelser til asylsøkere og flyktninger som bor 
i mottak. Det forventes en noe endret beboersam
mensetning i mottak sammenlignet med det som er 
lagt til grunn i saldert budsjett 2010. Det vil derfor 
bli vurdert å endre dagens praktisering av Regle
ment for økonomiske ytelser til beboere i statlig 
mottak og å foreta eventuelle endringer i reglemen
tet. 

Det foreslås at kap. 490, post 70 tilføyes stikkor
det «kan nyttes under post 60». Dette fordi Utlen
dingsdirektoratet unntaksvis inngår avtaler med 
vertskommuner om alternativ mottaksplassering, 
der kommunen får tilskudd for å ta ansvaret for 
asylsøkers botilbud mv. 

På bakgrunn av at det forventes færre asylsøke
re til Norge og færre beboere i mottak enn tidligere 
lagt til grunn, foreslås det å redusere bevilgningen 
under kap. 490, post 70 med 40,52 mill. kroner. 

Post 72	 Retur og tilbakevending for flyktninger, 
kan overføres 

Regjeringen ønsker å øke antallet frivillige returer 
og foreslår derfor å utvide det generelle reintegre
ringsprogrammet FSR (Financial Support to Assis
ted Voluntary Return). For å kunne utvide målgrup
pen for det generelle reintegreringsprogrammet til 
å inkludere nasjonalitetsgrupper som ikke kommer 
fra ODA-godkjente land, foreslås bevilgningen på 
posten økt med 3 mill. kroner. Videre foreslås det å 
innføre graderte satser for utbetalingene til de som 
deltar i reintegreringsprogrammet, basert på hvor 
lang tid etter avslag utreisen finner sted. Den nye 
programinnretningen vil gi personer med endelig 
avslag insentiver til å returnere raskere, og kan og
så bidra til at flere returnerer frivillig. En slik en
dring av satsene gir et merbehov på 2 mill. kroner i 
2010. 

De siste månedene har antall søknader om å 
delta i returprogrammet til Irak økt kraftig. Det fo
reslås derfor å øke bevilgningen under kap. 490, 
post 72 med 23,3 mill. kroner for å øke antallet fri
villige returer med i overkant av 500 i 2010, jf. også 
omtale under kap. 440, postene 01 og 21. 

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 490, 
post 72 økt med 28,3 mill. kroner. 
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Post 73	 Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, 
kan nyttes under kap. 821, post 60 

Regjeringen ønsker å videreføre ordningen med 
konvertering av noen kvotemidler for å kunne hjel
pe flere flyktninger. Av en kvote på om lag 1 200 
overføringsflyktninger i 2010, kan midler tilsvaren
de første års integreringstilskudd for inntil 80 plas
ser benyttes til andre tiltak for gjenbosetting av 
flyktninger. 

Da det ble gjort endringer i satsene for integre
ringstilskuddet for 2010, ble denne posten ikke 
oppjustert tilsvarende. Det foreslås derfor å korri
gere for dette. 

Bevilgningen under kap. 490, post 73 foreslås 
på denne bakgrunn økt med 950 000 kroner, jf. om-
tale under kap. 3490, post 06. 

Post 75	 Reiseutgifter for flyktninger til og fra 
utlandet, kan overføres 

Bevilgningen på posten dekker reiseutgifter for 
overføringsflyktinger, familiegjenforente (med per
soner som har fått asyl) og for flyktninger som ven
der tilbake til hjemlandet. Blant annet som følge av 
at det forventes høyere enhetspriser per reise enn 
hva som er lagt til grunn i saldert budsjett for 2010, 
foreslås bevilgningen på posten økt med 1,903 mill. 
kroner. 

Kap. 3490 Utlendingsdirektoratet 

Post 01	 Retur og tilbakevending for flyktninger, 
ODA-godkjente utgifter 

Utgifter til tilrettelegging for at flyktninger skal 
kunne vende tilbake til hjemlandet kan i henhold til 
OECD/DACs (Development Assistance Commit
tee) statistikkdirektiver godkjennes som offisiell ut
viklingshjelp. Det foreslås å øke bevilgningen un
der kap. 490, post 72 med 23,3 mill. kroner knyttet 
til flere frivillige returer til Irak, og 2 mill. kroner 
knyttet til en endring av satsene i det generelle 
reintegreringsprogrammet. Dette er utgifter som 
er ODA-godkjente. 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgnin
gen under kap. 3490, post 01 økt med 25,3 mill. kro
ner, jf. omtale under kap. 490, post 72. 

Post 03	 Reiseutgifter for flyktninger til og fra 
utlandet, ODA-godkjente utgifter 

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet kan i 
henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver god
kjennes som offisiell utviklingshjelp. I saldert bud

sjett for 2010 ble det lagt til grunn at 98 pst. av de 
som får dekket reiseutgiftene er fra ODA-godkjente 
land, mens denne andelen nå forventes å bli 99 pst. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen under 
kap. 3490, post 03 med 2,056 mill. kroner, jf. også 
omtale under kap. 490, post 75. 

Post 04	 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter 

Visse innenlandske utgifter til mottak av asylsøkere 
og flyktninger kan i henhold til OECD/DACs stati
stikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklings
hjelp. Det forventes nå færre asylsøkere til Norge, 
høyere avslagsprosent og færre bosatte fra mottak. 
Dette bidrar til å redusere utgiftene. Den ODA-god-
kjente andelen av utgiftene til mottak under kap. 
3490, post 04 foreslås satt ned mer enn mottaksut
giftene under kap. 490, postene 21, 60 og 70, som 
følge av endret sammensetning av beboerne i mot
tak. 

Bevilgningen under kap. 3490, post 04 foreslås 
redusert med 425,484 mill. kroner, jf. omtale under 
kap. 490, postene 21, 60 og 70. 

Post 06	 Gjenbosetting av flyktninger – støttetiltak, 
ODA-godkjente utgifter 

Visse innenlandske utgifter til gjenbosetting av 
flyktninger kan i henhold til OECD/DACs stati
stikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklings
hjelp. Bevilgningen under kap. 3490, post 06 fore
slås økt med 950 000 kroner, jf. omtalen under kap. 
490, post 73. 

Andre saker 

Narkotikaprogram med domstolskontroll 

En prøveordning med narkotikaprogram med dom
stolskontroll (ND) trådte i kraft i 2006 som straffe
reaksjon for rusmisbrukere i Oslo og Bergen. Prø
veordningen innebærer at rusmisbrukere som tid
ligere ville ha blitt dømt til ubetinget fengselsstraff 
for kriminelle handlinger, kan dømmes til rehabili
teringsprogram. Prosjektperioden ble forlenget ut 
2010, jf. St.prp. nr. 59 (2007-2008). I henhold til 
St.prp. nr. 1 (2007-2008) vil Regjeringen avvente 
nærmere evalueringer av disse prosjektene før en 
tar stilling til eventuell utvidelse av antall steder. 

Evalueringen av tiltakene i Oslo og Bergen er 
ikke ferdigstilt. For å sikre en grundig evaluering, 
legges det opp til at deltakere som tas opp i pro
grammet i 2010 også skal inngå i evalueringen. Det 
foreslås derfor å forlenge prosjektperioden til ut 
2014. 
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Varmesøkende kameraer 

Redningshelikoptrene er utstyrt med varmesøken
de kameraer. Hensikten med disse er å lette søk fra 
luften, da kameraene er sensitive for infrarød strå
ling og synliggjør varmeforskjeller mellom for ek
sempel et menneske og dets omgivelser. Dette er 
særlig nyttig ved søk etter mennesker under dårli
ge lys- og siktforhold. Justisdepartementet har i 
samråd med Forsvarsdepartementet kommet fram 
til at det er nødvendig å igangsette en delvis utskif
ting av dagens varmesøkende kameraer. Det er av
satt 10 mill. kroner til formålet innenfor Justisde
partementets gjeldende bevilgninger i 2010. Det vil 
ikke bli inngått avtaler som forplikter staten utover 
nevnte 10 mill. kroner i 2010. 

Rettsmedisinsk institutt – statistikk 

I forbindelse med Stortingets behandling av doku
ment 8:34 S (2009-2010) om bedre, raskere og mer 
rettssikker analyse ved bruk av DNA-spor, jf. Innst. 
164 S (2009–2010), meddelte Regjeringen at den i 
forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010 vil
le legge fram oppdatert og kvalitetssikret statistikk 
om Rettsmedisinsk institutts (RMI) undersøkelser 
av biologiske spor til strafferettspleien. 

Statistikk fra RMI viser at antall saker der politi
et sikrer spormateriale på gjerningssteder for kri
minell handling og sender disse inn til undersøkel
ser, har økt gradvis fram til DNA-reformen trådte i 
kraft 1. september 2008. Det ble mottatt 3 385 spor
saker ved RMI i 2005, mens tallet hadde steget til 
6 056 i 2007. I 2009, det første hele virkeåret etter 
reformen, økte antall mottatte sporsaker til 11 812 
og registrerte enkeltundersøkelser av sporsakene 
til 30 343. I tillegg kommer undersøkelser som ikke 
gir funn. 

Tilgjengelig statistikk etter iverksettelse av 
DNA-reformen viser en markert økning i gjennom
snittlig saksbehandlingstid i sporsakene fra 2008 til 
2009. Ved utgangen av 2009 var tiden fra en sak ble 
mottatt til den ble avsluttet på nær 100 dager. I 
mars 2010 var den opp mot 140 dager. 

Økninen i saksbehandlingstiden må blant annet 
ses i sammenheng med at det ved innføringen av 
nye saksbehandlingsrutiner i politiet ble avdekket 
flere feil og mangler i anmodningene om DNA-an-
alyse som måtte rettes opp før materialet gikk til vi
dere undersøkelse og analyse på RMI. Den vesent
ligste årsaken til at saksbehandlingstiden har økt 
er imidlertid den store økningen av innsendte spor. 

Fra RMI påbegynner sporundersøkelsene i sa
ker om vinningskriminalitet, går det om lag 30-40 
dager til saken er avsluttet og rapport foreligger 

(gjennomsnittlig 37 dager i 2009 og gjennomsnittlig 
33 dager for perioden januar-mars 2010). 

Saksbehandlingstiden påvirkes av omfanget og 
kvaliteten på innsendt materiale, om det foreligger 
mistanke mot en bestemt person i saken, samt til
gangen på referanseprøver fra mistenkte/fornær-
mede/vitner. I en del saker kommer prøver inn til 
ulike tidspunkt. Analysearbeidet går i mange tilfel
ler i etapper, slik det for eksempel ofte er i vold
tektssaker. For alvorlig kriminalitet vil derfor saks
behandlingstiden normalt være lengre enn for vin
ningskriminalitet. 

Ved utgangen av 2009 var restansen på om lag 
2 800 sporsaker. RMI har blant annet økt analyse
kapasiteten, og har i samarbeid med politiet fra ja
nuar 2010 igangsatt et prosjekt for å redusere res
tansene. Parallelt arbeides det med å styrke sak
kyndigkapasiteten, som i en periode har vært be
grenset. Målsettingen er at alle restanser skal være 
bygget ned innen utgangen av 2010. Per 25. mars 
2010 var restansen på 2 186 saker. RMI kan om 
nødvendig hasteundersøke enkelte prøver og mate
riale. En konkret sak vil straks kunne omprioriteres 
hvis oppdragsgiver ber om dette, for eksempel hvis 
det som ledd i etterforskningen rettes mistanke 
mot en bestemt person, eller det foreligger tidsfris
ter for varetekt og iretteføring. Saker med overgrep 
mot barn under 16 år og identifiseringer av døde 
personer får automatisk høy prioritet i saksbehand
lingen. Alle prioriterte analysesaker er behandlet 
innenfor gitte tidsfrister. Prioriteringen av haste
oppdrag medfører imidlertid at andre saker tar 
lengre tid. 

Når det gjelder personprøver til analyse fra poli
tiet, ble det mottatt 7 397 personprøver i 2005, 
mens tilsvarende tall i 2009 var 9 680. RMI har in-
gen restanser på personprøveanalysene. I DNA-re-
gistrene finnes det nå 20 558 søkbare personprofi
ler. 

Fra 1. september 2008 er det innført en ordning 
med sentral finansiering av DNA-analyser. For 
2009 fikk RMI tildelt 61,7 mill. kroner til arbeidet 
med DNA-prosjektet. RMI har inneværende år et 
budsjett på 75 mill. kroner til DNA-undersøkelser. 
Antall årsverk ved RMI tilgjengelig for DNA-under-
søkelser i straffesaker økte fra 33 i juli 2008 til 49,4 
per 1. april i 2010. 

Personprøveanalysen i straffesaker er nå akkre
ditert. En tilsvarende prosess for sporprøvene på
går med sikte på akkreditering av all laboratorie
virksomhet i løpet av høsten 2010. 
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2.5 Kommunal- og 
regionaldepartementet 

Kap. 500	 Kommunal- og 
regionaldepartementet 

Post 01	 Driftsutgifter 

Som følge av endringene i departementsstrukturen 
gjeldende fra 1. januar 2010 ble det foretatt en del 
budsjettmessige justeringer, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 
(2009-2010). Justeringene tok ikke høyde for alle 
endringene i departementstrukturen, og det ble 
derfor varslet at det ville bli foretatt ytterligere bud
sjettjusteringer i forbindelse med Revidert nasjonal
budsjett 2010. Under Kommunal- og regionaldepar
tementet foreslås det en overføring på 6,219 mill. 
kroner fra Arbeidsdepartementet, jf. omtale under 
Arbeidsdepartementets kap. 600 post 01. Midlene 
er knyttet til framleie av lokaler til avdelinger som 
tidligere var underlagt Arbeids- og inkluderingsde
partementet. 

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilg
ningen på kap. 500, post 01 med 6,219 mill. kroner. 

Kap. 552	 Nasjonalt samarbeid for regional 
utvikling 

Post 72	 Nasjonale tiltak for regional utvikling, 
kan overføres 

Kommunal- og regionaldepartementet vil innenfor 
bevilgningen på posten gi et tilskudd uten kunngjø
ring på inntil 4 mill. kroner til Det Digitale Agder. 
Det Digitale Agder er et prosjekt i regi av Vest- og 
Aust-Agder fylkeskommune som bl.a. omfatter mo
bildekning. 

Kap. 571	 Rammetilskudd til kommuner 

Post 60	 Innbyggertilskudd 

Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra 
skolefritidsordningen 

For å sikre funksjonshemmede et godt og organi
sert fritidstilbud før og etter skoletid har Regjerin
gen fremmet forslag om å innføre rett til skyss for 
funksjonshemmede til og fra skolefritidsordning i 
skoleåret, jf. Prop. 95 L (2009–2010). Det foreslås at 
retten blir innført fra 1. august 2010. 

For å dekke merutgiftene for kommunene og 
fylkeskommunene i 2010 foreslår Kunnskapsdepar
tementet at det bevilges 10,8 mill. kroner over ram
metilskuddet til kommunene og fylkeskommune
ne, hvorav 7,3 mill. kroner til over kap. 571, post 60 

og 3,5 mill. kroner over kap. 572, post 60. Helårs
virkningen av forslaget vil i 2011 utgjøre 26 mill. 
kroner. 

Kap. 572	 Rammetilskudd til 
fylkeskommuner 

Post 60	 Innbyggertilskudd 

Tidligere 6A-skoler 

Bevilgningen til fagskoleutdanning ble flyttet fra 
Kunnskapsdepartementets budsjett til fylkeskom
munenes rammetilskudd ifm. forvaltningsrefor
men. Kap. 6A i privatskoleloven vil opphøre fra og 
med juli 2010. Designinstituttet, Fagskolen for bok 
og papir og Kunstskolen i Rogaland har meldt over-
gang til fagskoleloven. Tilskuddet til disse skolene 
legges derfor inn i rammetilskuddet til fylkeskom
munene (Oslo og Rogaland). På denne bakgrunn 
foreslås det å overføre 4 mill. kroner fra kap. 228, 
post 72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i vok
senopplæringsloven over Kunnskapsdepartemen
tets budsjett til kap. 572, post 60. 

Trekket i inntektsrammen for økt antall elever i 
private videregående skoler 

I forbindelse med statsbudsjettet foretas det årlig 
en justering i fylkeskommunenes samlede inntekts
ramme for endret antall elever i private videregåen
de skoler. Ved en feil er trekket i saldert budsjett 
for 2010 16,4 mill. kroner for høyt. Årsaken til dette 
er at trekket var basert på elevtallet per 1. oktober 
2008 og ikke på gjennomsnittlig elevtall høst og vår 
skoleåret 2008-2009. Det foreslås derfor at bevilg
ningen på kap. 572, post 60 økes med 16,4 mill. kro
ner. 

Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra SFO 

Det foreslås en bevilgning på 10,8 mill. kroner knyt
tet til innføring av rett til skyss for funksjonshem
mede til og fra SFO fra 1. august 2010, fordelt med 
7,3 mill. kroner til kommunene og 3,5 mill. kroner 
til fylkeskommunene, jf. omtale under kap. 571, 
post 60 ovenfor. 

NOx-avgift 

Selskap som har inngått miljøavtale med staten og 
meldt seg inn i NOx-fondet før 1. juli 2008, er fritatt 
for NOx-avgift. Samferdselsdepartementet har fore
tatt en nærmere kvalitetssikring av ferjedriftens be-
hov for kompensasjon som gjelder NOx-avgift. For 
den delen av ferjedriften som staten fortsatt har an
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svaret for, og for ferjer i det nye fylkesvegnettet vi
ser gjennomgangen et lavere kompensasjonsbe
hov, jf omtale under kap. 1320, post 72 under Sam
ferdselsdepartementet. 

For fylkeskommunenes kjøp av persontrans
porttjenester er kompensasjonsbehovet 9,9 mill. 
kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett 
2010. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere 
rammetilskuddet til fylkeskommunene med 9,9 
mill. kroner i 2010. Av dette er 7,1 mill. kroner en 
reduksjon i kompensasjonen til Nordland fylkes
kommune. 

Samferdselsdepartementet tar sikte på å foreta 
en nærmere kvalitetssikring av ferjedriftens behov 
for kompensasjon som gjelder NOx-avgift også i for
bindelse med budsjettet for 2011. 

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 
572, post 60 med 14 mill. kroner. 

CO2-avgift på naturgass 

I saldert budsjett 2010 er det bevilget 0,1 mill. kro
ner til kompensasjon for energiavgift på gass for fyl
kesvegferjer over fylkeskommunenes rammetil
skudd. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 
2010 foreslår Regjeringen å innføre en CO2-avgift på 
gass med virkning fra 1. juli 2010, samtidig som 
energiavgiften på gass ikke blir innført. Det tas og
så sikte på at gass til bruk i innenriks sjøfart skal fri
tas for avgiften. Fritaket for innenriks sjøfart er 
imidlertid avhengig av at ESA ikke har innvendin
ger. Dersom det ikke blir fritak for innenriks sjø
fart, legges det opp til kompensasjon for kjøp av fyl
kes- og riksvegferjetjenester. Regjeringen vil kom-
me tilbake til evt. bevilgningsmessige konsekven
ser ifm. nysalderingen av statsbudsjettet for 2010. 

Kap. 580 Bostøtte 

Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning 

I Prop. 1 S (2009-2010) Statsbudsjettet for 2010 ble 
det varslet at satsene for egenandelen i bostøttere
gelverket vil bli justert 1. juli 2010, samtidig med at 
inntektsopplysninger (likningsdata) for inntekts
året 2009 vil bli lagt til grunn for beregningene av 
bostøtte. Innslagspunktene for progressiv opptrap
ping av egenandelen vil 1. juli bli justert fra 169 001 
til 178 001 kroner for aleneboende unge uføre, og 
fra 131 001 til 142 001 kroner for andre aleneboen
de. For større husstander blir innslagspunktene til
svarende justert, i tråd med systemet for person
vekter i bostøtten. 

Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak 

Post 61 Husleietilskudd 

Tilskuddet ble opprettet i samarbeid med Oslo 
kommune for å bidra til at leietakere som bor i tid
ligere husleieregulerte boliger i Oslo kommune og 
som har en vanskelig økonomisk situasjon, skulle 
kunne beholde boligen etter at husleiereguleringen 
ble avviklet 1. januar 2010. 

Antall mottakere har vært lavere enn tidligere 
antatt. I mars 2010 ble det utbetalt til sammen 
531 289 kroner i tilskudd til 128 mottakere. Det for
ventes imidlertid at antall mottakere vil øke noe i lø
pet av året. Det anslås nå at det totalt vil bli utbetalt 
8,3 mill. kroner i husleietilskudd i 2010. Utgiftene 
skal deles likt mellom staten og Oslo kommune. 
Statens andel anslås dermed til 4,15 mill. kroner i 
2010. Dette innebærer et mindrebehov på posten 
på 17,35 mill. kroner. 

I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S 
(2009-2010) i Stortinget ble formuesgrensen på til
skuddet økt fra 100 000 til 250 000 kroner. Dette ble 
finansiert ved en omdisponering av midler fra kap. 
581, post 75 Boligtilskudd til etablering, tilpasning 
og utleieboliger. Det foreslås at 1,5 mill. kroner av 
mindrebehovet på posten tilbakeføres til kap. 581, 
post 75. 

Avviklingen av husleiereguleringen berører og
så om lag 50 leieboliger i Trondheim kommune. Ut 
fra hensyn til likebehandling av kommuner og en
keltpersoner foreslås det at ordningen med husleie
tilskudd utvides til også å gjelde leietakere i tidlige
re husleieregulerte boliger i Trondheim kommune. 

Vilkårene for å motta støtte settes lik vilkårene 
som gjelder i Oslo kommune, med unntak av leie
summen som det kan gis tilskudd til. I Oslo kom
mune gis det ikke tilskudd til den delen av husleien 
som overstiger 14 500 kroner per måned. Det fore
slås at dette taket settes til 11 000 kroner i Trond
heim kommune, da det er dokumentert lavere gjen
nomsnittlig leienivå i Trondheim. Trondheim kom
mune vil utarbeide forskrift for tilskuddet og admi
nistrere tildelingen og rapportere til Husbanken 
om bruk av midlene. 

Tilskuddsbehovet i Trondheim kommune er an
slått til 500 000 kroner i 2010. Utgiftene skal deles 
likt mellom staten og Trondheim kommune. På 
bakgrunn av dette foreslås det en bevilgning på 
250 000 kroner i 2010 knyttet til en utvidelse av ord
ningen til også å gjelde boliger i Trondheim kom
mune. 

Samlet sett foreslås det at bevilgingen på posten 
reduseres med 17,1 mill. kroner, fra 21,5 mill. kro
ner til 4,4 mill. kroner i 2010. 
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Post 75	 Boligtilskudd til etablering, tilpasning og 
utleieboliger, kan overføres 

Samlet tilsagnsramme på posten i saldert budsjett 
2010 er 731,1 mill. kroner, hvorav det er forutsatt at 
311,2 mill. kroner skal gå til tilskudd til utleieboli
ger. Dette vil gi rom for å gi tilsagn om tilskudd til i 
underkant av 900 utleieboliger. 

Det har vært stor etterspørsel etter tilskudd til 
utleieboliger til flyktninger og andre vanskeligstilte 
i 2010, og det er grunn til å tro at pågangen etter til
skudd til utleieboliger vil fortsette utover i 2010. 
Det foreslås derfor at tilsagnsrammen for boligtil
skudd til utleieboliger økes med 88,8 mill. kroner i 
2010. Dette gir rom for å gi tilsagn om tilskudd til i 
underkant av 250 flere utleieboliger i 2010. 

Det legges til grunn at tilsagnsrammen kom-
mer til utbetaling over fire år, med 45 pst. utbeta
ling første året, 34 pst. andre året, 11 pst. tredje året 
og 6 pst. fjerde året. I tillegg legges det til grunn at 
4 pst. av tilsagnene ikke kommer til utbetaling. 
Som følge av forslaget om økt tilsagnsramme fore
slås det derfor å øke bevilgningen på posten med 
40 mill. kroner i 2010. I tillegg foreslås det at til
sagnsfullmakten økes med 48,9 mill. kroner, fra 
333,9 mill. kroner til 382,8 mill. kroner, jf. forslag til 
romertallsvedtak. 

Videre foreslås posten økt med 1,5 mill. kroner, 
jf. omtale under post 61 Husleietilskudd. 

Samlet foreslås det at bevilgningen på posten 
økes med 41,5 mill. kroner, fra 896,1 mill. kroner til 
937,6 mill. kroner. 

Kap. 582	 Rentekompensasjon for skole- og 
svømmeanlegg og kirkebygg 

Post 60	 Rentekompensasjon – skole- og 
svømmeanlegg, kan overføres 

Rentekompensasjonsordningen skal stimulere 
kommuner og fylkeskommuner til å bygge nye sko
le- og svømmeanlegg, samt rehabilitere og ruste 
opp eksisterende anlegg. Det er hittil gitt en inves
teringsramme på til sammen 20 mrd. kroner siden 
ordningen ble etablert i 2002, hvorav en økning på 
2 mrd. kroner i 2010. På bakgrunn av nye renteans
lag for 2010 og som følge av at færre tilsagn enn for
utsatt i saldert budsjett 2010 har kommet til utbeta
ling, foreslås det at bevilgningen på posten reduse
res med 50 mill. kroner, fra 485,3 mill. kroner til 
435,3 mill. kroner. 

Post 61	 Rentekompensasjon – kirkebygg, kan 
overføres 

Rentekompensasjonsordningen skal stimulere til 
sikring og bevaring av kirkene. Investeringsram
men var i 2009 på til sammen 2,5 mrd. kroner. I 
Prop. 93 S (2009-2010) foreslås det en investerings
ramme i 2010 på 500 mill. kroner, tilsvarende udis
ponert ramme i 2009. Som følge av den udisponerte 
rammen i 2009 reduseres bevilgningsbehovet i 
2010 med 7,7 mill. kroner, jf. forslag til bevilgnings
endring i Prop. 93 S (2009-2010). 

På bakgrunn av nye renteanslag for 2010 og 
som følge av at færre tilsagn enn forutsatt i saldert 
budsjett 2010 har kommet til utbetaling, foreslås 
det at bevilgningen på posten reduseres med ytter
ligere 27,3 mill. kroner, til 34,1 mill. kroner. 

Kap. 586	 Tilskudd til omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser 

Post 63	 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til 
renter og avdrag 

Tilskuddet dekker sjablongmessige utgifter til ren
ter og avdrag på lån som har påløpt siden 1. januar 
1998 til sykehjemsplasser og omsorgsboliger som 
har fått tilskudd under Handlingsplanen for eldre
omsorgen og Opptrappingsplanen for psykisk hel-
se. På bakgrunn av nye renteanslag for 2010 fore
slås det at bevilgningen på posten reduseres med 
50 mill. kroner, fra 1 211,1 mill. kroner til 1 161,1 
mill. kroner. 

Post 64	 Investeringstilskudd, kan overføres 

I 2008 ble det innført et nytt investeringstilskudd til 
omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Fram til og 
med 2010 er det fastsatt tilsagnsrammer som gir 
rom for til sammen 6 000 enheter, henholdsvis 
1 000, 2 500 og 2 500 enheter i 2008, 2009 og 2010. 
Utbetaling av investeringstilskuddet fordeles over 
fire år, slik at 20 pst. av tilsagnsrammen utbetales 
det første året, 35 pst. det andre og tredje året, og 
10 pst. det fjerde året. 

Tilsagnsrammen på posten var på 1 305 mill. 
kroner i 2009. Dette ga rom for å gi tilskudd til nye 
2 500 enheter. Det kom imidlertid noe færre søkna
der enn antatt, og det ble gitt tilsagn for 926,1 mill. 
kroner i 2009, tilsvarende i underkant av 2 000 en
heter. Dette gir et redusert bevilgningsbehov i 
2009-2012 på til sammen om lag 380 mill. kroner. I 
henhold til gjeldende utbetalingsplan vil dette gi et 
mindrebehov på 132,9 mill. kroner i 2010. Det fore
slås derfor å redusere bevilgningen på posten med 
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132,9 mill. kroner, fra 901,25 mill. kroner til 768,35 
mill. kroner. 

Det foreslås videre at tilsagnsfullmakten redu
seres med 170,6 mill. kroner, fra 1 715,3 mill. kro
ner til 1 544,7 mill. kroner, jf. forslag til romertalls
vedtak. 

Kap. 2412 Husbanken 

Post 90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning 

Bevilgningen på posten dekker utbetalinger av lån 
til Husbankens kunder og utlån til opptjente, men 
ikke betalte renter. Lånerammen i Husbanken ble 
økt med 2 mrd. kroner i november 2009, jf. Prop. 21 
S (2009-2010) og Innst. 34 S (2009-2010). Denne øk
ningen er ikke hensyntatt i saldert budsjett 2010, 
og innebærer et økt bevilgningsbehov i 2010 på om 
lag 985 mill. kroner. 

I saldert budsjett 2010 er det lagt til grunn at 50 
pst. av tilsagnsrammen kommer til utbetaling det 
første året, 25 pst. det andre året, 15 pst. det tredje 
året, 5 pst. det fjerde året og at 5 pst. av tilsagnene 
som gis ikke kommer til utbetaling. Husbanken 
legger nå til grunn en utbetalingsprofil på hen
holdsvis 45, 23, 13 og 4 pst., og 15 pst. frafall. Dette 
innebærer et redusert bevilgningsbehov på an
slagsvis 750 mill. kroner i 2010. 

Det foreslås derfor at bevilgningen på posten 
økes med 234,2 mill. kroner, fra 14 008,1 mill. kro
ner til 14 242,3 mill. kroner. 

Kap. 5312 Husbanken 

Post 11 Tilfeldige inntekter 

I Prop. 1 S (2009-2010) heter det at det på denne 
posten blir inntektsført tilfeldige inntekter som for
sinkelsesrente, tilbakebetalte tilskudd og andre til
feldige inntekter. Fra og med statsbudsjettet for 
2010 er det imidlertid foretatt endringer i budsjette
ring og regnskapsføring av lånepostene i Husban
ken, som bl.a. innebærer at forsinkelsesrenter fø
res på kap. 5615, post 80 Renter. Riktig tekst under 
kap. 5312, post 11 skal derfor være: 

«På denne posten blir det inntektsført tilfeldige 
inntekter som tilbakebetalte tilskudd og andre 
tilfeldige inntekter.» 

Post 90 Avdrag 

Bevilgningen på posten er knyttet til ordinære og 
ekstraordinære avdrag, tilbakebetaling av tap og til
bakebetaling av opptjente renter fra forrige budsjet
termin. På bakgrunn av regnskapstall for 2009 an
slås det at innbetaling av avdrag blir om lag 50 mill. 

kroner lavere enn forutsatt, mens tilbakebetaling av 
opptjente renter fra forrige budsjettermin anslås å 
øke med om lag 65 mill. kroner. I tillegg anslås til
bakebetaling av tap å bli noe lavere enn forutsatt. 

Samlet sett foreslås det at bevilgningen på pos-
ten økes med 11,8 mill. kroner, fra 8 964,4 mill. kro
ner til 8 976,2 mill. kroner. 

Kap. 5615 Husbanken 

Post 80 Renter 

Posten omfatter bl.a. opptjente og betalte renter og 
forsinkelsesrenter og opptjente, ikke betalte renter. 
På bakgrunn av nye renteanslag for 2010 foreslås 
det at bevilgningen på posten reduseres med 238,4 
mill. kroner, fra 3 856,7 mill. kroner til 3 618,3 mill. 
kroner. 

2.6 Arbeidsdepartementet 

Kap. 600 Arbeidsdepartementet 

Post 01 Driftsutgifter 

Endringer i departementsstrukturen gjeldende fra 
1. januar 2010

Som følge av endringene i departementsstrukturen 
gjeldende fra 1. januar 2010 ble det i Prop. 1 S Til
legg 3 (2009-2010) foretatt en del budsjettmessige 
justeringer. Justeringene tok ikke høyde for alle en
dringene og det ble derfor varslet at det ville bli fo
retatt ytterligere budsjettjusteringer i forbindelse 
med Revidert nasjonalbudsjett 2010. På denne bak
grunn foreslås bevilgningen på kap. 600, post 01 re
dusert med 6,788 mill. kroner mot tilsvarende sam
let økning under Justisdepartementet, Kommunal
og regionaldepartementet, Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet og Fornyings- og admi
nistrasjonsdepartementet. Det vises til omtale un
der de øvrige berørte departementene. 

Omdisponering mellom post 01 Driftsutgifter og 
post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 

Planlagte utgifter på kap. 600, post 45 er knyttet til 
ordinære driftsoppgaver for Arbeidsdepartementet, 
og ikke investeringsformål. Bevilgningen på posten 
foreslås derfor omdisponert til post 01. 

Som følge av dette foreslås bevilgningen på kap. 
600, post 01 økt med 3,2 mill. kroner mot en tilsva
rende reduksjon på post 45. 

Samlet foreslås bevilgningen på kap. 600, post 
01 redusert med 3,588 mill. kroner. 



40 Prop. 125 S	 2009–2010 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 

Det vises til omtale under kap. 600, post 01. Bevilg
ningen på kap. 600, post 45 foreslås redusert med 
3,2 mill. kroner mot en tilsvarende økning av be
vilgningen på kap. 600, post 01. 

Kap. 601 Utredningsvirksomhet, forskning 
m.m. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Bevilgningen på posten i saldert budsjett er på 54,4 
mill. kroner. Bevilgningen på kap. 601 dekker Ar
beidsdepartementets virksomhet knyttet til utred
ning, forskning m.v. Prosjektandelen av aktiviteten 
finansieres over post 21, mens tilskudd finansieres 
over post 70. Andelen tilskudd i 2010 forventes å bli 
høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett. 

Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen 
på kap. 601, post 21, reduseres med 2,785 mill. kro
ner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 
601, post 70. 

Post 70 Tilskudd 

Bevilgningen på posten i 2010 er på 22,7 mill. kro
ner. Det vises til omtale under kap. 601, post 21 
ovenfor. 

Det foreslås at bevilgningen på kap. 601, post 
70, økes med 2,785 mill. kroner mot tilsvarende re
duksjon for kap. 601, post 70. 

Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten 

Post 01 Driftsutgifter 

Utredning av forholdet mellom NAV-kontor og 
forvaltningsenheter 

NAV-reformen innebærer en ny organisering av ar
beids- og velferdsforvaltningen. Etableringen av 
NAV-kontor er nå på det nærmeste gjennomført. 

St.prp. nr. 46 (2004-2005) framgår det at disse 
kontorene skal gi «en dør» til arbeids- og velferds
forvaltningens tjenester, og at de skal oppleves av 
brukerne som en samlet enhet. En rekke funksjo
ner som ikke krever brukernærhet skal samtidig 
kunne ivaretas gjennom regional spesialisering el
ler i landsdekkende enheter for å sikre rask be-
handling og god kvalitet, og for å frigjøre ressurser 
til brukeroppfølging i førstelinjen. 

Formålet med å opprette forvaltningsenheter, 
slik det omtales i St.prp. nr. 1 (2006-2007), var å: 
–	 Sikre bedre kvalitet i vedtak og tjenesteyting 

som følge av kortere saksbehandlingstid, høye

re kvalitet i vedtak/informasjon og likebehand
ling. 

–	 Frigjøre personalressurser som kan nyttes til 
økt oppfølging og veiledning overfor brukere 
med omfattende bistandsbehov. 

–	 Sikre at NAV-kontoret kan konsentrere seg om 
veilednings- og oppfølgingstjenester som kre
ver direkte møte med brukerne. 

Etableringen av forvaltningsenhetene var følgelig 
et resultat av en avveining mellom hensynet til bru
kernærhet på den ene siden og hensynet til kvali
tet, likebehandling og effektivitet i ytelsesforvalt
ningen på den annen side. Forutsetningen for etab
leringen av forvaltningsenheter var at tjenestene 
skulle fremstå som helhetlige for brukerne og at 
det ikke etableres en arbeidsdeling mellom NAV
kontorene og forvaltningsenhetene som skaper ut
fordringer for brukerne. 

På bakgrunn av blant annet Riksrevisjonens 
rapport om revisjon av Arbeids- og velferdsetaten 
for budsjettåret 2008 (jf. Tillegg 2 til Dokument 1 
(2009-2010)), høringen i kontroll- og konstitusjons
komiteen 15. januar 2010 og komiteens innstilling 
(Innst. 143 S (2009–2010)), har Regjeringen nedsatt 
en ekspertgruppe for å se nærmere på arbeidsde
lingen og samhandlingen mellom NAV-kontorene 
og forvaltningsenhetene. 

Ekspertgruppen skal ta utgangspunkt i at Ar
beids- og velferdsetaten er organisert med NAV
kontor og forvaltningsenheter. Gruppen skal gjen
nomgå og vurdere om arbeidsdelingen, organise
ringen og arbeidsformer samlet sett bidrar til å vir
keliggjøre NAV-reformens mål og intensjoner. 

Ekspertgruppen leverte en delrapport 30. april 
2010. Sluttrapporten legges fram innen 30. juni 
2010. 

Delrapporten gir i tråd med mandatet en de
skriptiv analyse av forholdene i Arbeids- og velferd
setaten og inneholder bl.a. en relativt detaljert gjen
nomgang av dagens arbeidsdeling mellom NAV
kontorene og forvaltningsenhetene, herunder: 
–	 Hvordan oppgaver er fordelt og hvor vedtaks

myndighet ligger, herunder kriterier for når en 
sak oversendes en forvaltningsenhet. 

–	 Fordeling av bemanning og kompetanse mel
lom kontor og enheter knyttet til ytelsesforvalt
ningen og hvordan dette ble gjort i tilknytning 
til etableringen av forvaltningsenhetene. 

–	 Retningslinjer og rutiner for samhandling og 
oppgaveløsning. 

–	 Støttesystemer for oppgaveløsningen (IKT, 
post, arkiv). 

Rapporten inneholder videre en sammenfatning av 
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erfaringer med gjeldende arbeidsdeling og sam-
handling, samt foreliggende planer og forbedrings
tiltak på området. 

Rapporten belyser i den forbindelse utviklingen 
bl.a. i restanser og saksbehandlingstider, bruker
oppfølging, svartid på telefon og produktivitet. Vi
dere beskrives forholdene for de ansatte, uttrykt 
bl.a. i utviklingen i sykefravær, turnover og opplys
ninger som framkommer i arbeidsmiljøundersøkel
ser. Rapporten gir også en beskrivelse av hoved
funn fra Arbeids- og velferdsetatens brukerunder
søkelser for de tre siste år. 

Beskrivelsen av personellforflytningene mellom 
ulike enheter i løpet av reformperioden (2006
2010) viser bl.a. at trygdekompetanse i de tidligere 
trygdekontorene ble fordelt mellom NAV-kontore-
ne og forvaltningsenhetene, med en klart større an-
del til NAV-kontorene. Nærmere 1/3 av de ansatte i 
forvaltningsenhetene (og i NAV-kontorene) per 
mars 2010 er rekruttert eksternt i løpet av reform
perioden. Den tradisjonelle arbeidsmarkedskompe
tansen fra de tidligere arbeidskontorene som gikk 
over i Arbeids- og velferdsetaten er i stor grad blitt 
innplassert i NAV-kontorene. 

Det har vært en betydelig økning av ubehandle
de saker (restanser) og saksbehandlingstider i 
2007 og 2008. Det har imidlertid vært klare resultat
forbedringer fra sommeren 2009 og fram til i dag. 
Det er samtidig store fylkesvise variasjoner i både 
ubehandlede saker og saksbehandlingstider gjen
nomgående for hele reformperioden fra 2006 og ut-
over. Rapporten viser at også når det gjelder svarti
der på telefon viser tallene en positiv utvikling den 
senere tiden. Etaten har fortsatt utfordringer knyt
tet til oppfølging av brukerne. 

Ekspertgruppen viser til at saksbehandlingsti
dene er lange og antall ubehandlede saker fortsatt 
er stort på en del av saksområdene. Gruppen vil se 
nærmere på organiseringen og arbeidsdelingen i 
sluttrapporten som skal foreligge 30. juni 2010. Det 
gjelder bl.a. arbeidsdeling og saksflyt for enkelte 
ytelser med aktivitetskrav og visse familieytelser. 

Ekspertgruppen ble spesielt bedt om å innhente 
erfaringer og synspunkter fra kommunesektoren, 
brukergrupper og ansatte i arbeids- og velferdsfor
valtningen. Det er i den forbindelse nedsatt en re
feransegruppe for arbeidet med utredningen, der 
representanter fra ulike brukerorganisasjoner og 
ansattes organisasjoner deltar. Organisasjonene er 
også invitert til å komme med skriftlige innspill. 
Synspunktene i de skriftlige innspillene og fra møte 
i referansegruppen gir ikke noe entydig bilde. De 
fleste av organisasjonene som har uttalt seg, gir 
bl.a. uttrykk for at dagens arbeidsdeling mellom 
NAV-kontorene og forvaltningsenhetene har svak

heter og kan forbedres. Ekspertgruppen har også 
hatt møter med Arbeids- og velferdsdirektoratet og 
KS. 

I sluttrapporten skal ekspertgruppen: 
–	 Beskrive utfordringer i lys av gjeldende arbeids

deling, samhandling og foreliggende planer når 
det gjelder oppgaveløsning og måloppnåelse i 
NAV-kontor og forvaltningsenheter, både på 
kort og lengre sikt. Gruppen skal i den forbin
delse vurdere i hvilken grad disse utfordringe
ne er knyttet til at omstilling fortsatt pågår. 

–	 Vurdere mulige endringer i dagens fordeling av 
arbeidsoppgaver/vedtaksmyndighet, kompe
tanse og bemanning mellom NAV-kontor og for
valtningsenheter, herunder samhandlingen 
mellom disse. Gruppen skal også vurdere om 
endringer i lov/forskrift kan bidra til enklere og 
mer effektiv oppgaveløsning i Arbeids- og vel
ferdsetaten. 

Brukerorganisasjoner, ansattes organisasjoner og 
andre berørte parter vil bli trukket med også i den-
ne fasen av arbeidet. 

Delrapporten skal innarbeides i den endelige 
rapporten som vil bli sendt på høring. Rapporten og 
høringsuttalelsene vil danne grunnlaget for en nær
mere omtale av saken i Prop. 1 S (2010-2011), her-
under eventuelle forslag til endringer i dagens or
ganisering mv. 

Om situasjonen i Arbeids- og velferdsetaten – 
restansesituasjonen, internkontroll og IKT 

I St.prp. nr. 51 (2008-2009) ble det gitt en redegjø
relse for situasjonen i arbeids- og velferdsforvalt
ningen. Det ble bl.a. redegjort for utfordringer 
knyttet til ytelsesbehandlingen, herunder restanse
situasjonen, og det ble påpekt at det var mangler 
knyttet til internkontroll i Arbeids- og velferdseta
ten. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i perioden 
etter framleggelsen av St.prp. nr. 51 (2008-2009), 
arbeidet målrettet og langsiktig med å bedre kvali
teten i ytelsesforvaltningen. Siden april 2009 har an
tall restanser gått ned innenfor de fleste ytelsesom
rådene. For å bedre internkontrollen i ytelsesbe
handlingen, er det utarbeidet en kontrollstrategi for 
perioden 2009-2015 og en handlingsplan for intern
kontroll 2010-2011. I oktober 2009 innførte Arbeids
og velferdsetaten obligatoriske krav til kontroller i 
saksbehandlingen, såkalte nøkkelkontroller, for 
fem sentrale stønadsområder. Nøkkelkontrollene 
skal gradvis utvides til andre stønadsområder, ba
sert på vurderinger av risiko og vesentlighet. Arbei
det med å bedre internkontrollen i Arbeids- og vel
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ferdsetaten er et langsiktig arbeid som vil måtte 
gjennomføres i faser, hvor også utvikling av nye 
IKT-løsninger er en viktig faktor. Modernisering av 
IKT-systemene i etaten vil være et tidkrevende pro
sjekt, og det vil ta tid før gevinster fra modernise
ringen vil kunne realiseres i form av bl.a. bedre kva
litet og kontroll i ytelsesforvaltningen. 

Erfaringer så langt tyder på at implementerin
gen av arbeidsavklaringspenger, herunder innfø
ring av nye meldekortrutiner, fungerer tilfredsstil
lende. Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet sen
der de aller fleste brukerne (over 98 pst.) inn mel
dekortene som forutsatt. 

Arbeids- og velferdsetaten innførte i desember 
2008 et nytt IKT-system for saksbehandling og ut
betaling av pensjoner (Pesys). IKT-prosjektet er 
meget omfattende. Parallelt med innføring av sy
stemløsningen, har etaten etablert ny organisering 
og nye arbeidsprosesser på pensjonsområdet. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst at 
det i perioden etter innføring av det nye IKT-syste-
met har blitt identifisert feil i systemet som har ført 
til feil i beregningen av pensjoner for enkelte grup
per. Det har også forekommet saksbehandlingsfeil 
i enkeltsaker som ikke er fanget opp av etatens sy
stemer for internkontroll. Etaten opplyser at de sy
stemtekniske årsakene til feilberegningen er i ferd 
med å rettes opp. 

Arbeidsdepartementet vil ha en tett oppfølging 
av Arbeids- og velferdsetatens videre arbeid med 
kvalitet og internkontroll både på pensjonsområdet 
og for andre ytelser. 

Overføring av ansvaret for forvaltningen av frikort 
for enkeltpersoner fra Arbeids- og velferdsetaten til 
Helsedirektoratet 

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) overtar an
svaret for forvaltningen av frikort for enkeltperso
ner fra Arbeids- og velferdsetaten fra 1. juni 2010, jf. 
Prop. 1 S (2009-2010). Som følge av oppgaveoverfø
ringen, foreslås det å overføre 24 mill. kroner fra 
kap. 605, post 01 til kap. 720, post 01. 

Utvikling av tiltak i ny IA-avtale av 24. februar 

Forsøk med utdanningsvikariater/utdanningsper-
misjon, som var et IA-tiltak, ble avsluttet ved utgan
gen av 2009. Som følge av dette er det frigjort 20 
mill. kroner på kap. 634, post 76 i 2010, som fore
slås benyttet til andre formål. 

I protokoll og ny IA-avtale av 24. februar 2010 er 
det foreslått å utvikle en rekke nye tiltak rettet mot 
sykmelder. Dette omfatter: 

–	 Faglig støtte/veiledning for sykmeldingsarbei
det. 

–	 System for regelmessige tilbakemeldinger til 
sykmelder om egen sykmeldingspraksis, sam
menlignet med andre. 

–	 Krav om obligatorisk opplæring i sykmeldings
arbeid for alle som skal sykmelde. 

I forbindelse med dette utviklingsarbeidet er det 
nødvendig å gjennomføre et omfattende kartleg
gingsarbeid, hvor det blant annet vil være behov for 
midler til frikjøp av leger. Det er også behov for å 
øke driftsbevilgningen for 2010 til Arbeids- og vel
ferdsetaten for å sikre god framdrift for utviklings
arbeider i forbindelse de nye IA-tiltakene. 

Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 
605, post 01 med 20 mill. kroner mot tilsvarende re
duksjon på kap. 634, post 76. 

Reduksjon som følge av endrede vilkår knyttet til 
lovendring om utvidet rett til fedrekvote 

Ifm. behandlingen av Prop. 1 S (2009-2010) ble kap. 
605, post 01 økt med 3,5 mill. kroner til administra
tive utgifter knyttet forslaget om rett til fedrekvote 
for fedre hvor mor har opparbeidet rett til foreldre
penger i en stillingsandel på mindre enn 50 pst. 
Prop. 80 L (2009-2010) ble lagt fram 5. mars 2010 
og endringen trer i kraft 1. juli 2010. Ifm. utarbeidel
sen av lovproposisjonen kom det fram opplysninger 
om at forslaget likevel ikke har administrative kon
sekvenser for Arbeids- og velferdsetaten. Som følge 
av dette foreslås bevilgningen på kap. 605, post 01 
redusert med 3,5 mill. kroner. 

Samlet foreslås bevilgningen på kap. 605, post 
01 redusert med 7,5 mill. kroner. 

Kap. 3605 Arbeids- og velferdsetaten 

Post 01 Administrasjonsvederlag 

Bevilgningen er på 9 mill. kroner. Der anslås nå at 
inntektene på posten vil være om lag 21 mill. kro
ner i 2010. 

Bevilgningen på kap. 3605, post 01 foreslås økt 
med 12 mill. kroner. 

Kap. 611 Pensjoner av statskassen 

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 

Bevilgningen på posten skal dekke utbetalinger for 
visse grupper som ikke har opptjente pensjonsret
tigheter i Statens Pensjonskasse. 

På grunnlag av oppdatert anslag foreslås bevilg

2010 
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ningen på kap. 611, post 01 redusert med 0,7 mill. 
kroner. 

Kap. 612	 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 

Post 22 (Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning 

Post 70 For andre medlemmer av Statens 
Pensjonskasse, overslagsbevilgning 

Bevilgningene på postene foreslås redusert med til 
sammen 553 mill. kroner. Post 01 foreslås redusert 
med 550 mill. kroner, post 22 foreslås økt med 3 
mill. kroner og post 70 foreslås redusert med 6 mill. 
kroner. 

Reduksjonen knytter seg til følgende anslagsen
dringer: 
–	 Anslaget over inntekter fra medlemsinnskudd 

og arbeidsgiverpremie er oppjustert med 223 
mill. kroner. Av dette skyldes om lag 180 mill. 
kroner økte premieinntekter fra arbeidsgiverne 
og 43 mill. kroner økt medlemsinnskudd. Ansla
gene er basert på kjøring av første terminfaktu
ra for 2010. Ajourført informasjon gjør det mulig 
å ta hensyn til oppdatert lønnsgrunnlag og end-
ringer i antall medlemmer. 

–	 Anslaget over utbetalinger til alders- og uføre
pensjoner nedjusteres med 158 mill. kroner. Re
duksjonen skyldes i hovedsak at faktisk utbetal
te pensjoner i 2009 ble lavere enn det som ble 
lagt til grunn for saldert budsjett 2010. Anslaget 
over veksten i antall pensjonister i saldert bud
sjett på 2,8 pst. fra 2009 til 2010 opprettholdes. 

–	 Anslaget over utbetalinger til AFP nedjusteres 
med 134 mill. kroner. Reduksjonen skyldes i ho
vedsak at faktisk utbetalte AFP-pensjoner i 2009 
ble lavere enn det som ble lagt til grunn for sal
dert budsjett 2010. 

–	 Anslaget over refusjoner av pensjoner utbetalt 
på vegne av andre pensjonsordninger (jf. over
føringsavtalen som SPK har inngått med andre 
pensjonsleverandører om overføring av pen
sjonsrettigheter i offentlige tjenestepensjons
ordninger) er oppjustert med 52 mill. kroner. 
Anslaget er basert på faktiske refusjoner i 2009, 
samt gjennomsnittlig vekst de senere år. 

–	 Det foreslås bevilget 3 mill. kroner til sluttopp
gjør på post 22. Utbetalingen gjelder rebereg
ning av sluttoppgjør for Arcus-Gruppen i forbin
delse med at gruppen meldte seg ut av pen
sjonsordningen i Statens Pensjonskasse i 2009. 

–	 Øvrige endringer medfører en netto oppjuste
ring av utgiftsanslaget på om lag 11 mill. kro
ner. 

Kap. 613	 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 

Post 70 For andre medlemmer av Statens 
Pensjonskasse, overslagsbevilgning 

Bevilgningene på postene omfatter en teknisk be
regnet arbeidsgiveravgift av antatt pensjonspremie 
for medlemsvirksomheter i Statens Pensjonskasse 
som ikke betaler premie. Det er foretatt en oppda
tert beregning av bevilgningsbehovet på kapitlet på 
grunnlag av nye estimerte premier for ikke-premie-
betalende virksomhetene per 31.12.2009. 

Bevilgningen på kapitlet foreslås samlet økt 
med 20 mill. kroner. Post 01 foreslås økt med 19 
mill. kroner til 773 mill. kroner, og post 70 foreslås 
økt med 1 mill. kroner til 9 mill. kroner. 

Kap. 614	 Boliglånsordningen i Statens 
Pensjonskasse 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen på posten omfatter utgifter knyttet til 
administrasjon av boliglånsordningen. Anslaget på 
posten er basert på de samme volumforutsetninge
ne som for kapittel 614 for øvrig. 

Bevilgningen på kap. 614, post 01 foreslås økt 
med 7 mill. kroner. 

Post 90 Lån, overslagsbevilgning 

Bevilgningen på posten omfatter utbetaling av nye 
lån samt utlån til beregnede opptjente men ikke – 
betalte renter per 31.12.2010. Anslaget over utbeta
ling av nye lån er økt med 2 500 mill. kroner sam
menlignet med saldert budsjett 2010. Oppjusterin
gen skyldes i hovedsak at anslaget for antall utbe
talte nye lån per uke er økt fra 100 til 140. Anslaget 
er basert på erfaringstall for søknadsinngangen så 
langt i 2010, og må ses i sammenheng med at Sta
tens Pensjonskasse for tiden har en av markedets 
gunstigste renter på boliglån. 

Bevilgningen på kap. 614, post 90 foreslås økt 
med 2 500 mill. kroner til 8 500 mill. kroner. 

Kap. 3614	 Boliglånsordningen i Statens 
Pensjonskasse 

Post 01 Gebyrer på lån 

Bevilgningen er på 18 mill. kroner i saldert bud
sjett. Gebyrinntektene anslås økt med 5 mill. kro
ner basert på de samme volumforutsetningene som 
for kapittel 614 og kapittel 3614 for øvrig. 

Bevilgningen på kap. 3614, post 01 foreslås økt 
med 5 mill. kroner. 
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Post 90 Tilbakebetaling av lån 

Posten omfatter ordinære avdrag, innfrielser og til
bakeføring av opptjente men ikke-betalte renter per 
1.1.2010. Anslaget på posten foreslås økt med 900 
mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 
2010. Anslåtte innfrielser per måned i 2010 foreslås 
oppjustert fra 350 i saldert budsjett til 425. I tillegg 
er det foretatt en oppjustering av årlige forventede 
avdrag. Basert på disse forutsetningene legges det 
nå til grunn en tilbakebetaling av lån på 4,4 mrd. 
kroner. 

Bevilgningen på kap. 3614, post 90 foreslås økt 
med 900 mill. kroner. 

Kap. 615	 Yrkesskadeforsikring 

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 

Bevilgningen på posten gjelder utgifter til yrkess
kadeutbetalinger og Statens Pensjonskasses kost
nader ved å administrere yrkesskadeordningen. 

Det er foretatt en oppdatert beregning av be
vilgningsbehovet på posten basert på faktiske er
statningsutbetalinger i 2009, samt forventet vekst i 
utbetalingene som følge av at den demografiske ut
viklingen. Videre er det tatt hensyn til at faktisk be
regnet avgift til Arbeids- og velferdsetaten i 2010 er 
lavere enn det som ble lagt til grunn i saldert bud
sjett 2010. Avgiften til Arbeids- og velferdsetaten 
beregnes og betales etterskuddsvis basert på faktis
ke erstatningsutbetalinger året før. 

Bevilgningen på kap. 615, post 01 foreslås redu
sert med 7 mill. kroner 

Kap. 3615 Yrkesskadeforsikring 

Post 01 Premieinntekter 

Bevilgningen på posten gjelder innbetaling av yr
kesskadeforsikringspremie. Det er foretatt en opp
datert beregning av anslåtte premieinntekter basert 
på premiegrunnlaget for 2009, og effekten av nye 
premiesatser for 2010. 

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 3615, 
post 01 med 10 mill. kroner. 

Kap. 616	 Gruppelivsforsikring 

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 

Bevilgningen på posten skal dekke utgifter til grup
pelivsutbetalinger, samt Statens Pensjonskasse si
ne kostnader ved å administrere gruppelivsordnin
gen. Endringer vedtatt i forbindelse med tariffopp
gjøret våren 2008 medførte en forbedret gruppelivs
dekning gjeldende fra 1. mai 2008. Anslaget er ba

sert på utbetalte erstatninger i 2009, som var det 
første hele året med en forbedret gruppelivsdek
ning. Det gjøres oppmerksom på at siden 2009 var 
det første hele året med erfaringstall for utbetalt er
statning med forbedret dekning, så knytter det seg 
usikkerhet til anslaget for 2010. 

Bevilgningen på kap. 616, post 01 foreslås økt 
med 11 mill. kroner 

Kap. 3616 Gruppelivsforsikring 

Post 01 Premieinntekter 

Bevilgningen på posten skal dekke premieinntek
ter fra de virksomhetene som betaler gruppeliv
spremie direkte til Statens Pensjonskasse. Det er 
foretatt en oppdatert beregning av anslåtte premi
einntekter basert på premiegrunnlaget for 2009, 
korrigert for effekten av nye premiesatser for 2010. 

På bakgrunn av de oppdaterte anslagene fore
slås det å øke bevilgningen på kap. 3616, post 01 
med 4 mill. kroner. 

Kap. 621	 Tilskudd til sosiale tjenester og 
sosial inkludering 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Økonomirådstelefonen 

I regi av arbeids- og velferdsforvaltningen ble det 
høsten 2009 etablert en telefontjeneste – 
800GJELD – som retter seg mot personer som har 
økonomiske problemer. Økonomirådstelefonen 
skal gjøre økonomisk rådgivning lettere tilgjenge
lig og bidra til at personer med betalingsproblemer 
kommer raskere i gang med å finne en løsning. I 
2010 vil telefontjenesten ha fullt driftsår. Midler til 
tiltak innenfor økonomisk rådgivning er bevilget 
over kap. 621, post 63. Denne bevilgningen skal 
blant annet dekke kompetanse- og utviklingstiltak 
som retter seg mot ansatte i kommunene og kom
munale tjenester. Økonomirådstelefonen er en 
landsdekkende tjeneste og et supplement til det 
kommunale tjenestetilbudet. Det foreslås derfor at 
midlene til drift av rådgivningstelefonen isteden be
vilges over kap. 621, post 21. 

Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 
621, post 21 med 2,065 mill. kroner mot tilsvarende 
reduksjon på kap. 621, post 63. 
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Post 62 Kvalifiseringsprogrammet 

Beregning av de samlede kommunale 
merkostnadene for kvalifiseringsprogrammet i 

I saldert budsjett 2010 er det bevilget 769,0 mill. 
kroner til dekning av kommunale merkostnader 
knyttet til kvalifiseringsprogrammet, Kostnadsbe
regningen bygger på at det i 2010 vil være gjennom
snittlig 9 600 deltakere i programmet. Det framgår 
av Prop. 1 S (2009-2010) at kostnadsberegningene 
baserer seg på et usikkert grunnlag, og at man i lys 
av gjennomføringen i 2009 vil foreta en ny vurde
ring av forutsetningene som er lagt til grunn, samt 
hva som er et realistisk nivå på gjennomsnittlig an
tall deltakere og samlede kommunale merkostna
der for 2010. 

Antall deltakere i programmet var per 31. de
sember 2009 på 8 459 personer, dvs. tett opp mot 
utgangsnivået for antall deltakere (8 850), som var 
lagt til grunn for bevilgningen i 2009. Antall delta
kere ved utgangen av mars 2010 var 8 894, dvs. en 
nettoøkning på 435 deltakere siden 31. desember 
2009. Dette innebærer en noe svakere aktivitets
vekst enn det som ligger til grunn for bevilgningen 
i 2010. Basert på erfaringer fra gjennomføringen i 
tidligere år, samt det at mange kommuner nå etter 
hvert har kommet godt i gang med gjennomførin
gen, vurderes forutsetningen om gjennomsnittlig 
9 600 deltakere i programmet i 2010 likevel som 
realistisk. Det legges opp til en tett oppfølging av 
gjennomføringen for å bidra til at alle som fyller vil
kårene for deltakelse kan få et godt tilbud så raskt 
som mulig. 

En gjennomgang av forutsetningene for bevilg
ningen til dekning av kommunale merkostnader vi
ser ingen vesentlige avvik i kostnadene pr. deltaker 
i forhold til det som er lagt til grunn for bevilgnin
gen i 2010, jf. Prop. 1 S (2009-2010) og Innst. 15 S 
(2009-2010). Gjennomgangen er drøftet med KS. 
KS legger til grunn samme vurdering av utviklin
gen i antall deltakere, men stiller spørsmål ved om 
de kommunale merkostnadene pr. deltaker er satt 
noe for lavt. 

Det foreslås ikke endringer i bevilgningen på 
kap. 621, post 62. 

Fordeling av midler til kommunene 

Fordelingen av midler til den enkelte kommune tar 
utgangspunkt i en fordeling basert på sosialhjelps
nøkkelen i inntektssystemet, der denne er justert 
for tidspunktet NAV-kontoret er etablert og et be
regnet forløp for antall deltakere i den enkelte kom
mune. 

Fordi tilskuddet er beregnet og blir fordelt med 
utgangspunkt i et beregnet forløp, er det ikke nød
vendigvis samsvar mellom det aktivitetsnivået til
skuddet er ment å dekke og det faktiske aktivitets
nivået i kommunene. Det er imidlertid forutsatt at 
eventuelt ubenyttede midler til kvalifiseringspro
grammet ett år brukes til samme formål i senere år. 

Innlemming av bevilgningen i rammetilskuddet til 
kommunene 

Regjeringen foreslår i Kommuneøkonomiproposi
sjonen 2011 å innlemme bevilgningen på kap. 621, 
post 62 i rammetilskuddet til kommunene fra 2011. 
Bevilgningen gis i 2011 som en særskilt fordeling 
innenfor rammetilskuddet. 

Det vil i forbindelse med statsbudsjettet for 
2011 bli foretatt en ny vurdering av forutsetningene 
lagt til grunn ved beregningen av merkostnadene 
for kommunene knyttet til programmet. 

Post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte 

Økonomirådstelefonen 

Det foreslås å overføre 2,1 mill. kroner fra kap. 621, 
post 63 til kap. 621, post 21 til drift av Økonomiråd
stelefonen. Det vises til nærmere omtale under kap. 
621, post 21 ovenfor. 

Bevilgningen på kap. 621, post 63 foreslås redu
sert med 2,065 mill. kroner. 

Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak 

Post 21 Forsøk, utviklingstiltak m.v. 

Arbeids- og utdanningsreiser 

I statsbudsjettet for 2010 er det avsatt 18,6 mill. kro
ner til forsøksordningen med arbeids- og utdan
ningsreiser, jf. Prop. 1 S (2009-2010) og Innst. 5 S 
(2009-2010). Arbeids- og utdanningsreiser er ikke 
en rettighetsbasert ordning. Innvilgelse av nye søk
nader forutsetter derfor at det er ledige midler. 

For å dekke utgiftene knyttet til brukere som 
kom inn i ordningen mot slutten av 2009, og for å 
kunne ta inn noen nye brukere, foreslås det å øke 
bevilgningen knyttet til arbeids- og utdanningsrei
ser med 3,8 mill. kroner. 

I Innst. 15 S (2009-2010) ba flertallet i arbeids
og sosialkomiteen om en evaluering av forsøksord
ningen. Ordningen gjennomgås nå med sikte på en 
nærmere omtale i Prop. 1 S (2010-2011). 

Bevilgningen på kap 634, post 21 foreslås økt 
med 3,8 mill. kroner. 
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Post 76 Tiltak for arbeidssøkere 

Bevilgningsbehov og tiltaksnivå 

I Prop. 1 S (2009-2010) for Arbeids- og inklude
ringsdepartementet framkommer det at bevilgnin
gen under kap. 634, post 76 Tiltak for arbeidssøke
re under visse forutsetninger om tiltakenes priser 
og sammensetning, vil gi rom for å gjennomføre et 
gjennomsnittlig nivå på om lag 78 200 tiltaksplasser 
i 2010. Innsatsen er rettet inn mot ledige med mo
derat bistandsbehov, herunder utsatte grupper 
som ungdom, langtidsledige og innvandrere, og 
personer med nedsatt arbeidsevne. Det ble videre 
lagt til grunn at tiltakene skulle baseres på den en
kelte arbeidssøkers forutsetninger og behov på 
grunnlag av systematiske behovs- og arbeidsevne
vurderinger. 

Grunnet en regnefeil ga saldert budsjett kun 
rom for om lag 75 000 plasser, gitt de forutsetnin
ger om tiltakssammensetning og priser som lå til 
grunn for Prop. 1 S (2009-2010). I brev til Stortinget 
av 6.11.2009 gjorde Arbeids- og inkluderingsdepar
tementet oppmerksom på feilen. Samtidig opplyste 
departementet om at Arbeids- og velferdsetaten vil
le bli bedt om å gjennomføre om lag 78 200 plasser i 
gjennomsnitt første halvår 2010, og at man ville 
komme tilbake med en ny vurdering av behovet for 
tiltaksplasser og en eventuell bevilgningsendring 
for 2010 i forbindelse med Revidert nasjonalbud
sjett 2010. Dersom en nå skulle legge opp til 78 200 
plasser i gjennomsnitt i 2010, gitt de forutsetninger 
om tiltakssammensetning og priser som lå til grunn 
for Prop. 1 S (2009-2010), så ville dette isolert sett 
medføre et økt bevilgningsbehov på 177 mill. kro
ner, og 143 mill. kroner i økt tilsagnsfullmakt, sam
let sett et økt ressursbehov på 320 mill. kroner i for-
hold til saldert budsjett. 

Situasjonen på arbeidsmarkedet har, sammen 
med behovet for bistand til personer med nedsatt 
arbeidsevne, en sentral rolle i vurderingen av nivå
et for arbeidsmarkedstiltak. Etter en periode med 
en viss nedgang i sysselsettingen og økt arbeidsle
dighet, er det nå tegn til en mer stabil utvikling. Ar
beidsledigheten i 2010, målt ved Statistisk sentral
byrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) anslås nå til 
om lag 3 1/2 pst. av arbeidsstyrken. Dette er 1/4 
prosentpoeng lavere enn anslaget i Nasjonalbud
sjettet 2010. Bruk av arbeidsevnevurderinger viser 
likevel at det fortsatt er grupper med stort behov 
for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid. 

I statsbudsjettet for 2009 ble utdanning som ar
beidsmarkedstiltak overført fra en overslagsbevilg
ning under folketrygden til den rammestyrte til
taksbevilgningen på kap. 634, post 76. Den faktiske 

tiltaksgjennomføringen i 2009 og hittil i 2010 har 
vist at behovet for dette tiltaket er lavere enn for
ventet. Det er i større grad behov for å gjennomføre 
andre typer tiltak som anses mer hensiktsmessige 
og bedre tilpasset brukernes behov, men som er 
dyrere. En slik vridning av tiltakssammensetningen 
vil føre til høyere gjennomsnittlig pris for tiltak enn 
det som ble lagt til grunn i Prop. 1 S (2009-2010). 

For å legge til rette for endringer i tiltakssam
mensetning, foreslår Regjeringen en betydelig øk
ning av ressursene til arbeidsmarkedstiltak i 2010, i 
forhold til saldert budsjett. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til ar
beidsmarkedstiltak med 267 mill. kroner for å rette 
opp regnefeilen fra Prop. 1 S samt ta hensyn til end-
ret tiltakssammensetning. I tillegg kommer 75 mill. 
kroner av de overførte midlene på posten fra 2009 
til 2010, som kan benyttes til gjennomføring av til
taksplasser i 2010. 20 mill. kroner foreslås omdispo
nert til Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett, jf. 
nærmere omtale nedenfor, slik at forslag til netto 
bevilgningsøkning på kap. 634, post 76 blir 247 mill. 
kroner. Forslaget til bevilgningsøkning medfører i 
tillegg et økt samlet behov for tilsagnsfullmakter på 
110 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak. 
Med forslaget til bevilgning og tilsagnsfullmakt an
slås den totale rammen under kap. 634, post 76 å gi 
rom for om lag 75 000 tiltaksplasser i gjennomsnitt 
for 2010. Dette er noe lavere enn lagt opp til i Nasjo
nalbudsjettet 2010, og må ses i lys av utviklingen på 
arbeidsmarkedet og at tiltakene i større grad er til
passet brukernes behov. Antallet tiltaksplasser som 
kan realiseres med den gitte bevilgningen er noe 
usikkert, bl.a. som følge av endringer i tiltakssam
mensetning og tiltakspriser. 

Omdisponering til kap. 605, post 01 

Det foreslås at det omdisponeres 20 mill. kroner fra 
kap. 634, post 76 til Arbeids- og velferdsetatens 
driftskapittel, kap. 605, post 01. Omdisponeringen 
har sammenheng med at forsøket med utdannings
vikariater og utdanningspermisjoner, som var et til
tak innenfor IA-samarbeidet, ble avsluttet ved ut
gangen av 2009, og at 20 mill. kroner i 2010 kan nyt
tes til andre formål. Midlene vil bli benyttet til utvik
lingsarbeid knyttet til tiltak i ny IA-avtale av 24. fe
bruar 2010. 

Fullmakt til å omdisponere midler fra kap. 634, 
post 76 til kap. 605, post 01 

I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2009
2010) ble det gitt samtykke til at Arbeids- og inklu
deringsdepartementet i 2010 kan omdisponere inn
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til 40 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstil
tak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 605 Ar
beids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter. Full
makten ble opprinnelig gitt ifm. at det i 2002 ble 
igangsatt et forsøk for å sikre raskere avklaring av 
yrkeshemmede arbeidssøkere. Regjeringen fore
slår å presisere kriteriene for bruk av omdispone
ringsfullmakten for å knytte bruk av fullmakten ty
deligere opp mot dens opprinnelige formål. 

Det legges til grunn at omdisponeringsfullmak
ten kan tas i bruk når følgende forutsetninger er 
oppfylt: 
–	 Hvis det er rom for å omdisponere midler fra 

kap. 634, post 76, det vil si at det ligger an til et 
underforbruk for året som helhet, og at under
forbruket følger av manglende avklaringsarbeid 
i Arbeids- og velferdsetaten. 

–	 Hvis det samtidig er behov for ekstra midler i 
Arbeids- og velferdsetatens arbeid til avklaring, 
slik at ventetider kan reduseres og tiltaksbru
ken økes innenfor det planlagte tiltaksnivået for 
det gjeldende året. 

Det foreslås ingen endringer i ordlyden i selve om
disponeringsfullmakten. 

Salg av statens aksjer i tre arbeidsmarkedsbedrifter 

Arbeidsdepartementet har solgt sine aksjer i ar
beidsmarkedsbedriftene Itas amb AS (tidl. Industri
tjeneste AS), AS Rehabil og Adaptor AS (tidl. Blin
des Produkter AS). I Itas amb AS har også Justisde
partementet inngått på eiersiden, og nå solgt seg 
ut. 

Stortinget ga sin tilslutning til salg av statens ak
sjer i de nevnte bedriftene gjennom behandling av 
St.prp. nr. 20 (2005–2006), jf. Innst.S. nr.47 (2005– 
2006) fra arbeids- og sosialkomiteen. Salgene ble 
avsluttet i ultimo 2009 og primo 2010. 

Oppsummering 

Bevilgningen på kap. 634, post 76 foreslås til sam-
men økt med 247,0 mill. kroner. 

Kap. 635 Ventelønn 

Post 01	 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 

Det forventes nå en gjennomsnittlig beholdning 
ventelønnsmottagere på om lag 900 personer i 
2010. Dette er en reduksjon på 70 personer i for-
hold til anslaget som ble lagt til grunn for saldert 
budsjett 2010. I tillegg anslås den gjennomsnittlige 
ytelsen å bli noe lavere. På denne bakgrunn anslås 

utbetalinger av ventelønn til om lag 190 mill. kroner 
i 2010, hvilket innebærer en reduksjon på 20 mill. 
kroner sammenliknet med saldert budsjett. 

Det foreslås at bevilgningen på kap. 635, post 01 
reduseres med 20 mill. kroner. 

Kap. 3635 Ventelønn 

Post 01	 Refusjon statlig virksomhet mv. 

Andelen refusjonspliktige ventelønnsmottakere vil 
avhenge av utviklingen i antall mottakere, og tilgan
gen av antall mottakere med fulle refusjonskrav. 
Det legges nå til grunn en gjennomsnittlig refu
sjonsandel på 26 pst. for 2010. Dette innebærer at 
samlede refusjonsinnbetalinger i 2010 kan anslås til 
om lag 49 mill. kroner. 

Det foreslås at bevilgningen på kap. 3635, post 
01 reduseres med 4 mill. kroner. 

Post 85	 Innfordring av feilutbetaling av ventelønn 

På bakgrunn av reduksjonen i utbetalinger til ven
telønn foreslås det at bevilgningen på kap. 3635, 
post 85 reduseres med 0,3 mill. kroner til 1,9 mill. 
kroner. 

Kap. 640 Arbeidstilsynet 

Post 01	 Driftsutgifter 

Regjeringen har besluttet at tilsynsmyndigheten 
med arbeidsmiljøet for flygende personell i sivil 
luftfart i sin helhet skal overføres til Luftfartstilsy
net. 

Midler tilsvarende ett årsverk inklusiv sosiale 
kostnader og administrasjonskostnader foreslås 
overført fra Arbeidsdepartementet til Samferdsels
departementet for å kompensere Luftfartstilsynet 
for de arbeidsoppgaver som overtas fra Arbeidstil
synet. 

Planlagt ikrafttredelse gjennom forskriftsen
dring er satt til 1. juli 2010. Midler for annet halvår 
2010 foreslås derfor overført til Luftfartstilsynet. 

Bevilgningen på kap. 640, post 01 foreslås redu
sert med 0,5 mill. kroner mot tilsvarende økning på 
kap. 1313, post 01 Driftsutgifter under Samferdsels
departementet. 

Kap. 646 Pionerdykkere i Nordsjøen 

Post 70	 (Ny) Tilskudd til pionerdykkere, 
overslagsbevilgning 

Det er ingen bevilgning på posten i 2010. Bakgrun
nen for dette er at det per august 2009 ikke forelå 
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flere ubehandlede søknader om kompensasjon for 
pionerdykkere. 

Av Stortingets Innst. S. nr. 137 (2003-2004) 
framgår bl.a. følgende: 

«Ordningen trer i kraft 1. juli 2004. Søknader 
må være innkommet innen 1. juli 2006, likevel 
slik at en søknad om mulig også kan behandles 
senere, dersom det foreligger særlige omsten
digheter og fristoversettelsen ikke er forsette
lig.» 

Det er sent i 2009 tilkommet fire nye søknader 
til Nemnd for pionerdykkere i Nordsjøen. To av dis-
se er innvilget og to er til behandling. 

Kap. 646, post 70 foreslås bevilget med 15 mill. 
kroner. 

Kap. 664 Pensjonstrygden for sjømenn 

Post 70 Tilskudd 

Bevilgningen er på 535 mill. kroner. Bevilgningen 
består av tilskudd til dekning av krigsfartstillegg 
mv. etter sjømannspensjonstrygdloven § 15, og til
skudd som skal dekke trygdens underskudd i hen-
hold til statsgarantien. 

Antall arbeidstakere som trekkes for pensjons
avgift i 2010 ser ut til å bli noe høyere enn lagt til 
grunn for saldert budsjett. Dette innebærer en øk
ning i avgiftsinntektene og dermed reduksjon i 
trygdens underskudd. I tillegg nedjusteres anslaget 
for pensjonsutgifter med om lag 1 pst. sammenlig
net med saldert budsjett. De budsjettmessige virk
ningene anslås til 57 mill. kroner i redusert statstil
skudd på kapittel 664, post 70. 

Bevilgningen på kap. 664, post 70 foreslås redu
sert med 57 mill. kroner. 

Kap. 666 Avtalefestet pensjon 

Post 70 Tilskudd 

Bevilgningen er på 1 415 mill. kroner i saldert bud
sjett. 

Veksten i antall pensjonister med avtalefestet 
pensjon i 2010 ut til å bli noe høyere enn lagt til 
grunn i saldert budsjett. I saldert budsjett er det 
lagt til grunn en vekst i gjennomsnittlig antall pen
sjonister i 2010 på 8,7 pst. Oppdaterte anslag viser 
at veksten nå ser ut til å bli på 14 pst. 

Bevilgningen på kap. 666, post 70 foreslås økt 
med 100 mill. kroner. 

Kap. 2470 Statens Pensjonskasse 

Post 24 Driftsresultat 

Det foreslås å øke resultatkravet for Statens Pen
sjonskasse med 12,6 mill. kroner. Denne endringen 
relaterer seg til endringer på underpost 24.3 Av
skrivninger og 24.4 Renter av statens kapital, jf. om-
tale nedenfor. Forslaget består av følgende enkelte
lementer: 

Post 24.1 Driftsinntekter 

For å skaffe inndekning for økte driftsutgifter fore
slås driftsinntektene økt med 15,2 mill. kroner til 
462,29 mill. kroner. Økningen skyldes bl.a. økte tje
nestepriser for å dekke økte følgekostnader knyttet 
til gjennomføringen av pensjonsreformen og ny of
fentlig tjenestepensjonsordning, samt økte kostna
der som følge av økt volum innen låneområdet, jf. 
kap. 614 og 3614. 

Post 24.2 Driftsutgifter 

Driftsutgiftene foreslås økt med 15,2 mill. kroner til 
386,5 mill kroner. Økningen skyldes bl.a. økte føl
gekostnader knyttet til gjennomføringen av pen
sjonsreformen og ny offentlig tjenestepensjonsord
ning, samt økte kostnader som følge av økt volum 
innen låneområdet, jf. kap. 614 og 3614, samt omta
le under post 24.1. 

Nærmere om følgekostnader PERFORM 

Det er behov for økt bemanning på saksbehand
lingssiden i Statens Pensjonskasse i andre halvår i 
2010. Dette skyldes at den maskinelle støtten til 
saksbehandlingen vil være lavere enn opprinnelig 
forutsatt. Det legges nå til grunn at 15 pst. av nye 
pensjoner må behandles manuelt ved innføringen 
av nytt regelverk 1.1.2011 i forhold til 95 pst. ved 
ferdigstillelse av prosjektet. Dette innebærer en øk
ning i anslaget for manuell saksbehandling på an
slagsvis 2 100 saker i andre halvår 2010, med utbe
taling fra 1. januar 2011. For mer utfyllende omtale 
av PERFORM, vises det til post 45 Større utstyrsan
skaffelser og vedlikehold. 

Post 24.3 Avskrivninger 

Oppdatert avskrivningsberegning viser en reduk
sjon på om lag 14,9 mill. kroner sammenlignet med 
saldert budsjett 2010. Reduksjonen skyldes i hoved
sak at sluttførte aktiveringer i 2009, som inngår i av
skrivningsgrunnlaget for 2010, ble noe lavere enn 
forutsatt i saldert budsjett 2010. 
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Post 24.4 Renter av statens kapital 

Oppdatert beregning av renter av statens kapital i 
2010 medfører en økning på 2,3 mill. kroner sam
menlignet med saldert budsjett 2010. 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 

Bevilgningen på posten gjelder investeringer knyt
tet til nytt pensjonssystem (PERFORM) samt øvri
ge tjenesteområder i Statens Pensjonskasse. 

Statens Pensjonskasse må skifte ut pensjonssy
stemet sitt for å være i stand til å videreføre den 
daglige driften, samt implementere maskinell støtte 
for endringene i pensjonsreformen og ny offentlige 
tjenestepensjonsordning. Det må i denne sammen
heng gjennomføres flere nødvendige endringer i 
Statens Pensjonskasses IT-infrastruktur. 

PERFORM-prosjektet startet opp i første halv
del av 2008, og gjennomgikk en ekstern kvalitets
sikring (KS2) i august 2008 og en revidert KS2 i fe
bruar 2009. Vedtatt kostnadsramme for prosjektet 
er på 888 mill. kroner, mens prosjektets styrings
ramme er på 656 mill. kroner. 

Konsulentselskapet Metier har i 2010 foretatt 
en ny ekstern kvalitetssikring av prosjektet (KS2). 
Ut fra KS2-evalueringen foreslås det å justere bud
sjettanslaget på kap. 2470, post 45, for 2010. I tillegg 
foreslås det å øke styrings- og kostnadsrammen for 
PERFORM-prosjektet. Hovedårsakene til denne 
økningen er bl.a. følgende: 
–	 De opprinnelige forutsetningene for prosjektet 

har endret seg siden prosjektets oppstart, jf. av
tale om ny offentlige tjenestepensjonsordning i 
mai 2009. Endelige regelverksavklaringer knyt
tet til ny offentlig tjenestepensjonsordning er 
kommet noe senere enn tidligere antatt. Dette 
har påvirket fremdriften i prosjektet. 

–	 Den opprinnelige estimeringsmodellen for å es
timere kostnadene til PERFORM før oppstart av 
prosjektet hadde vesentlige mangler, noe som 
ble påpekt i KS2-gjennomgangen i 2008. Det 
har derfor vært behov for å se på kostnadsesti
matene på nytt. Det er økte estimater for tids
bruk og kostnader knyttet til systemutviklingen 
som er hovedforklaringen på de økte kostnade
ne. 

Forslag til ny styrings- og kostnadsramme for 
investeringsprogrammet PERFORM 

Basert på den oppdaterte kvalitetssikringen fore
slås følgende justering av styrings- og kostnads
rammen for prosjektet: 

–	 Ny kostnadsramme: 1 287 mill. kroner (økt fra 
gjeldende ramme på 888 mill. kroner). Dette er 
samlet kostnadsramme for prosjektet (P85). Ro
mertallsfullmakt i Prop. 1 S (2009-2010) foreslås 
endret i samsvar med dette. 

–	 Ny styringsramme: 1 006 mill. kroner (økt fra 
gjeldende ramme på 664 mill. kroner). 

Risikovurdering av PERFORM 

I forbindelse med den fornyede KS2-gjennomgan-
gen av PERFORM vurderes det som realistisk at 
systemutviklingen er kommet tilstrekkelig langt til 
at Statens Pensjonskasse vil være i stand til å møte 
pensjonsreformen når den trer i kraft 1.1.2011. 
Denne vurderingen forutsetter imidlertid en utvi
det økonomisk ramme og at det gjennomføres til
tak i Statens Pensjonskasses prosjektstyring. 

Kvalitetssikringen understreker imidlertid at 
«sannsynligheten for at PERFORM blir et 100 pst. 
vellykket prosjekt i henhold til målbildet 1.1.2011 
er begrenset». Dette innebærer at Statens Pen
sjonskasse må prioriterer de prosesser og den 
funksjonalitet som best underbygger produksjons
målet i linjen (85 pst. maskinell behandling av sa
ker etter nytt regelverk) når pensjonsreformen trer 
i kraft. 

Arbeidsdepartementet er i ferd med å følge opp 
anbefalingene fra KS2-gjennomgangen med sikte 
på å redusere risikoen i prosjektet. Det er iverksatt 
tiltak for å utnytte kapasiteten i prosjektet med sik
te på å få bedre tid til å håndtere eventuelle uforut
sette hendelser. 

Forslag til bevilgningsendring i 2010-budsjettet 

Vedtatt ramme på kap. 2470, post 45 for 2010 er 
285,9 mill. kroner. Av denne rammen er 256,8 mill. 
kroner avsatt til investeringsprogrammet PER
FORM. Det foreslås en bevilgningsøkning til PER-
FORM-prosjektet i 2010 med 60,0 mill. kroner. Be
vilgningen på kap. 2470, post 45 foreslås dermed 
økt med 60 mill. kroner, fra 285,943 mill. kroner til 
345,943 mill. kroner. 

Kap. 2541 Dagpenger 

Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning 

I 2009 var de samlede utbetalingene til dagpenger 
på 9 749 mill. kroner. I saldert budsjett for 2010 er 
dagpengebevilgningen anslått til 13 140 mill. kro
ner. Dette representerte en økning på om lag 35 
pst. sammenliknet med utbetalingene i 2009. 
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Ledigheten har vært relativt stabil hittil i år (per 
mars 2010) samtidig som andelen ledige med dag
penger har økt noe de siste månedene. Sammenlik
net med tidligere anslag legges det nå til grunn et 
noe lavere gjennomsnittlig ledighetsnivå i 2010, jf. 
omtale av utviklingen på arbeidsmarkedet i Revi
dert nasjonalbudsjett, jf. Meld. St. 2 (2009-2010). 
For 2010 foreslås nå en dagpengebevilgning på 12,2 
mrd. kroner, dvs. en nedgang på 940 mill. kroner 
sammenliknet med saldert budsjett for 2010. 

Feil i statistikken for registrerte arbeidsledige 

Arbeids- og velferdsdirektoratet meddelte i utgan
gen av mars at tallene over registrerte arbeidsledi
ge har vært for høye siden oktober 2008. Dette 
skyldes en feil i NAVs fagsystemer ved innføring av 
ny metodikk for arbeidsevnevurdering som startet i 
oktober 2008. Enkelte personer uten arbeid, men 
som ikke var friske nok til å kunne ta arbeid, ble 
feilaktig kategorisert som arbeidssøkere. Størrel
sen på feilen har økt over tid, og ved utgangen av 
februar 2010 var tallet for helt ledige om lag 4 700 
for høyt. Ledigheten var i 2009 i gjennomsnitt på 
69 400 helt ledige og ikke 70 400 som tidligere pu
blisert. Arbeids- og velferdsdirektoratet arbeider 
med å kvalitetssikre tallene og vil offentliggjøre en 
ny statistikk med korrigerte månedstall for 2009 og 
2010. 

Bevilgningen på kap. 2541, post 70 foreslås re
dusert med 940 mill. kroner. 

Kap. 5705	 Refusjon av dagpenger 

Post 01	 Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved 
konkurs 

Arbeids- og velferdsetaten forskutterer dagpenger 
til personer som blir omfattet av konkurs. Inntekte
ne på denne posten er knyttet til refusjon av dag
penger i forbindelse med lønnsgaranti ved kon
kurs. Det er vanligvis et etterslep fra åpnede kon
kurser til faktisk innbetalte refusjoner av dagpen
ger. Det er forventet en vekst i refusjoner sammen
lignet med det som lå til grunn for saldert budsjett. 
Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 10 mill. 
kroner til 75 mill. kroner. 

Bevilgningen på kap. 5705, post 01 foreslås økt 
med 10 mill. kroner. 

Post 03	 Refusjon av dagpenger fra EØS land 

Arbeids- og velferdsetaten utbetaler dagpenger til 
EØS-borgere med dagpengerettigheter fra andre 
EØS-land mens de søker arbeid i Norge. Arbeids
og velferdsetaten søker i etterkant om refundering 

av sitt utlegg fra den enkeltes hjemland. Det er for
ventet en liten vekst i refusjonene sammenliknet 
med det som lå til grunn for saldert budsjett. På 
usikkert grunnlag foreslås det å øke bevilgningen 
med 400 000 kroner til 3 mill. kroner. 

Bevilgningen på kap. 5705, post 03 foreslås økt 
med 0,4 mill. kroner. 

Kap. 2542	 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs mv. 

Post 70	 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs 
mv., overslagsbevilgning 

Utbetalingene gjennom lønnsgarantiordningen er 
sterkt konjunkturavhengige. Det er først og fremst 
antallet konkurser på landsbasis, antallet ansatte og 
lønnsnivået for disse som påvirker den samlede ut
betaling. Økonomien i det enkelte konkursbo har 
også stor betydning for utbetalingene og mulighe
tene for innkreving av dividende. 

Utviklingen i antall konkurser og antall nye sa-
ker/boer innrapportert gjennom 2009 viser en avta
gende vekst i forhold til 2008. Det er en svak nedad
gående trend i antall konkurser og antall nye saker 
innrapportert til lønnsgarantienheten på slutten av 
2009. 

Utviklingen i antall konkurser og inngangen av 
nye saker til lønnsgarantienheten i 2010 er svært 
usikker. Arbeids- og velferdsdirektoratet anslår på 
grunn av utviklingen i antall konkurser på landsba
sis i 2009, og prognoser fra bl.a. SSB, en viss stabili
sering av antall nyåpnede konkurser på landsbasis i 
2010. Dette er antatt også å bidra til at antall nye 
konkurser til lønnsgarantienheten fremover vil sta
bilisere seg på et litt lavere nivå enn i 2009. 

Høy saksinngang har vært en medvirkende år
sak til at antall saker i restanse økte gjennnom 
2009. Det legges opp til en gradvis nedbygging av 
antallet restansesaker i løpet av 2010, og dette vil 
isolert sett bidra til økte utgifter i 2010. 

De samlede utbetalingene i lønnsgarantiordnin
gen i 2010 anslås å øke med om lag 100 mill. kroner 
sammenliknet med anslaget som ligger til grunn 
for saldert budsjett, til om lag 950 mill. kroner. 

Bevilgningen på kap. 2542, post 70 foreslås økt 
med 100 mill. kroner. 

Kap. 5704	 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs mv. 

Post 02	 Dividende 

Bevilgningen er på 235 mill. kroner. 
Dividenden, det vil si den delen av statens 

lønnsgarantiutbetalinger det er dekning for i kon
kursbo, kan til en viss grad ses i sammenheng med 
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endringene i utbetalingene, samt den generelle 
økonomiske situasjon i boene. Innbetalingene rela
terer seg til både innværende og tidligere års utbe
talinger. Det er et betydelig etterslep i innkreving 
av dividenden fra utbetalingene er foretatt. 

Dividendeinngangen i 2010 er svært vanskelig å 
anslå. Utviklingen i utbetalinger til lønnkrav i 2008 
og 2009 skulle normalt tilsi en betydelig økning i di
videndeinngangen. Dividendeinngangen i 2009 var 
imidlertid lavere enn forventet, sett i forhold til an
tall konkurser. Dette kan ha sammenheng med at 
konkurssammensetningen var annerledes enn tidli
gere år, og at konkurser nå kommer i bransjer/næ-
ringer hvor det er dårligere muligheter til å kreve 
inn dividende. På usikkert grunnlag anslås det der-
for en dividendeinngang på 180 mill. kroner i 2010, 
om lag 55 mill. kroner lavere enn anslaget i saldert 
budsjett. 

Bevilgningen på kap. 5704, post 02 foreslås re
dusert med 55 mill. kroner. 

Kap. 2620 Stønad til enslig mor eller far 

Post 70	 Overgangsstønad, overslagsbevilgning 

Bevilgningen er på 2 722 mill. kroner. På grunnlag 
av regnskapstall og statistikk ved utgangen av fe
bruar 2010 anslås nå utgiftene til 2 532 mill. kroner. 
Utgiftsreduksjonen skyldes noe lavere vekst i antall 
mottakere av overgangsstønad enn det som var lagt 
til grunn for saldert budsjett 2010. Det legges nå til 
grunn at antall enslige forsørgere med overgangs
tønad vil øke med 5 pst. i 2010, mot 7 pst. i saldert 
budsjett. 

Bevilgningen på kap. 2620, post 70 foreslås re
dusert med 190 mill. kroner. 

Kap. 2650 Sykepenger 

Post 70	 Sykepenger for arbeidstakere mv., 
overslagsbevilgning 

Bevilgningen er på 32 840 mill. kroner. Bevilgnin
gen foreslås økt med 590 mill. Oppjusteringen skyl
des primært at utgiftene i 2009 ble høyere enn tid
ligere antatt. Antall sykepengedager betalt av folke
trygden per sysselsatt økte fra om lag 9,6 dager i 
2008 til 10,5 dager i 2009. Dette tilsvarer en fravær
svekst per sysselsatt på nærmere 10 pst., mot antatt 
7 pst. i saldert budsjett. Nivået på sykepengeutgifte
ne ved inngangen til 2010 ble dermed betydelig hø
yere enn tidligere anslått. For 2010 opprettholdes 
anslaget over fraværsutviklingen per sysselsatt 
med 1 pst. økning for året som helhet. Det legges 
nå til grunn en nedgang i sysselsettingen på 0,1 pst. 
i 2010, jf. Meld. St. 2 (2009-2010). Dette er en opp

justering på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 
forutsetningene som lå til grunn for saldert budsjett 
2010, og innebærer isolert sett økte utgifter til syke
penger i 2010. Lønnsvekstanslaget for 2010 er ned
justert fra 31⁄2 pst. til 31⁄4 pst., noe som trekker i mot
satt retning, jf. Meld. St. 2 (2009-2010). 

Bevilgningen på kap. 2650, post 70 foreslås økt 
med 590 mill. kroner. 

Post 71	 Sykepenger for selvstendige, 
overslagsbevilgning 

Bevilgningen er på 1 970 mill. kroner. Bevilgningen 
foreslås redusert med 70 mill. kroner. Nedjusterin
gen av utgiftsanslaget skyldes at sykefraværet for 
selvstendige øker mindre enn det som er lagt til 
grunn for saldert budsjett. Videre er sysselsettings
og lønnsvekstforutsetningene endret. Det anslås nå 
0-vekst i sykefraværet for selvstendige i 2010. 

Bevilgningen på kap. 2650, post 71 foreslås re
dusert med 70 mill. kroner. 

Kap. 2651 Ytelser under arbeidsavklaring 

Post 70	 Arbeidsavklaringspenger, 
overslagsbevilgning 

Fra 1. mars 2010 ble rehabiliteringspenger, attfø
ringspenger og tidsbegrenset uførestønad erstattet 
av en ny midlertidig folketrygdytelse, arbeidsavkla
ringspenger. Bevilgningen er på 27 579 mill. kro
ner. Bevilgningen foreslås økt med 261 mill. kro
ner. Oppjusteringen skyldes i hovedsak at veksten i 
antall mottakere av rehabiliteringspenger høsten 
2009 og de to første månedene i år var høyere enn 
lagt til grunn for saldert budsjett. Veksten i antall 
rehabiliteringspengemottakere i denne perioden 
kan knyttes til både økt tilgang (fra sykepenger 
mv.) og redusert avgang fra rehabiliteringspenge
ordningen. Det forventes fortsatt vekst i antall per
soner som går ut maksimalperioden med sykepen
ger med overgang til arbeidsavklaringspenger. 
Samtidig forventes det at gjennomsnittlig behold
ning av arbeidsavklaringspengemottakere i 2010 vil 
bli noe høyere enn det som var lagt til grunn for sal
dert budsjett 2010. 

Bevilgningen på kap. 2651, post 70 foreslås økt 
med 261 mill. kroner. 

Kap. 2655 Uførhet 

Bevilgningen på kap. 2655 foreslås samlet sett re
dusert med 310 mill. kroner, fordelt på ulike poster 
som angitt nedenfor. 
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Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning 

Bevilgningen er på 19 820 mill. kroner. På bak
grunn av utviklingen i regnskapstall og antall mot
takere høsten 2009 og hittil i år forventes det nå en 
reduksjon i utgiftene i 2010. Dette skyldes i hoved
sak at utgiftene i 2009 ble lavere enn tidligere an
tatt, noe som gir et lavere inngangsnivå til 2010 enn 
det som ligger til grunn for saldert budsjett. 

Bevilgningen på kap. 2655, post 70 foreslås re
dusert med 160 mill. kroner. 

Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 

Bevilgningen er på 31 270 mill. kroner. På bak
grunn av utviklingen i regnskapstall og antall mot
takere høsten 2009 og hittil i år forventes det en re
duksjon i utgiftene i 2010. Dette skyldes i hovedsak 
at utgiftene i 2009 ble lavere enn tidligere antatt, 
noe som gir et lavere inngangsnivå til 2010 enn det 
som ligger til grunn for saldert budsjett. 

Bevilgningen på kap. 2655, post 71 foreslås re
dusert med 210 mill. kroner. 

Post 72 Særtillegg, overslagsbevilgning 

Bevilgningen er på 1 904 mill. kroner. Regnskaps
tall for de siste månedene indikerer at utgiftene vil 
øke noe mer enn lagt til grunn for saldert budsjett 
2010. 

Bevilgningen på kap. 2655, post 72 foreslås økt 
med 100 mill. kroner. 

Post 73 Foreløpig uførestønad, overslagsbevilgning 

Bevilgningen er på 40 mill. kroner. Regnskapstall 
de første månedene i 2010 viser at det ikke er regn
skapsført utgifter på bevilgningen. Det fremmes 
derfor forslag om at bevilgningen settes i null. Be
vilgningsbehov vil bli vurdert i løpet av 2010. 

Bevilgningen på kap. 2655, post 73 foreslås re
dusert med 40 mill. kroner. 

Kap. 2661	 Grunn- og hjelpestønad, 
hjelpemidler mv. 

Post 73 Hjelpemidler mv. under arbeid og 
utdanning 

Post 76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 
som tjenester 

Tolkehjelp for hørselshemmede, og tolke- og 
ledsagerhjelp for døvblinde 

I Prop. 1 S (2009-2010) ble det foreslått å flytte mid
lene til tolkehjelp for hørselshemmede og midlene 

til tolke- og ledsagerbevis for døvblinde fra kap. 
2661, post 73 og post 76 til Arbeids- og velferdseta
tens driftsbudsjett (kap. 605, post 01). I Innst. 15 S 
(2009-2010) framgår det at arbeids- og sosialkomi
teen ikke støtter de foreslåtte overføringene av mid
ler til kap. 605, post 01. Under omtalen av post 76 
påpeker et flertall i komiteen at den foreslåtte over
føringen var for liten og at dette skulle følges opp i 
Revidert nasjonalbudsjett 2010. Arbeidsdeparte
mentet vil understreke at det ikke var for lite midler 
på kap. 2661, post 76 i utgangspunktet. Derimot var 
det i forslag til overføring til kap. 605, post 01 angitt 
et for lavt beløp. 

Forslaget om overføring av tiltaket fra hjelpe
middelområdet til Arbeids- og velferdsetatens 
driftsbudsjett ble reversert i forbindelse med Stor
tingets behandling av Prop. 1 S (2009-2010), jf. 
Innst. 15 S (2009-2010). Bevilgningsvedtaket for 
kap. 2661, post 73 og post 76 omfatter derfor ikke 
de forannevnte forslagene til overføringer. Dette 
medfører at det ikke er behov for å justere de be
rørte bevilgningene nå. 

Post 74 Tilskudd til biler 

Bevilgningen er på 1 045 mill. kroner. Regnskaps
tall for de siste månedene i 2009, og hittil i 2010, vi
ser lavere utbetalinger til tilskudd til bil enn det 
som var lagt grunn for saldert budsjett 2010. Regn
skapet for 2009 var på om lag 850 mill. kroner. Det 
anslås nå at utgiftene i 2010 blir 875 mill. kroner. 

Omorganiseringen der de fylkesvise bilkontore
ne er blitt erstattet av fem regionale bilsentre har 
gitt en økning i restansene så langt i 2010. Arbeids
og velferdsdirektoratet har varslet om at sakspro
duksjonen ventes å øke utover i året, slik at restan
sene kan stabiliseres eller reduseres. 

Bevilgningen vil på denne bakgrunn, og i lys av 
Riksrevisjonens merknader i Dokument nr. 3:6 
(2006-2007), følge opp saken på en egnet måte med 
sikte på at saksbehandlingskapasiteten og informa
sjon til brukerne blir bedre. 

Bevilgningen på kap. 2661, post 74 foreslås re
dusert med 170 mill. kroner. 

Post 75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 

Anslagsendringer 

Bevilgningen er på 3 049,3 mill. kroner. Utgiftsut
viklingen for hjelpemidler de siste årene har variert 
mye fra år til år. På bakgrunn av utviklingen høsten 
2009 og hittil i år, forventes det nå en reduksjon i ut
giftene i 2010. Som følge av dette foreslås det å re
dusere bevilgningen på kap. 2661, post 75 med 160 
mill. kroner. 
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Avvikling av stønad til standard datautstyr fra 1. 
juli 2010 

Det gis i dag et tilskudd til bærbart datautstyr på 
3 350 kroner, og til stasjonært utstyr på 1 850 kro
ner. Prisene på datautstyr har den siste tiden gått 
ned og standard datautstyr kan ikke lenger anses 
som et spesielt hjelpemiddel. Stønad til innkjøp av 
standard datautstyr foreslås derfor avviklet fra 1. ju
li 2010. Som følge av dette foreslås det å redusere 
kap. 2661, post 75 med 20 mill. kroner. 

Samlet sett foreslås bevilgningen på kap. 2661, 
post 75 redusert med 180 mill. kroner. 

Kap. 2670	 Alderspensjon 

Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 

Bevilgningen er på 68 777 mill. kroner. Utgiftene i 
2009 ble høyere enn lagt til grunn for anslaget i sal
dert budsjett. Dette gir et høyere inngangsnivå til 
2010 enn forutsatt. Videre ser både økningen gjen
nomsnittlig antall mottakere og i gjennomsnittlig 
ytelse ut til å bli noe høyere enn lagt til grunn i sal
dert budsjett. 

Bevilgningen på kap. 2670, post 71 foreslås økt 
med 190 mill. kroner. 

Kap. 2690	 Diverse utgifter 

Post 70 Sykestønadsutgifter i utlandet 

Bevilgningen er på 125 mill. kroner. Nye anslag ba
sert på utviklingen hittil i år og erfaringstall fra tid
ligere år, gir grunnlag for å justere opp bevilgnin
gen for 2010. 

Bevilgningen på kap. 2690, post 70 foreslås økt 
med 55 mill. kroner. 

Kap. 5607	 Renter av boliglånsordningen i 
Statens Pensjonskasse 

Post 80 Renter 

Bevilgningen er på 734 mill. kroner. Bevilgningen 
på posten gjelder budsjettering av innbetalte renter 
fra lånekundene i boliglånsordningen i Statens Pen
sjonskasse. Anslaget over renter av boliglånsord
ningen i Statens Pensjonskasse er nedjustert med 3 
mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 
2010. Det er lagt til grunn en effektiv rentesats på 
2,5 pst. mot 3,0 pst. i saldert budsjett 2010. 

Bevilgningen på kap. 5607, post 80 foreslås re
dusert med 3 mill. kroner. 

Kap. 5701	 Diverse inntekter 

Post 73 Refusjon bidragspliktige 

Bevilgningen er på 390 mill. kroner. 
Inntekten på posten ses i sammenheng med ka

pittel 2620, post 76 Forskuttering av underholdsbi
drag. Anslagene for refusjonsinntekter som legges 
til grunn på denne posten utarbeides på bakgrunn 
av det beløp som forventes utbetalt i bidragsfor
skudd på kap. 2620, post 76 i samme periode. 

Utgiftene på kapittel 2620 post 70 ser ut til å bli 
noe lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett, og 
dette gir grunnlag for å justere bevilgingen. 

Bevilgningen på kap. 5701, post 73 foreslås re
dusert med 10 mill. kroner. 

Andre saker 

Ny IA-avtale og protokoll om redusert sykefravær 

24. februar i år ble Regjeringen ved arbeidsministe-
ren enig med hovedorganisasjonene i arbeidslivet 
om en ny IA-avtale for perioden 1. mars 2010 – 31. 
desember 2013, samt Protokoll om felles innsats 
for å forebygge og redusere sykefraværet og frem
me inkludering. 

IA-avtalen fastslår de overordene målene for 
samarbeidet, de ulike partenes forpliktelser og or
ganiseringen av IA-arbeidet. Avtalen bygger på en 
bred enighet om at innsatsen må økes og at det må 
arbeides mer systematisk og målrettet for at tiltake
ne skal gi resultater. Av særlig viktige punkter i av
talen kan følgende trekkes frem: 
–	 Avtalen er blitt mer målrettet og stiller tydelige

re krav til aktivitet og rapportering. Avtalen byg
ger på det erfaring har vist at virker; tett oppføl
ging av den sykmeldte fra sykmelder, Arbeids
og velferdsetaten og arbeidsgiver, samt økt til
rettelegging for nærvær. I tillegg understrekes i 
større grad betydningen av systematisk HMS
arbeid i virksomhetene. 

–	 De tre delmålene i IA-avtalen er: Redusert syke
fravær med 20 pst. i forhold til nivået i 2. kvartal 
2001, økt sysselsetting for personer med redu
sert funksjonsevne og 6 måneders lengre yrkes
aktivitet for seniorer i forhold til 2009. Avtalen 
målrettes sterkere mot de enkelte virksomhete
ne. Det settes mål på virksomhetsnivå knyttet til 
delmålene i avtalen. Det skal avholdes to møter 
i året i den enkelte virksomhet som kun har IA 
på dagsorden. 

–	 Partene og myndighetene skal rapportere om 
innsats og resultater til Arbeids- og pensjonspo
litisk råd to ganger i året. 
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Protokollen omfatter ulike tiltak og virkemidler par
tene er enige om å jobbe videre med for å nå måle
ne i IA-avtalen. Protokollen innebærer en omfatten
de tiltakspakke rettet mot både leger/sykmeldere, 
arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og myndighete
ne, for å forebygge sykefravær, øke jobbnærvær og 
hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Protokol
lens sentrale punkt er at graderte sykmeldinger nå 
skal bli en hovedregel, og mange av tiltakene er ut
formet for å støtte opp under dette: 
–	 Det skal utarbeides et forslag til faglig støtte/ 

veiledning for sykmeldingsarbeidet. Det skal 
også innføres et system for regelmessige tilba
kemeldinger til sykmelder om egen sykmel
dingspraksis, sammenlignet med andre. Det 
skal stilles krav om obligatorisk opplæring i 
sykmeldingsarbeid for alle som skal sykmelde, 
med særlig vekt på mulighetene for å bruke 
gradert sykmelding. Det vises i denne sammen
heng til bevilgningsforslaget på kap. 605, post 
01. 

–	 I tråd med protokollen er det nå innledet et sam
arbeid mellom arbeidsmyndighetene, helse
myndighetene og Legeforeningen i arbeidet 
med å utarbeide faglig støtte og opplæring til le-
gene i sykmeldingsarbeidet. Arbeidet skal sam
let sett fullføres innen juli 2011. 

–	 Sykmeldte skal følges opp tidligere. Det skal 
igangsettes et lovarbeid hvor det foreslås at ar
beidsgiver skal utarbeide oppfølgingsplaner i 
samarbeid med arbeidstaker, senest etter fire 
ukers sykmelding (nå åtte uker). Denne planen 
skal sendes sykmelder som grunnlag for den 
faglige vurderingen av behovet for videre syk
melding. Videre vil det bli foreslått at arbeidsgi
ver skal gjennomføre et dialogmøte for alle syk
meldte (også de med gradert sykmelding) se-
nest innen åtte uker (nå 12 uker). Sykmelder 
skal delta i dette dialogmøtet, med unntak for 
tilfeller der arbeidstaker ikke ønsker dette. Be
driftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak 
iverksettes tidligere i sykefraværsløpet og skal 
være obligatorisk tema på dialogmøte 2 i regi av 
Arbeids- og velferdsetaten senest etter 26 uker. 

–	 For å understøtte et økt krav om nærvær og ak
tivitet, spesielt ved økt bruk av graderte sykmel
dinger, understrekes det at arbeidsgiver må til
rettelegge arbeidet for den enkelte sykmeldte 
og at arbeidstaker må bidra gjennom medvirk
ning og oppfølging av aktivitetsplikten. Arbeids
givers tilretteleggingsplikt iht. arbeidsmiljølo
ven er i dag vidtgående. Regjeringen og partene 
er enige om at det er et betydelig potensial for 
bedre tilrettelegging i en god del virksomheter. 
Arbeidsgiver og arbeidstaker bør legge til rette 

for aktiviteter for å opprettholde god kontakt 
med arbeidsplassen også ved arbeidstakers 
langtidsfravær. Eventuelt kan arbeidsmulighe
ter i annen virksomhet vurderes når det ikke er 
grunnlag for tilrettelegging i egen virksomhet. 

–	 Hovedorganisasjonene vil i fellesskap ta ansvar 
for utarbeiding og aktiv bruk av verktøy til hjelp 
for virksomhetene i tilretteleggingsarbeidet. 

–	 Reglene om sanksjoner overfor alle aktører skal 
gjennomgås og styrkes. Dette vil inngå i lovar
beidet som er omtalt foran. 

–	 En faglig ekspertgruppe nedsatt av Regjeringen 
foreslo i sin rapport av 1. februar 2010 en en
dring i arbeidsgivernes medfinansiering. Parte-
ne er enige om at en endring i medfinansiering i 
tråd med ekspertgruppas prinsipper kan bidra 
til å styrke arbeidsgivers oppfølging av og tilret
telegging for langtidssykmeldte, og medvirke 
til at hovedregelen blir gradert sykmelding. Par
tene vil komme tilbake til dette i løpet av 2010. 
Dagens ordning videreføres inntil partene er 
enige om noe annet. 

–	 Myndighetene og partene vil i Arbeidslivs- og 
pensjonspolitisk råd drøfte et mulig samarbeid 
om å etablere et senter for arbeidsnærvær og 
inkludering. 

Arbeidsdepartementet har igangsatt regelverksar
beidet for endringer i arbeidsmiljøloven og folke
trygdloven i tråd med beskrivelsene over. Arbeids
departementet legger opp til at disse lovendrings
forslagene sendes på høring juni i år, og at saken 
legges fram for Stortinget våren 2011. Det tas sikte 
på at endringene kan tre i kraft 1. juli 2011. 

Samarbeidet med partene om oppfølging av ny 
IA-avtale og Protokollen er for øvrig godt i gang. 
Dette samarbeidet er forankret i Arbeidslivs- og 
pensjonspolitisk råd. Selve koordineringen av opp
følgingsarbeidet og de forberedende drøftingene 
skjer i den partssammensatte Oppfølgingsgruppen 
for IA-arbeidet. 

Det er også nedsatt en faggruppe for IA-avtalen. 
Gruppen skal drøfte utviklingen i IA-målene, øko
nomiske og administrative konsekvenser av virke
middelbruken på disse områdene og metodiske 
spørsmål i den forbindelse. 
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2.7 Helse- og omsorgsdepartementet 

Kap. 702 Beredskap 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan 
nyttes under post 70 

I henhold til avtale om levering av pandemivaksine 
for perioden 1. juli 2008 til 1. juli 2011, betales det 
en årlig reservasjonsavgift på 37,6 mill. kroner til 
vaksineprodusenten GlaxoSmithKline. Gjennom 
WHOs erklæring av pandemi 11. juni 2009 ble leve
ringsavtalen utløst, og det er nå avklart at bevilgnin
gen i 2010 kan settes ned med 37,6 mill. kroner. 

I 2009 ble det bevilget 88 mill. kroner knyttet til 
salg av de antivirale legemidlene Tamiflu og Relen
za til redusert pris, jf. Prop. 2 S (2009–2010). Av det
te er 80,9 mill. kroner overført til 2010. Inkludert i 
beløpet er midler til ev. kjøp av resterende lagerbe
holdning i forsyningskjeden. Kun deler av den res
terende lagerbeholdningen er kjøpt opp. Videre er 
det gitt mva-fradrag ved salg av antivirale legemid
ler til redusert pris. 

Ordningen med redusert pris for antiviralia ble 
innført samtidig med forskrift om farmasøyters re
kvireringsrett for disse legemidlene. Forskriften 
om farmasøytenes rekvireringsrett utløper 1. juli 
2010. Ordningen med redusert pris for Tamiflu og 
Relenza er i utgangspunktet ikke tidsbegrenset, og 
globalt er det fortsatt en pandemi (fase 6 i WHOs 
pandemiplan). Det vurderes likevel slik at ordnin
gen med redusert pris kan avsluttes samtidig med 
utløpet av farmasøytenes rekvireringsrett. 

Bevilgningsbehovet knyttet til antivirale lege
midler er derfor samlet sett redusert med 75 mill. 
kroner. 

Mindreutgiftene til antivirale legemidler og re
servasjonsavgift for pandemivaksineavtale utgjør til 
sammen 112,6 mill. kroner. Det foreslås derfor å 
sette ned bevilgningen på kap. 702 Beredskap, post 
21 Spesielle driftsutgifter med 70,915 mill. kroner, 
til null. Det fremmes i tillegg et forslag til vedtak 
om at 41,7 mill. kroner av overførte midler fra 2009 
på denne posten ikke skal disponeres, men skal til
falle statskassen ved utgangen av 2010, jf. forslag til 
romertallsvedtak. 

Kap. 710 Nasjonalt folkehelseinstitutt 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter 

Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2009
2010) og Prop. 2 S (2009-2010) er det bevilget til 
sammen 658 mill. kroner til innkjøp av pandemivak
sine, hvorav 206 mill. kroner i 2010. Staten forplik
tet seg til å kjøpe 9,4 mill. vaksinedoser av produ

senten GlaxoSmithKline. Det har vist seg tilstrek
kelig med én vaksinedose for de fleste. Norge vil 
med dette ha behov for færre vaksinedoser enn tid
ligere forutsatt. Det er derfor inngått avtale med 
produsenten om å redusere kjøpsforpliktelsen med 
30 pst., tilsvarende 2,82 mill. doser. Dette gir en 
innsparing på 197 mill. kroner. I forbindelse med 
overføring av ubrukt bevilgning fra 2009 til 2010 ble 
overført beløp satt ned med 11,9 mill. kroner. Be
vilgningen for 2010 kan derfor settes ned med 185,1 
mill. kroner som følge av redusert kjøpsforpliktel
se. 

Det foreslås at det bevilges 7 mill. kroner for å 
dekke oppstart av et overvåkningsprogram av kvin
ner som var gravide under pandemien og deres 
barn (etter fødselen), i regi av Nasjonalt folkehel
seinstitutt. 

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 
178,1 mill. kroner. 

Kap. 718 Rusmiddelforebygging 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås redusert med 2,3 mill. kroner 
som følge av ubenyttet bevilgning fra 2009. 

Kap. 719 Annet folkehelsearbeid 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan 
nyttes under post 79 

Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S (2009
2010) er det på posten budsjettert med midler til ar
beid med skadedata i Norsk pasientregister. Dette 
er imidlertid en varig oppgave som skal utføres av 
Helsedirektoratet og som bør budsjetteres over di
rektoratets ordinære driftsbevilgning. 

Bevilgningen foreslås redusert med 0,6 mill. 
kroner mot at kap. 720, post 01 økes tilsvarende. 

Kap. 720 Helsedirektoratet 

Post 01	 Lønn og godtgjørelser 

Flytting av midler fra Arbeids- og velferdsetaten til 
Helsedirektoratet ved HELFO 

Ansvaret for helserefusjonsområdet ble overført fra 
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) til Helsedirekto
ratet fra 1. januar 2009. Til HELFOs forvaltning av 
frikortordningene og overtakelse av enkelte admi
nistrative funksjoner foreslås det en overføring av 
24 mill. kroner fra NAV, kap. 605, post 01. 
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Samdata 

Samdata gir styringsinformasjon til beslutningsta
kere og andre aktører innenfor spesialisthelsetje
nesten. Oppfølging av Samdata er knyttet til Helse
direktoratets ansvar for utarbeidelse av data og sta
tistikk for helsetjenesten. Helsedirektoratet skal fra 
og med 2010 overta denne oppgaven fra forsknings
stiftelsen SINTEF, og Samdata blir dermed en fast 
oppgave i direktoratet. Bevilgningen foreslås satt 
opp med 10 mill. kroner mot at bevilgningene un
der kap. 764, post 72 og kap. 781, post 21 settes ned 
med hhv. 4,3 mill. kroner og 5,7 mill. kroner. 

Drift av Norsk pasientregister 

Bevilgningen foreslås satt opp med 0,6 mill. kroner. 
Det vises til omtale under kapittel 719, post 21. 

Samlet foreslås bevilgningen under kap. 720, 
post 01 økt med 34,6 mill. kroner. 

Oppfølging av Riksrevisjonens bemerkning 
vedrørende tilskuddsforvaltning i 2008 

Riksrevisjonen har i sin rapport om den årlige revi
sjon og kontroll for budsjettåret 2008 merknader til 
budsjettering og regnskapsføring av drifts- og til
skuddsmidler under Helsedirektoratet. Det frem
mes forslag under kap. 761 og kap. 783 om flytting 
av midler mellom drifts- og tilskuddsposter som 
ledd i oppfølgingen av merknadene fra Riksrevisjo
nen. I samarbeid med Helsedirektoratet vil Helse
og omsorgsdepartementet gjennomgå rutinene for 
budsjettering og regnskapsføring av drifts- og til
skuddsmidler. 

Det vises til forslag under kap. 761 Omsorgstje
neste og kap. 783 Personell. 

Kap. 721 Statens helsetilsyn 

Post 01	 Lønn og godtgjørelser 

Det foreslås at Statens helsetilsyn etablerer en ut
rykningsgruppe. Formålet er å raskt etablere en 
dialog mellom Helsetilsynet og de som kan bringe 
klarhet i faktaforholdene rundt alvorlige hendelser 
i helsetjenesten. Utrykningsgruppen opprettes i 
første omgang som et prøveprosjekt i to år, med 
oppstart i løpet av 2010. 

Bevilgningen foreslås økt med 1,5 mill. kroner. 

Kap. 729 Pasient- og brukerombud 

Post 01	 Lønn og godtgjørelser 

Bevilgningen foreslås redusert med 1 mill. kroner, 
som følge av ubenyttet bevilgning fra 2009. 

Kap. 732 Regionale helseforetak 

ISF-regelverkets bestemmelser om utførende 
helsepersonell – innføring av egenandeler 

Fra 1. januar 2010 ble regelverket endret slik at hel
sehjelp som utføres poliklinisk av enkelte andre 
grupper helsepersonell enn lege kan kreve egenan
del, jf. Prop. 1 S (2009-2010). Dette må sees i sam
menheng med at enkelte spesialisthelsetjenester 
utført av andre helsepersonellgrupper fra 1. januar 
2009 kunne utløse ISF-refusjon. 

Helseforetakene vil få økte inntekter på 15 mill. 
kroner som følge av utvidelsen av adgangen til å 
kreve egenandel. Det er ikke tatt hensyn til dette i 
saldert budsjett. Bevilgningen foreslås derfor redu
sert tilsvarende, jf. kap. 732, postene 72-75. De re
gionale helseforetakene vil få økt egenbetaling fra 
pasientene tilsvarende 6 mill. kroner. I tillegg vil 
helseforetakene tilføres midler fra refusjoner fra 
folketrygden for pasienter som har nådd egenan
delstak 1 eller er helt fritatt for egenbetaling, tilsva
rende 9 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 
732, post 77, som foreslås økt med 3 mill. kroner og 
kap. 2752, post 70, som foreslås økt med 6 mill. kro
ner. 

Refusjon fysioterapi 

Fra 2010 ble ordningen med takstrefusjon for fysio
terapeutisk virksomhet i noen helseforetak avvik
let, jf. Prop. 1 S (2009-2010). Endringen medførte 
en flytting av 35 mill. kroner fra kap. 732, post 77 til 
basisbevilgningene til de regionale helseforetake
ne. Nye anslag viser at refusjonsutbetalingene var 
noe høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett, og 
det foreslås derfor at det flyttes ytterligere 8 mill. 
kroner fra kap. 732, post 77 til de regionale helse
foretakenes basisbevilgninger på kap. 732, postene 
72-75. 

Post 72	 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan 
overføres 

Bevilgningen foreslås redusert med 8,1 mill. kroner 
som følge av økte egenandelsinntekter, jf. omtale 
under kap. 732. Bevilgningen foreslås økt med 4,3 
mill. kroner som en følge av at takstrefusjon for fy
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sioterapeutisk virksomhet i helseforetak avvikles, 
jf. generell omtale under kap. 732 ovenfor. 

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 3,8 
mill. kroner. 

Post 73	 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan 
overføres 

Bevilgningen foreslås redusert med 2,8 mill. kroner 
som følge av økte egenandelsinntekter, jf. omtale 
under kap. 732. Bevilgningen foreslås økt med 1,5 
mill. kroner som følge av at takstrefusjon for fysio
terapeutisk virksomhet i helseforetak avvikles, jf. 
generell omtale under kap. 732 ovenfor. 

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 1,3 
mill. kroner. 

Post 74	 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, 
kan overføres 

Bevilgningen foreslås redusert med 2,2 mill. kroner 
som følge av økte egenandelsinntekter, jf. omtale 
under kap. 732. Bevilgningen foreslås økt med 1,2 
mill. kroner som følge av at takstrefusjon for fysio
terapeutisk virksomhet i helseforetak avvikles, jf. 
generell omtale under kap. 732 ovenfor. 

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 1 
mill. kroner. 

Post 75	 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan 
overføres 

Bevilgningen foreslås satt ned med 1,9 mill. kroner 
som følge av endringer i regelverk for utførende 
helsepersonell, jf. omtale under kap. 732. Bevilgnin
gen foreslås økt med 1 mill. kroner som følge av at 
takstrefusjon for fysioterapeutisk virksomhet i hel
seforetak avvikles, jf. generell omtale under kap. 
732 ovenfor. 

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 0,9 
mill. kroner. 

Post 76	 Innsatsstyrt finansiering, 
overslagsbevilgning 

I saldert budsjett 2009 var det lagt til rette for en ak
tivitetsvekst på 1,5 pst. fra 2008 til 2009 med ut
gangspunkt i aktivitetstall for første tertial 2008. 

Foreløpige aktivitetstall for hele 2009 tilsier at 
utbetalingene for 2009 ble om lag som forutsatt, 
dvs. om lag 1,5 pst. vekst fra 2008 til 2009. Helse- og 
omsorgsdepartementet vil komme tilbake til ende
lig avregning for 2009, inkludert eventuelle juste
ringer som følge av behandling av enkeltsaker i av
regningsutvalget, i omgrupperingsproposisjonen 

høsten 2010. Eventuelle mer- eller mindreutbetalin
ger i 2009 vil på vanlig måte bli motregnet mot a 
konto utbetalingene til de regionale helseforetake
ne for 2010. I tråd med ordinær praksis fremmes 
det ikke forslag om bevilgningsendringer i revidert 
budsjett. 

Saldert budsjett 2010 legger til rette for en akti
vitetsvekst på 1,2 pst. fra 2009 til 2010 med utgangs
punkt i aktivitetstall for første tertial 2009, jf. Prop. 1 
S (2009-2010). 

Post 77	 Poliklinisk virksomhet mv., 
overslagsbevilgning 

I saldert budsjett 2009 var det lagt til rette for en ak
tivitetsvekst på 1,5 pst. fra 2008 til 2009 basert på 
regnskapstall fra juni 2008. Utbetalingene gjennom 
2009 viste seg å bli høyere enn dette. I forbindelse 
med Stortingets behandling av Prop. 37 S (2009
2010) ble derfor bevilgningen økt med 138 mill. 
kroner. Endelige tall for hele året 2009 viser nå at 
utbetalingene ble 20 mill. kroner lavere enn anslått 
ved framlegging av Prop. 37 S (2009-2010). 

Saldert budsjett 2010 legger til rette for en vekst 
på 2,5 pst. utover anslått nivå i 2009 basert på regn
skapstall fra juni 2009, jf. Prop. 1 S (2009-2010). I 
tråd med ordinær praksis fremmes det ikke forslag 
om bevilgningsendringer i revidert budsjett. 

Bevilgningen foreslås økt med 3 mill. kroner 
som følge av at andre grupper enn leger kan kreve 
egenandel for pasientbehandling, jf. generell omta
le under kap. 732 ovenfor. 

Bevilgningen foreslås redusert med 8 mill. kro
ner som følge av at takstrefusjon for fysioterapeu
tisk virksomhet i helseforetak er avviklet i 2010, jf. 
generell omtale under kap. 732 ovenfor. 

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 5 
mill. kroner. 

Kap. 733 Habilitering og rehabilitering 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
post 79 

Bevilgningen foreslås redusert med 0,9 mill. kro
ner, som følge av ubenyttet bevilgning fra 2009. 

Post 72	 Kjøp av opptrening 

Bevilgningen foreslås redusert med 0,2 mill. kro
ner, som følge av ubenyttet bevilgning fra 2009. 
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Kap. 734	 Særskilte tilskudd til psykisk 
helse- og rustiltak 

Post 71	 Tvungen omsorg for psykisk 
utviklingshemmede 

Fagenheten for tvungen omsorg er etablert for psy
kisk utviklingshemmede lovbrytere som er dømt til 
tvungen omsorg etter straffelovens § 39a. Ansvaret 
for driften av fagenheten er lagt til Helse Midt-Nor-
ge RHF. Bevilgningen dekker utgifter til drift og in
vesteringer, samt kostnader knyttet til gjennomfø
ring av særreaksjoner utenfor fagenheten. 

Ved en feil ble kun tre av totalt fire refusjons
krav utbetalt i 2009. Statsregnskapet 2009 viste et 
underforbruk på 15 mill. kroner knyttet til dette. 
Bevilgningen på posten er ikke overførbar, slik at 
underforbruket tilfalt statskassen. I 2010 vil det, 
som følge av feilen, være behov for å utbetale fem 
refusjonskrav i stedet for fire. Bevilgningen fore
slås derfor økt med 15 mill. kroner. 

Post 72	 Utviklingsområder innen psykisk helsevern 
og rus 

Ny informasjon tilsier at prosjektene som er bud
sjettert på posten kan gjennomføres innenfor en la
vere ramme enn tidligere antatt. Bevilgningen fore
slås derfor redusert med 1,5 mill. kroner i 2010. 

Kap. 750	 Statens legemiddelverk 

I Innst. 11 S (2009-2010) ber helse- og omsorgsko
miteen Regjeringen klargjøre ansvarsfordelingen 
for bivirkningsovervåkningen mellom Statens lege
middelverk (Legemiddelverket) og Folkehelsein
stituttet. 

Norsk legemiddelregelverk er fullharmonisert 
med EUs regelverk, og det er i tråd med dette etab
lert et system for legemiddelovervåkning i Norge. 
Det er et utstrakt samarbeid vedrørende legemid
delovervåkning i EØS-området. 

Legemiddelovervåkningen skjer på grunnlag av 
at rettssubjekter med meldeplikt, melder mulige bi
virkninger til myndighetene. En bivirkning er en 
skadelig og utilsiktet virkning av et legemiddel som 
inntreffer ved normale doser. 

Meldepliktige er innehaverne av markedsfø
ringstillatelser for legemidler (farmasøytisk indu
stri), leger, tannleger og helsepersonell som gir 
vaksiner. Farmasøyter har i utgangspunktet ikke 
meldeplikt for bivirkninger, men de oppfordres av 
Legemiddelverket til å rapportere bivirkninger. Fra 
1. mars 2010 har pasienter kunnet melde bivirknin-
ger til Legemiddelverket ved hjelp av et meldeskje

ma på internett. Dette er et frivillig tilbud til pasien
ter som ønsker å dele sin erfaring om legemiddel
bruk med myndighetene, uten å gå veien om helse
personell. 

Meldeplikten inntreffer ved mistanke om at ett 
eller flere legemidler har ført til bivirkninger. Lege
middelprodusenter har plikt til å rapportere mulige 
bivirkninger uavhengig av alvorlighetsgrad (friste
ne for rapportering avhenger imidlertid av alvorlig
hetsgraden), mens leger og tannleger skal melde 
fra ved mistanke om dødelige eller livstruende bi
virkninger, ved bivirkninger som har gitt varige al
vorlige følger og ved uventede eller nye bivirknin
ger. 

Det er Legemiddelverket som har ansvaret for 
det etablerte legemiddelovervåkningssystemet i 
Norge, og meldinger om mulige bivirkninger sen-
des dit via de regionale legemiddelinformasjons
sentrene (RELIS). På samme måte som RELIS har 
et regionalt ansvar for registrering av legemiddelbi
virkninger, har Nasjonalt folkehelseinstitutt et na
sjonalt ansvar for registrering av vaksinebivirknin
ger. 

Ved mistanke om at bruk av en eller flere vaksi
ner har forårsaket bivirkninger skal helsepersonell 
som gir vaksiner sende melding til Nasjonalt folke
helseinstitutt, som forvalter Nasjonalt vaksinasjons
register (opprettet gjennom SYSVAK-forskriften). 
Årsaken til at Nasjonalt folkehelseinstitutt er gitt 
ansvaret for registeret er instituttets ansvar for bar
nevaksinasjonsprogrammet. For å ha enkle regler 
om rapportering, er det bestemt at alle rapporter 
om bivirkninger av vaksiner, også de som ikke gjel
der barnevaksinasjonsprogrammet, sendes Nasjo
nalt folkehelseinstitutt. 

Nasjonalt folkehelseinstitutt legger opplysnin
ger om bivirkninger inn i Legemiddelverkets data
base for mistenkte bivirkninger av legemidler. Det
te gjøres etter føringer og retningslinjer fra Lege
middelverket. Legemiddelverket rapporterer at 
kvaliteten på de data som legges inn anses som me-
get god, og at dette skyldes Nasjonalt folkehelsein
stitutt sin kompetanse og gode kontakt med det kli
niske miljøet på vaksineområdet. Legemiddelver
ket har heller ikke den nødvendige kompetansen 
for å gi råd om videre vaksinering etter vaksinebi
virkninger. Nasjonalt folkehelseinstitutt ivaretar i 
dag dette som en del av sin saksbehandling av vak
sinebivirkninger. 
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Kap. 751 Legemiddeltiltak 

Post 70	 Tilskudd 

Det er i 2010 bevilget midler på posten til etterut
danningstilbudet ved Avdeling for videre- og etter
utdanning (Vett) ved Universitetet i Oslo, samt til 
stipender til etterutdanning for farmasøyter. Uni
versitetet i Oslo har besluttet at etterutdanningstil
budet legges ned fra og med 2010, og bevilgningen 
foreslås derfor redusert med 1 mill. kroner. 

Kap. 761 Omsorgstjeneste 

Det vises til omtale under kap. 720 Helsedirektora
tet om tilskuddsforvaltning. Som ledd i oppfølgin
gen av Riksrevisjonens merknader til budsjettering 
og regnskapsføring av drifts- og tilskuddsmidler, 
fremmes det forslag under kap. 761 Omsorgstje
nester om flytting av midler mellom postene 21, 60 
og 67. 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
post 79 

Bevilgningen foreslås økt med 13,1 mill. kroner 
mot at kap. 761, post 60 reduseres med 12,6 mill. 
kroner og kap. 761, post 67 reduseres med 0,5 mill. 
kroner, jf. omtale under disse postene. Videre er 
det på denne posten for 2010 bevilget 33 mill. kro
ner til lokalmedisinske sentra og kommunesamar
beid, jf. Prop. 1 S (2009-2010) Helse- og omsorgsde
partementet. Dette er midler som fordeles til kom
muner etter søknad, og midlene foreslås derfor flyt
tet til post 67. 

Bevilgningen foreslås redusert med 1,5 mill. 
kroner, som følge av ubenyttet bevilgning fra 2009. 

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 21,4 
mill. kroner. 

Post 60	 Kompetansetiltak i kommunene, kan 
overføres 

Bevilgningen foreslås redusert med 12,6 mill. kro
ner mot at bevilgningen over kap. 761, post 21 økes 
tilsvarende. 

Post 67	 Utviklingstiltak 

Oppfølging av Riksrevisjonens bemerkning 
vedrørende tilskuddsforvaltning i 2008 

Bevilgningen foreslås redusert med 0,5 mill. kroner 
mot at bevilgningen over kap. 761, post 21 reduse
res tilsvarende. 

Tilskudd til stimulering av lokalmedisinske sentra 
og kommunesamarbeid om helse- og 
omsorgstjenester 

Hovedtiltakene som skisseres i samhandlingsrefor
men, jf. St.meld. nr. 47 (2008-2009), er å satse mer 
på å forebygge sykdom, satse mer på tidligere inn
sats for å forhindre sykehusinnleggelser og å bedre 
oppfølgingen av personer med langvarige og kro
niske sykdommer. Samarbeidet innen kommuner, 
og mellom kommuner og helseforetak bør bli tette
re for å løse de store utfordringene. Helse- og om
sorgsdepartementet har igangsatt arbeid med ytter
ligere konkretisering av reformen. 

I saldert budsjett 2010 ble det bevilget 33 mill. 
kroner til utvikling av lokalmedisinske sentra og 
kommunalt samarbeid innenfor helse- og omsorgs
sektoren på kap. 761, post 21, jf. forslag ovenfor om 
at disse midlene flyttes til post 67. Helsedirektora
tet forvalter tilskuddsordningen. Det foreligger lo-
kale planer om nye tiltak som går utover tilskudds
rammen. Det foreslås derfor å øke bevilgningen 
med 40 mill. kroner, til totalt 73 mill. kroner. Dette 
vil bidra til at flere prosjekter kan få støtte, at man 
får en bedre geografisk fordeling av prosjektene, 
og at flere prosjekter også kan omfatte pasientrette
de aktiviteter. 

Samlet foreslås bevilgningen på post 67 økt 
med 72,5 mill. kroner. 

Kap. 763 Rustiltak 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
post 71 

Bevilgningen foreslås redusert med 0,4 mill. kro
ner, som følge av ubenyttet bevilgning fra 2009. 

Kap. 764 Psykisk helse 

Post 72	 Utviklingstiltak, kan overføres 

Bevilgningen foreslås redusert med 4,3 mill. kroner 
som følge av at ansvaret for Samdata overføres til 
Helsedirektoratet. Det vises til omtale under kap. 
720, post 01. 

Kap. 770 Tannhelsetjeneste 

Post 70	 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under 
post 21 

1. januar 2010 ble Nordisk institutt for odontologis-
ke materialer (NIOM) omdannet fra å være en in
stitusjon under Nordisk Ministerråd til å bli en nor-
disk samarbeidsinstitusjon, organisatorisk tilknyt
tet Universitetet i Oslo (UiO). Instituttet ble fra 
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denne dato omdannet til et norsk statsaksjeselskap, 
organisert som et datterselskap under UniRand AS 
ved Universitetet i Oslo, jf. omtale i Prop. 1 S (2009
2010) under kap. 770, post 70. Helse- og omsorgs
departementet er medeier i NIOM. 

Institut har siden 1987 hatt tilholdssted i leide 
lokaler i Bærum. Leiekontrakten utgår 1. juli 2010 
og Bærum kommune har omregulert eiendommen 
til boligformål. Ny eier har sagt opp leieavtalen og 
forutsetter at instituttet er flyttet ut av lokalene in
nen 1. januar 2011. 

De er vertslandets ansvar å stille egnede lokaler 
til rådighet for nordiske institusjoner. Det arbeides 
med å finne egnede lokaler i nærheten av Universi
tetet i Oslo. Store deler av dagens leiearealer er inn
redet som laboratorier til forskningsformål. Kostna
dene til flytting vil dermed omfatte nedrigging av la
boratorieutstyr, selve flyttingen, fornying av ikke 
flyttbart utstyr og innredning av laboratorier i nye 
lokaler. I tillegg kommer kostnader til bygnings
messige tilleggsarbeid for å få funksjonelle labora
torier til forskningsformål mv. 

Bevilgningen foreslås økt med 6 mill. kroner til 
dekning av aktuelle flyttekostnader i 2010. 

Kap. 781 Forsøk og utvikling mv. 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås redusert med 5,7 mill. kroner 
som følge av at ansvaret for Samdata overføres til 
Helsedirektoratet. Det vises til omtale under kap. 
720, post 01. 

Nødnett 

Utbyggingen av første trinn av Nødnett er over to 
år forsinket. Høsten 2009 ble det inngått en tillegg
savtale med leverandøren (Nokia Siemens Net
works) om ferdigstilling av første byggetrinn. Den 
nye fremdriftsplanen gjør det nødvendig å gjen
nomføre flere aktiviteter i prosjektet fra statens side 
på kortere tid enn opprinnelig planlagt. Dette inne
bærer økte prosjektkostnader i Helsedirektoratet, 
økte kostnader til opplæring i kommunehelsetje
nesten, frikjøp av helsepersonell for testing av løs
ning, og økte kostnader til evaluering og oppføl
ging av gevinstrealiseringsplaner. Det foreslås der-
for en tilleggsbevilgning over Helse- og omsorgsde
partementets budsjett på 37,6 mill. kroner i 2010 
knyttet til ferdigstilling av første byggetrinn av 
Nødnett for helsesektoren. 

Samlet foreslås bevilgningen økt med 31,9 mill. 
kroner. 

Kap. 783 Personell 

Det vises til omtale av tilskuddsforvaltning under 
kap. 720 Helsedirektoratet. Som ledd i oppfølgin
gen av Riksrevisjonens merknader om budsjette
ring og regnskapsføring av drifts- og tilskuddsmid
ler, foreslås det endringer i bevilgningene under 
kap. 783, jf. omtale nedenfor. 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
post 79 

Bevilgningen foreslås økt med 19,387 mill. kroner 
mot en tilvarende reduksjon i bevilgningen på kap. 
783, post 61. Midlene som foreslås flyttet til post 21 
forvaltes av Fylkesmannen, Statens autorisasjons
kontor for helsepersonell og Helsedirektoratet til 
forsøk og utvikling innen turnustjenesten, reise- og 
flytteutgifter for turnuskandidater, samt kurs og 
veiledning for turnuskandidater. 

Post 61	 Turnustjeneste 

Bevilgningen foreslås redusert med 19,387 mill. 
kroner mot at bevilgningen på kap. 783, post 21 
økes tilsvarende, jf. omtale under denne posten. 

Bevilgningen foreslås redusert med 5,150 mill. 
kroner mot at bevilgningen over kap. 783, post 79 
økes tilsvarende. Bevilgningen nyttes til forsøk og 
utvikling, reise- og flytteutgifter, samt kurs og vei
ledning til turnuskandidater. 

Samlet foreslås bevilgningen redusert med 
24,537 mill. kroner. 

Post 79	 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 

Bevilgningen foreslås økt med 5,150 mill. kroner 
mot at bevilgningen på post 61 reduseres tilsvaren
de, jf. omtale under post 61. 

Kap. 2751 Legemidler mv. 

Post 70	 Legemidler 

Regnskap for 2009 og utgiftsutviklingen hittil i 2010 
tilsier at utgiftene i 2010 vil bli lavere enn budsjet
tert. Bevilgningen foreslås redusert med 200 mill. 
kroner. Nedjusteringen skyldes i hovedsak en re
duksjon i anslaget for utgifter til legemidler, og er 
knyttet til at flere legemidler er tatt opp i trinnpris
systemet. 
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Antihistaminer 

Fra 1. august 2008 ble to annengenerasjons antihis
taminer til behandling av allergi, desloratadin og 
ebastin, overført til refusjon etter individuell søk
nad. Årsaken til dette var at man hadde sett en be
grenset effekt av ordningen med foretrukket lege
middel innenfor allergiområdet. I St. prp. nr. 1 
(2007-2008) ble det anslått at tiltaket ville kunne gi 
en netto innsparing under folketrygden på 16 mill. 
kroner i 2008. I Prop. 1 S (2009-2010) ble det varslet 
en gjennomgang av omkostninger og innsparinger 
av vedtaket. 

Basert på data fra Reseptregisteret og HELFO 
(Helseøkonomiforvaltningen) anslås det at tiltaket 
har gitt en netto innsparing for staten på om lag 20 
mill. kroner per år. 

HELFO behandlet om lag 22 000 søknader om 
individuell refusjon for antihistaminer det første 
året fra tiltaket ble innført. Omkostninger for staten 
forbundet med legebesøk og behandling av disse 
søknadene er beregnet til om lag 14 mill. kroner. 
Folketrygdens utgifter til annengenerasjons anti
histaminer er redusert med 34 mill. kroner i samme 
periode. Innsparingen under folketrygden skyldes 
først og fremst at flere pasienter har byttet fra ebas-
tin/desloratadin til forhåndsgodkjente alternativer. 

Helse- og omsorgsdepartementet er ikke kjent 
med at tiltaket har gitt alvorlige negative medisin
ske effekter for pasientene. 

Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling 

Post 70 Egenandelstak 1 

Bevilgningen foreslås økt med 6 mill. kroner som 
følge av at andre grupper enn leger kan kreve egen
andel for pasientbehandling, jf. generell omtale un
der kap. 732. 

Kap. 2790 Andre helsetiltak 

Post 70 Bidrag, lokalt 

I saldert budsjett 2010 ble det flyttet 8 mill. kroner 
til Kommunal- og regionaldepartementets kap. 572 
Rammetilskudd til kommunene, post 60 Innbygger
tilskudd som en følge av at det er vedtatt å avvikle 
folketrygdens bidrag til fysioterapibehandling i ut
landet. Utgangspunktet var at ordningen skulle av
vikles i løpet av 2010 og fra samme tidspunkt som 
ny refusjonsordning for behandling i utlandet iverk
settes, jf. Innst. O. nr. 134 (2008-2009). Det er nå 
klart at avviklingen ikke blir iverksatt i 2010. Be
vilgningen på posten foreslås derfor økt med 8 mill. 
kroner mot at bevilgningen på kap. 571, post 60 re
duseres tilsvarende. 

Kap. 3732 Regionale helseforetak 

Post 86 Driftskreditter 

Endrede anslag for pensjonspremie og 
pensjonskostnad i 2010 

I saldert budsjett 2010 er det lagt til grunn en diffe
ranse mellom helseforetakenes pensjonskostnad 
og pensjonspremie på 500 mill. kroner, og en tilsva
rende nedsettelse av driftskredittrammen. 

Helseforetakene pensjonspremie for 2010 an
slås nå til 200 mill. kroner lavere enn i saldert bud
sjett. Pensjonskostnaden anslås nå til 50 mill. kro
ner høyere enn i saldert budsjett. Differansen mel
lom pensjonspremie og pensjonskostnad økes der-
med med 250 mill. kroner. 

Det stilles krav om nedsettelse av driftskredit
trammen når helseforetakene får et likviditetsover
skudd knyttet til at pensjonskostnaden er høyere 
enn pensjonspremien. Inntektsbevilgningen på 
post 86 foreslås derfor økt med 250 mill. kroner 
knyttet til den økte differansen mellom pensjons
premien og pensjonskostnaden i 2010, sammenlig
net med forutsetningene for Prop. 1 S (2009-2010). 

I tillegg til disse anslagsendringene tilbakeføres 
600 mill. kroner til helseforetakene i 2010 grunnet 
et overskudd i KLP for 2009. Det legges til grunn at 
dette tilbakeførte overskuddet avsettes i premie-
fond. Midlene i premiefondet vil bli benyttet til mo
tregning mot premiekrav fra KLP i senere år. 

Norsk pasientskadeerstatning 

Fra 2006 finansieres erstatningsutbetalingene fra 
Norsk pasientskadeerstatning ved at de regionale 
helseforetakene, kommuner og fylkeskommuner 
årlig betaler inn tilskudd som skal dekke de løpen
de erstatningsutbetalingene. De regionale helsefo
retakene fikk ved innføring av ordningen i 2006 økt 
sine basisrammer tilsvarende forventede kostnader 
for erstatninger i 2006. 

Fra og med 2008 har erstatningsutbetalingene 
vært på et høyere nivå enn den premien som har 
blitt fakturert de regionale helseforetakene. Dette 
har medført av Norsk pasientskadeerstatning har 
overtrukket sin konto i Norges Bank. 

Det forutsettes at Norsk pasientskadeerstatning 
innretter sin faktureringspraksis slik at premieinn
betalingene fra helseforetakene dekker de faktiske 
utbetalingene til og med 2010. Det foreslås at drifts
kredittrammen til de regionale helseforetakene 
økes med 182 mill. kroner knyttet til dette. 

Samlet foreslås det derfor at kap. 3732, post 86 
økes med 68 mill. kroner. Dette innebærer at drifts
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kredittrammen til de regionale helseforetakene 
samlet skal settes ned med 568 mill. kroner i 2010. 

Utbygging av AS Vinmonopolets salgsnett 

Regjeringen besluttet i 2006 å utrede mulighetene 
for at de kommuner som ønsker det, som hovedre
gel skal kunne få vinmonopolutsalg. Vinmonopolet 
ble gitt i oppdrag å utrede dette nærmere, og kon
kluderte i sin utredning med at det trolig ville være 
mulig å opprette om lag 70 til 90 nye utsalg, dersom 
en del av disse var i form av filialer. Det nye konsep
tet baserer seg på små utsalg med et areal på om 
lag 25 kvm., med begrenset åpningstid (10–12 ti
mer per uke), som er underlagt vertsbutikk (annet 
vinmonopolutsalg), har et vareutvalg på 100 til 200 
produkter, og et forventet salg på 23 300 til 50 000 
liter per år. Det vises til omtale av saken i St.prp. nr. 
1 (2007-2008) Helse- og omsorgsdepartementet. 

Vinmonopolet fikk i 2007 tilslutning til å starte 
en prøveordning med filialutsalg i åtte kommuner. 
Vinmonopolet ble i tillegg bedt om å prøve ut filial
konseptet i en kommune med under 1000 innbyg
gere for å få testet konseptet på en liten kommune. 
Det ble forutsatt at prøveordningen skulle evalue
res etter ett år. 

Det foreligger nå evalueringer fra Vinmonopo
let og Statens institutt for rusmiddelforskning. Vin
monopolet viser til at det opprinnelige konseptet ik
ke har latt seg realisere fullt ut og foreslår at da-
gens filialkonsept faller bort og erstattes med såkal
te lavvolumutsalg. Selskapet foreslår enkelte mind-
re endringer i konseptet, bl.a. for å sikre økono
misk forsvarlig drift. Statens institutt for rusmiddel
forskning konkluderer med at det ikke er grunn til 
å hevde at filialutsalgene vil føre til et merkbart 
større alkoholforbruk for flertallet av innbyggerne, 
men at forbruket vil øke noe for de som allerede 
konsumerer relativt mye alkohol. Instituttet skriver 
at det er liten tvil om at åpningen av filialbutikker er 
et populært tiltak blant Vinmonopolets kunder. I til
legg viser instituttet til at det ikke er tvil om at den 
statlige monopolordningen generelt bidrar til å be
grense forbruket av alkohol på landsbasis. 

Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere 
evalueringene og behovet for endringer i kriteriene 
for utbygging av salgsnettet i lys av disse. Regjerin
gen vil komme tilbake til Stortinget med eventuelle 
endringer i kriteriene i forslaget til statsbudsjett for 
2011. I Prop. 1 S (2010-2011) vil det også bli gitt en 
samlet vurdering av resultatutviklingen i selskapet. 
I påvente av en slik samlet gjennomgang legges det 
til grunn at selskapet foretar de justeringer i den 
planlagte utbyggingen i 2010 som er nødvendige 

for å sikre at utbyggingen foretas innenfor forsvarli
ge økonomiske driftsrammer. 

2.8	 Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet 

Kap. 800	 Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet 

Post 01 Driftsutgifter 

Som følge av endringene i departementsstrukturen 
fra 1. januar 2010 ble det foretatt en del budsjett
messige justeringer, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2009
2010). Justeringene tok ikke høyde for alle endrin-
gene, og det ble derfor varslet at det ville bli foretatt 
ytterligere budsjettjusteringer i forbindelse med 
Revidert nasjonalbudsjett for 2010. 

Det foreslås på denne bakgrunn at det flyttes 
719 000 kroner fra kap. 600, post 01 til kap. 800, 
post 01. 

Kap. 821	 Bosetting av flyktninger og tiltak 
for innvandrere 

Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres 

Anslagsendringer 

Bevilgningen på posten er 4 226,5 mill. kroner. Inte
grerings- og mangfoldsdirektoratet anslår at til 
sammen 6 500 personer vil bli bosatt i en kommune 
i 2010, som er 1 500 færre enn anslaget som er lagt 
til grunn i saldert budsjett. Dette fører til en reduk
sjon i utgifter til førsteårs integreringstilskudd. An
slaget for antall personer som utløser andreårs inte
greringstilskudd er også lavere enn lagt til grunn i 
saldert budsjett. Dette innebærer at utgiftene redu
seres med 290,1 mill. kroner. 

Økt integreringstilskudd for enslige, mindreårige 
flyktninger under 18 år 

I 2010 er det behov for å bosette 680 enslige, mind
reårige flyktninger under 18 år i kommunene. 

Det er viktig å sikre rask og god bosetting. Rask 
bosetting bidrar til å korte ned oppholdstiden i stat
lige mottak og omsorgssentre og betyr raskere in
tegrering i det norske samfunnet. Det foreslås at 
enslige, mindreårige flyktninger under 18 år som 
bosettes i 2010 utløser førsteårs integreringstil
skudd etter voksen sats. Dette gir et økt tilskudd til 
kommunene på 20 000 kroner per enslige, mindre
årige flyktning under 18 år som bosettes i 2010. 
Dette innebærer et økt bevilgningsbehov på 9 mill. 
kroner på posten. 
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Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på 
kap 821, post 60 med 281,095 mill. kroner. 

Kap. 3821	 Bosetting av flyktninger og tiltak 
for innvandrere 

Post 01	 Integreringstilskudd for 
overføringsflyktninger, ODA-godkjente 
utgifter 

Bevilgningen på posten er 74 mill. kroner. Visse in
nenlandske utgifter knyttet til bosetting av overfø
ringsflyktninger kan i henhold til retningslinjene 
fra OECD/DAC godkjennes som offisiell utvik
lingshjelp. Det er lagt til grunn at 100 pst. av over
føringsflyktningene kommer fra ODA-godkjente 
land, en økning fra 95 pst. i saldert budsjett. 

Det foreslås å øke bevilgningen på kap 3821, 
post 01 med 4,120 mill. kroner. 

Kap. 822 Opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere 

Post 60	 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
for voksne innvandrere 

Bevilgningen på posten er 1 679,7 mill. kroner. 
Prognosen for antall nye asylsøkere i 2010 er redu
sert. Dette fører til en nedgang i antall personer i 
målgruppen for opplæring i norsk og samfunn
skunnskap som vil utløse førsteårs tilskudd i 2010. 
En reduksjon i antall nye asylsøkere fører videre til 
en nedgang i utgifter til norskopplæring for asylsø
kere i mottak. Anslaget for antall personer som vil 
utløse andreårs tilskudd er også nedjustert. 

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 
822, post 60 med 72,023 mill. kroner. 

Kap. 3822	 Opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere 

Post 01	 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente 
utgifter 

Bevilgningen på posten er 175,7 mill. kroner. Visse 
innenlandske utgifter knyttet til mottak av asylsø
kere og flyktninger kan i henhold til retningslinjene 
fra OECD/DAC godkjennes som offisiell utvik
lingshjelp. Det er lagt til grunn at 95 pst. av utgifte
ne til norskopplæring i mottak regnes som ODA
godkjente utgifter, en økning fra 90 pst. i saldert 
budsjett. Det er imidlertid en reduksjon i antall 
asylsøkere som kommer inn under ordningen for 
norskopplæring i mottak. Samlet fører dette til en 

reduksjon i ODA-godkjente utgifter knyttet til 
norskopplæring i mottak. 

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap 
3822, post 01 med 63,159 mill. kroner. 

Kap. 840 Krisetiltak 

Post 62	 (Ny) Tilskudd til kommuner 

Midlene til etablering av botilbud til unge over 18 
år som har blitt utsatt for tvangsekteskap ble tildelt 
kommuner i 2009. Ifølge Barne-, ungdoms- og fami
liedirektoratet er det god grunn til å tro at kommu
ner også vil være de viktigste mottakerne i 2010. 
Midlene til dette formålet er i saldert budsjett bevil
get over post 70. 

Det foreslås derfor at det opprettes en ny post 
62 under kap. 840, og at 10,5 mill. kroner overføres 
fra kap. 840, post 70 til kap. 840, post 62. 

Post 70	 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., 
kan nyttes under kap. 858, post 1 

I saldert budsjett ble det bevilget 10,5 mill. kroner 
over posten til å etablere botilbud til unge over 18 år 
som har vært utsatt for tvangsekteskap. Det forven
tes at kommuner vil være de viktigste mottakerne av 
midlene i 2010, jf. omtale under kap. 840, post 62. 

Det foreslås på denne bakgrunn å overføre 10,5 
mill. kroner fra kap. 840, post 70 til kap. 840, post 62. 

Kap. 844 Kontantstøtte 

Post 70	 Tilskudd, overslagsbevilgning 

Bevilgningen på posten er 1 418 mill. kroner. Utgif
tene til kontantstøtte i 2010 anslås til 1 440 mill. kro
ner. Dette er 22 mill. kroner høyere enn bevilgnin
gen i saldert budsjett. 

Merbehovet skyldes hovedsakelig en økning i 
anslaget for antall barn i kontantstøttealder og at ef
fekten av barnehageutbyggingen i 2009 har blitt 
noe svakere enn det som lå til grunn i saldert bud
sjett. 

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 844, 
post 70 med 22 mill. kroner. 

Kap. 845 Barnetrygd 

Post 70	 Tilskudd, overslagsbevilgning 

Bevilgningen på posten er 14 820 mill. kroner. Ut
giftene til barnetrygd i 2010 anslås til 14 890 mill. 
kroner, noe som er 70 mill. kroner høyere enn sal
dert budsjett. 

Økningen skyldes i hovedsak at anslaget for an
tall barn med barnetrygd ligger vesentlig over det 
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som er forutsatt i saldert budsjett. I motsatt retning 
anslås det et lavere nivå på etterbetalinger. 

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 845, 
post 70 med 70 mill. kroner. 

Kap. 846	 Forsknings- og 
utredningsvirksomhet, tilskudd 
mv. 

Post 70	 Tilskudd 

Bevilgningen på posten er 15,1 mill. kroner, hvorav 
2,6 mill. kroner er avsatt til tilskudd til familie- og li
kestillingspolitiske organisasjoner. Tilskuddet ble 
redusert med 1 mill. kroner i saldert budsjett. Det 
foreslås å øke bevilgningen på posten med 1 mill. 
kroner for å kunne øke tilskuddet til samme nivå 
som i 2009. 

Det foreslås at bevilgningen under kap. 846, 
post 70 økes med 1 mill. kroner. 

Kap. 847	 Tiltak for personer med nedsatt 
funksjonsevne 

Post 71	 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell 
utforming, kan overføres, kan nyttes under 
post 21 

Bevilgningen på 20,5 mill. kroner nyttes til oppføl
ging av Regjeringens handlingsplan for universell 
utforming og økt tilgjengelighet (2009-2013). Det 
er et mindrebehov på posten på 1 mill. kroner i 
2010, som følge av overførte midler fra 2009. 

Det foreslås at bevilgningen under kap. 847, 
post 71 reduseres med 1 mill. kroner. 

Kap. 854	 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 

Post 64	 Tilskudd ved bosetting av enslige, 
mindreårige asylsøkere og flyktninger, 
overslagsbevilgning 

Bevilgningen på posten er 185,8 mill. kroner. Pos-
ten dekker det særskilte tilskuddet som utbetales 
til kommunene når enslige, mindreårige flyktnin
ger bosettes. Tilskuddet er i 2010 på 119 556 kroner 
per person per år. Det har vært en sterk økning i 
antall bosatte enslige mindreårige i slutten av 2009 i 
forhold til forutsetningene som er lagt til grunn i 
saldert budsjett. Bevilgingsbehovet i 2010 er nå be
regnet til om lag 237 mill. kroner. 

Videre er det forventet at forslaget om å gi inte
greringstilskudd etter voksen sats til enslige, mind
reårige flyktninger under 18 år, jf. kap. 821, post 60, 
vil føre til økt bosetting og dermed gi et merbehov 
på posten på 1,6 mill. kroner. 

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 
854, post 64 med 52,969 mill. kroner. 

Kap. 3854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 

Post 04	 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 

Bevilgningen på posten er 51,9 mill. kroner. Visse 
innenlandske utgifter knyttet til mottak av asylsø
kere og flyktninger kan i henhold til retningslinjene 
fra OECD/DAC godkjennes som offisiell utvik
lingshjelp. De ODA-godkjente utgifter er beregnet 
til å utgjøre 32,2 mill. kroner, noe som er 19,7 mill. 
kroner mindre enn lagt til grunn i saldert budsjett. 
Inntektene over posten forventes videre å øke med 
ytterligere 0,5 mill. kroner som følge av forslaget 
om økt integreringstilskudd til enslige, mindreåri
ge flyktninger under 18 år, jf. kap. 821, post 60. 

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på 
kap. 3854, post 04 med 19,2 mill. kroner. 

Kap. 855	 Statlig forvaltning av barnevernet 

Post 01	 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og 
post 60 

Bevilgningen på posten er 3 114,2 mill. kroner i 
2010. I forbindelse med Program for økonomisk ba
lanse og god faglig praksis i det statlige barnever
net (Program 2010) er det identifisert et betydelig 
effektiviseringspotensial i 2010. Samtidig er det be
tydelige budsjettutfordringer i inneværende år, ho
vedsakelig knyttet til innføring av standardkontrak
ter for statlige beredskaps- og familiehjem. 

I Ot.prp. nr. 109 (2008-2009) Om lov om pen
sjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps
eller familiehjem omtales de økonomiske konse
kvensene av å gi oppdragstaker i statlige bered
skaps- og familiehjem pensjonsrettigheter. Det var i 
proposisjonen forutsatt at forslaget ville gi merut
gifter på 33 mill. kroner, og at disse skulle dekkes 
innenfor gjeldende budsjettrammer for Barne-, like
stillings- og inkluderingsdepartementet. 

1. april 2010 ble de nye standardkontraktene for
statlige beredskaps- og familiehjem tatt i bruk. I til
legg til pensjonsrettigheter som omtalt i Ot.prp. nr. 
109 (2008-2009), gir de nye kontraktene rett til fri
helger og fridager i løpet av plasseringstiden og 
mellom plasseringer. Alle oppdragstakere som per 
12. februar 2010 hadde en avtale med en av Buf-
etats regioner, har nå fått tilbud om å gå over på 
standardkontrakt. 

Kostnaden for inneværende år er beregnet til 90 
mill. kroner, det vil si en betydelig økning fra det 
som ble lagt til grunn i Ot.prp. nr. 109 (2008-2009). 
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Økningen skyldes hovedsakelig merutgifter knyt
tet til frihelger og fridager for oppdragstakere. 

Det er ikke realistisk at etaten vil kunne rekrut
tere nok beredskaps- og familiehjem i 2010 til at ut
giftene knyttet til de nye kontraktene kan dekkes 
innenfor gjeldende budsjettrammer for Barne-, like
stillings- og inkluderingsdepartementet. 

Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 
855, post 01 med 90 mill. kroner. 

Kap. 856	 Barnevernets omsorgssenter for 
enslige, mindreårige asylsøkere 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen på posten er 580,5 mill. kroner. Prog
nosene per mars 2010 tilsier at det vil være gjen
nomsnittlig 230 enslige, mindreårige asylsøkere 
under 15 år i 2010. Dette er 81 færre enslige, mind
reårige asylsøkere under 15 år enn lagt til grunn i 
saldert budsjett. 

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 
856, post 01 med 148,2 mill. kroner. 

Kap. 3856	 Barnevernets omsorgssenter for 
enslige, mindreårige asylsøkere 

Post 04	 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 

Bevilgningen på posten er 424,9 mill. kroner. Visse 
innenlandske utgifter knyttet til mottak av asylsø
kere og flyktninger kan i henhold til retningslinjene 
fra OECD/DAC godkjennes som offisiell utvik
lingshjelp. Det er lagt til grunn at 74 pst. av utgifte
ne per plass i omsorgssenter kan godkjennes som 
utviklingshjelp. 

Prognosen for gjennomsnittlig antall enslige, 
mindreårige asylsøkere under 15 år er lavere enn 
tidligere lagt til grunn, jf. omtalen under kap. 856, 
post 01, og ODA-godkjente utgifter er følgelig også 
lavere. 

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 
3856, post 04 med 113,462 mill. kroner. 

Kap. 858	 Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter 

Posten ble i saldert budsjett 2010 økt med 17 mill. 
kroner til utvikling av nytt fag- og rapporteringssy
stem (BIRK) i Barne-, ungdoms- og familieetaten. 
Prosjektets totalramme er på 34 mill. kroner. På 
grunn av forsinkelse i utviklingen av BIRK vil det 
bli mindreutgifter på 9,5 mill. kroner i 2010, med til
svarende merutgifter senere år. 

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 
858, post 21 med 9,5 mill. kroner. 

Kap. 2530	 Foreldrepenger 

Post 70	 Foreldrepenger ved fødsel, 
overslagsbevilgning 

Bevilgningen på posten er 13 351,5 mill. kroner. Ut
giftene til foreldrepenger ved fødsel i 2010 anslås 
nå til 13 690 mill. kroner, noe som er 338,5 mill. kro
ner høyere enn bevilgningen i saldert budsjett. 

Merutgiftene skyldes blant annet at utgiftene i 
2009 ble høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett, 
økt anslag for antall barn under ett år i befolknin
gen og nedbygging av restanser fra tidligere år. 

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 2530, 
post 70 med 338,5 mill. kroner. 

Post 73	 Foreldrepenger ved adopsjon, 
overslagsbevilgning 

Bevilgningen på posten er 75 mill. kroner. Utgifte
ne til foreldrepenger ved adopsjon i 2010 anslås nå 
til 85 mill. kroner. Dette er 10 mill. kroner høyere 
enn bevilgningen i saldert budsjett. 

Utbetalingen av adopsjonspenger i 2009 var 
nærmere 6 mill. kroner høyere enn bevilgningen 
for 2010. Utviklingen hittil kan tyde på om lag uend
ret omfang på adopsjoner fra 2009 til 2010. I tillegg 
kommer merutgifter som følge av veksten i forel
drepengegrunnlaget fra 2009 til 2010. 

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 2530, 
post 73 med 10 mill. kroner. 

2.9	 Nærings- og 
handelsdepartementet 

Kap. 904	 Brønnøysundregistrene 

Post 22	 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan 
overføres 

Utgifter knyttet til drift og driftsrelatert applika
sjonsforvaltning skal finansieres av tjenesteeierne. 
Tidligere praksis innebar at leverandøren fakturer
te tjenesteeierne direkte. Nye rutiner for tjenesteei
ernes betaling innebærer at Altinn sentralforvalt
ning blir fakturert for alle utgifter, og viderefakture
rer deretter tjenesteeierne i henhold til gjeldende 
fordelingsnøkkel i inngått samarbeidsavtale. 

På dette grunnlag foreslås bevilgningen økt 
med 40 mill. kroner, fra 213,5 til 253,5 mill. kroner, 
mot tilsvarende økning under kap. 3904, post 03. 
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Kap. 3904 Brønnøysundregistrene 

Post 03	 Refusjoner og inntekter knyttet til 
forvaltning av Altinn-løsningen 

Bevilgningen foreslås økt med 40 mill. kroner fra 
0,1 til 40,1 mill. kroner mot tilsvarende økning un
der kap. 904, post 22, jf. omtale over. 

Kap. 909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk 

Post 73	 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, 
overslagsbevilgning 

Ordningen skal sikre maritim kompetanse og re
kruttering av norske sjøfolk og i tillegg bidra til at 
norske rederier gis konkurransedyktige rammevil
kår i forhold til vilkårene i andre land. Tilskudds
ordningen omfatter: 
–	 Prosentvis tilskudd (9,3 eller 12 pst.) til skip i 

Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk 
Internasjonalt Skipsregister (NIS). 

–	 Nettolønnsordning for bemanningen som om
fattes av skipenes alarminstruks på passasjer
skip (ferger) i utenriksfart i NOR. 

–	 Nettolønnsordning for skip i petroleumsvirk
somhet i NOR (offshorefartøy). 

–	 Nettolønnsordning for øvrige fartøy i NOR (las
teskip, brønnbåter, passasjerskip og slepebå
ter). 

–	 Nettolønnsordning for sikkerhetsbemanningen 
på hurtigruteskip som betjener strekningen 
Bergen – Kirkenes. 

Den vedtatte bevilgningen på 1 750 mill. kroner i 
saldert budsjett 2010 er basert på at det samlet vil 
være om lag 11 300 refusjonsberettigede sjøfolk un
der ordningen i 2010 og antatt lønnsregulering i 
2010. Videre er det lagt til grunn videreføring av 
innretningen for ordningen som ble innført fra 2. 
halvår 2008, med en begrensning i refusjonsutbeta
lingen per sysselsatt på 198 000 kroner per år. På 
grunnlag av ny informasjon fra de siste terminene 
foreslås bevilgningen redusert med 50 mill. kroner, 
fra 1 750 til 1 700 mill. kroner. 

Kap. 920 Norges forskningsråd 

Post 50	 Tilskudd 

På bakgrunn av den særlig krevende situasjonen 
for verft og utstyrsleverandører foreslås bevilgnin
gen til Norges forskningsråd økt med 20 mill. kro
ner for å styrke innovasjonsprogrammet MAROFF 
(Maritim virksomhet og offshore operasjoner). 
MAROFF støtter forskning og kunnskapsutvikling 

som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdi
skaping i de maritime næringene i Norge. 

I lys av den rådende markedssituasjonen i næ
ringen er dette en velfungerende støtteordning 
som bidrar til å bedre bedrifters omstillingsevne og 
sikre kompetansearbeidsplasser i næringen, både i 
bedrifter og forskningsinstitusjoner. 

På dette grunnlag foreslås bevilgningen økt 
med 20 mill. kroner, fra 1 307 til 1 327 mill. kroner. 

Kap. 922 Romvirksomhet 

Post 50	 Norsk Romsenter 

Bevilgningen foreslås økt med 4,3 mill. kroner, fra 
43,1 til 47,4 mill. kroner, til nasjonal oppfølging av 
Galileo-programmet ved Norsk Romsenter. Forsla
get motsvares av en tilsvarende reduksjon under 
kap. 922, post 73, jf. omtale nedenfor. 

Post 70	 Kontingent i European Space Agency 
(ESA) 

Det er lagt til grunn at bevilgningene til kontingent 
i den europeiske romorganisasjonen ESA skal jus-
teres dersom eurokursen har endret seg i budsjett
året i forhold til kursen som ble lagt til grunn for 
saldert budsjett. Norsk Romsenter har hatt utbeta
linger i euro til ESA til andre kurser enn den bud
sjetterte. Samlet utgjør valutakursjusteringene en 
reduksjon på om lag 5,3 mill. kroner. Samtidig har 
det vært en justering i kontingentoppkallingen til 
ESA i løpet av budsjettåret. Dette utgjør en reduk
sjon på 9,9 mill. kroner. 

Det foreslås på dette grunnlag å redusere be
vilgningen med til sammen 15,2 mill. kroner, fra 
145,4 til 130,2 mill. kroner. 

Post 73	 Galileo 

Bevilgningen dekker kontingent til EU for Norges 
deltakelse i det europeiske satellittnavigasjonssy
stemet Galileo. Videre er det avsatt 4,3 mill. kroner 
til nasjonal oppfølging ved Norsk Romsenter, inklu
siv utgifter til nasjonal ekspert i Europakommisjo
nen. 

Det er opprettet et sekretariat ved Norsk Rom
senter for å ivareta den nasjonale oppfølgingen av 
prosjektet. Sekretariatets medlemmer er formelt 
ansatt ved Norsk Romsenter. Det foreslås derfor at 
utgiftene ved nasjonal oppfølging overføres til 
Norsk Romsenters administrasjonsbevilgning, post 
50. På dette grunnlag foreslås bevilgningen redu-
sert med 4,3 mill. kroner, fra 124,2 til 119,9 mill. 
kroner. 
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Kap. 934 Internasjonaliseringstiltak 

Post 73	 Støtte ved kapitalvareeksport 

Formålet med 108-ordningen er å tilby norske eks
portører av kapitalvarer og relaterte tjenester et 
konkurransedyktig eksportkredittilbud. Under
skuddet knyttet til lånetilsagn og rentegodtgjørelse 
til Eksportfinans for forvaltning av ordningen dek
kes over statsbudsjettet to år etter at de er påløpt. 
Nytt anslag på underskuddet i 2009 er 382,4 mill. 
kroner, og anslaget på rentegodtgjørelse om lag 
40,6 mill. kroner, noe som er en reduksjon på hen
holdsvis 129,6 mill. kroner og 12,4 mill. kroner i for-
hold til det som er oppgitt i Nærings- og handelsde
partementets budsjettproposisjon for 2010. Ansla
gene er basert på ordrebeholdningen ved utgangen 
av fjerde kvartal. Reduksjonen skyldes hovedsake
lig lavere innlånskostnader, lavere utbetalingsnivå 
og forskuddsinnfrielser. 

Regjeringen har besluttet å redusere kravet til 
norsk andel i prosjekter som får lån på fastrentevil
kår fra 108-ordningen under Eksportfinans fra 50 til 
30 pst. Norsk eksportindustri konkurrerer om store 
kontrakter, og selv mindre andeler av leveransene 
til slike prosjekter kan innebære store kontrakter 
for norsk næringsliv. Regjeringen har også beslut
tet å åpne for at det kan gis lån på fastrentevilkår fra 
108-ordningen til prosjekter hvor det foreligger be
tydelig norsk interesse, etter nærmere fastsatt defi
nisjon. Det vises til nærmere omtale under kap. 
2460 Garanti- instituttet for eksportkreditt (GIEK). 

Kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap 

Post 70	 (Ny) Tilskudd til avskriving av 
aksjekapital, Venturefondet AS 

Som en del av oppgjøret for salget av SND Invest 
AS ble det i 2003 bevilget 113,1 mill. kroner i aksje
kapital til Venturefondet AS under kap. 950, post 
96, jf. St.prp. nr. 18 og Innst. S. nr. 71 (2003-2004) 
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 
under Nærings- og handelsdepartementet. Det vises 
til nærmere omtale under kap. 3950, post 97. 

Avviklingen av fondet er nå gjennomført. Sam
let er det tilbakeført verdier for 99,7 mill. kroner fra 
selskapet. Differansen i forhold til innskutt kapital, 
13,4 mill. kroner, må avskrives i statsregnskapet for 
2010. 

På denne bakgrunn foreslås det å bevilge 13,4 
mill. kroner som tilskudd til avskriving av aksjeka
pital i Venturefondet AS under ny post 70. 

Post 96	 Aksjer 

Stortinget vedtok 25. mars 2010 å bevilge 580 mill. 
kroner under kap. 950 Forvaltning av statlig eier
skap, post 96 Aksjer i forbindelse med en aksjeemi
sjon i SAS AB, jf. Prop. 79 S og Innst. 200 S (2009
2010) SAS AB – statens deltakelse i kapitalforhøyelse. 
Samtidig fikk Nærings- og handelsdepartementet 
fullmakt til å overskride bevilgningen som følge av 
endringer i valutakurs. Som følge av valutakursef
fekter ble faktisk utbetaling ved emisjonen 582,7 
mill. kroner. 

Stortinget vedtok samme dag å gi Nærings- og 
handelsdepartementet fullmakt til å stemme for å gi 
styret fullmakt til å utstede et konvertibelt obliga
sjonslån og samtykke til at statens eierandel i SAS 
AB kunne reduseres til 12,3 pst., jf. Prop. 89 S og 
Innst. 199 S (2009-2010) SAS AB – konvertibelt obli
gasjonslån. Styret har utstedt et konvertibelt obliga
sjonslån på 1,6 mrd. svenske kroner som ved full 
konvertering vil kunne redusere statens eierandel i 
SAS AB til 12,9 pst. 

På dette grunnlag foreslås det å øke bevilgnin
gen under kap. 950, post 96 med 2,7 mill. kroner, 
fra 580 mill. kroner til 582,7 mill. kroner. 

Kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap 

Post 71	 (Ny) Tilbakeføring av tilskudd til 
restrukturering, Mesta AS 

Mesta AS ble etablert som statsaksjeselskap 1. ja
nuar 2003 gjennom en utskillelse av produksjons
virksomheten til Statens Vegvesen. EFTAs overvå
kingsorgan (ESA) åpnet i juli 2007 formell undersø
kelse av om det i forbindelse med etableringen av 
Mesta ble gitt ulovlig statsstøtte. Norske myndig
heter ga sine tilsvar til ESA i desember 2007 og mai 
2008. ESA fattet 7. oktober 2009 vedtak om at Mes
ta AS i forbindelse med etableringen i 2003 mottok 
ulovlig statstøtte. ESAs vedtak knytter seg til over
kompensasjon på overgangskontrakter, at Mesta 
ble fritatt for å betale dokument- og tinglysningsav
gift da eiendommer ble overført fra Statens Vegve
sen, og enkelte restruktureringskostnader. Regje
ringen har besluttet å ikke bringe saken inn for EF-
TA-domstolen. Nærings- og handelsdepartementet 
har sammen med ESA beregnet at Mesta skal tilba
kebetale 129 mill. kroner inklusiv renter. 

På denne bakgrunn foreslås det å bevilge 129 
mill. kroner under kap. 3950, ny post 71. 
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Post 95	 (Ny) Avskriving av aksjekapital, 
Venturefondet AS 

På bakgrunn av at Venturefondet AS nå er avviklet 
foreslås det å bevilge 13,4 mill. kroner til avskriving 
av aksjekapital under ny post 95. Det vises til nær
mere omtale under kap. 950, post 70 og kap. 3950, 
post 97. 

Post 97	 (Ny) Tilbakeføring av aksjekapital, 
Venturefondet AS 

På ordinær generalforsamling i april 2009 ble det 
besluttet å oppløse Venturefondet AS. Selskapet ble 
stiftet i juli 2000. Virksomheten har bestått i å inves
tere i aksjer og yte ansvarlige lån, primært til inves
terings- og ventureselskaper. I forbindelse med sal-
get av SND Invest AS i oktober 2003 ble samtlige 
aksjer i Venturefondet overført fra SND Invest AS, 
som fondet var et datterselskap av, til staten ved 
Nærings- og handelsdepartementet, og det ble be
vilget 113,1 mill. kroner i aksjekapital til selskapet, 
jf. St.prp. nr. 18 og Innst. S. nr. 71 (2003-2004) Om 
endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under 
Nærings- og handelsdepartementet. Forvaltningen av 
fondet har skjedd i regi av styret. Selskapet har ik
ke hatt fast ansatte. 

Målet for statens eierskap i Venturefondet de 
siste årene har vært å avvikle fondet, jf. St.meld. nr. 
13 og Innst. S. nr. 163 (2006-2007). I denne sam
menheng ble det i 2007, gjennom en kapitalnedset
telse, tilbakeført 75 mill. kroner fra fondet, jf. St.prp. 
nr. 69 og Innst. S. nr. 230 (2006-2007) Tilleggsbevilg
ninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007. 
Fondets styre har nå fullført realiseringen av samt
lige poster i selskapets portefølje og utbetalt et av
viklingsproveny på 24,7 mill. kroner i februar 2010. 

På denne bakgrunn foreslås det å inntektsbevil
ge 24,7 mill. kroner under ny post 97. 

Kap. 2421 Innovasjon Norge 

Post 50	 Innovasjon – prosjekter, fond 

På bakgrunn av den særlig krevende situasjonen 
for verft og utstyrsleverandører foreslås det å øke 
bevilgningen med 77 mill. kroner. Økningen forut
settes benyttet til tapsavsetninger til innovasjonslån 
og miljøprosjekter i de maritime næringene og ut
vikling av nærskipsfartsflåten. Dette vil bidra til å 
utløse flere bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønn
somme maritime prosjekter over hele landet. 

Midlene under posten kan benyttes til tilskudd 
og avsetninger til tapsfond for landsdekkende inn
ovasjonslån og garantier. Innovasjon Norge skal 

ved bruk av disse midlene kunne tilby finansiering 
til lønnsomme utviklingsprosjekter over hele lan
det. 

Landsdekkende innovasjonslån 

Landsdekkende innovasjonslån er spesielt rettet 
inn mot innovasjon og internasjonalisering. Disse 
lånene benyttes til delfinansiering av utbyggings-, 
omstillings-, utviklings- og nyetableringsprosjekter 
som det er vanskelig å finne tilstrekkelig risikovilje 
for i det private kredittmarkedet. Ordningen skal 
bidra til å utnytte utviklingspotensialet i innovative 
vekstbedrifter. Lånene benyttes primært i bedrifte
nes tidlig- og kommersialiseringsfase. 

Innovasjons- og vekstprosjekter er ofte forbun
det med stor risiko, og utviklingen i de internasjo
nale markedene har gjort det vesentlig vanskelige
re å finansiere nyetableringer og nye prosjekter i 
de maritime næringene. Regjeringen foreslår å øke 
rammene for landsdekkende innovasjonslån med 
200 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2010, 
fra 500 til 700 mill. kroner, jf. forslag til romertalls
vedtak. Dette vil kreve en økning i bevilgningen til 
tapsavsetning med 67 mill. kroner. Økningen i låne
rammen forutsettes øremerket prosjekter i de mari
time næringene. 

Miljøprosjekter i de maritime næringene og 
utvikling av nærskipsfartsflåten 

I 2008 ble det opprettet en øremerking under pos-
ten til miljøprosjekter i de maritime næringene og 
utvikling av nærskipsfartsflåten. Antall søknader 
har økt betydelig siden opprettelsen av øremerkin
gen. I 2009 var rammen på 10 mill. kroner fullt ut
nyttet allerede etter første halvår. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 
mill. kroner slik at det øremerkes totalt 20 mill. kro
ner. Prosjekter knyttet til gassdrift skal være særlig 
prioritert. Midlene kan benyttes både til tilskudd og 
til å sikre at innovasjonslåneordningen kan benyt
tes av nærskipsfartsflåten og til maritime miljøpro
sjekter. 

På denne bakgrunn foreslås det samlet sett å 
øke bevilgningen på posten med 77 mill. kroner, fra 
383 til 460 mill. kroner. 

Post 51	 Tapsfond, såkornkapitalfond 

Bobehandlingen etter konkursen i Såkorninvest 
Innlandet AS er avsluttet. Konkursen ble åpnet i 
mars 2007. Innovasjon Norges lån til selskapet var 
opprinnelig 30 mill. kroner, med et tilhørende taps-
fond på 7,5 mill. kroner. Tapsfondet ble fullt utnyt
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tet. Innovasjon Norges krav i boet var på 26,2 mill. 
kroner. Kravet besto av en hovedstol på 22,5 mill. 
kroner og 3,7 mill. kroner i utestående renter. Ren
ter er beregnet fram til tidspunkt for konkursåpnin
gen, som fant sted 23. mars 2007. Innovasjon Norge 
fikk etter konkursbehandlingen en dividende på 
9,37 pst. Dette utgjør 2,4 mill. kroner. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen økt 
med 23,8 mill. kroner, fra 10 til 33,8 mill. kroner. 
Økningen benyttes til inndekning av Innovasjon 
Norges tap knyttet til konkursen, på hovedstol og 
renter, utover de tapsavsetninger som allerede er 
gjort. I tillegg til dette tapet er det påløpt Innovasjon 
Norge et tap på om lag 447 000 kroner. Dette er 
knyttet til tap på renter på den delen av hovedstolen 
som dekkes av tapsfondet på 7,5 mill. kroner. Tapet 
dekkes over den foreliggende bevilgningen under 
post 51. 

Post 71	 Nettverk, profilering og reiseliv – 
programmer, kan overføres 

På bakgrunn av den særlig krevende situasjonen 
for verft og utstyrsleverandører foreslås bevilgnin
gen til Bedriftsrettet kompetansestyrkingsprogram 
økt med 8 mill. kroner, øremerket bedrifter i de ma
ritime næringene. Formålet med satsingen er å bi
dra til at bedrifter kan videreutvikle kompetente 
medarbeidere i en periode med lav aktivitet og der
igjennom styrke sin konkurransedyktighet på leng
re sikt. 

Målgruppen for programmet er enkeltbedrifter 
eller grupper av bedrifter som har behov for å vide
reutvikle kompetansen til ansatte. Alle bedrifter, 
uavhengig av størrelse og lokalisering, kan omfat
tes av programmet. På dette grunnlag foreslås be
vilgningen økt med 8 mill. kroner, fra 405 til 413 
mill. kroner. 

Post 72	 Forsknings- og utviklingskontrakter, kan 
overføres 

På bakgrunn av den særlig krevende situasjonen 
for verft og utstyrsleverandører foreslås bevilgnin
gen til forsknings- og utviklingskontrakter økt med 
20 mill. kroner, øremerket prosjekter i de maritime 
næringene. Ordningen stimulerer til samarbeid om 
utvikling av nye produkter, produksjonsprosesser 
og konkurranseevne i norsk næringsliv. Gjennom 
ordningen gis det støtte til kritiske utviklingsfaser i 
kontraktsfestede samarbeidsprosjekter mellom le
verandørbedrifter og kunder i hele landet. Innova
sjonsgrad, markedspotensial og effekt i form av å 
utløse nye prosjekter og kapitaltilførsel til prosjek
tene vektlegges ved tildeling av støtten. Ordningen 

har fokus på internasjonalisering og miljøprosjek
ter, som i stor grad er viktig for de maritime nærin
gene. Tilleggsbevilgningen vil legge til rette for inn
ovasjon og omstilling i de maritime næringene. 

Det foreslås at bevilgningen økes med 20 mill. 
kroner, fra 265 til 285 mill. kroner. Økningen fore
slås øremerket prosjekter i de maritime næringene, 
herunder gassdrift av skip. 

Post 73	 Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp 
av kraft, kan overføres 

Tilskuddsordningen ble etablert i forbindelse med 
RNB 2009 og innebærer at det kan gis tilskudd på 
opp til 200 000 euro over tre år til kraftintensive be-
drifter som etablerer innkjøpskonsortium for kjøp 
av kraft. Ordningen skal bidra til at kraftintensiv in
dustri går sammen og etablerer innkjøpskonsortier 
for kjøp av kraft på langsiktige vilkår. Det vises til 
nærmere omtale av ordningen i Prop. 1 S (2009
2010) for Nærings- og handelsdepartementet. 

Ordningen ble operativ høsten 2009, og det ble 
gitt fem tilsagn for til sammen 5,59 mill. kroner in
nen utgangen av året. I tillegg lå det fem saker til 
behandling med samlet søknadsbeløp på 7,1 mill. 
kroner. Ingen støtte ble utbetalt, og bevilgningen 
for 2009 på 40 mill. kroner ble dermed i sin helhet 
overført til 2010. Søknadsinngangen hittil i 2010 har 
vært relativt beskjeden. I det statlige bevilgnings
reglementet framgår det bl.a. at utgifter og inntek
ter skal tas med i budsjettet for det året de antas å 
bli kontant betalt. På denne bakgrunn foreslås be
vilgningen for 2010 redusert med 40 mill. kroner, 
fra 40 mill. kroner til null. Den overførte bevilgnin
gen fra 2009 på 40 mill. kroner vil være tilstrekkelig 
til å videreføre ordningen og dekke samtlige utbe
talinger for inneværende år. 

Kap. 2426 SIVA SF 

Post 70	 Tilskudd, kan overføres 

På bakgrunn av den særlig krevende situasjonen 
for verft og utstyrsleverandører foreslås en bevilg
ningsøkning på 25 mill. kroner øremerket maritime 
industriinkubatorer i regi av SIVA. Tilskuddet skal 
gå til etablering av inntil fem nye inkubatorer. 

En industriinkubator opprettes i samarbeid 
med en større industribedrift («morbedrift») eller 
bedriftsgruppe, med formål å stimulere til utvikling 
av ny virksomhet gjennom bruk av eksisterende 
kompetanse. Bedriften forutsettes å bidra med et 
tilsvarende beløp som SIVA. Inkubatoren tilbyr råd
givning, ulike støttetjenester og et fysisk miljø for 
videreutvikling av vekstkraftige forretningsideer. 
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En evaluering av eksisterende industriinkubatorer 
utført i 2008 påviste at tiltaket har gitt gode resulta
ter for nyskaping og omstilling i industrien. I da-
gens situasjon med redusert aktivitet i de maritime 
næringene kan tiltaket bidra til omstilling og utvik
ling av nye bedrifter. 

Tiltaket fullfinansieres ved oppstart, dvs. at be
vilgningen dekker kostnadene i hele programperio
den på fem år. SIVA har en rolle som utvikler, kvali
tetssikrer og nettverkskoordinator, går inn som ei-
er og styredeltaker, og bidrar til finansieringen. SI-
VAs kostnader knyttet til administrering av tiltaket 
skal også dekkes av midlene. På denne bakgrunn 
foreslås bevilgningen økt med 25 mill. kroner, fra 
37,7 til 62,7 mill. kroner. 

Kap. 2460	 Garanti-instituttet for 
eksportkreditt (GIEK) 

Alminnelig garantiordning er GIEKs hovedordning 
og blir benyttet til å avdekke ulike typer kommersi
ell og politisk risiko ved eksport og politisk risiko 
ved investeringer. Garantiene blir gitt i overens
stemmelse med den OECD-tilknyttede avtalen « 
Arrangement on Officially Supported Export Cre
dits». Rammen for ordningen gjelder for summen 
av utestående ansvar og gitte tilsagn. 

Alminnelig garantiordning bidrar til at norske 
eksportbedrifter får nye kontrakter og er viktig for 
verdiskaping og sysselsetting i Norge. Det er fort
satt en sterk økning i etterspørselen etter garantier 
under ordningen. Summen av søknader, tilsagn og 
ansvar var i midten av april på vel 102 mrd. kroner. 
Enkeltprosjektene som det søkes om garantier for 
har blitt større i omfang, og det inngås også store 
rammeavtaler om garantier. For å bidra til forutsig
barhet og trygghet i næringslivet og for at garantier 
skal være tilgjengelige også på lang sikt, foreslås 
det at rammen for Alminnelig garantiordning økes 
med 10 mrd. kroner. Økningen innebærer ikke at 
risikoprofilen til selskapet endres og kravet om at 
GIEK skal gå i balanse på lang sikt opprettholdes. 

På denne bakgrunn foreslås det å utvide ram-
men for Alminnelig garantiordning under GIEK 
med 10 mrd. kroner, fra 110 til 120 mrd. kroner, jf. 
forslag til romertallsvedtak. 

Vedtektsendringer 

Regjeringen har besluttet å åpne for at GIEK kan gi 
garantier til prosjekter hvor det foreligger betyde
lig norsk interesse. Det kan i dag bare gis garantier 
fra GIEK og lån på fastrentevilkår under 108-ord-
ningen fra Eksportfinans til prosjekter som har en 
betydelig norsk eksportandel. 

Formålet med endringen er å gi norsk nærings
liv et konkurransedyktig tilbud av eksportgarantier. 
Forslaget er i tråd med den internasjonale utviklin
gen i offentlig støttede eksportkreditter. 

Endringen gjelder også for lån på fastrentevil
kår gitt under 108-ordningen, jf. omtale under kap. 
934 Internasjonaliseringstiltak, post 73 Støtte ved 
kapitalvareeksport. Begrepet betydelig norsk inter
esse vil bli nærmere definert, og det vil bli utarbei
det retningslinjer for hvordan dette skal praktiseres 
både for lån og garantier. 

Videre har Regjeringen besluttet at virkeområ
det for byggelånsgarantiordningen under GIEK ut
vides til også å inkludere bygging av mindre skip 
og skip uten framdriftsmaskineri og bygging av 
andre typer innretninger til havs, f.eks. knyttet til 
fornybar energi/vindkraftanlegg. 

Innretningen av dagens byggelånsgarantiord
ning er begrenset til produksjon og ombygging av 
skip ved norske skipsverft. Garantiene gjelder for 
finansiering begrenset til byggeperioden (korttids
finansiering) og gis på like vilkår med private ban
ker. GIEK kan garantere for inntil 50 pst. av bygge
lånet. 

Formålet med endringen er å bidra til omstil
ling til nye prosjekter både knyttet til f.eks. hav
vindmøller og havenergi, samt fornying av nær
skipsfartsflåten. Utvidelsen vil kunne gi flere opp
drag til norske verft og ha en positiv effekt for nor
ske utstyrsleverandører. Begrepet innretninger til 
havs vil bli nærmere definert, og det vil bli utarbei
det retningslinjer for dette. Byggelånsgarantiord
ningen inneholder ikke statsstøtte. Det er derfor in-
gen hindringer for utvidelsen av ordningen i inter
nasjonalt regelverk. 

Kap. 3907	 Sjøfartsdirektoratet 

Post 01 Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i 
NOR 

Post 02 Maritime personellsertifikater 

I saldert budsjett 2010 ble det bevilget 6 mill. kro
ner i gebyr for obligatorisk båtførerbevis for fritids
båter i inntektsbevilgningen under post 01. Disse 
inntektene gjelder maritime personellsertifikater 
og skal derfor inntektsføres under post 02. På dette 
grunnlag foreslås bevilgningen under post 01 redu
sert med 6 mill. kroner, fra 127,3 til 121,3 mill. kro
ner, og bevilgningen under post 02 økt med 6 mill. 
kroner, fra 9 til 15 mill. kroner. 
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Kap. 3908	 Skipsregistrene 

Post 01 Gebyrer NOR 

Post 02 Gebyrer NIS 

Inntektsbevilgningene i saldert budsjett 2010 er ba
sert på forskuddsbetaling av gebyrene. Det er sene-
re besluttet å legge om fra forskuddsbetaling til et
terskuddsbetaling for Skipsregistrenes gebyrer 
med virkning fra 1. januar 2010. Omleggingen kre
ver både lovendring (i sjøloven) og endring i NOR
og NIS-forskriftene, jf. Prop. 62 L (2009-2010) En
dringar i sjølova m.v. som ble behandlet av Stortin
get 16. februar 2010. 

Det er lagt opp til at Statens Innkrevingssentral 
skal stå for fakturering, innkreving og inntektsfø
ring av alle krav. I forhold til vedtatt bevilgning som 
er basert på forskuddbetaling av gebyrene vil om
leggingen til etterskuddsbetaling føre til at inntek
ter for siste måned på om lag 1,7 mill. kroner for
skyves til 2011. 

På dette grunnlag foreslås Skipsregistrenes be
vilgning under post 01 redusert med 1,5 mill. kro
ner, fra 11,85 til 10,35 mill. kroner, og bevilgningen 
under post 02 redusert med 0,2 mill. kroner, fra 5,3 
til 5,1 mill. kroner. 

Kap. 5325	 Innovasjon Norge 

Post 50	 Tilbakeføring fra landsdekkende 
innovasjonsordning 

Midler som Innovasjon Norge ikke har bundet opp 
ved tilsagn om lån eller garantier innen utgangen 
av et år, skal tilbakeføres til statskassen påfølgende 
budsjettår. Videre skal også annullerte eller redu
serte tilsagn ved utgangen av det tredje året etter at 
tilsagn er gitt, tilbakeføres. På grunnlag av regnska
pet for 2009 for Innovasjon Norges landsdekkende 
innovasjonsordning vil det bli tilbakeført i under-
kant av 8,7 mill. kroner i 2010. Tilbakeføringen er i 
hovedsak knyttet til annullerte eller reduserte til
sagn i 2006. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen økt 
med 3,7 mill. kroner, fra 5 til 8,7 mill. kroner. 

Post 70	 Låne- og garantiprovisjoner 

Innovasjon Norge skal betale en låneprovisjon på 
0,4 pst. p.a. for innlån fra statskassen som benyttes 
til å finansiere utlånene under låneordningene. Pro
visjonssatsen for statens garantiansvar for innlåns
massen er også satt til 0,4 pst. p.a. Provisjonene be
regnes og innbetales etter utgangen av året. Låne
og garantiprovisjon for 2009 som innbetales i 2010, 
ble på 44,3 mill. kroner. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen økt 
med 4,3 mill. kroner, fra 40 til 44,3 mill. kroner. 

Kap. 5625	 Renter og utbytte fra Innovasjon 
Norge 

Post 81	 (Ny) Rentemargin, 
innovasjonslåneordningen 

Innovasjon Norges innovasjonslåneordning finansi
eres ved innlån fra statskassen, hvor renten følger 
statspapirer med tilsvarende løpetid. Ordningens 
administrasjonskostnader dekkes normalt av rente
marginen mellom innlån og utlån. Nettobeløpet, et
ter at administrasjonskostnadene er dekket, skal til
bakeføres statskassen påfølgende år. Netto rente-
margin for 2009 med utbetaling i 2010 ble budsjet
tert til null. 

På grunn av en betydelig økning i lånerammer 
for 2009 og raskere utbetaling av store lånetilsagn 
enn det som tidligere har vært normalt ble rente
marginen i 2009 langt større enn ventet. Det fore
slås derfor en bevilgning på 14,1 mill. kroner under 
posten. 

Post 85	 (Ny) Utbytte, lavrisikolåneordningen 

Utbyttet fra lavrisikolåneordningen er fastsatt til 75 
pst. av årsresultatet, men begrenset oppad til sta
tens gjennomsnittlige innlånsrente multiplisert 
med innskuddskapitalen på 619,8 mill. kroner. Inn
lånsrenten beregnes på bakgrunn av renten på 5
års statsobligasjoner. Årsresultatet ble langt høyere 
enn forventet på grunn av vesentlig høyere netto 
renteinntekter som igjen skyldtes raskere utbeta
ling av store lånetilsagn enn det som tidligere har 
vært normalt. Utbyttet for 2009 med utbetaling i 
2010 var budsjettert til null. Overskuddet for ord
ningen i 2009 var på 43,1 mill. kroner, og av dette 
skal staten ha utbytte på 21,2 mill. kroner. Utbyttet 
tilsvarer innskuddskapitalen multiplisert med den 
gjennomsnittlige innlånsrenten for 2009. 

På dette grunnlag foreslås en bevilgning på 21,2 
mill. kroner. 

Post 86	 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-
Russland og Øst-Europa 

Årsresultatene for Nordvest-Russland og Øst-Euro-
pa ble på henholdsvis 584 000 kroner og 436 000 
kroner. Utbyttet er fastsatt til 75 pst. av årsresulta
tet av overskuddet for fondene. Utbyttet utgjør da 
henholdsvis 437 800 kroner og 327 300 kroner. To
talt utgjør utbyttene 765 100 kroner. 

På dette grunnlag foreslås bevilgningen redu
sert med 2,2 mill. kroner, fra 3 til 0,8 mill. kroner. 
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Kap. 5656	 Aksjer i selskaper under NHDs 
forvaltning 

Post 85 Utbytte 

Basert på nye opplysninger fra selskapene hvor 
Nærings- og handelsdepartementet forvalter sta
tens eierinteresser økes utbytteanslaget for regn
skapsåret 2009, med utbetaling i 2010, med 4 436,3 
mill. kroner. Økningen skyldes hovedsakelig større 
utbytte fra de børsnoterte selskapene Telenor ASA, 
DnB NOR ASA og Norsk Hydro ASA. I tillegg er 
det forutsatt høyere utbytte fra blant annet Statkraft 
SF, Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S, 
Eksportfinans ASA og Argentum Fondsinvesterin
ger AS. 

På dette grunnlag foreslås bevilgningen økt 
med 4 436,3 mill. kroner, fra 4 613,7 til 9 050 mill. 
kroner. 

Andre saker 

Tiltakspakke for verft og utstyrsleverandører 

I budsjettinnstillingen fra næringskomiteen – Innst. 
8 S (2009-20010) – framgår det bl.a. at Flertallet er 
bekymret over situasjonen man ser innen maritim 
sektor med en svært lav ordreinngang, og Regjerin
gen bes om å vurdere situasjonen nøye og iverkset
te tiltak dersom det blir nødvendig. 

Omlag 35 000 personer er sysselsatt innen byg
ging av skip og oljeplattformer. Samtidig er vel 
50 000 ansatt hos tjeneste- og utstyrsleverandører 
til maritim- og offshoreindustrien. I 34 kommuner 
er flere enn 20 pst. av de sysselsatte i næringslivet 
knyttet til verft, utstyrs- og tjenesteleverandørbe
drifter. Mange av disse er eksportbedrifter til inter
nasjonal skips- og offshoreindustri. Disse næringe
ne er inne i en meget krevende markedssituasjon. 
17 av 29 verft står uten ordrer fra årsskiftet. De sto
re offshoreverkstedene venter at de får utnyttet kun 
60 pst. av kapasiteten i andre halvår i år. Med for
mål om å bidra til å stimulere og realisere lønnsom
me prosjekter, legge til rette for omstilling og sikre 
og videreutvikle kritisk kompetanse, foreslår Regje
ringen en omfattende tiltakspakke for Stortinget. I 
det følgende gis en helhetlig fremstilling av pakken 
Regjeringen foreslår. De enkelte forslagene er også 
omtalt under tilhørende kapitler. 

10 mrd. kroner i økte rammer til Garanti-instituttet 
for eksportkreditt (GIEK) 

Regjeringen foreslår at Nærings- og handelsdepar
tementet får fullmakt til å øke rammen for GIEKs 
alminnelige garantiordning med 10 mrd. kroner, til 

i alt 120 mrd. kroner. Gjennom ordningen kan GI
EK garantere for lån som gis til kjøp av varer med 
levetid over to år, f.eks. skip eller utstyr til oljesek
toren. Garantiene sikrer at kjøper får lån og dermed 
har mulighet til å betale den norske selgeren. 

Bedre ordninger for eksportbedrifter og fornybar 
energi 

Det gjøres justeringer i reglene under GIEK og 
Eksportfinans: 
–	 GIEKs byggelånsgarantiordning utvides til å in

kludere bygging av mindre skip og av innretnin
ger til havs, f.eks. knyttet til fornybar energi/ 
vindkraftanlegg. 

–	 Det åpnes for å redusere kravet til norsk andel i 
prosjekter fra 50 til 30 pst. for fastrentelån fra 
108-ordningen under Eksportfinans. 

–	 Det åpnes for å gi garantier og lån som er i na
sjonal interesse. Det innebærer at også andre 
forhold enn konkrete leveranser fra Norge kan 
vektlegges i vurderingen av om et prosjekt kva
lifiserer for å få lån og garantier. 

200 mill. kroner i nye innovasjonslån 

–	 Rammen for landsdekkende innovasjonslån fra 
Innovasjon Norge foreslås økt med 200 mill. 
kroner øremerket de maritime næringene. 

Miljø, innovasjon og kompetanseutvikling gjennom 
Innovasjon Norge 

–	 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 
mill. kroner til miljøprosjekter i de maritime næ
ringene og utvikling av nærskipsfartsflåten. 
Prosjekter knyttet til gassdrift skal være særlig 
prioritert. 

–	 Det foreslås å øke bevilgningen med 8 mill. kro
ner til Bedriftsrettet kompetansestyrkingspro
gram. Midlene øremerkes bedrifter i de mariti
me næringene og gjør at bedrifter kan videreut
vikle kompetente medarbeidere i en periode 
med lav aktivitet. 

–	 Bevilgningen til ordningen Forsknings- og ut
viklingskontrakter (FoU-kontrakter) foreslås 
økt med 20 mill. kroner øremerket prosjekter i 
de maritime næringene, og kan bl.a. bidra til 
samarbeidsprosjekter innen produkt- og tekno
logiutvikling. 

70 mill. til forskning via Forskningsrådet 

–	 Bevilgningen til Demo2000-programmet fore
slås økt med 50 mill. kroner. Programmet støt
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ter testing og pilotprosjekter innen ny petrole
umsteknologi. 

–	 Bevilgningen til MAROFF-programmet forelås 
økt med 20 mill. kroner. Programmet støtter 
forskning og kunnskapsutvikling i maritim- og 
offshorevirksomhet. 

Forlengelse av NOx-avtalen 

Miljøverndepartementet vil invitere næringslivsor
ganisasjonene til forhandlinger om en forlengelse 
av avtalen om reduksjon av NOx-utslipp. Gjennom 
det såkalte NOx-fondet, finansiert av utslippsbedrif
tene selv, kan skipsfartssektoren få tilskudd til ren
setiltak og bygging av miljøvennlige skip med na
turgass som drivstoff. Ifølge næringslivets NOx
fond har fondet per 1. april 2010 gitt tilsagn om støt
te til 436 prosjekter med en maksimal støtte på vel 
1,8 mrd. kroner. 

25 mill. kroner til nye industriinkubatorer 

Tilskuddet til SIVA foreslås økt med 25 mill. kroner 
til opprettelse av fem maritime industriinkubatorer. 
Disse skal bidra til nyetableringer og omstilling. 
Aktuelle maritime miljøer/verft for pilotprosjekter 
kan være Florø, Ulsteinvik, Haram, Stord, og Kristi-
ansand/Sørlandet. 

Økt satsing på gassferger 

Fullmakten til Vegvesenet for fremtidige årlige 
rammer til kjøp av ferjetjenester utvides med 10 
mill. kroner. Dette vil kunne sikre anskaffelse av fi
re gassdrevne ferger for samband i Vestfjorden 
(Nordland). 

Forsvaret prioriterer maritime næringer 

Forsvarsdepartementet vil prioritere maritime næ
ringer i arbeidet med å etablere gjenkjøpsprosjek
ter. Dette inkluderer støtte til markedsføring, bl.a. 
av Skjold-klasse MTB-er og teknologien disse fartø
yene bygger på. I tillegg vil Forsvaret vurdere å for
beholde nyanskaffelser av fartøyer for norske verft. 
Vedlikeholdsoppdrag for Skjold-klassen, ut over 
det Forsvaret selv utfører, forbeholdes nasjonal in
dustri. Dette kan bidra til nye kontrakter og opp
rettholde aktivitet og kompetanse for norsk verfts
og utstyrsindustri. 

Internasjonalt engasjement 

Norge vil fortsatt være pådriver for å få på plass en 
internasjonal skipsbyggingsavtale. OECDs arbeids

gruppe for skipsbygging ledes av Norge og fattet 
nylig en prinsippbeslutning om å gjenoppta for
handlingene om en slik avtale. Norge vil samtidig 
fortsette arbeidet internasjonalt for bedre eksport
støtteordninger for fornybar energi. 

Det vises til nærmere omtale av enkeltelemen
ter i tiltakspakken under de berørte budsjettkapit
ler og -poster. Disse tiltakene er i form av tilleggs
bevilgninger og endringer av eksisterende virke
midler. Nærings- og handelsdepartementet vil vur
dere behov for eventuell utvidet notifisering av en
kelttiltak. 

Internasjonalt arbeid 

Eksportstøtteordning 

Arbeidet for å bedre eksportstøtteordninger for for
nybar energi – Offentlig støttede eksportkreditter 
og eksportkredittgarantier – med løpetider over to 
år reguleres av OECD-avtalen «Arrangement on Of
ficially Supported Export Credits» (Arrangement). 
Avtalen er en såkalt «gentleman’s agreement» mel
lom USA, EU, Japan, Korea, Sveits, Australia, Cana
da, New Zealand og Norge og regulerer løpetider, 
rentesatser og garantipremier i forbindelse med fi
nansiering av kapitalvareeksport. Avtalen er fra 
1978, og Norge har vært medlem siden starten. 
Formålet med avtalen er å gi et rammeverk for eks
portkreditter og oppmuntre til konkurranse mel
lom land basert på pris og kvalitet, og ikke den of
fentlige støtten som gis prosjektene. Avtalen er 
konsensusbasert, dvs. at alle land må gi sin tilslut
ning for at avtalen skal gjelde. 

Arrangement har fire underavtaler, såkalte sek
toravtaler, bl.a. en for fornybar energi. Det pågår nå 
en gjennomgang av denne sektoravtalen. Norge 
har sammen med de andre medlemslandene arbei
det for tilpassede finansieringsordninger for støtte 
til fornybar energi. Det foreligger allerede en gjel
dende ny avtale vedtatt sommeren 2009, som har 
gitt bedre betingelser for eksportkreditter til forny
bar energi, herunder lenger løpetid, økt avdragsfri 
periode og mer fleksible tilbakebetalingsmulighe
ter. I tillegg er renten for 108-lån gjort mer mar
kedsnær ved høyere påslag for lengre løpetider. 
Det gjenstår å bli enige om omfanget av avtalen, 
herunder f.eks. om karbonfangst og lagring skal in
kluderes, samt å diskutere noen få andre uteståen
de punkter. Det tas sikte på å ferdigforhandle avta
len i løpet av 2010. 
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Gjenopptagelse av forhandlingene om en 
internasjonal skipbyggingsavtale 

På møtet i OECDs arbeidsgruppe for skipsbygging 
(Working Party 6) i april 2010, hvor også Kina og 
andre skipsbyggingsland utenfor OECD deltok, 
oppnådde man prinsipiell enighet om å gjenoppta 
forhandlinger om en internasjonal skipsbyggings
avtale. Forhandlingene har vært suspendert siden 
september 2005. OECD-sekretariatet starter nå ar
beidet med formell beslutning av OECDs minister
råd og de praktiske forberedelsene til forhandlin
ger, som ventes å starte mot slutten av 2010. Beslut
ningen om å gjenoppta forhandlinger vurderes som 
meget positiv for å sikre like konkurransevilkår og 
avverge et subsidiekappløp i internasjonal skips
byggingsindustri. Det understrekes imidlertid at 
man kan vente kompliserte og krevende forhand
linger. Norge er pådriver for en slik avtale, og arbei
det ledes av Norges OECD-ambassadør. 

Statlig eierskap 

Mesta – restruktureringsmidler 

Stortinget bevilget i årene 2003-2005 til sammen 
993,6 mill. kroner som restruktureringsmidler til 
Mesta AS. Stortinget har bedt Nærings- og handels
departementet avgi en sluttrapport når de bevilge
de midlene er brukt opp. 

Med bistand fra revisjonsfirmaet Ernst & 
Young har Mesta utarbeidet en rapport om bruken 
av restruktureringsmidlene, som ble framlagt for 
departementet våren 2010. 

I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003) ble det 
lagt til grunn restruktureringskostnader i forbindel
se med etableringen av Mesta AS på 1 468 mill. kro
ner. Restruktureringskostnadene skulle omfatte 
følgende tiltak: 

Tabell 2.1 Midler til restrukturering i Mesta 

–	 Tidligpensjonering (911 mill. kroner). 
–	 Opprettholdelse av særaldersgrense (85 mill. 

kroner). 
–	 Merkostnad medlemskap SPK (395 mill. kro

ner). 
–	 Diverse kostnader (77 mill. kroner). 

Beløpet skulle finansieres over statsbudsjettet. 
Mesta fikk bevilget tilskudd over statsbudsjettene 
for 2003, 2004 og 2005 på henholdsvis 357, 356,5 og 
280,1 mill. kroner, totalt 993,6 mill. kroner. Dette er 
blitt utbetalt til selskapet. I Statsbudsjettet 2007 
vedtok Stortinget at Mesta ikke skulle få bevilget 
ytterligere tilskudd. 

Tabellen under viser Mestas regnskapsførte re
struktureringskostnader i årene 2003-2009, framti
dige forpliktelse på inngåtte kontrakter og mottatte 
restruktureringsmidler. 

Mesta hadde ved utgangen av 2009 brukt de 
993,6 mill. kronene det hadde mottatt fra staten. 
Selskapet rapporterte til Nærings- og handelsde
partementet for siste gang på generalforsamlingen 
for 2009 om bruken av midlene. Selskapet har nå 
overlevert en revisorgodkjent rapport om bruken 
av midlene. Selskapets revisor bekrefter med bak
grunn i rapporten at selskapets oppstilling gir ut
trykk for selskapets anvendelse av restrukture
ringsmidlene i samsvar med St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 
1 (2002-2003). 

De samlede kostnadene til restrukturering, in
kludert kostnader som forventes å påløpe etter 
2009, ventes nå å bli 1 116 mill. kroner. Dette er la
vere enn det opprinnelige anslaget som var på 1 468 
mill. 2003-kroner. Det går fram av rapporten at inn
sparingen har kommet på alle poster med unntak 
av diverse-posten. Kostnader utover Stortingets be
vilgninger dekkes av selskapet over driften. 

(i mill. kroner) 

Akku
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 mulert 

Tidligpensjonering 10,8 53,2 94,4 128,8 121,1 103,5 108,8 699,1 
Opprettholdelse av 
særaldersgrense 19,2 3,7 3,5 26,4 
Merkostnad SPK 69,8 65,8 59 59,7 22,6 276,8 
Diverse kostnader 56,5 12,6 13,5 82,5 
Administrasjon 18,2 7,6 1,4 0,7 0,6 0,8 0,6 
Sum restrukturerings-kostnader 155,3 139,2 187,4 192,9 147,8 104,3 109,4 1036,2 
Mottatte midler 357,0 356,5 280,1 993,6 
Over-/underdekning 201,7 419 511,8 318,9 171,1 66,8 -42,6 

Kilde: Nærings- og handelsdepartementet 
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Garantiordning ved etablering av langsiktige 
kraftkontrakter i kraftintensiv industri 

Stortinget vedtok gjennom budsjettbehandlingen i 
fjor høst at det skal etableres en garantiordning for 
kraftintensiv industris kraftkjøp. Ordningen skal 
forvaltes av Garanti-instituttet for eksportkreditt 
(GIEK), og det er stilt til disposisjon en ramme på 
20 mrd. kroner til ordningen i statsbudsjettet for 
2010. 

Formålet med ordningen er å gjøre det lettere 
for industrien å skaffe seg langsiktig finansiering 
ved inngåelse av langsiktige kraftavtaler. Dette vil 
kunne skape økt likviditet i markedet for lange kraf
tavtaler og vil være et viktig bidrag til å sikre at den 
kraftintensive industrien videreutvikler sine virk
somheter i Norge. Det er Regjeringens intensjon at 
ordningen innrettes på en måte som imøtekommer 
industriens behov for finansiering av langsiktige 
kraftavtaler. Regjeringen arbeider for å få på plass 
garantiordningen så snart som mulig ut fra den 
rammen som presenteres i Prop. 1 S (2009-2010). 

Garantiordningen skal være på ordinære forret
ningsmessige vilkår og innenfor EØS-avtalens ram
mer. Ordningen skal notifiseres til EFTAs overvåk
ningsorgan (ESA) før den gjøres operativ. Regjerin
gen har god kontakt med ESA om notifisering av 
ordningen. 

Garantiordningen skal gjelde for virksomheter 
registrert innenfor Statistisk sentralbyrås nærings
koder (SN2002) 20, 21, 24 og 27, og som har et årlig 
kraftforbruk på minst 10 GWh. Dette omfatter be-
drifter innenfor trelast og trevare, treforedling, kje
miske produkter og metaller. Garantier kan gis til 
enkelvirksomheters kraftkjøp eller til kraftkjøp fo
retatt av en sammenslutning av virksomheter (kon
sortier) innenfor kraftintensiv industri. Garantier 
skal ikke ytes til industribedrifter og konsortier 
som er i økonomiske problemer. 

En kraftavtale må ha en varighet på minst sju år 
for å kunne bli omfattet av ordningen. Formålet 
med dette vilkåret er å stimulere til inngåelse av 
langsiktige kraftavtaler samtidig som Nord Pools 
virksomhet ikke påvirkes for mye negativt av ord
ningen. 

Garantiene skal være koblet til en konkret 
transaksjon, for et angitt beløp eller beløpsandel og 
for en begrenset tidsperiode. I tråd med EØS-avta-
lens statsstøtteregler skal garantien til enhver tid 
maksimalt dekke 80 pst. av den underliggende fi
nansielle forpliktelsen som garantien svarer mot. 
Ved mislighold kan GIEKs tapsdekning maksimalt 
utgjøre 80 pst. av det tapet som oppstår. 

GIEK vil ha en risikobasert tilnærming ved inn
gåelse av garantier og ved fastsettelse av garanti

premier. Risikoen vil ved hver enkelt garantistillel
se vurderes på grunnlag av alle relevante faktorer, 
inkludert forhold som garantitakers kredittverdig
het, garantitakers sikkerhetsstillelse, den konkrete 
kraftavtalen og relevante markedsforhold. Klassifi
kasjonen av risiko danner så grunnlag for garanti
premiens størrelse. 

Det er Regjeringens intensjon at den langsikti
ge kraftavtalen som inngås skal kunne stilles som 
sikkerhet for garantien. Regjeringen arbeider der-
for med grunnlaget for hjemmel for pantsettelse av 
kraftavtaler. GIEK skal i tillegg kunne kreve til
strekkelig sikkerhet i andre aktiva enn kraftavtalen 
og i konsortiet eller hos eierne av konsortiet. GIEK 
vil selvstendig bestemme hvordan de best skaffer 
seg tilstrekkelig sikkerhet for de avtaler som inn
gås, herunder også hvilke parter det skal kreves 
sikkerhet av. Staten som garantist vil ved mislig
hold fra garantitakers side overta kraftkjøpers øko
nomiske forpliktelser overfor kraftselger. 

Eiere av kraftverk skal svare grunnrenteskatt til 
staten. Som hovedregel skal kraftproduksjonen 
verdsettes med utgangspunkt i årets spotmarkeds
priser. Det er gitt enkelte unntak fra dette utgangs
punktet. Blant annet skal kraft levert i henhold til 
kontrakter som er inngått etter 1. januar 1996 med 
uavhengig kjøper verdsettes til kontraktsprisen 
dersom kontrakten har en varighet på minst sju år, 
omfatter en samlet kraftleveranse på minst 150 
GWh i løpet av kontraktsperioden og kraften for
brukes i kjøpers produksjonsvirksomhet. Unntaks
regelen vil gjelde ved salg omfattet av garantiord
ningen også i tilfelle der flere industribedrifter or
ganiserer kraftinnkjøpet gjennom et felleseid sel
skap. 

Nærmere om rammebetingelsene for FoU om 
annen generasjons biodrivstoff 

I Innst. 2 S (2009–2010) anmodet Flertallet om at 
Regjeringen i forbindelse med RNB 2010 foretok 
en gjennomgang av rammebetingelsene for forsk
ning og teknologiutvikling av annen generasjons bi
odrivstoff. I det følgende gis det en gjennomgang 
av igangværende prosesser, virkemiddelapparatets 
tilbud og noen av de internasjonale mulighetene 
som er åpne for norske foretak og institutter. Det 
eksisterer et bredt tilbud, som norske foretak og 
andre aktører har tatt i bruk. 

Status for relevante prosesser 

Regjeringen foreslo i budsjettet for 2010 å øremer
ke 100 mill. kroner til en satsing på miljøteknologi. 
Målet med satsingen var å stimulere utvikling av pi
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lot- og demonstrasjonsprosjekter innen miljøtekno
logi. Stortinget økte beløpet til 140 mill. kroner, 
hvorav 100 mill. kroner ble øremerket støtte til pro
sjekter innen annen generasjons biodrivstoff. Stats
støtteregelverket krever at ordningen har hjemmel 
i et gruppeunntak eller i ESAs statsstøtteretnings
linjer. Det er besluttet at ordningen meldes inn un
der supergruppeunntakene, og at den deretter noti
fiseres. Det arbeides for at slik innmelding og noti
fikasjon kan sendes ESA i slutten av juni. Ordnin
gen vil bli administrert av Innovasjon Norge. 

Miljøverndepartementet har videre, i tråd med 
klimaforliket og klimameldingen, under utarbeidel
se forslag til strategi om FoU og demonstrasjons
prosjekter for annen generasjons biodrivstoff. Ar
beidet er koordinert av Klima- og forurensningsdi
rektoratet (tidligere SFT) i samarbeid med berørte 
etater/myndigheter, forskningsmiljøet og bran
sjen, og forventes ferdigstilt i løpet av noen uker. 
Herværende omtale legger ikke opp til å foregripe 
anbefalinger m.v. som vil komme i denne proses-
sen. I St.meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringe
ne – landbruket en del av løsningen, presenteres tall
materiale om teknisk potensial for skogråstoff til 
energiformål, herunder biodrivstoff. Dette er be
regnet til 26-35 TWh. I tillegg kommer noen få 
TWh-potensial fra bruk av halm. Politikken for det
te området ligger i St.meld. nr. 39, inkludert priori
teringer for forskningen. 

Virkemiddelapparatets tilbud 

Forskningsrådet har de siste årene i økende om-
fang bevilget støtte til FoU-aktiviteter innen annen 
generasjons biodrivstoff. Dette vil si prosjekter og 
andre aktiviteter som fokuserer på utvikling av rå
vareproduksjon, logistikk, forbehandling og ulike 
konverteringsteknologier for trevirke, landsbruks
avfall og annet uspiselig plantemateriale (lignocel
lulose). Tilbudet omfatter: 
–	 Størsteparten av Forskningsrådets prosjektpor

tefølje på området ligger i programmet «Fremti
dens rene energisystem», også kalt RENERGI
programmet. I 2009 hadde programmet sju pro
sjekter med samlede utbetalinger på om lag 10 
mill. kroner. Fire av prosjektene er såkalte bru
kerstyrte innovasjonsprosjekter med en samlet 
utbetaling på 4,6 mill. kroner. Disse prosjektene 
får inntil 50 pst. støtte fra Forskningsrådet. De 
øvrige tre prosjektene innen biodrivstoff er 
kompetanseprosjekter med brukermedvirkning 
med en samlet utbetaling på 5,2 mill. kroner i 
2009. 

–	 Forskningsrådet arbeider innen programmet 
Natur og næring primært med prosjekter som 

fokuserer på de første leddene i verdikjeden. 
Det vil si produksjon, høsting, transport og pri
mær bearbeiding for direkte bruk eller viderefo
redling av biomassen. Natur og næring støtter 
bl.a. prosjektet PROFIT, hvor selskapet Xyner
go (Norske Skog) deltar. Natur og næring del-
tar i internasjonalt samarbeid innen bioenergi 
ved at de representerer Norge i IEAs Imple
menting Agreement innen bioenergi. 

–	 Forskningsrådets største enkeltprogram er 
Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA). Biom
ass2Products er trolig BIA-programmets mest 
relevante prosjekt innen annen generasjons bi
odrivstoff. Prosjektet eies av Borregaard og 
handler om å utvikle et bioraffinerikonsept. 

–	 SkatteFUNN støtter for tiden ti prosjekter som 
helt eller delvis handler om bioenergi. Budsjet
tert skattefradrag til bioenergiprosjekter i 2009 
var på om lag 4 mill. kroner. Ingen av prosjekte
ne er foreløpig direkte fokusert på annen gene
rasjons biodrivstoff, men enkelte av dem er rele
vante for området. 

Innovasjon Norge har bidratt med støtte til flere 
prosjekter innen annen generasjons biodrivstoff. På 
Innovasjon Norges hånd kan ordningene med indu
strielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU), 
tilskudd, innovasjonslån og lavrisikolån være aktu
elle i slik sammenheng. Også ordningen med etab
lererstipend, hvor prosjekter med høyt kunnskaps
og teknologinivå blir prioritert, kan være relevant. 
Støtten som er gitt omfatter tilskudd og lån til forsk
ning, utvikling og innovasjon, og til investeringer. 
Mottakerne inkluderer N-DIESEL AS (Eigersund), 
Arctic Energy AS (Troms), Weyland AS (Bergen) 
og Memfoact AS (Trondheim). I tillegg til disse 
konkrete prosjektene er Innovasjon Norge i dialog 
om prosjekter med ulike teknologiske løsninger for 
produksjon av annen generasjons biodrivstoff. Det 
er også etablert flere forprosjekter for produksjon 
av biogass, hvorav noen har fått forprosjektmidler 
fra Innovasjon Norge gjennom bioenergiprogram
met. 

Transnova ble opprettet i 2009 på bakgrunn av 
Klimameldinga og klimaforliket, og administrerer 
Regjeringens tilskudd til prosjekter som kan bidra 
til å redusere utslippene fra transportsektoren. 
Transnova fokuserer på pilot- og demonstrasjons
prosjekter, samt prosjekter som ligger nær mar
kedsintroduksjon. Det ble i løpet av 2009 gitt til
sagn om støtte til to prosjekter innen annen genera
sjons biodrivstoff. De sentrale aktørene er Weyland 
AS og Xynergo. 

Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Kli
ma- og forurensningsdirektoratet, Enova og Trans
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nova har også samarbeid innen dette fagfeltet. Det
te skjer på løpende basis, men har også vært forma
lisert gjennom bl.a. referansegruppen for Klima- og 
forurensningsdirektoratets strategi for forskning 
på biodrivstoff, Mandatgruppen for Transnova og 
Transnovas rådgivende gruppe. Enova SF sine vir
kemidler er ikke innrettet mot transportsektoren 
og er ikke relevante i forhold til en satsing på annen 
generasjons biodrivstoff. 

Internasjonale rammebetingelser for norske foretak 

På nordisk nivå er det såkalte Toppforskningsinitia
tivet (TFI) med 400 mill. kroner over fire år så langt 
den største forsknings- og innovasjonssatsing in
nenfor klima, miljø og energi i regi av de nordiske 
landene. TFI, som finansieres av Nordisk råd, med
lemsstatene og flere institusjoner, består av seks 
delprogrammer. Et av disse delprogrammene dek
ker teknologikjeden for bærekraftig biodrivstoff fra 
råmateriale til sluttprodukt. Delprogrammets siste 
utlysning fokuserte på biokjemiske og termokje
miske prosesser for annen generasjons biodrivstoff 
for transportsektoren. TFI er basert på engasje
ment fra nasjonale forskningsinstitusjoner og miljø
er, og nært samarbeid med industri og næringsliv 
tillegges stor vekt for å sikre anvendelse av forsk
ningsresultatene. 

Norge er medlem i EUs program for konkur
ranseevne og innovasjon, CIP («Competitiveness 
and Innovation Framework Programme»). Intelli
gent Energy Europe (IEE) utgjør ett av tre delpro
grammer under CIP og har en total ramme på 730 
mill. kroner. Det gjennomgående i IEE er at man 
søker å bringe eksisterende teknologi, som biodriv
stoff, inn i markedet med ulike stimuli og virkemid
ler. IEE innretter seg derfor mot prosjekter med 
bred deltakelse hvor en får stort markedsgjennom
slag og hvor det kan være tydelige synergier og lett 
repeterbare aktiviteter. Gjennom det norske med
lemskapet i EUs 7. rammeprogram for forskning og 
teknologiutvikling har norske foretak samme til-
gang som foretak innen EU. Det er en rekke initia
tiver som har relevans innenfor rammeprogram
met, og norske foretak får i dag tilskudd til finansi
ering av forskningsaktiviteter innen annen genera
sjons biodrivstoff gjennom programmet. Dette gjel
der blant annet et prosjekt av Scandinavian Biofuel 
Corps, som er basert på pyrolyse. 

2.10 Fiskeri- og kystdepartementet 

Kap. 1000	 Fiskeri- og kystdepartementet 

Post 71 Tilskudd til kystkultur 

Det fremmes forslag om å øke bevilgningen på pos-
ten med 1 mill. kroner i 2010 for å dekke Fiskeri- og 
kystdepartementets bidrag til et prosjekt som skal 
gi en samlet, historisk framstilling av norsk fiskeri
historie. Økningen motsvares av en tilsvarende re
duksjon av bevilgningen under kap. 1023, post 71. 

Kap. 1023	 Fiskeri-, havbruks- og 
transportrettet FoU 

Post 71 Tilskudd til utviklingstiltak 

Det fremmes forslag om å redusere bevilgningen 
på posten med 1 mill. kroner i 2010, mot tilsvarende 
økning av bevilgningen på kap. 1000, post 71 Til
skudd til kystkultur. 

Kap. 1030	 Fiskeridirektoratet 

Post 01 Driftsutgifter 

Fiskeridirektoratet avdekket høsten 2007 en rekke 
overskridelser av biomasseregelverket, og det ble 
ilagt ni overtredelsesgebyrer på til sammen om lag 
30 mill. kroner. Av dette ble ett gebyr på 1,025 mill. 
kroner innbetalt i 2009. Øvrige gebyrer er ikke inn
betalt. 

Sivilombudsmannen avga en uttalelse i novem
ber 2009 der det ble uttrykt tvil om Fiskeridirekto
ratets ileggelse av gebyr var i tråd med Grunnloven 
§ 96. Fiskeri- og kystdepartementet kom etter en ny 
vurdering til at bestemmelsen settes til side, og at 
de vedtak som allerede er fattet må oppheves. Sel
skapet som allerede har betalt inn gebyret har der-
for krav på å få dette tilbakebetalt inklusive renter. 

På denne bakgrunn fremmes det forslag om å 
øke bevilgningen under kap. 1030, post 01 med 1,05 
mill. kroner i 2010. 

Kap. 1062	 Kystverket 

Post 01 Driftsutgifter 

I løpet av vinteren 2010 har det vært en lang og 
sammenhengende kuldeperiode på Østlandet. Det
te har medført ekstraordinære problemer med 
framkommeligheten i Oslofjorden grunnet is. Kyst
verket er påført utgifter til innleie av fartøy til isbry
ting i området for å holde hovedled og biled åpen 
for ferdsel. Videre har is i drift påført navigasjons
innretningene skader. Utgiftene er blitt dekket in
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nenfor avsetningen til navigasjonsinnretninger un
der Kystverkets driftsbevilgning. 

For å unngå at de ekstraordinære kostnadene 
til isbryting går på bekostning av arbeidet med ved
likehold av navigasjonsinstallasjoner, fremmes det 
forslag om å øke bevilgningen på kap. 1062, post 01 
med 10 mill. kroner i 2010. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter 

MV Full City forliste 31. juli i fjor, og oljelekkasjen 
fra skipet førte til oljepåslag langs 75 kilometer med 
strandområder. Da det omfattende opprensingsar
beidet ble avbrutt i slutten av november var det 
samlet opp om lag 2 600 tonn med oljebefengt av
fall. Arbeidet videreføres våren 2010. 

Fiskeri- og kystdepartementet fremmet i 2009 
forslag om en tilleggsbevilgning på 200 mill. kroner 
over kap. 1062, post 01 for å dekke anslåtte utgifter 
i 2009 til oljevernaksjonen, jf. Prop. 52 S (2009
2010) Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fis
keri- og kystdepartementet. Det ble da anslått en 
samlet aksjonskostnad på til sammen 234 mill. kro
ner, hvorav om lag 200 mill. kroner i 2009 og 34 
mill. kroner i 2010. Kystverket har nå gjennomført 
nye befaringer i området, og har ikke funnet grunn
lag for å endre anslaget på 234 mill. kroner. Det er 
imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til anslaget. 

Bevilgningen på 200 mill. kroner som ble ved
tatt i 2009 er disponert. For å sikre rask oppstart av 
det gjenstående opprensingsarbeidet, ble det i kon
gelig resolusjon av 16. april 2010 gitt fullmakt til å 
overskride kap. 1062, post 21 med inntil 34 mill. 
kroner. 

På denne bakgrunn fremmes det forslag om å 
øke bevilgningen over kap. 1062, post 01 med 34 
mill. kroner i 2010 til videreføring av opprensings
arbeidet etter Full City. 

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 

Det er avsatt 45 mill. kroner i 2010 til anskaffelse av 
et nytt fartøy under Kystverket. Fartøyet er anslått 
til å koste inntil 110 mill. kroner, avhengig av resul
tatet av anbudsrunden. Ettersom deler av utgiftene 
ved anskaffelsen vil påløpe først i 2011, vil det være 
nødvendig med en bestillingsfullmakt på inntil 65 
mill. kroner i 2010 for å kunne inngå kontrakt. 

På denne bakgrunn fremmes det forslag om å 
øke bestillingsfullmakten på kap. 1062, post 45 fra 3 
til 68 mill. kroner i 2010, jf. forslag til romertallsved
tak. 

Kap. 2415	 Innovasjon Norge, fiskeri- og 
andre regionalpolitiske tiltak 

Post 50 (Ny) Tapsavsetning garantier 

I 2009 ble det opprettet en garantiordning for førs
tehåndsomsetningen av fisk for fiskesalgslagene, 
garantier for driftskreditt for fiskerinæringen og en 
egen likviditetslåneordning for fiskerinæringen. 
Disse ordningene hadde garanti- og lånerammer på 
til sammen 640 mill. kroner. For å ta høyde for tap 
ble 213 mill. kroner, tilsvarende 1/3 av låne- og ga
rantirammene, bevilget som tilskudd til tapsfond i 
2009. Det ble innvilget til sammen 322,5 mill. kro
ner i garantier og likviditetslån i 2009, fordelt slik: 

Samlet garanti/lån 

Garantiavtaler med 
fiskesalgslagene 292,5 mill. kroner 
Garantier for driftskreditt 
fiskerinæringa 3,5 mill. kroner 
Likviditetslån fiskeindustrien 26,5 mill. kroner 

De innvilgede garantiene og lånene på til sam-
men 322,5 mill. kroner tilsier en avsetning til taps-
fond på 107,5 mill. kroner. Ved en inkurie ble det 
imidlertid ikke trukket noen midler av bevilgnin
gen til tapsavsetninger i 2009. Siden bevilgningen 
ikke var overførbar, ble dermed hele bevilgningen 
på 213 mill. kroner på kap. 2415, post 50 tilbakeført 
statskassen. For å sikre nødvendig tapsavsetning 
for de pådratte forpliktelsene, foreslås det at 107,5 
mill. kroner bevilges på nytt. 

På denne bakgrunn fremmes det forslag om en 
bevilgning på 107,5 mill. kroner i 2010 på kap. 2415, 
post 50 Tapsavsetning garantier. 

Kap. 4023	 Fiskeri-, havbruks- og 
transportrettet FoU 

Post 90 Tilbakebetaling lån fra Nofima 

Nofima AS mottok i september 2007 et mellomfi
nansieringslån fra staten på 42,842 mill. kroner som 
del av etableringen av Nofima AS. I forbindelse 
med Revidert nasjonalbudsjett 2009 ble det frem
met forslag om at lånet i sin helhet skulle tilbakebe
tales innen 1. juli 2010, og Stortinget sluttet seg til 
dette. 

Nofima har i dag en likviditetssituasjon som 
gjør det utfordrende å innfri lånet innen den vedtat
te fristen 1. juli 2010. Det foreslås derfor å forlenge 
tilbakebetalingstiden på lånet til Nofima med inntil 
10 år, men slik at minimum 1/10 av lånestolen og 
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påløpte renter tilbakebetales årlig. Forslaget inne
bærer at inntektsbevilgningen for lånet reduseres 
med 38,558 mill. kroner i 2010, fra 42,842 til 4,284 
mill. kroner. Det foreslås at påløpte renter innbeta
les etterskuddsvis årlig. Påløpte renter fra 1. juli 
2010 vil derfor innbetales først i 2011. 

På denne bakgrunn fremmes det forslag om at 
kap. 4023, post 90 reduseres med 38,558 mill. kro
ner i 2010. 

Kap. 5575	 Sektoravgifter under Fiskeri- og 
kystdepartementet 

Post 74 Sektoravgifter Kystverket 

Inntektene fra brukerfinansierte tjenester under 
Kystverket ble i 2009 nedjustert med 4,75 mill. kro
ner som følge av at inntektskravet lå høyere enn det 
utgiftsbevilgningene skulle tilsi, jf. Prop. 52 S (2009
2010) Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fis
keri- og kystdepartementet. For å sikre at brukerne 
ikke pålegges å betale mer enn forutsatt, må avvi
ket justeres også i 2010. 

Det fremmes derfor forslag om at bevilgningen 
på kap. 5575, post 74 reduseres med 4,75 mill. kro
ner i 2010. 

Andre saker 

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner 

I Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdeparte
mentet ble det lagt til grunn inntekter på om lag 
360 mill. kroner fra vederlag for økt produksjonska
pasitet i oppdrettsnæringen i 2010. 

Forslag til gjennomføringsforskrift ble sendt på 
høring 13. oktober 2010. Etter at forslaget ble sendt 
på høring, meldte Mattilsynet om en betydelig for
verret lakselussituasjon langs kysten. På denne 
bakgrunn ble det 8. desember 2009 besluttet å ut
sette avgjørelsen om kapasitetsøkning i 2010 til det 
er mulig å få vurdert utviklingen i lusesituasjonen 
nærmere, blant annet for å være sikre på at innsat
sen for å bekjempe lakselus gir de nødvendige re
sultater. 

Selv om det er usikkerhet knyttet til inntektsbe
vilgningen, er det på nåværende tidspunkt heller ik
ke mulig å gi et annet anslag. Når Regjeringen har 
tilstrekkelige opplysninger om utviklingen i lusesi
tuasjonen, vil det bli tatt nærmere stilling til spørs
målet om kapasitetsvekst i 2010. 

Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet 
om kapasitetsøkning for lakseoppdrettsnæringen i 
2010 på egnet måte i høstsesjonen, herunder even
tuelle budsjettmessige konsekvenser. 

Strukturfondet for kapasitetstilpasning i fiskeflåten 

Strukturfondet for kapasitetstilpasning i fiskeflåten 
er avviklet, og det er overført ubenyttede midler på 
6,7 mill. kroner fra 2009 til 2010 på kap 1050, post 
76. Det legges opp til at de ubenyttede midlene på
6,7 mill. kroner kan benyttes til føringstilskudd og 
tilskudd til mottaksstasjoner i 2010. 

Ratifikasjon av protokoll om kjemikalieberedskap 

Fiskeri- og kystdepartementet arbeider med sikte 
på at Norge skal ratifisere HNS-protokollen (Proto
col on Preparedness, Response and Cooperation to 
Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Sub
stances) under OPRC-konvensjonen (Internasjonal 
konvensjon om beredskap, aksjon og samarbeid ved 
oljeforurensing). HNS-protokollen omhandler kje
mikalieberedskap. Den ble undertegnet i 2000 og 
trådte i kraft 14. juni 2007. Protokollen er ikke ratifi
sert av Norge. Kystverket anslår at en eventuell ra
tifikasjon krever en engangsinvestering i utstyr og 
opplæring på rundt 5 mill. kroner, og deretter rundt 
1 mill. kroner i årlige driftsutgifter for å kunne et
terleve protokollens beredskapskrav. 

En eventuell ratifikasjon i 2010 vil medføre be-
hov for en omprioritering på inntil 5 mill. kroner in
nenfor Kystverkets bevilgning til akutt beredskap 
og utstyrsinvesteringer. 

Fjerning av krysseren Murmansk 

I Prop. 1 S (2009-2010) for Fiskeri- og kystdeparte
mentet gjøres det rede for at operasjonen med å 
fjerne vraket av krysseren Murmansk er ventet å 
være ferdig i 2011. På grunn av grunnforholdene 
må det benyttes en annen metode for å tørrlegge 
sjøbunnen rundt vraket enn opprinnelig planlagt. 
Dette medfører at prosjektet ikke vil være ferdig før 
i 2012. Forsinkelsen vil verken påvirke kontrakts
beløpet for prosjektet, eller ha miljømessige konse
kvenser. 

2.11	 Landbruks- og 
matdepartementet 

Kap. 1100	 Landbruks- og matdepartementet 

Post 01 Driftsutgifter 

Utgifter til mindre tiltak ved flere av Landbruks- og 
matdepartementets eiendommer har tidligere år 
blitt belastet kap. 1100, post 45. Dette utgjorde i 
2009 om lag 240 000 kroner. For å sikre korrekt 
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regnskapsføring foreslås 240 000 kroner bevilget 
på kap. 1100, post 01 i 2010, mot tilsvarende reduk
sjon av kap. 1100, post 45. 

Post 45	 Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære 
forvaltningsorganer 

Staten ved Landbruks- og matdepartementet har 
solgt eiendommen Kise i Ringsaker kommune for 
5,5 mill. kroner, jf. omtale under kap. 4100, post 40. 
Landbruks- og matdepartementet har i 2010 full
makt til å overskride bevilgningen under kap 1100, 
post 45 med et beløp som tilsvarer merinntektene 
fra salg av eiendom. Det foreslås derfor at kap 1100, 
post 45 økes tilsvarende salgsinntektene. Inntekte
ne fra eiendomssalg vil gå til å dekke utgifter ved 
salg av eiendommen Kise, samt større investerings
behov og vedlikehold av Landbruks- og matdepar
tementets og underliggende etaters eiendommer. 

Videre foreslås bevilgningen på kap. 1100, post 
45 redusert med 240 000 kroner, mot tilsvarende 
økning av kap. 1100, post 01. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på 
kap. 1100, post 45 økt med totalt 5,26 mill. kroner. 

Kap 4100 Landbruks- og matdepartementet 

Post 01	 Refusjoner m.m. 

Posten omfatter tilfeldige inntekter som det ikke er 
naturlig å bevilge på andre poster. For å sikre rea
listisk budsjettering foreslås bevilgningen på kap. 
4100, post 01 redusert med 417 000 kroner. 

Post 40	 (Ny) Salg av eiendom 

Staten ved Landbruks- og matdepartementet har 
solgt eiendommen Kise i Ringsaker kommune. 
Kap. 4100, post 40 foreslås derfor opprettet med en 
bevilgning på 5,5 mill. kroner. Bevilgningen på kap. 
1100, post 45 foreslås økt tilsvarende, jf. omtale 
ovenfor. 

Kap. 1112	 Kunnskapsutvikling og 
beredskap m.m. 

Post 51	 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling 
og beredskap, Bioforsk 

Det foreslås å øke husleieinntektene fra eiendom
men Apelsvoll i Østre Toten kommune med 
546 000 kroner, jf. omtale under kap. 4112, post 30. 
Ved opprettelsen av Bioforsk ble det lagt til grunn 
at husleieinntektene skulle tilbakeføres til Bioforsk 
over kap. 1112, post 51, fratrukket den leien som 

ble betalt til eiendommens tidligere eier. Bevilgnin
gen på kap. 1112, post 51 foreslås derfor økt med 
452 000 kroner. 

Post 52	 Støtte til fagsentrene, Bioforsk 

I saldert budsjett 2010 er det bevilget 2,3 mill. kro
ner til utviklingsprogrammet for fjellregionen (Alv
dal, Folldal, Tolga, Os i Hedmark, Tynset, Rendalen 
og Røros), med hovedvekt på å utvikle småfenærin
gen i regionen. Bevilgningen disponeres av Fylkes
mannen i Hedmark. Utviklingsprogrammet er til
skudd til næringsutvikling, og det foreslås derfor å 
flytte bevilgningen til kap. 1144, post 77. Bevilgnin
gen på kap. 1112, post 52 foreslås derfor redusert 
med 2,3 mill. kroner, mot tilsvarende økning av be
vilgningen på kap. 1144, post 77. 

Kap. 4112	 Kunnskapsutvikling og 
beredskap m.m. på matområdet 

Post 30	 Husleie, Bioforsk 

Staten ved Landbruks- og matdepartementet fikk i 
forbindelse med behandlingen av Prop. 51 S (2009
2010) fullmakt til å kjøpe eiendommen Apelsvoll i 
Østre Toten kommune for utleie til Bioforsk. I tråd 
med gjeldende leieavtale mellom staten og Bi
oforsk skal husleien tilsvare 6 prosent av takst, noe 
som for Apelsvoll tilsvarer 546 000 kroner. Bevilg
ningen på kap. 4112, post 30 foreslås derfor økt 
med 546 000 kroner. Det vises til omtale under kap. 
1112, post 51. 

Kap. 1143	 Statens landbruksforvaltning 

Post 72	 Erstatninger 

I 1987 ble det fattet vedtak om ekspropriasjon til 
staten av rett til reindrift i Trollheimen. I denne for
bindelse ble grunneiere i området tilkjent erstat
ning etter vedtak i Frostating lagmannsrett i 1999. 
Statens landbruksforvaltning har gitt erstatnings
mottakerne tilbud om engangserstatning for å for
enkle administrasjonen av erstatningene. 12 av 
grunneierne har akseptert tilbudet. I tråd med det
te foreslås bevilgningen på kap. 1143, post 72 økt 
med 1 mill. kroner. Engangsutbetalingen vil gi re
duserte utgifter til erstatninger i senere budsjettår. 

Kap. 1144	 Regionale og lokale tiltak i 
landbruket 

Post 77	 Regionale og lokale tiltak i landbruket 

Bevilgningen på 2,3 mill. kroner til utviklingspro
grammet for fjellregionen er tilskudd til næringsut
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vikling, og foreslås flyttet til kap. 1144, post 77, jf. 
omtale under kap. 1112, post 52. Bevilgningen fore
slås på den bakgrunn økt med 2,3 mill. kroner mot 
en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under 
kap. 1112, post 52. 

Kap. 1147	 Reindriftsforvaltningen 

Post 01 Driftsutgifter 

Reindriftsforvaltningen har inngått en avtale med 
Statsarkivet om å avlevere en stor mengde arkivma
teriale. For å få gjennomført avlevering av en del ar
kivmateriale i 2010, foreslås det at bevilgningen un
der kap. 1147, post 01 økes med 0,7 mill. kroner, 
mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen un
der kap. 1147, post 45. 

Ved behandlingen av Prop. 51 S (2009-2010) ble 
1,4 mill. kroner på kap. 1147, post 71, som går til 
dekning av lønnsutgifter til prosjektarbeidere ved 
ulike prosjekter i Indre Finnmark, overført til kap. 
1147, post 01 for budsjettåret 2009. Tilsvarende be
løp foreslås overført for inneværende år for å sikre 
korrekt regnskapsføring. 

Bevilgningen på kap. 1147, post 01 foreslås der-
for økt med totalt 2,1 mill. kroner. 

Post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold 

Bevilgningen på kap. 1147, post 45 foreslås redu
sert med 0,7 mill. kroner, jf. omtale under kap. 
1147, post 01. 

Post 71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark 

Bevilgningen på kap. 1147, post 71 foreslås redu
sert med 1,4 mill. kroner, jf. omtale under kap. 
1147, post 01. 

Kap. 4115	 Mattilsynet 

Post 01 Gebyr m.m. 

Inntektsmulighetene på kap. 4115, post 01 er vur
dert på nytt med utgangspunkt i tidspunktet for 
ikrafttredelse av den såkalte hygiene- og kontroll
pakken, samt visse andre forhold. For å sikre realis
tisk budsjettering foreslås bevilgningen redusert 
med 20,5 mill. kroner. Reduksjonen gjelder gebyr 
for kjøttkontroll, gebyr for veterinær grensekon
troll og gebyr for oppfølgende tilsyn. 

Kap. 5576	 Sektoravgifter under Landbruks
og matdepartementet 

Post 71 Totalisatoravgift 

Totalisatoravgift avregnes og innbetales ukentlig. 
For å oppnå en administrativ forenkling ønsker 
Norsk Rikstoto å samordne innbetaling av totalisa
toravgift med terminene for innbetaling av merver
diavgift. Dette vil medføre en periodiseringseffekt 
på om lag 15 mill. kroner for budsjettåret 2010 ved 
at påløpt avgift for november og desember først vil 
bli innbetalt i 2011. Bevilgningen på kap. 5576, post 
71 foreslås derfor redusert med 15 mill. kroner. 

Kap 5652 Innskuddskapital i Statskog 

Post 85 Utbytte 

Utbyttepolitikken for Statskog SF er omtalt i St.prp. 
nr. 1 (2001-2002). Vedtak om utbytte blir gjort på 
ordinært foretaksmøte i løpet av første halvår etter 
resultatåret. Ordinært utbytte blir satt til 75 prosent 
av årsresultatet inntil utbyttet tilsvarer statens inn
lånsrente multiplisert med den gjennomsnittlige 
bokførte egenkapitalen til konsernet. 

I Prop. 1 S (2009-2010) er utbyttet fra Statskog 
anslått til 5 mill. kroner. Statskog hadde i 2009 et re
sultat på 27,9 mill. kroner. Den gjennomsnittlige 
bokførte egenkapitalen var på 295,9 mill. kroner, og 
statens innlånsrente er 3,42 pst. Utbyttepolitikken 
gir dermed grunnlag for et utbytte på 10,1 mill. kro
ner, dvs. en økning på 5,1 mill. kroner sammenlig
net med saldert budsjett 2010. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på 
kap. 5652, post 85 økt med 5,1 mill. kroner. 

Andre saker 

Eiendomssalg 

Landbruks- og matdepartementet har i 2010 full
makt til å selge eiendom for inntil 8 mill. kroner, jf. 
Prop. 1 S (2009-2010). I inneværende år mottar sta
ten ved Landbruks- og matdepartementet oppgjør 
for salg av eiendommen Kise i Ringsaker kommune 
på 5,5 mill. kroner. I tillegg er eiendommen Møys
tad i Hamar kommune nylig solgt. Forventede inn
tekter overstiger Landbruks- og matdepartemen
tets gjeldende salgsfullmakt på 8 mill. kroner. Det 
foreslås derfor å øke salgsfullmakten til 13 mill. 
kroner, jf. forslag til romertallsvedtak. 

Landbruks- og matdepartementet er ut over det
te i ferd med å selge statens eiendom på Kjeller i 
Skedsmo kommune. Det er inngått en opsjonsavta
le med Backe Mallin Utvikling AS som vil innebære 
salgsinntekter for staten når endelig regulerings
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plan for området er vedtatt i løpet av 2010. I tillegg 
til usikkerhet omkring endelig pris, er det varslet to 
refusjonskrav fra Skedsmo kommune, som gjelder 
en rundkjøring og adkomstvei til det arealet som er 
under regulering. For å gjennomføre opsjonsavta
len, samt dekke refusjonskrav fra kommunen, fore
slås det en særskilt salgsfullmakt for Kjeller. Det 
fremmes også forslag om fullmakt fra Stortinget til 
å benytte salgsinntekter til å dekke refusjonskrav 
som eventuelt skulle komme i løpet av året. Det vi
ses til forslag til romertallsvedtak. 

Innkjøp av Giesesalt 

Forurensingen etter atomulykken i Tsjernobyl ska-
per fortsatt problemer for beitebruket i enkelte ste-
der i Midt-Norge. For å motvirke dette benyttes 
stoffet Giesesalt som reduserer opptaket av ra
dioaktivt cesium i dyr på beite. Mangel på Giesesalt 
i fôr kan føre til at slaktet ikke kan nyttes som mat. 
Stoffet kjøpes inn av norske myndigheter ved Sta
tens landbruksforvaltning. 

Giesesalt har vært godkjent av EU, men en ny 
forordning fastslår at stoffer godkjent etter gam-
melt direktiv må søkes revurdert etter nytt regel
verk innen november 2010. Det er vesentlige kost
nader knyttet til godkjenningsprosessen. Siden 
stoffet er uten patentbeskyttelse ønsker søker en 
avtale som sikrer produsenten inndekning for kost
nader til søknad om godkjenning. Eventuell god
kjenning vil ha en varighet på ti år. 

På denne bakgrunn foreslås det at Statens land
bruksforvaltning gis fullmakt til å inngå avtale om 
kjøp av Giesesalt for en periode på inntil 6 år, jf. for-
slag til romertallsvedtak. Innkjøpet finansieres over 
kap. 1143, post 73. Utgiftene til innkjøp av Giesesalt 
er anslått til om lag 4 mill. kroner annet hvert år. 

2.12 Samferdselsdepartementet 

Kap. 1313 Luftfartstilsynet 

Post 70	 Driftsutgifter 

Luftfartstilsynet skal fra 1. juli 2010 overta tilsyns
myndigheten for flygende personell i sivil luftfart 
fra Arbeidstilsynet. For å kompensere Luftfartstil
synet for de nye arbeidsoppgavene foreslår regje
ringen å øke bevilgningen til Luftfartstilsynet i 2010 
tilsvarende halvårsvirkningen av ett årsverk inklu
siv sosiale kostnader og administrasjonskostnader. 
Bevilgningen til Arbeidstilsynet foreslås redusert 
tilsvarende, jf. omtale under Arbeidsdepartementet, 
kap. 640 Arbeidstilsynet, post 01 Driftsutgifter. Det 

foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 1313, 
post 01 Driftsutgifter, med 500 000 kroner. 

Kap. 1320 Statens vegvesen 

Post 23	 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av 
riksveger m.m. 

Vinteren 2009/2010 var preget av langvarige kulde
perioder, også i deler av landet som normalt har lite 
kulde. For å forhindre at dette medfører forverret 
tilstand på vegdekkene foreslås det å øke bevilgnin
gen på kap. 1320, post 23 Trafikktilsyn, drift og ved
likehold av riksveger m.m., med 70 mill. kroner. 

Post 29	 Vederlag til OPS-prosjekter 

Skatt Sør har revurdert beregningsmetoden for 
merverdiavgift i OPS-prosjektet E18 Grimstad – 
Kristiansand. Merverdigrunnlaget for anleggspe
rioden er endret, og merverdiavgiften er etterbe
regnet. Merverdiavgiften øker med om lag 59 mill. 
kroner. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 
1320, post 29 Vederlag til OPS-prosjekter, med 59 
mill. kroner. 

Post 30	 Riksveginvesteringer 

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1320, post 
30 Riksveginvesteringer med i alt 130 mill. kroner. 

E39 Kvivsvegen i Møre og Romsdal og Sogn og 
Fjordane 

Framdriften for enkelte arbeider på dette prosjektet 
har blitt raskere enn det som opprinnelig var lagt til 
grunn. Dette fører til at prosjektet vil få større utbe
talinger i 2010 enn tidligere forutsatt. For å sikre ra
sjonell anleggsdrift og trafikkåpning høsten 2012 
som forutsatt, foreslås bevilgningen til prosjektet 
økt med 80 mill. kroner. 

Planlegging 

Nasjonal transportplan 2010-2019 legger opp til en 
vesentlig økning i rammene til riksveginvesterin
ger. Dette innebærer økt behov for planleggings
midler. Videre har arbeidet med konseptvalgutred
ninger vist seg mer omfattende enn lagt til grunn. 
For å sette Statens vegvesen i stand til å kunne 
gjennomføre prosjektene i Nasjonal transportplan 
2010-2019, foreslås det å øke bevilgningen til plan-
legging med 50 mill. kroner. 
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Post 61	 Rentekompensasjon for transporttiltak i 
fylkene 

Rentekompensasjonen for transporttiltak i fylkene 
beregnes tilsvarende rentekompensasjonsordnin
gene for skole- og svømmeanlegg med basis i et se
rielån i Husbanken med 20 års løpetid. På bak
grunn av nye renteanslag for 2010 foreslås det der-
for at bevilgningen på kap. 1320, post 61 Rentekom
pensasjon for transporttiltak i fylkene, reduseres 
med 3 mill. kroner, fra 28 mill. kroner til 25 mill. 
kroner. 

Post 72	 Kjøp av riksvegferjetjenester 

Selskap som har inngått miljøavtale med staten og 
meldt seg inn i NOx-fondet før 1. juli 2008, er fritatt 
for NOx-avgift. Samferdselsdepartementet har fore
tatt en nærmere gjennomgang av ferjedriftens be-
hov for kompensasjon som gjelder NOx-avgift. For 
den delen av ferjedriften som staten fortsatt har an
svaret for, og for ferjer i det nye fylkesvegnettet, vi
ser gjennomgangen et lavere kompensasjonsbe
hov. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på 
kap. 1320, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, 
med 700 000 kroner og bevilgningen på kap. 572, 
post 60 Innbyggertilskudd, med 9,9 mill. kroner, jf. 
omtale under Kommunal- og regionaldepartemen
tet. 

Samferdselsdepartementet vil eventuelt komme 
tilbake til behovet for kompensasjon som gjelder 
NOx-avgift også i forbindelse med budsjettet for 
2011. 

Endring av fullmaktsgrense 

Samferdselsdepartementet har i 2010 fullmakt til å 
forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt 
bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 
Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet ramme 
for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 3 600 
mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller 
hvert år ikke overstiger 450 mill. kroner. 

I forbindelse med den særlig krevende situasjo
nen for verft og utstyrsleverandører foreslår regje
ringen at fullmakten for den årlige rammen økes 
med 10 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak. 
Dette vil kunne sikre anskaffelse av fire gassdrevne 
ferjer for samband i Vestfjorden (Nordland). 

CO2-avgift på gass 

I saldert budsjett 2010 er det bevilget 2,72 mill. kro
ner til kompensasjon for energiavgift på gass for 
riksvegferjer over kap. 1320, post 72 Kjøp av riks

vegferjetjenester og 0,1 mill. kroner til kompensa
sjon for energiavgift på gass for fylkesvegferjer 
over fylkeskommunenes frie inntekter. Regjerin
gen foreslår i forbindelse med Revidert nasjonal
budsjett 2010 å innføre en CO2-avgift på gass med 
virkning fra 1. juli 2010, som innebærer at energiav
giften på gass ikke blir innført. Det tas også sikte på 
at gass til bruk i innenriks sjøfart, herunder i fylkes
og riksvegferjedriften, blir fritatt for avgiften. Frita
ket for innenriks sjøfart er likevel avhengig av at 
ESA ikke har innvendinger. Dersom det ikke blir 
fritak for innenriks sjøfart, legges det opp til kom
pensasjon for CO2-avgift på gass for fylkes- og riks
vegferjer. Regjeringen vil komme tilbake til ev. be
vilgningsmessige konsekvenser ifm. nysalderingen 
av statsbudsjettet for 2010. 

Kap. 1330 Særskilte transporttiltak 

Post 70	 Kjøp av sjøtransporttjenester på 
strekningen Bergen – Kirkenes 

Bevilgningen på kap. 1330, post 70 Kjøp av person
transporttjenester på strekningen Bergen – Kirke
nes, foreslås økt med 26,2 mill. kroner til kompen
sasjon for innbetaling til næringslivets NOx-fond. 

I St.prp. nr. 24 (2008-2009) Om endringar i stats
budsjettet for 2008 mv. under Samferdselsdeparte
mentetble det redegjort for forhandlingene med 
Hurtigruten ASA om en tilleggsavtale, jf. Innst. S. 
nr. 92 (2008-2009). Tilleggsavtalen omfatter bl.a. 
kompensasjon for innbetaling til næringslivets 
NOx-fond og en generell kompensasjon. 

Senest i sammenheng med behandlingen av 
Prop. 50 S/Innst. 74 S (2009-2010) ble det bevilget 
5,9 mill. kroner som kompensasjon for innbetalin
ger fra Hurtigruten ASA til NOx-fondet for første 
halvår 2009. 

Kompensasjon for Hurtigruten ASAs innbeta
ling til NOx-fondet skal i tråd med tilleggsavtalen ut
betales etterskuddsvis pr. kvartal for 2010. Kom
pensasjonsbehovet for selskapets innbetaling til 
NOx-fondet for andre halvår 2009 og de tre første 
kvartalene i 2010 er anslått til 19 mill. kroner. 

Ved behandlingen av St.prp. nr. 67/Innst. S. nr. 
355 (2008-2009) ble det bevilget 7,2 mill. kroner 
som kompensasjon for innbetaling til NOx-fondet 
for andre halvår 2008. Ved en feil ble dette beløpet 
ikke utbetalt i 2009. Det foreslås at beløpet bevilges 
på nytt. 

Tilleggsavtalen som ble inngått mellom Hurti
gruten og staten for resten av den reviderte avtale
perioden, legger opp til en generell kompensasjon i 
tråd med føringene i St.prp. nr. 24/Innst. S. nr. 92 
(2008-2009). En eventuell utbetaling av den gene



84 Prop. 125 S	 2009–2010 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 

relle kompensasjonen for 2009 kan først skje etter 
at regnskapet for det statlige kjøpet for dette året 
foreligger og er vurdert opp mot premissene. Dette 
arbeidet er ikke avsluttet. Dersom det er behov for 
det, vil regjeringen komme tilbake til saken i forbin
delse med nysalderingen. 

Post 75	 Kompensasjon til distriktene for forskjeller 
i drivstoffpriser 

For 2010 er det bevilget 20 mill. kroner til ordnin
gen. Arbeidet med den nærmere praktiske utfor
mingen av ordningen og behovet for avklaring av 
forholdet til statsstøtteregelverket gjør at ordnin
gen ikke kan komme i gang før tidligst 1. oktober 
2010. Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 
1330, post 75 Kompensasjon til distriktene for for
skjeller i drivstoffpriser, reduseres med 15 mill. 
kroner. 

Kap. 1350 Jernbaneverket 

Post 23	 Drift og vedlikehold 

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1350, post 
23 Drift og vedlikehold med i alt 260 mill. kroner, jf. 
også omtale under kap. 1350, post 30 Investeringer 
i linjen. Bevilgningen skal disponeres til økt vedli
kehold av jernbaneinfrastrukturen. 

Forslaget til økt bevilgning til vedlikehold om-
fatter: 
–	 70 mill. kroner til forberedelser til ballastren

sing (Bergens-, Dovre-, og Østfoldbanen) 
–	 50 mill. kroner til vedlikehold på Bergensbanen 

(sporfornying, ballastrensing og forebyggende 
vedlikehold) 

–	 50 mill. kroner til sporfornyelse på Dovrebanen 
–	 20 mill. kroner til fornyelse av kontaktledning 

på Dovrebanen 
–	 25 mill. kroner til ballastrensing på Østfoldba

nen 
–	 15 mill. kroner til fornyelse av publikumsområ

der 
–	 10 mill. kroner til fornyelse av fiberkabel (publi

kumsinformasjon) 
–	 20 mill. kroner til fornyelse av bruer. 

Driftssituasjonen på jernbanenettet har i vinter 
vært svært ustabil med uakseptabelt dårlig punkt
lighet og regularitet i togtrafikken. Den ustabile 
driftssituasjonen har medført store ulemper for tog
brukerne, og svekket omdømme for jernbanen. 
Punktligheten i togtrafikken har vært jevnt fallende 
fra november 2009 til februar 2010. For persontog
trafikken har punktligheten falt fra et gjennomsnitt 

i 2009 på 87 pst. til 76 pst. i februar 2010. For god
stog falt punktligheten fra et gjennomsnitt i 2009 på 
om lag 80 pst. til om lag 55 pst. i februar 2010. Siden 
midten av mars har punktligheten for persontog 
vært mer stabil omkring 84-87 pst. Også punktlig
heten for godstog har blitt noe bedre i mars og 
april, enn det den var i februar. 

En viktig årsak til de store driftsproblemene i 
vinter har sammenheng med snø og lange perioder 
med sterk kulde. Dette har avdekket et klart behov 
for forsert vedlikehold og fornyelse av jernbanenet
tet i forhold til de vedlikeholdsplaner som er lagt til 
grunn i Nasjonal transportplan 2010-2019. 

Innenfor bevilgningen på kap. 1350, post 23 
Drift og vedlikehold, vil Jernbaneverket videre øke 
avsetningen til forebyggende vedlikehold med om 
lag 150 mill. kroner fra det som framgår av omtalen 
i Samferdselsdepartementets Prop. 1 S (2009-2010). 
Dette gjennomføres ved å benytte ubrukte bevilg
ninger på posten som er overført fra 2009 til 2010 
som ikke er bundet opp til konkrete formål, og ved 
å omdisponere midler fra andre drifts- og vedlike
holdsformål innenfor kap. 1350, post 23 Drift og 
vedlikehold. Dette gir rom for økt forebyggende 
vedlikehold på alle banestrekninger utenom Stor-
Oslo og Ofotbanen. 

Post 30	 Investeringer i linjen 

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 1350, 
post 30 Investeringer i linjen, med 50 mill. kroner 
som følge av at prosjektet dobbeltspor Bergen st. – 
Fløen ikke kan gjennomføres i henhold opprinnelig 
til plan. 

Etter forslag fra Jernbaneverket har Samferd
selsdepartementet besluttet midlertidig å stanse in
vesteringsprosjektet dobbeltspor Bergen st. – Flø
en. I Prop. 1 S/Innst. 13 S (2009-2010) er prosjektet 
prioritert med 50 mill. kroner i 2010. Prosjektet 
stanses på grunn av Jernbaneverkets svært an
strengte ressurssituasjon med mangel på signal
kompetanse. Det er også betydelig usikkerhet 
knyttet til anskaffelse av nytt signal- og sikringsan
legg. De pågående arbeidene i prosjektet avsluttes 
på en slik måte at utførte arbeider kan nyttiggjøres 
når prosjektet startes opp igjen. Prosjektorganisa
sjonen på Bergen st. – Fløen overføres til planleg
gingen av Ulriken tunnel. Disse to prosjektene vur
deres slått sammen med sikte på sammenhengen
de utbygging. Sammen med ubrukte bevilgninger 
som er overført fra 2009 til 2010, frigjøres om lag 70 
mill. kroner i 2010 ved stans av arbeidene på Ber
gen st. – Fløen. Det legges opp til å disponere 20 
mill. kroner av dette til forsert planlegging av Ulri
ken tunnel, og det foreslås å omdisponere 50 mill. 
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kroner fra post 30 Investeringer i linjen, til post 23 
Drift og vedlikehold, til forsert vedlikehold av Ber
gensbanen, jf. omtale under post 23. 

Post 31 Nytt dobbeltspor Oslo – Ski 

Jernbaneverkets arbeid med planleggingen av Oslo 
– Ski har avdekket muligheter for å forsere både
planlegging og grunnerverv i forhold til planforut
setningene i budsjettet for 2010. Forsert prosjekte
ring og byggeplanlegging for ombyggingen av Ski 
stasjon gir økt trygghet for at hensettingssporene 
på Ski stasjon kan stå klare til iverksettingen av ny 
ruteplan i desember 2012. Forsvarsbygg ved Skifte 
Eiendom har lagt ut en tomt ved Ski stasjon for salg 
i 2010 som i stor grad er regulert til parkeringsare
al. Deler av tomten er også aktuell som riggområde 
i forbindelse med selve utbyggingen av dobbeltspo
ret Oslo – Ski. Det er økonomisk fordelaktig at 
Jernbaneverket nå kan inngå forhandlinger om å 
overta denne tomten. Forsert planlegging av dob
beltsporet Oslo – Ski vil bidra til raskere traseavkla
ring, raskere avklaring av hastighetsstandard og 
forsering av detaljplanleggingen i 2010. 

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgnin
gen på kap. 1350, post 31 Nytt dobbeltspor Oslo – 
Ski med 64 mill. kroner. Forslaget til økt bevilgning 
er fordelt med 29 mill. kroner til forsert planlegging 
og prosjektering av ombygging av Ski stasjon, 18 
mill. kroner til grunnerverv ved Ski stasjon og 17 
mill. kroner til forsert planlegging og prosjektering 
av nytt dobbeltspor Oslo – Ski. 

Kap. 4350 Jernbaneverket 

Post 01 Kjørevegsavgift – merinntektsfullmakt 

Det foreslås en ny merinntektsfullmakt, slik at Jern
baneverkets merinntekter på kap. 4350, post 01 
Kjørevegsavgift, kan nyttes under kap. 1350, post 
23 Drift og vedlikehold og post 30 Investeringer i 
linjen, jf. forslag til romertallsvedtak. I dag er det en 
tilsvarende merinntektsfullmakt knyttet til kap. 
4350, post 02 Salg av utstyr og tjenester mv. og post 
06 Videresalg av elektrisitet til togdrift. 

Godstog med aksellast over 25 tonn betaler kjø
revegsavgift over kap. 4350, post 01. Trafikkbelast
ningen fra slike tunge godstog gir høy slitasje på in
frastrukturen. Den foreslåtte merinntektsfullmak
ten gjør at Jernbaneverket kan bruke eventuelle 
merinntekter fra kjørevegsavgiften, som skyldes 
høyere trafikkbelastning enn forutsatt, til økt drift 
og vedlikehold, samt investeringer i infrastruktu
ren. 

Kap. 5611 Aksjer i NSB AS 

Post 85 Utbytte 

I saldert budsjett 2010 er det budsjettert med et ut
bytte fra NSB AS på 145 mill. kroner. Endelig års
resultat for konsernet (etter skatt og minoritetsin
teresser) i 2009 ble på 345 mill. kroner. Statens ut
byttepolitikk overfor selskaper forvaltet av Sam
ferdselsdepartementet tilsier en forventning om et 
utbytte på 50 pst. av resultatet, begrenset oppad til 
fri egenkapital. Regjeringen foreslår et utbytte fra 
NSB AS for regnskapsåret 2009 på 172 mill. kroner. 

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 5611 
Aksjer i NSB AS, post 85 Utbytte. med 27 mill. kro
ner. 

Kap. 5623 Aksjer i Baneservice AS 

Post 85 (Ny) Utbytte 

I saldert budsjett 2010 er det ikke budsjettert med 
utbytte fra Baneservice AS. Endelig årsresultat for 
konsernet (etter skatt og minoritetsinteresser) i 
2009 ble på 41,4 mill. kroner. Resultatforbedringen 
har i stor grad sammenheng med sluttoppgjør fra 
Statens Pensjonskasse i forbindelse med overgang 
til ny kollektiv pensjonsordning fra 1. januar 2009. 
Statens utbyttepolitikk overfor selskaper forvaltet 
av Samferdselsdepartementet tilsier en forventning 
om et utbytte på 50 pst. av resultatet, begrenset 
oppad til fri egenkapital. Regjeringen foreslår et ut
bytte fra Baneservice AS for regnskapsåret 2009 på 
20,4 mill. kroner. 

Det foreslås å bevilge 20,4 mill kroner på kap. 
5623 Utbytte fra Baneservice AS, post 85 Utbytte. 

2.13 Miljøverndepartementet 

Kap. 1400 Miljøverndepartementet 

Post 71 Internasjonale organisasjoner 

Bevilgningen skal dekke det årlige bidraget til kon
vensjoner og organisasjoner som Stortinget eller 
Regjeringen har vedtatt at Norge ved Miljøvernde
partementet skal være medlem i. Kontingentene 
som Norge skal betale for Kyotoprotokollen og kli
makonvensjonen i 2010 ble nylig økt. 

Det foreslås derfor at bevilgningen under kap. 
1400 post 71 økes med 407 000 kroner. 
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Kap. 1427	 Direktoratet for naturforvaltning 

Post 30	 Statlige erverv, båndlegging av 
friluftsområder 

En gjennomgang foretatt av Direktoratet for natur
forvaltning viser at flere store tilsagn knyttet til 
båndlegging av friluftsområder gitt i perioden 2006
2008 vil komme til utbetaling i 2010. Dette er tidli
gere enn først antatt. For å dekke disse utbetalinge
ne foreslås en økning av bevilgningen på kap. 1427 
post 30 på 15 mill. kroner. Det foreslås en tilsvaren
de reduksjon i tilsagnsfullmakten for 2010 på 15 
mill. kroner på kap. 1427 post 30, jf. forslag til ro
mertallsvedtak. 

Post 35	 Statlige erverv, nytt skogvern 

I løpet av de siste to til tre årene har framdriften i 
arbeidet med frivillig skogvern økt betydelig. Det 
foreligger derfor en rekke frivillig vern-områder 
som er klare for vernevedtak. I mars 2010 ble det 
vernet 13 frivillig vern-områder. Den resterende be
vilgningen på 2010-budsjettet er i stor grad bundet 
opp til erstatninger for tidligere års vernevedtak i 
Trillemarka og til vern av grunn eid av Statskog SF. 
En økt bevilgning på 60 mill. kroner gir rom for at 
det inneværende år kan fattes vernevedtak for en 
rekke nye ferdigbehandlede frivillig-vern områder. 

Det foreslås på denne bakgrunn en økt bevilg
ning på 60 mill. kroner til nytt frivillig skogvern på 
kap. 1427 post 35. 

Kap. 1441	 Klima- og 
forurensningsdirektoratet 

Post 22	 Statlig ordning for frivillig kjøp av 
klimakvoter 

I statsbudsjettet for 2010 er det forutsatt salg av 
35 000 klimakvoter gjennom statens ordning for fri
villig kjøp av klimakvoter. I 2009, som var det første 
hele driftsåret for ordningen, ble det solgt 11 889 
kvoter. En vesentlig del av omsetningen har gått til 
et fåtall bedriftskunder. Basert på fjorårets salg er 
anslaget for solgte kvoter i 2010 redusert fra 35 000 
til 15 000 kvoter. 

Den statlige ordningen for frivillig kvotekjøp 
skal drives etter selvkostprinsippet. Selvkostkalky
len for de to første driftsårene viser at ordningen 
hadde et underskudd på 152 750 kroner. Klima- og 
forurensningsdirektoratet vil tilpasse administra
sjonskostnadene til et lavere omsetningsnivå, og 
sørge for at underskuddet fra oppstartsårene dek
kes inn i løpet av tre år. For å begrense administra
sjonskostnadene, vil driftskostnadene og kostnader 

til videreutvikling av nettstedet holdes på et mini
mumsnivå. Markedsføringskostnadene skal også 
reduseres og det skal satses mer på promotering 
gjennom gratiskanaler. 

Videre vil Klima- og forurensningsdirektoratet 
gjøre nødvendige justeringer av administrasjonspå
slaget slik at selvkostprinsippet ivaretas, samt til-
passe påslaget til ressursbruken knyttet til ulike av
taler om salg av klimakvoter. 

Bevilgningen under kap. 1441 post 22 foreslås 
redusert med 3,387 mill. kroner som følge av redu
sert anslag for salg av kvoter. 

Kap. 4441	 Klima- og 
forurensningsdirektoratet 

Post 02	 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp 
av klimakvoter 

Posten foreslås redusert med 3,382 mill. kroner 
som følge av nedjusterte salgsprognoser, jf. omtale 
under kap. 1441 Klima- og forurensningsdirektora
tet, post 22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klima
kvoter. 

Kap. 1465	 Statens kartverk, arbeid med 
tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur 

Post 01	 (Ny) Driftsutgifter 

Ved behandlingen av St.meld. nr. 13 (2001-2002) 
Fremtidig organisering av tinglysing i fast eiendom, 
fattet Stortinget 12. juni 2002 vedtak om å be Regje
ringen om å opprette et sentralt tinglysingsregister 
tilknyttet Statens kartverks hovedkontor i Ringeri
ke kommune. Den daværende justiskomiteens fler
tall la til grunn at ansvaret for tinglysingen i sin hel-
het kunne overføres til Miljøverndepartementet når 
sentraliseringen av tinglysingen var sluttført. Over
føringen av tinglysingen fra domstolene til Statens 
kartverk ble sluttført i oktober 2007. 

Som følge av lov av 19. mai 2006 nr. 19 om rett 
til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offent
leglova), er grunnlaget for St.meld. nr. 13 (2001
2002) vesentlig endret. Regjeringen nedsatte derfor 
høsten 2006 en arbeidsgruppe med deltakelse fra 
Justisdepartementet og Miljøverndepartementet til 
å utrede den framtidige organiseringen av tingly
singen i Norge. 

På bakgrunn av anbefalingene i utredningen fo
reslås ansvaret for tinglysingen overført fra Justis
departementet til Miljøverndepartementet med 
virkning fra 1. juli 2010. Overføringen innebærer at 
forskriftskompetansen etter tinglysingsloven og et
ter kapittel 6 i burettslagslova knyttet til registre
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ring av borettslagsboliger overføres til Miljøvernde
partementet. Ansvaret for tinglysingsloven forblir i 
Justisdepartementet. Ansvaret for burettslagslova 
forblir i Kommunal- og regionaldepartementet. 

Endringen medfører at gjeldende bevilgninger 
under kap. 462 Tinglysing og kap. 3462 Tinglysing i 
sin helhet foreslås overført fra Justisdepartementet 
til Miljøverndepartementet, med unntak av 0,25 
mill. kroner på kap. 462 som foreslås overført til 
kap. 400 Justisdepartementet, post 01 Driftsutgifter 
til dekning av utgifter til en selskapsgjennomgang 
av Norsk Eiendomsinformasjon as. 

Overført beløp på kap. 462 post 01 fra 2009 på 
9,512 mill. kroner vil bli stilt til disposisjon for Mil
jøverndepartementet. 

På denne bakgrunn foreslås det bevilget 
182,521 mill. kroner under kap. 1465 post 01, mens 
bevilgningen under kap. 462, post 01 under Justis
departementet reduseres tilsvarende. Det foreslås 
også en merinntektsfullmakt under posten, jf. for-
slag til romertallsvedtak. 

Kap. 4465 (Nytt) Statens kartverk, arbeid 
med tinglysing og nasjonal 
geografisk infrastruktur 

Post 01	 (Ny) Gebyrinntekter tinglysing, borettslag 

Som følge av at ansvaret for tinglysningen overfø
res fra Justisdepartementet til Miljøverndeparte
mentet foreslås det å overføre 51,76 mill. kroner fra 
Justisdepartementet til Miljøverndepartementet. 
Det foreslås bevilget 51,76 mill. kroner under et 
nytt kap. 4465 Statens kartverk, arbeid med tingly-
sing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 01 
Gebyrinntekter tinglysing, borettslag under Miljø
verndepartementet. 

Post 02	 (Ny) Gebyrinntekter tinglysing, fast 
eiendom 

Som følge av at ansvaret for tinglysningen overfø
res fra Justisdepartementet til Miljøverndeparte
mentet foreslås det en overføring fra Justisdeparte
mentet til Miljøverndepartementet på 928,8 mill. 
kroner. I tillegg anslås inntektene nå å bli 22 mill. 
kroner høyere enn i saldert budsjett. Det foreslås 
derfor en bevilgning på 950,8 mill. kroner under et 
nytt kap. 4465 Statens kartverk, arbeid med tingly-
sing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 02 
Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom under Mil
jøverndepartementet. 

Kap. 1471 Norsk Polarinstitutt 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen på kap. 1471 post 01 foreslås økt med 
til sammen 33,087 mill. kroner knyttet til økte opp
dragsinntekter, husleiekompensasjon og klassifise
ring av forskningsfartøyet Lance. 

Økte oppdragsinntekter 

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1471 post 
01 med 28,475 mill. kroner mot tilsvarende økte 
inntekter under kap. 4471 post 03 Inntekter fra di
verse tjenesteyting. Inntektene på 28,475 kroner 
går til å dekke utgifter Norsk Polarinstitutt har til å 
utføre oppdrag for Norges Forskningsråd og andre 
aktører. 

Husleiekompensasjon 

I statsbudsjettet for 2010 ble det gitt kompensasjon 
til leietakerne for husleieøkning knyttet til visse 
byggrelaterte tiltak i forbindelse med behandlingen 
av St.prp. nr. 37 (2008-2009). Dette ble ikke innar
beidet i Miljøverndepartementets budsjettramme i 
statsbudsjettet for 2010, og det fremmes derfor for-
slag om en husleiekompensasjon på 112 000 kroner 
på kap. 1471 post 01. 

Klassifisering av Lance 

Forskningsfartøyet Lance er Norges eneste isgåen
de forskningsfartøy. Fartøyet har vært brukt av 
Norsk Polarinstitutt som forsknings- og ekspedi
sjonsfartøy siden 1980, først og fremst i Arktis, men 
tidvis også i Antarktis. Fartøyet er viktig for gjen
nomføring av flere av de største forskningspro
grammene ved instituttet, ikke minst innen klima
forskning. Lance ble sjøsatt i 1978, og fartøyet må 
på grunn av alder gjennomgå en 30-års klassifise
ring innen utgangen av 2010 for å beholde nødven
dige sertifikater. Dette innebærer dokksetting og 
en omfattende gjennomgang av fartøyets tekniske 
tilstand. Det er satt av 2,5 mill. kroner innenfor den 
ordinære driftsbevilgningen til denne klassifiserin
gen. Tilstanden på fartøyet er verre enn først antatt, 
og prisen på klassifiseringen blir høyere enn for
ventet. Totalt vil klassifiseringen koste 7 mill. kro
ner. Det foreslås derfor en tilleggsbevilgning for å 
dekke merkostnaden. 

Bevilgningen på kap. 1471 post 01 foreslås der-
for økt med 4,5 mill. kroner til klassifisering av Lan
ce. 
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Kap. 4471 Norsk polarinstitutt 

Post 03	 Inntekter fra diverse tjenesteyting 

Inntektene under Norsk Polarinstitutt har økt be
traktelig på grunn av økte bidrag til Norsk Polarin
stitutts forskning fra Forskningsrådet, EU og andre 
samarbeidspartnere, i hovedsak som følge av det 
internasjonale polaråret. Det foreslås derfor å øke 
bevilgningen på posten med 28,475 mill. kroner. 
Det foreslås også tilsvarende økte utgifter, jf. omta
le under kap. 1471 post 01. 

Kap. 1474 Senter for klima og miljø 

Post 01	 Driftsutgifter, kan nyttes under postene 50 
og 70 

I statsbudsjettet for 2010 er det bevilget 17 mill. 
kroner under kap. 1474 post 01 til etablering av et 
nytt senter for klima og miljø i Tromsø. Det foreslås 
nå en ny fordeling av midlene, hvor 5 mill. kroner 
bevilges på en 50-post og 9,8 mill. kroner bevilges 
på en 70-post, mens 2,2 mill. kroner beholdes på 01
posten. 

Organiseringen begynner nå å ta form, men det 
er fremdeles usikkert hvor stor andel som vil gå til 
henholdsvis statlige og private mottakere. Det fore
slås derfor å tilføye stikkord på post 01 og de nye 
postene 50 og 70. Kap. 1474 post 01 foreslås tilføyd 
«kan nyttes under postene 50 og 70». Kap. 1474 ny 
post 50 foreslås tilføyd stikkordene «kan overføres, 
kan nyttes under postene 01 og 70». Kap. 1474 ny 
post 70 foreslås tilføyd «kan overføres, kan nyttes un
der postene 01 og 50». 

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere be
vilgningen under kap. 1474 med 14,8 mill. kroner 
mot nye bevilgninger under kap. 1474 (ny) post 50 
og (ny) post 70. 

Post 50	 (Ny) Tilskudd til statlige mottakere, kan 
overføres, kan nyttes under postene 01 og 
70 

Det foreslås en bevilgning på 5 mill. kroner på en 
ny post 50 under kap. 1474, jf. omtale under kap. 
1474 post 01. 

Post 70	 (Ny) Tilskudd til private mottakere, kan 
overføres, kan nyttes under postene 01 og 
50 

Det foreslås en bevilgning på 9,8 mill. kroner på en 
ny post 70 under kap. 1474, jf. omtale under kap. 
1474 post 01. 

Oppfølging av anmodningsvedtak 

I forbindelse med behandlingen av stortingspropo
sisjon nr. 1 (2008-2009) vedtok Stortinget 8. desem
ber 2008 følgende anmodningsvedtak nr. 120: 

«Stortinget ber Regjeringen på bakgrunn av er
faringene fra Gulen orientere Stortinget om 
gjennomgangen av kontroll og tilsyn med inn 
og utskiping av farlige stoffer og avfall i norske 
havner.» 

Statens forurensningstilsyn (nåværende Klima
og forurensningsdirektoratet), Kystverket, Sjøfarts
direktoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap og Toll- og avgiftsdirektoratet har ut
viklet et nytt opplegg for kontroll med import og 
eksport av farlig avfall med tank- og bulkskip. Dette 
er nærmere beskrevet i rapporten «Ulovlig eksport 
og import av farlig avfall med tank- og bulkskip. Opp
legg for en mer effektiv kontroll» TA-2554/2009. Ar
beidet ble startet opp med bakgrunn i erfaringer fra 
eksplosjonsulykken ved Vest Tank i Gulen kommu
ne i 2007. 

Det er utviklet et system for å sile ut de mest ak
tuelle skipsanløpene som det skal gjennomføres 
stikkprøvekontroll av. Arbeidet med konkretisering 
og operasjonalisering er startet opp. Opplegget skal 
testes ut, videreutvikles og følges opp av de invol
verte myndighetene. Mer effektiv kontroll med im
port og eksport av farlig avfall med tank- og bulk-
skip vil være et viktig element i arbeidet med å sik
re at regelverket for import og eksport av farlig av
fall etterleves. Klima- og forurensningsdirektoratet 
og Toll- og avgiftsdirektoratet har også etablert et 
kontrollsamarbeid rettet mot eksport av farlig avfall 
i konteinere. 

Grundig oppfølging av mottaksanleggene for 
farlig avfall vil fortsatt være høyt prioritert. Klima
og forurensingsdirektoratet har de siste årene in
tensivert kontrollen med farlig avfall og denne inn
satsen vil fortsette. Kontroll med skipslaster vil bli 
et viktig tilleggsverktøy i arbeidet med å forebygge 
og avdekke ulovligheter. 

Andre saker 

Oppfølging av Klimakur 

Regjeringen har tidligere varslet at den midtveis i 
den første Kyotoperioden (2010) ville legge fram en 
vurdering av klimapolitikken og behov for endrede 
virkemidler for Stortinget. Regjeringen har bestemt 
at stortingsmeldingen om klimapolitikken og be-
hov for endrede virkemidler skal legges fram for 
Stortinget høsten 2011. Klimakur 2020 er et viktig 
grunnlag for stortingsmeldingen. Kostnadsanslage
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ne for Klimakur vil bli vurdert i Nasjonalbudsjettet 
2011. 

Overdragelse av Hjerkinnhus til Dovre kommune/ 
Norsk Villreinsenter 

Miljøverndepartementet overtok i 2007 både byg
ninger og festekontrakter for Hjerkinnhus fra For-
svarsdepartementet/Forsvarsbygg. Overdragelsen 
skjedde som forvaltningsoverføring. Formålet med 
overdragelsen var å legge til rette for driften av 
Norsk Villreinsenter Nord. 

Saken ble fremmet i St.prp. nr. 69 (2006 – 2007), 
der det heter: 

«I forbindelse med behandlingen av Revidert 
nasjonalbudsjett 2006 og statsbudsjettet for 
2007 har Stortinget lagt til rette for etablering av 
Norsk Villreinsenter. Som oppfølging av disse 
vedtakene har Direktoratet for naturforvaltning 
etablert Stiftelsen Norsk Villreinsenter med to 
avdelinger: Villreinsenter Sør (lokalisert til 
Skinnarbu i Tinn kommune) og Villreinsenter 
Nord med Hjerkinnhus i Dovre kommune som 
den mest aktuelle lokalisering. 

Hjerkinnhus eies av Forsvarsbygg. Som 
ledd i avviklingen av skytefeltet skal anlegget 
avhendes til takst (9,5 mill. kroner). Statlige in
teressenter har forkjøpsrett. Regjeringen mener 
at Hjerkinnhus bør sikres som lokaliserings
sted for Norsk Villreinsenter Nord. 

Det vil imidlertid være mest hensiktsmessig 
at lokale myndigheter kan overta eiendommen 
og anlegget i samarbeid med Norsk Villreinsen
ter. Miljøverndepartementet vil ta opp forhand
linger med lokale myndigheter om dette. 

Det fremmes forslag om en bevilgning på 
9,5 mill. kroner til overtakelse av anlegget.» 

Stortinget sluttet seg til dette, jf. Innst. S. nr. 230 
(2006-2007), og bevilget 9,5 mill. kroner til overta
gelsen. 

Både under forberedelsen av denne saken og i 
etterkant av overtagelsen, har det vært ført for
handlinger med Dovre kommune. Det foreliggende 
forslaget innebærer at kommunen overtar hele an
legget, og deretter selger den ene delen til private 
mot at inntektene tilføres villreinsenteret. Etter at 
flere tilbydere meldte seg har Dovre kommune inn
gått kjøpekontrakt med et selskap for en pris på 1,8 
mill. kroner. Kjøpekontrakten trer i kraft når kom
munen formelt har overtatt anlegget. 

På denne bakgrunn foreslås det at anlegget 
overføres samlet til Dovre kommune, og at Dovre 
kommune, etter at salget av den ene delen er gjen
nomført, overfører kjøpesummen direkte til Norsk 
villreinsenter, jf. forslag til romertallsvedtak. 

2.14 Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet 

Kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 

Post 51 (Ny) Særskilte prosjekter ved Det 
kongelige hoff 

Ved behandlingen av St.prp. nr. 37 (2008-2009) Om 
endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid 
ble det bevilget 12,6 mill. kroner til rehabilitering 
av fasaden på hovedhuset på Skaugum. Under gjen
nomføringen er det avdekket skjulte konstruksjo
ner i grunnen og feil arealberegning av fasaden. 
Dette har medført behov for økt bevilgning for å 
ferdigstille prosjektet. 

Det foreslås på denne bakgrunn å bevilge 1,5 
mill. kroner på posten. 

Kap. 1500	 Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet 

Post 01 Driftsutgifter 

Som følge av endringene i departementsstrukturen 
fra 1. januar 2010, ble det i Prop. 1 S Tillegg 3 (2009
2010) Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 
2010 (Saldering mv.) fremmet forslag om en del 
budsjettmessige justeringer. Disse justeringene 
tok ikke høyde for alle endringene, herunder bl.a. 
husleie. Det ble derfor varslet at det ville bli fore
slått ytterligere budsjettjusteringer i forbindelse 
med Revidert nasjonalbudsjett 2010. 

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 
1500, post 01 med 433 000 kroner mot tilsvarende 
økte utgifter på kap. 600 Arbeidsdepartementet, 
post 01 Driftsutgifter blant annet knyttet til lønnsut
gifter. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 

Sikringsprosjektet i regjeringskvartalet er blitt dy
rere enn forventet, bl.a. som følge av at regulerin
gen av Grubbegata har blitt mer omfattende enn 
først antatt. 

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilg
ningen på posten med 45 mill. kroner. 

Kap. 1510	 Fylkesmannsembetene 

Post 01 Driftsutgifter 

Ved Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 45 (2007
2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehand
ling ble det vedtatt en hjemmel for å innføre en frist 
for klageinstansens behandling av klager i byg
ningssaker, og det er antydet en saksbehandlings
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frist på tre måneder. Selve fristlengden skal fastset
tes i forskrift. Før det kan innføres en slik frist, bør 
Fylkesmannen tilføres ressurser for å bygge ned 
restanser i behandlingen av klager i bygningssa
ker. 

Som et engangstiltak foreslås det å øke bevilg
ningen på posten med 5,5 mill. kroner. 

Kap. 1520	 Departementenes servicesenter 

Post 22	 Fellesutgifter regjeringskvartalet 

Som følge av Regjeringens ønske om å skape dialog 
og få gode innspill via Internett, ble bloggen Sam
arbeid for arbeid lansert 15. februar 2010. Lanserin
gen medfører økte utgifter til teknisk spesifikasjon, 
utvikling av funksjonalitet, opplæring og dokumen
tasjon, testing og øvrig drift. 

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilg
ningen på posten med 1,6 mill. kroner. 

Post 45	 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 

I 2008 ble det besluttet å investere i et nytt sikrings
anlegg i regjeringskvartalet med en total kostnads
ramme på 26,5 mill. kroner. Det ble lagt opp til at 
investeringen skulle fordeles over tre år med 9 mill. 
kroner i 2008, 9 mill. kroner i 2009 og 8,5 mill. kro
ner i 2010. 

Prosjektet har vist seg å bli 5,9 mill. kroner dy
rere enn forutsatt. Merkostnadene skyldes nødven
dig infrastruktur (1,3 mill. kroner), nødvendige til
tak underveis i prosjektet, blant annet utgifter til 
nettverk og nettverksløsning (2,6 mill. kroner), 
samt utbedring av dagens nødstrømsløsning (2 
mill. kroner). Merutgiftene utgjør 4,7 mill. kroner i 
2010 og 1,2 mill. kroner i 2013. 

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilg
ningen på posten med 4,7 mill. kroner. 

Kap. 1550	 Konkurransetilsynet 

Post 23	 Klagenemnda for offentlige anskaffelser 

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) 
opplever stadig økende saksmengde. I tillegg er 
saksmengden blitt vesentlig mer kompleks etter at 
nemnda fikk myndighet til å ilegge gebyr for ulov
lige direkteanskaffelser i 2007. Kort saksbehand
lingstid er viktig for at KOFA skal oppleves som et 
reelt alternativ til domstolene. Det foreslås på den-
ne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 2 
mill. kroner. Midlene skal bidra til at gjennomsnitt
lig saksbehandlingstid i KOFA skal utgjøre 3 og 4 
(gebyrsaker) måneder. 

Kap. 1560	 Direktoratet for forvaltning og 
IKT 

Post 23	 Elektronisk ID, kan overføres 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har an
svar for å etablere og drifte en felles infrastruktur 
for eID i offentlig sektor. Hensikten er å sikre at 
innbyggerne kan logge seg på offentlige tjenester 
med samme elektroniske identitet uavhengig av 
hvor tjenestene kommer fra. Under gjennomførin
gen av eID-programmet har bruken av MinID og 
ID-porten økt langt raskere enn forventet, og blitt 
mer enn doblet på ett år. Den raske veksten har så
ledes ført til at driftskostnadene kommer tidligere 
enn forventet, og Difi må forsere oppgraderingen 
av forvaltningsmiljøene for løsningen. 

Følgende forhold innebærer økte utgifter: 
–	 Økt bemanningsbehov grunnet mange henven

delser om brukerstøtte medfører økt bevilg
ningsbehov i 2010. Tilfanget av tjenesteeiere og 
tjenester i ID-porten har økt raskere enn forven
tet. For å holde svartider til brukerstøtte på et 
akseptabelt nivå, har Difi måttet øke kapasite
ten vesentlig, både ved lengre åpningstid og fle
re personer. Difi vil trenge minimum sju nye 
årsverk til brukerstøtte og informasjonshåndte
ring. I tillegg må det også leies inn personell fra 
vikarbyråer og tilkallingshjelp i perioder med 
mange henvendelser. 

–	 Volumøkning fører til at det må sendes ut flere 
pinkodebrev og SMS-meldinger i MinID. Kost
nadene øker med om lag 3 mill. kroner sam
menlignet med forutsetningene i saldert bud
sjett. 

–	 Difis underleverandører må skalere opp mas
kinvare (flere datamaskiner grunnet større vo
lum), programvare (sikkerhetslogging, økono
mioppfølging med mer) og personell (flere som 
overvåker og yter service) som en konsekvens 
av lenger oppetid og økt volum. 

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen 
på posten med 13 mill. kroner. 

Kap. 1580	 Byggeprosjekter utenfor 
husleieordningen 

Post 33	 Videreføring av byggeprosjekter, kan 
overføres 

Universitetet i Oslo, Domus Media sentrumsbygg 

Fase 1 av rehabiliteringen av sentrumsbygningene 
ved Universitetet i Oslo omfatter Aulaen, Midtfløy 
og Vestfløy, samt refundamentering av Domus Bib
liotecha, Professorboligen og Gymnastikk-bygnin-
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gen. Kostnadsrammen er på 534,5 mill. kroner per 
1. juli 2010. Prosjektet startet opp i 2008. Det er lagt
til grunn at innvendige arbeider i Aulaen skal være 
ferdig restaurert til Universitetets 200-års jubileum 
i 2011, og at de resterende arbeidene skal være fer
dige i slutten av 2012. Det er bevilget 138 mill. kro
ner til prosjektet i 2010. 

Forskjøvet oppstart av arbeider knyttet til Vest
fløyen medfører forskyvning av utbetalinger fra 
2010 til 2011. 

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere be
vilgningen til prosjektet med 17 mill. kroner. 

Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk II (IFI 2) 

Prosjektet nytt bygg for Informatikk II ved Univer
sitetet i Oslo ble startet opp i 2006. Kostnadsram
men er på 1 372,1 mill. kroner per 1. juli 2010. Det 
ble lagt til grunn at det nye bygget skal tas i bruk til 
semesterstart i 2010. Fordi det har oppstått feil i ar
beidene med gulvbelegget i fjerde etasje i sør- og 
midtfløyen, må åpningen utsettes til første semes
ter 2011. Det er ventet at prosjektet holder seg in
nenfor styringsrammen, men forsinkelsen gjør at 
sluttutbetalingen blir forskjøvet fra 2010 til 2011. 
Det er bevilget 285 mill. kroner til prosjektet i 2010. 

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere be
vilgningen til prosjektet med 25 mill. kroner. 

Halden fengsel 

Halden fengsel ble åpnet 8. april 2010. Prosjektet 
har en forventet sluttkostnad på om lag 1 350 mill. 
kroner. Dette er 200 mill. kroner lavere enn kost
nadsrammen og nær 60 mill. kroner lavere enn sty
ringsrammen. Til sluttoppgjør er det bevilget 150 
mill. kroner i 2010. 

Som følge av lavere sluttoppgjør enn forventet, 
foreslås det å redusere bevilgningen til prosjektet 
med 50,378 mill. kroner. 

Universitetet i Bergen, Institutt for biologiske 
basalfag 

Prosjektet ble gitt sluttbevilgning i 2003 med en 
kostnadsramme på 996,9 mill. kroner (prisnivå per 
juli 2003), jf. St.prp. nr. 1 (2002 – 2003) Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet. Av en usikkerhetsav
setning på 42,3 mill. kroner er det 0,2 mill. kroner 
igjen. Bygget ble overtatt av Universitetet i Bergen 
i 2003, og i perioden etter overtakelse har Stats
bygg fulgt opp reklamasjonsarbeider. Gjenstående 
reklamasjonsarbeider er knyttet til mangler ved 
sprinkel- og ventilasjonsanlegget, samt vannlekka
sjer. 

Statsbygg og Universitetet i Bergen er kommet 
til enighet om fordeling av kostnadene for disse ar
beidene. Universitetet i Bergen skal finansiere ut
bedring av sprinkel- og ventilasjonsanlegget over 
eget budsjett, mens kostnadene på om lag 5 mill. 
kroner forbundet med lekkasjer foreslås dekket av 
Statsbygg. 

Det legges opp til å benytte 5 mill. kroner til 
prosjektet innenfor gjeldende bevilgning på posten. 

Oppsummering 

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på pos-
ten med 92,378 mill. kroner. 

Post 36	 Kunstnerisk utsmykking 

Stortinget har vedtatt en kostnadsramme for pato
logibygget i Pilestredet Park ved Høgskolen i Oslo 
på 705 mill. kroner (prisnivå per juli 2009), jf. Prop. 
49 S (2009–2010) Om endringer i statsbudsjettet for 
2009 under Fornyings- og administrasjonsdeparte
mentet. Kostnader til kunstnerisk utsmykning ble 
imidlertid utelatt ved fastsettelsen av kostnadsram
men. I henhold til kongelig resolusjon av 
02.09.1997 Ordningen for utsmykking av statlige bygg 
skal det bevilges midler til kunstnerisk utsmykning 
av statlige finansierte bygninger. 

Det forslås å øke bevilgningen på posten med 
5,3 mill. kroner til kunstnerisk utsmykking av pato
logibygget ved Høgskolen i Oslo. 

Kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål 

Post 45	 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 

Det er avdekket betydelige skader på taket på Det 
kongelige slott som fører til lekkasjer, samt at det 
er et vesentlig varmetap på grunn av mangelfull iso
lasjon. I samarbeid med Riksantikvaren og Det kon
gelige hoff har Statsbygg utarbeidet et forprosjekt 
for rehabilitering av taket. Det er behov for 3 mill. 
kroner i 2010 for å kunne starte opp detaljprosjek
tering. 

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilg
ningen på posten med 3 mill. kroner. 

Kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet 

Post 70	 (Ny) Erstatninger og oppgjør, kan 
overføres 

Enkelte av salgene på Fornebu er gjennomført med 
klausul om etteroppgjør. Midler til etteroppgjør ble 
siste gang bevilget i 2006. Deler av etteroppgjørene 
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har imidlertid trukket ut i tid. Det gjenstår nå et 
oppgjør på 520 000 kroner. 

Det foreslås på denne bakgrunn å bevilge 
520 000 kroner på posten. 

Kap. 1590 Kirkelig administrasjon 

Post 01	 Driftsutgifter 

De politiske partiene på Stortinget inngikk 10. april 
2008 en avtale om hvordan forholdet mellom staten 
og Den norske kirke skal reguleres rettslig i fremti
den, jf. St.meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den 
norske kirke. Avtalen innebærer blant annet at det 
skal gjennomføres en demokratireform i Den nor
ske kirke med utprøving av nye regler for de kirke
lige valgene i 2009 og 2011. Kirkevalgene i 2009 
(valg til menighetsråd og bispedømmeråd) ble lagt 
til samme tid som stortingsvalget i 2009, og stem
mestedene ved valgene ble lokalisert nær hverand
re. Formålet var å legge til rette for økt valgdelta
kelse. Deltakelsen ved valget til menighetsråd i 
2009 var på vel 13 pst. Det er en betydelig økning i 
forhold til tidligere valg. Valgdeltakelsen til bispe
dømmerådsvalget var på 10 pst. 

Til gjennomføring av kirkevalgene i 2009 ble 
det bevilget 68 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 39 (2008
2009) Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under 
Kultur- og kirkedepartementet (demokratireformen i 
Den norske kirke). 

Kirkevalgene i 2011 vil bli avholdt samtidig med 
kommune- og fylkestingsvalget. Kirkerådet er an
svarlig for å tilrettelegge den praktiske gjennomfø
ringen av kirkevalgene, slik som ved valgene i 
2009. Med bakgrunn i erfaringene fra kirkevalgene 
i 2009, har Kirkerådet framholdt at det er nødven
dig å påbegynne forberedelsene av valgene i 2011 i 
løpet av høsten 2010. Aktivitetene i 2010 vil blant 
annet bestå i å forberede kommunikasjons- og in
formasjonsopplegget for valgene, påbegynne arbei
det med valgmateriell, valghåndbok og opplæring 
av medarbeidere, samt forbedre tekniske system
løsninger, for eksempel valgmodulen i det kirkelige 
medlemsregisteret. 

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilg
ningen på posten med 6 mill. kroner. 

Kap. 2445 Statsbygg 

Post 24	 Driftsresultat 

Fengselseiendommene ble innlemmet i husleieord
ningen til Statsbygg i 2009. Det er et stort vedlike
holdsetterslep på fengslene som er bygget opp over 
mange år. Det er behov for å øke bevilgningen til 
ekstraordinært vedlikehold på fengselseiendomme

ne i 2010. Midlene vil blant annet bli benyttet til å 
gjennomføre brannanalyser, branntiltak og vedlike
hold på prioriterte fengsler. Oslo fengsel, Åna feng
sel og Ullersmo fengsel er blant de fengslene som 
vil bli prioritert. 

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilg
ningen på posten med 20 mill. kroner. Forslaget in
nebærer at driftsresultatkravet til Statsbygg redu
seres fra -548,456 mill. kroner til -528,456 mill. kro
ner. 

Post 30	 Prosjektering av bygg, kan overføres 

Innenfor bevilgningen på posten er det avsatt 25 
mill. kroner til å gjennomføre arkitektkonkurran
sen for nytt Nasjonalmuseum for kunst, arkitektur 
og design og fullføre denne prosessen fram til for
handlinger med arkitekt er avsluttet. Dette er den 
første fasen i prosjekteringen, og den videre fram
driften vil være avhengig av hvilket konsept som 
blir valgt. 

Det legges opp til å benytte ytterligere 15 mill. 
kroner til prosjektet for å starte arbeidet med for
prosjektering av vinnerutkastet. Økningen kan dek
kes innenfor gjeldende bevilgning på posten. 

Post 33	 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, 
kan overføres 

Gulating lagsmannsrett 

Nybygg for Gulating lagmannsrett ble startet opp 
sommeren 2009. Kostnadsrammen er 432,6 mill. 
kroner per 1. juli 2010. For 2010 er det bevilget 145 
mill. kroner til prosjektet. Prosjektet har mottatt 
gunstigere tilbud på de store bygningsentreprisene 
og tekniske entrepriser enn forventet. I tråd med 
tidligere planer forventes bygget ferdigstilt somme
ren 2011 med en sluttkostnad på om lag 375 mill. 
kroner. 

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere be
vilgningen til prosjektet med 50 mill. kroner. 

Høgskolen i Oslo, Patologibygget i Pilestredet park 

Det gamle patologibygget i Pilestredet Park skal re
habiliteres for å gi nye lokaler til sykepleierutdan
ningen ved Høgskolen i Oslo. Kostnadsrammen er 
på 720,7 mill. kroner i prisnivå per juli 2010. Pro
sjektet ble startet opp i 2009 og fikk tilleggsbevilg
ning i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 
37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 
med tiltak for arbeid. Det er avsatt 80 mill. kroner til 
prosjektet i 2010. Forsert fremdrift i prosjektet har 
medført et høyere bevilgningsbehov i 2010 enn 



93 2009–2010	 Prop. 125 S 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 

først planlagt. Prosjektet er forventet ferdigstilt til 
skolestart august 2012. 

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilg
ningen til prosjektet med 20 mill. kroner. 

Høgskolen i Vestfold 

Høyskolen i Vestfold skal samles på Bakkenteigen i 
Horten kommune. Byggestart for prosjektet var i 
mars 2008, og forventet ferdigstillelse er april 2010. 
Forventet sluttkostnad er 670 mill. kroner. Dette er 
om lag 130 mill. kroner lavere enn kostnadsram
men og om lag 45 mill. kroner lavere enn styrings
rammen. Det er avsatt 175 mill. kroner til prosjek
tet i 2010. 

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere be
vilgningen til prosjektet med 48,6 mill. kroner. 

Samisk vitenskapsbygg 

Samisk vitenskapsbygg ble ferdig til skolestart høs
ten 2009. Det er i 2010 satt av 19,8 mill. kroner til 
sluttoppgjør. Sluttoppgjørene på de fleste entrepri
sene er nå avklart, og disse er lavere enn tidligere 
forventet. Forventet sluttkostnad er 390 mill. kro
ner. Dette er 52 mill. kroner lavere enn kostnads
rammen og 18,5 mill. kroner lavere enn styrings
rammen. 

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere be
vilgningen til prosjektet med 10,5 mill. kroner. 

Oppsummering 

Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på pos-
ten med 89,1 mill. kroner. 

Post 34	 Videreføring av kurantprosjekter, kan 
overføres 

I saldert budsjett 2010 er det bevilget 787,5 mill. 
kroner til videreføring av igangsatte kurantprosjek
ter. Faseforskyvninger og utsettelser på noen pro
sjekter fører til lavere utgifter enn budsjettert. For 
eksempel er Bergen akuttsenter for barn stanset og 
UiO Domus Medica forsinket i forhold til tidligere 
planlagt fremdrift. 

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere be
vilgningen på posten med 310 mill. kroner. 

2.15 Finansdepartementet 

Kap. 20 Statsministerens kontor 

Post 01	 Driftsutgifter 

På grunn av økt arbeidsbelastning er det behov for 
å øke bemanningen på Statsministerens kontor 
med én stilling i den administrative staben. Det er 
også nødvendig å foreta visse bygningsmessige 
endringer. 

Ut fra dette foreslås bevilgningen på kap. 20 
Statsministerens kontor, post 01 Driftsutgifter, økt 
med 1,0 mill kroner. 

Kap. 21 Statsrådet 

Post 01	 Driftsutgifter 

Driftsutgiftene knyttet til statsministerboligen har 
hittil vært dekket over kap. 21 Statsrådet. Regjerin
gen tar sikte på at Utenriksdepartementet overtar 
budsjettansvaret fra 1. juli 2010. På kap. 21 Statsrå
det, post 01 Driftsutgifter, foreslås bevilgningen 
derfor redusert med 7,625 mill. kroner, tilsvarende 
halvårsvirkningen av ansvarsoverføringen. Bevilg
ningen på kap. 103 Regjeringens fellesbevilgning 
for representasjon, post 01 Driftsutgifter, under 
Utenriksdepartementet foreslås økt med samme 
beløp. 

Kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten 

Post 01	 Driftsutgifter 

Toll- og avgiftsdirektoratet og Politidirektoratet ved 
Politiets data- og materielltjeneste har revidert en 
avtale om anskaffelse av uniformer til toll- og av
giftsetaten. Avtalerevisjonen innebærer bl.a. at en 
tidligere rammeoverføring av 430 000 kroner fra 
Toll- og avgiftsdirektoratet til Politidirektoratet re
verseres. 

Bevilgningen på kap. 1610 Toll- og avgiftseta
ten, post 01 Driftsutgifter, foreslås økt med 430 000 
kroner. En tilsvarende reduksjon på kap. 440 Politi
direktoratet – politi- og lensmannsetaten, post 01 
Driftsutgifter, er omtalt under Justis- og politidepar
tementet. 

Post 45	 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 

TVINN-systemet – TollVesenets Informasjonssy
stem med Næringslivet – benyttes til tolldeklarasjo
ner og til fastsetting og innkreving av toll og avgif
ter. Prosjektet Nye TVINN har som mål å utvikle 
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forenklede og differensierte løsninger for nærings
livet med bl.a. autorisasjonsordninger som gir for
enklede prosedyrer for transport og kontroll. I 
statsbudsjettet for 2010 er det avsatt 17,5 mill. kro
ner til prosjektet. I Prop. 1 S (2009-2010) opplyste 
Finansdepartementet at en skulle komme tilbake til 
Stortinget med revidert prosjektplan og kostnads
ramme for prosjektet i løpet av 2010. 

Arbeidet med et justert vareførselsregime er 
komplekst. Det har vist seg nødvendig å stanse pro
sjektet i sin nåværende form i påvente av en grundi
gere gjennomgang av inn- og utførselsprosedyrene, 
tilhørende regelverk og konseptvalg for IT-løsnin-
ger. Arbeidet med utvikling av prosedyrer og regel
verk vil likevel videreføres, og det skal også gjen
nomføres enkelte endringer i dagens TVINN. 

Prosjektkostnadene for 2010 anslås til om lag 25 
mill. kroner. Kostnadene kan dekkes innenfor 
ubrukte bevilgninger overført fra 2009. Det er der-
for ikke behov for avsetningen i 2010-budsjettet. 
Det foreslås etter dette at bevilgningen på kap. 
1610 Toll- og avgiftsetaten, post 45 Større utstyrsan
skaffelser og vedlikehold, reduseres med 17,5 mill. 
kroner. 

Kap. 1618 Skatteetaten 

Post 01	 Driftsutgifter 

Oppgaveoverføring fra skatteetaten til Statens 
innkrevingssentral 

Skatteetaten har hatt ansvar for innkreving av en 
rekke mindre krav (småavgifter) på vegne av andre 
statlige enheter. Fra 1. januar 2010 har Statens inn
krevingssentral overtatt denne oppgaven. Det fore
slås derfor å redusere bevilgningen på kap. 1618 
Skatteetaten, post 01 Driftsutgifter, med 0,5 mill. 
kroner, mot tilsvarende økning av bevilgningen på 
kap. 1634 Statens innkrevingssentral, post 01 
Driftsutgifter. 

Økte utgifter til oppgaver som skatteetaten utfører 
for andre 

Skatteetaten utfører i økende omfang oppgaver for 
andre offentlige etater. Etatens utgifter til disse 
oppgavene blir fakturert bestiller. Refusjonen føres 
på kap. 4618 Skatteetaten, post 02 Andre inntekter. 
Ved Stortingets budsjettbehandling for 2010 ble det 
gitt fullmakt til å overskride kap. 1618, post 01, til
svarende merinntekter på kap. 4618, post 02. I sal
dert budsjett 2010 er det bevilget 30,0 mill. kroner 
på kap. 1618, post 01. Ut fra oppgaveøkningen de 
seneste årene og på grunnlag av regnskapstallene 
for 2008 og 2009, anslås inntektene i 2010 nå til om 

lag 70 mill. kroner. Dette innebærer at det er behov 
for å øke bevilgningene på kap. 1618, post 01 og 
kap. 4618, post 02 med 40 mill. kroner. 

Ut fra ovenstående foreslås det at bevilgningen 
på kap. 1618 Skatteetaten, post 01 Driftsutgifter 
økes med til sammen 39,5 mill. kroner. 

Kap. 4618 Skatteetaten 

Post 02	 Andre inntekter 

Det vises til forslag under kap. 1618 Skatteetaten 
vedrørende økte utgifter til oppgaver som skattee
taten utfører for andre. Bevilgningen på kap. 4618 
Skatteetaten, post 02 Andre inntekter, foreslås økt 
med 40,0 mill. kroner. 

Kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift 

Post 61	 Tilskudd til kommuner og 
fylkeskommuner, overslagsbevilgning 

Statistikk til og med mars 2010 for utbetalt kompen
sasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkes
kommuner viser en nedgang sammenliknet med 
tilsvarende periode året før. I tillegg viser tall fra 
statsregnskapet for 2009 lavere utbetalinger til 
kompensasjon for merverdiavgift i 2009 enn forven
tet da de opprinnelige anslagene for 2010 ble utar
beidet. Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 
1632 Kompensasjon for merverdiavgift, post 61 Til
skudd til kommuner og fylkeskommuner, reduse
res med 200,0 mill. kroner. 

Post 72	 Tilskudd til private og ideelle 
virksomheter, overslagsbevilgning 

På grunnlag av regnskapstall og anslått betalingsut
vikling ut året, foreslås det at bevilgningen på kap. 
1632 Kompensasjon for merverdiavgift, post 72 Til
skudd til private og ideelle virksomheter reduseres 
med 30,0 mill. kroner. 

Kap. 1634 Statens innkrevingssentral 

Post 01	 Driftsutgifter 

Oppgaveoverføring fra skatteetaten til Statens 
innkrevingssentral 

Bevilgningen på kap. 1634 Statens innkrevingssen
tral, post 01 Driftsutgifter, foreslås økt med 0,5 mill. 
kroner ved en omdisponering fra kap. 1618 Skatte
etaten, jf. omtale foran. 
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Overføring fra Justis- og politidepartementet, 
Politidirektoratet, til Statens innkrevingssentral 

Statens innkrevingssentral skal utføre enkelte per
manente oppgaver på regnskaps- og fakturerings
området for Politidirektoratet. Disse oppgavene vil 
i 2010 kreve om lag 6,5 årsverk i Statens innkre
vingssentral. Til dekning av merutgiftene foreslås 
det en omdisponering av 3,646 mill. kroner fra kap. 
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, 
post 01 Driftsutgifter, til kap. 1634 Statens innkre
vingssentral, post 01 Driftsutgifter. Forslaget er og
så omtalt under Justis- og politidepartementet. 

Samlet foreslås det at bevilgningen på kap. 1634 
Statens innkrevingssentral, post 01 Driftsutgifter, 
økes med 4,146 mill. kroner. 

Kap. 1638 Kjøp av klimakvoter 

Post 21 Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres 

Finansdepartementet har i 2010 inngått mange nye 
avtaler om levering av klimakvoter. Ved utgangen 
av mars 2010 har departementet avtaler om leve
ranser fra 67 prosjekter og 3 fond med et samlet 
kontraktsvolum på 21,8 mill. kvoter for Kyoto-perio-
den 2008-2012. To avtaler er avsluttet uten at det vil 
bli levert kvoter fra disse prosjektene. Samlet vo
lum i de resterende avtalene er 20,6 mill. kvoter ge
nerert i perioden 2008-2012 og 1,5 mill. kvoter ge
nerert etter 2012. 1,3 mill. kvoter er allerede levert 
statens konto i kvoteregisteret, opp fra 0,75 mill. 
kvoter per 31. desember 2009. I statsregnskapet for 
2009, jf. Meld. St. 3 (2009-2010) Statsrekneskapen 
2009, er verdien av kvotebeholdningen ved utløpet 
av 2009 anslått til 85,9 mill. kroner, inkludert mer
verdiavgift. 

Hittil har Finansdepartementet i hovedsak inn
gått avtaler om kvoter fra prosjekter som er i en re
lativt tidlig fase. Det er derfor usikkert hvor mange 
kvoter som faktisk vil bli levert. En har så langt lagt 
til grunn en leveringsrate på rundt 70 pst. for pro
sjektspesifikke avtaler. Analyser av dagens kon
traktsportefølje kan tyde på at leveringsraten blir la
vere enn 70 pst. I samsvar med omtalen i Prop. 1 S 

(2009-2010) for Finansdepartementet vil en derfor i 
tiden framover legge større vekt på å kjøpe kvoter 
for sikker levering, herunder kvoter i andrehånds
markedet. Finansdepartementet har så langt kjøpt 
kvoter som blir solgt av FNs tilpasningsfond. Til
pasningsfondet finansierer tiltak i utviklingslande
ne for å dempe virkninger av klimaendringer. Når 
det blir utstedt kvoter fra prosjekter som ikke lig
ger i de minst utviklede landene, blir to prosent av 
kvotene overført Tilpasningsfondet. 

Etter at Prop. 1 S (2009-2010) ble lagt fram har 
Finansdepartementet inngått avtaler om store vo
lum til fast pris. I denne perioden har prisene i kvo
temarkedet vært relativt lave. Tidsprofilen for for
ventede leveranser fra inngåtte avtaler viser at leve
ransene av kvoter, og dermed utbetalingene, kom-
mer senere enn lagt til grunn i Prop. 1 S (2009
2010). Basert på gjennomsnittsprisen i andrehånds
markedet for perioden fra 1. januar til midten av 
april 2010 er prisen for kvoter som blir avtalt, levert 
og betalt i den resterende delen av 2010, anslått til 
120 kroner per kvote medregnet merverdiavgift, 
mens det ble lagt til grunn en pris på 140 kroner 
per kvote i saldert budsjett. For prosjektene oppgitt 
i tabellen ovenfor er gjennomsnittlig pris per 31. 
mars 2010 105,40 kroner per kvote inkludert mer
verdiavgift. En har ikke tatt hensyn til kvoter fra 
Nefco og fra Verdensbankens Prototype Carbon 
Fund som er blitt dekket av henholdsvis Olje- og 
energidepartementet og Utenriksdepartementet. 
For avtaler der prisene er knyttet til markedsprisen 
på leveringstidspunktet, har en benyttet markeds
prisen og valutakursen per utgangen av mars 2010. 

Som følge av at prisen på klimakvoter så langt i 
år har vært lavere enn lagt til grunn i saldert bud
sjett, og sett i lys av tidsprofilen for leveranser fra 
inngåtte avtaler, foreslår Regjeringen at bevilgnin
gen til kjøp av klimakvoter blir satt ned med 1 085 
mill. kroner til 135 mill. kroner. Sammen med 715 
mill. kroner i overført bevilgning fra 2009 gir dette 
rom for utbetalinger på til sammen 850 mill. kroner 
i 2010. Det er knyttet stor usikkerhet til antallet 
kvoter som blir levert i 2010, og til utviklingen i kvo
teprisene. 
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Tabell 2.2 Inngåtte avtaler per 31. mars 2010 

Status per 31. mars 2010 Status FN-prosessen 
Antall kvoter 

2008-2012 

Fond 
Verdensbanken (Prototype Carbon Fund) Flere prosjekter i ulike stadier 1 400 000 
Nordisk miljøinvesteringsselskap (Nefco) – NeCF Flere prosjekter i ulike stadier 1 466 000 
Nordisk miljøinvesteringsselskap (Nefco) – TGF Flere prosjekter i ulike stadier 291 000 

Prosjekter 
Skogplanting, Idete, Tanzania I prosess for FN-godkjenning 389 859 
Energieffektivisering og fornybar energi (to prosjekter) i 
Indocement, Indonesia Kvoter levert 250 000 
4 vindmølleprosjekter med Guohua, Kina I prosess for FN-godkjenning 1 502 910 
Kompostering i Santa Marta de Liray, Chile I prosess for FN-godkjenning 58 691 
12 vindmølleprosjekter med Goudian/Longyuan, Kina I prosess for FN-godkjenning 2 265 000 
6 vindmølleprosjekter med Tianrun, Kina I prosess for FN-godkjenning 2 135 903 
Biomassekraftverket Cape Clean Energy, Sør-Afrika I prosess for FN-godkjenning 150 000 
Skogplanting, Ernslaw One, New Zealand Kvoter levert 1 022 235 
Energieffektivisering, Tata Sponge Iron, India Kvoter levert 24 896 
Skogplanting, Green Air, New Zealand Kvoter levert 18 046 
Energieffektive ovner for husholdninger i Bangladesh I prosess for FN-godkjenning 1 300 000 
Fornybar energi fra biomasse i sukkerindustrien i 
Muhoroni, Kenya I prosess for FN-godkjenning 50 274 
Vindkraft på Kinangop-platået, Kenya I prosess for FN-godkjenning 150 000 
Vindkraft i Ngong, Kenya I prosess for FN-godkjenning 200 000 
Fornybar energi fra biomasse i sukkerindustrien 
vest i Kenya I prosess for FN-godkjenning 240 000 
Energieffektive ovner for husholdninger i Sør-Afrika I prosess for FN-godkjenning 90 000 
Fornybar energi fra biomasse (tre prosjekter) i Kina FN-godkjent 420 000 
17 energieffektiviserings-prosjekter (varmegjenvinning til 
energi) i sementindustrien i Kina I prosess for FN-godkjenning 3 009 000 
Energieffektivisering i Hindustan Zink Limited, 
Chanderia, India Kvoter levert 28 571 
Vannkraftverk i Chirchind, Himachal Pradesh, India FN-godkjent 46 368 
6 energieffektiviserings- prosjekter (varmegjenvinning og 
gjenvinning av spillgasser til energi) i stålindustrien i Kina I prosess for FN-godkjenning 4 013 000 
Vannkraftverk i Killu, Himachal Pradesh, India FN-godkjent 38 492 

Sum kontrahert utenom kvoter i andrehåndsmarkedet 20 559 745 

Kilde: Finansdepartementet 

Kap. 4638 Salg av klimakvoter 

Post 01 Salgsinntekter 

Salget av EU-kvoter for 2010 startet 4. mai. Fram til 
12. november 2010 skal det samlet selges 6,33 mil-
lioner kvoter, fordelt på jevne daglige volum. Ba
sert på prisene på EU-kvoter i perioden fra 1. januar 
til midten av april 2010 er prisen justert ned fra 130 
kroner per kvote til 109 kroner. På dette grunnlaget 
er anslaget for inntekter fra salg av klimakvoter satt 
ned med 135 mill. kroner til 690 mill. kroner. Også 
disse prisene varierer sterkt, og inntektsanslaget er 
beheftet med usikkerhet. 

Regjeringen foreslår at bevilgningen på kap. 
4638 Salg av klimakvoter, post 01 Salgsinntekter, 
reduseres med 135 mill. kroner. 

Kap. 1645 Statens finansfond 

Post 70 Tilskudd til drift 

På kap. 1645 Statens finansfond, post 70 Tilskudd til 
drift, er det i saldert budsjett 2010 bevilget 30,0 mill. 
kroner. I Prop. 1 S (2009-2010) ble Stortinget orien
tert om at behovet for driftstilskudd til Statens fi
nansfond i 2010 er svært usikkert. Videre ble Stor
tinget varslet om at Finansdepartementet om nød
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vendig vil komme tilbake til Stortinget med forslag 
om justeringer av tilskuddet. 

På grunnlag av det budsjettet for 2010 som sty-
ret for Statens finansfond har vedtatt, foreslås det at 
bevilgningen på kap. 1645 Statens finansfond, post 
70 Tilskudd til drift reduseres med 20,0 mill. kro
ner, til 10,0 mill. kroner. Utgiftsbehovet er fremde
les usikkert, bl.a. fordi det ikke er klart når de ban
kene som har fått kapitalinnskudd fra Statens fi
nansfond, velger å tilbakebetale. 

Kap. 2309	 Tilfeldige utgifter 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen på kapittel 2309 Tilfeldige utgifter, 
post 01 Driftsutgifter skal stå som motpost til til
leggsbevilgninger knyttet til blant annet forhandlin
ger hvor staten er part, herunder til lønnsoppgjøret 
for statsansatte, regulering av pensjoner mv. i folke
trygden og takstforhandlinger for privatpraktise
rende leger, fysioterapeuter og psykologer, og til 
uforutsette utgifter. Videre skal bevilgningen dek
ke utbetalingene til rettferdsvederlag. Bevilgnin
gen utgjør i saldert budsjett 11 531,8 mill. kroner. 

Lønnsvekstanslaget fra 2009 til 2010 er nedjus
tert med 1⁄4 prosentpoeng fra Nasjonalbudsjettet 
2010, fra 31⁄2 pst. til 31⁄4 pst. Nedjusteringen av an
slått lønnsvekst fra 2009 til 2010 innebærer at det 
må påregnes lavere utgifter i 2010 til lønn og tryg
deytelser enn lagt til grunn da Stortinget behandlet 
statsbudsjettet for 2010 i fjor høst, anslått til om lag 
650 mill. kroner. Stortingsproposisjoner om bevilg
ningsendringer i tilknytning til lønns- og trygde
oppgjørene vil bli fremmet senere i vår. 

På denne bakgrunn foreslås det å redusere be
vilgningen til tilfeldige utgifter på kap. 2309 med 
650 mill. kroner. 

Kap. 5491	 Avskrivning på statens kapital i 
statens forretningsdrift 

Post 30	 Avskrivninger 

Avskrivninger under forvaltningsbedriftenes drifts
budsjett inntektsføres på denne posten. Forslag til 
endringer på bevilgningen til Statens Pensjonskas
se innebærer reduserte avskrivninger på 14,9 mill. 
kroner, jf. omtale av under kap. 2470, post 24 Drifts
resultat. Bevilgningen på posten foreslås derfor re
dusert med 14,9 mill. kroner. 

Kap. 5501	 Skatter på formue og inntekt 

Post 73	 Skatt av opparbeidede forpliktelser i 
rederiene 

I saldert budsjett 2010 er det på kap. 5501, post 73 
Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene be
vilget 1 250 mill. kroner som skatteinntekt. Ved 
dom i Høyesterett av 12. februar 2010 ble det imid
lertid avgjort at stortingsvedtaket fra 2007 om opp
gjør av latente skatteforpliktelser i rederiskatteord
ningen per 1. januar 2007 er i strid med Grunnlo
vens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft. 
Avgjørelsen innebærer at inntektsbevilgningen i 
saldert budsjett 2010 faller bort og erstattes av tilba
kebetaling av innbetalt skatt i årene 2008 og 2009. 
Den samlede tilbakebetalingen anslås til 2 500 mill. 
kroner og dette er oppført som negativ inntekt på 
kap. 5501, post 73. Det foreslås at bevilgningen re
duseres med 3 750 mill. kroner, til -2 500 mill. kro
ner. 

Kap. 5521	 Merverdiavgift 

Post 70 Avgift 

Det vises til Prop. 119 LS (2009-2010) Endringer i 
merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om 
merverdiavgift med forslag om innføring av utvidet 
merverdiavgiftsplikt for kultur- og idrettsområdet. 
Som følge av forslaget foreslås bevilgningen økt 
med 58 mill. kroner i 2010 i forhold til saldert bud
sjett. 

Kap. 5542	 Avgift på mineralolje mv. 

Post 70	 Avgift på mineralolje 

Det vises til forslag om å frita tang- og taretrålere 
fra grunnavgiften på fyringsolje. Se omtale i kap. 8 i 
Prop. 126 LS (2009-2010) Endringar i skatte- og av
giftsreglar mv. Bevilgningen foreslås på denne bak
grunn redusert med 0,5 mill. kroner. 

Post 72	 Avgift på gass 

Det vises til forslag om at energiavgiften på gass in
kluderes i CO2-avgiften på gass. Se omtale i kap. 3 i 
Prop. 126 LS (2009-2010). Bevilgningen foreslås på 
denne bakgrunn redusert med 13 mill. kroner, til 
null. 
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Kap. 5543	 Miljøavgift på mineralske 
produkter mv. 

Post 70	 CO2-avgift 

Det vises til forslag om CO2-avgift på gass i kap. 3 i 
Prop. 126 LS (2009-2010). Forslaget innebærer at 
CO2-avgiften på gass blir innført fra 1. juli 2010 i ste
det for 1. april 2010 slik det ble forutsatt i saldert 
budsjett. I tillegg foreslås det å inkludere energiav
giften på gass i CO2-avgiften. Bevilgningen foreslås 
på denne bakgrunn redusert med 2 mill. kroner. 

Kap. 5546	 Avgift på sluttbehandling av avfall 

Post 70	 Avgift på sluttbehandling av avfall 

Det vises til kap. 2 i Prop. 126 LS (2009-2010) og 
kap. 3 i Meld. St. 2 (2009-2010) Revidert nasjonal
budsjett 2010 for nærmere omtale av forslaget om å 
fjerne avgiften på forbrenning av avfall fra 1. okto
ber 2010. Forslaget innebærer et provenytap på om 
lag 16 mill. kroner bokført i 2010. Bevilgningen på 
kap. 5546, post 70 foreslås på denne bakgrunn re
dusert med 16 mill. kroner. 

Kap. 5603	 Renter av statens kapital i 
statens forretningsdrift 

Post 80	 Renter av statens faste kapital 

Renter av statens kapital i forvaltningsbedriftene fø
res på denne posten. Forslag til endringer på be
vilgningen til Statens Pensjonskasse innebærer øk
te renter på 2,3 mill. kroner, jf. nærmere omtale un
der kap. 2470, post 24 Driftsresultat Bevilgningen 
på posten foreslås derfor økt med 2,3 mill. kroner. 

Kap. 5605	 Renter av statskassens 
kontobeholdning og andre 
fordringer 

Post 87	 (Ny) Renteinntekter mv. fra Statens 
finansfond 

Da Prop. 1 S (2009-2010) ble utarbeidet var ikke 
søknadsfristen for kapitalinnskudd fra Statens fi
nansfond løpt ut. Det var derfor ikke grunnlag for å 
fremme et bevilgningsforslag for kap. 5605, post 87 
Renteinntekter mv. fra Statens finansfond. I stedet 
ble det gitt fullmakt til å inntektsføre på posten uten 
bevilgningsvedtak. 

Renteinntektene fra de avtalene som nå er inn
gått med banker, er beregnet til vel 56,3 mill. kro
ner. Dette beløpet foreslås nå bevilget på kap. 5605, 
post 87. De renter som betales i 2010, er renter som 
påløp i 2009 pluss rentesrente i 2010 fram til beta-

ling skjer. I beløpet er det også tatt med renter for 
2010 fra en bank som har innfridd lånet fra Statens 
finansfond, og der 2010-renter samtidig gjøres opp. 
I den utstrekning flere banker velger å innfri lån i 
2010, vil renteinnbetalingene øke. 

Andre saker 

Kredittilsynet – navneendring til Finanstilsynet 

Kredittilsynet endret 21. desember 2009 navn til Fi
nanstilsynet. Stortinget vedtok 26. november 2009 
bevilgningen for 2010 på kap. 5580 Sektoravgifter 
under Finansdepartementet, post 70 Kredittilsynet, 
bidrag fra tilsynsenhetene. 2010-bevilgningen på 
kap. 1602 Kredittilsynet ble vedtatt 15. desember 
2010. For både kap. 5580, post 70, og kap. 1602 Kre
dittilsynet foreslår Finansdepartementet at «Kredit
tilsynet» erstattes av «Finanstilsynet», jf. forslag til 
romertallsvedtak. 

2.16 Forsvarsdepartementet 

Regjeringen varslet i Prop. 1 S (2009-2010) at en vil
le en komme tilbake med forslag til bevilgningsend
ringer som følge av endringer i innretningen av For
svarets logistikkvirksomhet. Disse bevilgningsen
dringene er innarbeidet i forslagene nedenfor. En
dringene innebærer i hovedtrekk at ansvaret for re
gionale støttefunksjoner tilbakeføres fra Forsvarets 
logistikkorganisasjon til største bruker. Mye av ved
likeholdet som i dag understøtter Hæren og Luftfor
svaret, overføres til disse forsvarsgrenene. Vedlike
hold som ikke faller naturlig inn under disse for
svarsgrenene, overføres til største bruker. Driftsan
svaret for logistikkbasene overføres til respektive 
forsvarsgrener. Forsvarsgrenene vil dermed få et 
mer helhetlig ansvar for sin virksomhet, herunder 
også støttefunksjoner knyttet til basedriften. Ansva
ret for driftstjenester innenfor informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi overføres fra Forsvarets 
logistikkorganisasjon til Forsvarets informasjonsin
frastruktur. Videre avvikles ordningen med intern
fakturering av antatte felleskostnader mv. som ikke 
gjelder konkrete enkelttransaksjoner. 

Kap. 1700	 Forsvarsdepartementet 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås redusert med netto 1,5 mill. 
kroner. 

I forslaget inngår en omdisponering av 3 mill. 
kroner til kap. 1723, post 01 til delvis dekning av 
kostnader ved relokalisering av «Norwegian Com
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puter Emergency Response Team» (NorCERT) i 
2010. I forslaget inngår videre en økning på 1,5 mill. 
kroner til dekning av merbehov til datautstyr ved 
Forsvarets ledelsesbygg på Akershus festning. 

Post 73	 Forskning og utvikling, kan overføres 

Bevilgningen foreslås redusert med 2,0 mill. kroner 
som inndekning for forslag i denne proposisjonen 
om økte bevilgninger til andre formål på forsvars
budsjettet. 

Kap. 1710	 Forsvarsbygg og nybygg og 
nyanlegg 

Post 24	 Driftsresultat 

Bevilgningen foreslås økt med 151,338 mill. kroner. 
Økningen gjelder en tilbakeføring av midler til 

Forsvarsbyggs reguleringsfond som ved en feilpos
tering ble tilført statskassen i 2007. 

Forsvarsbygg hadde i 2007 et overskudd på 
151,3 mill. kroner. Overskuddet ble feilpostert, slik 
at beløpet ble inntektsført i statskassen i stedet for 
å bli postert mot Forsvarsbyggs reguleringsfond. 
Dette medførte at kap. 1710, post 24 i statsregnska
pet for 2007 feilaktig viste en mindreutgift på 151,3 
mill. kroner, og at avsetningen på reguleringsfon
det, og dermed Forsvarsbyggs mellomværende 
med statskassen, ble tilsvarende lavere enn forut
satt. 

Forslaget innebærer at feilen korrigeres ved at 
samme beløp bevilges og tilbakeføres til Forsvars
byggs reguleringsfond. 

Post 47	 Nybygg og nyanlegg, kan overføres 

Bevilgningen foreslås redusert med 24,0 mill. kro
ner. Beløpet foreslås omdisponert til kap. 1740, 
post 01 til dekning av utgifter til fjerning av installa
sjoner ved en del nyere kystartillerianlegg som har 
vært beholdt og langtidslagret i "møllpose". 

Kap. 1719	 Fellesutgifter og tilskudd til 
foretak under 
Forsvarsdepartementet 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås økt med 3,043 mill. kroner. 
I forslaget inngår en økning på 6 mill. kroner 

som dekkes gjennom omdisponering innenfor for
svarsbudsjettet, til dekning av utgifter til destruks
jon av klaseammunisjon i 2010. I forslaget inngår vi
dere en reduksjon på 2,96 mill. kroner, som inndek
ning for forslag i denne proposisjonen om økte be
vilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet. 

Post 43	 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet 

Bevilgningen foreslås redusert med 1,5 mill. kro
ner, som inndekning for forslag i denne proposisjo
nen om økte bevilgninger til andre formål på for
svarsbudsjettet. 

Post 71	 Overføring til andre, kan overføres 

Bevilgningen foreslås redusert med 0,843 mill. kro
ner, som inndekning for forslag i denne proposisjo
nen om økte bevilgninger til andre formål på for
svarsbudsjettet. 

Post 78	 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, 
kan overføres 

Bevilgningen foreslås redusert med 29,3 mill. kro
ner. 

I forslaget inngår en omdisponering av 21 mill. 
kroner til kap. 1792, post 01 til dekning av økte 
kostnader til kjøp av alternativ strategisk lufttrans
portkapasitet i 2010. I forslaget inngår også en re
duksjon på 8,3 mill. kroner, som inndekning for for-
slag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til 
andre formål på forsvarsbudsjettet. 

Kap. 1720	 Felles ledelse og 
kommandoapparat 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås redusert med netto 103,876 
mill. kroner. 

I forslaget inngår en omdisponering av 182,5 
mill. kroner til andre kapitler på forsvarsbudsjettet i 
forbindelse med øvelse Cold Response 2010. Midle
ne omdisponeres til de kapitler hvor utgiftene pålø
per. I forslaget inngår videre en omdisponering av 
37,595 mill. kroner til kap. 1725, post 01 i forbindel
se med endring av ansvarsforholdet mellom de to 
kapitlene, som beskrevet i Prop. 1 S (2009-2010). 
Videre foreslås 442,659 mill. kroner omdisponert til 
kap. 1740, post 01 i forbindelse med avvikling av 
ordningen med internfakturering av antatte felles
kostnader mv. som ikke gjelder konkrete enkelt
transaksjoner. I forslaget inngår også noen øvrige 
omdisponeringer på til sammen 4,476 mill. kroner 
til andre kapitler på forsvarsbudsjettet. 

Bevilgningene foreslås videre redusert med 5,8 
mill. kroner, som er ubrukt del av de 12 mill. kroner 
som ble bevilget på kapitlet til dekning av Forsva
rets ekstrautgifter under president Obamas besøk i 
Oslo i desember 2009, jf. Prop. 16 S (2009-2010) Ny 
saldering av statsbudsjettet 2009. De ubrukte mid
lene i 2009 ble overført til statsbudsjettet for 2010, 
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og bevilgningen foreslås derfor nå redusert tilsva
rende. 

I forslaget inngår videre en økning på 522,097 
mill. kroner, som foreslås omdisponert fra kap. 
1740, post 01 som følge av de foreslåtte organisato
riske endringene i Forsvarets logistikkorganisa
sjon. Videre foreslås bevilgningen økt med 47,057 
mill. kroner grunnet merinntekter, jf. omtale under 
kapittel 4720, post 01. 

Kap. 4720	 Felles ledelse og 
kommandoapparat 

Post 01	 Driftsinntekter 

Bevilgningen foreslås økt med 47,057 mill. kroner. 
I forslaget inngår en inntektsøkning på 30,962 

mill. kroner som følge av de foreslåtte organisato
riske endringene i Forsvarets logistikkorganisa
sjon. Inntektsbevilgningen er videre foreslått økt 
med 16,095 mill. kroner grunnet merinntekter knyt
tet til prosjekter ved Institutt for Forsvarsstudier. 

Kap. 1723	 Nasjonal sikkerhetsmyndighet 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås økt med 3 mill. kroner. Belø
pet, som gjelder merutgifter i forbindelse med relo
kalisering av «Norwegian Computer Emergency Res
ponse Team» (NorCERT) i 2010, foreslås omdispo
nert fra kap. 1700, post 01. 

Kap. 1725	 Fellesinstitusjoner og – utgifter 
under Forsvarsstaben 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås økt med netto 174,533 mill. 
kroner. 

I forslaget inngår en omdisponering av 84,721 
mill. kroner fra kap. 1740, post 01 som følge av de 
foreslåtte organisatoriske endringene i Forsvarets 
logistikkorganisasjon. Videre foreslås det omdispo
nert 8,197 mill. kroner fra kap. 1740, post 01 grun
net avvikling av ordningen med internfakturering 
av antatte felleskostnader mv. som ikke gjelder 
konkrete enkelttransaksjoner, og 37,595 mill. kro
ner fra kap. 1720, post 01 i forbindelse med endring 
i ansvarsforholdet mellom kap. 1720 og kap. 1725, 
som beskrevet i Prop. 1 S (2009-2010). Det foreslås 
også omdisponert fra andre kapitler 17,5 mill. kro
ner grunnet høyere utgifter til utenlandsstillinger, 
14,4 mill. kroner som følge av overføring av bud
sjettansvar for sentralisert befalsskoleopptak og 
Forsvarets veteransenter, og 0,787 mill. kroner som 
gjelder andre forhold. Videre er bevilgningen fore

slått tilført 11,333 mill. kroner grunnet merinntek
ter, jf. omtale under kapittel 4725, post 01. 

Post 50	 Overføring Statens Pensjonskasse, kan 
overføres 

Bevilgningen foreslås redusert med 5,766 mill. kro
ner, som inndekning for forslag i denne proposisjo
nen om økte bevilgninger til andre formål på for
svarsbudsjettet. 

Post 70	 Renter låneordning, kan overføres 

Bevilgningen foreslås redusert med 2,836 mill. kro
ner, som inndekning for forslag i denne proposisjo
nen om økte bevilgninger til andre formål på for
svarsbudsjettet. 

Kap. 4725	 Fellesinstitusjoner og – inntekter 
under Forsvarsstaben 

Post 01	 Driftsinntekter 

Bevilgningen foreslås økt med 11,333 mill. kroner. 
I forslaget inngår en inntektsøkning på 9,333 

mill. kroner som følge av de foreslåtte organisato
riske endringene i Forsvarets logistikkorganisa
sjon. Inntektsbevilgningen foreslås videre økt med 
2,0 mill. kroner grunnet forventede tilbakebetalin
ger av tilgodehavende fra rustningskontrollaktivite
ten Open Skies. 

Kap. 1731	 Hæren 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås økt med netto 411,404 mill. 
kroner. 

I forslaget inngår en økning på 415,775 mill. 
kroner, som foreslås omdisponert fra kap. 1740, 
post 01 som følge av de foreslåtte organisatoriske 
endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. Vi
dere foreslås 86 mill. kroner omdisponert fra kap. 
1720 til gjennomføring av øvelse Cold Response 
2010, og 11,24 mill. kroner fra andre kapitler på for
svarsbudsjettet Bevilgningen foreslås også tilført 
28,926 mill. kroner grunnet merinntekter, jf. omtale 
under kapittel 4731, post 01. 

I forslaget inngår en reduksjon på 130,537 mill. 
kroner, som foreslås omdisponert til kap. 1740, 
post 01 i forbindelse med avvikling av ordningen 
med internfakturering av antatte felleskostnader 
mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjo
ner. 
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Kap. 4731 Hæren 

Post 01 Driftsinntekter 

Bevilgningen foreslås økt med 28,926 mill. kroner. 
Inntektsøkningen skyldes de foreslåtte organisato
riske endringene i Forsvarets logistikkorganisa
sjon. 

Kap. 1732 Sjøforsvaret 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås redusert med netto 12,559 
mill. kroner. 

I forslaget inngår en økning på 102,783 mill. 
kroner, som foreslås omdisponert fra kap. 1740, 
post 01 som følge av de foreslåtte organisatoriske 
endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. Vi
dere foreslås 33 mill. kroner omdisponert fra kap. 
1720 til gjennomføring av øvelse Cold Response 
2010. Bevilgningen foreslås også tilført 7,72 mill. 
kroner grunnet merinntekter, jf. omtale under ka
pittel 4732, post 01. 

I forslaget inngår en reduksjon på 152,759 mill. 
kroner, som foreslås omdisponert til kap. 1740, 
post 01 i forbindelse med avvikling av ordningen 
med internfakturering av antatte felleskostnader 
mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjo
ner. I forslaget inngår også en reduksjon på 3,303 
mill. kroner, som foreslås omdisponert til andre 
poster på forsvarsbudsjettet. 

Kap. 4732 Sjøforsvaret 

Post 01 Driftsinntekter 

Bevilgningen foreslås økt med 7,72 mill. kroner. 
Inntektsøkningen skyldes de foreslåtte organisato
riske endringene i Forsvarets logistikkorganisa
sjon. 

Kap. 1733 Luftforsvaret 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås økt med netto 44,389 mill. 
kroner. 

I forslaget inngår en økning på 254,422 mill. 
kroner, som foreslås omdisponert fra kap. 1740, 
post 01 som følge av de foreslåtte organisatoriske 
endringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. Vi
dere foreslås 18 mill. kroner omdisponert fra kap. 
1720 til gjennomføring av øvelse Cold Response 
2010. Bevilgningen foreslås også tilført 16,972 mill. 
kroner grunnet merinntekter, jf. omtale under ka
pittel 4733, post 01. 

I forslaget inngår en reduksjon på 243,664 mill. 
kroner, som foreslås omdisponert til kap. 1740, 
post 01 i forbindelse med avvikling av ordningen 
med internfakturering av antatte felleskostnader 
mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjo
ner. I forslaget inngår også en reduksjon på 1,341 
mill. kroner, som foreslås omdisponert til andre 
poster på forsvarsbudsjettet. 

Kap. 4733 Luftforsvaret 

Post 01 Driftsinntekter 

Bevilgningen foreslås økt med 16,972 mill. kroner. 
Inntektsøkningen skyldes de foreslåtte organisato
riske endringene i Forsvarets logistikkorganisa
sjon. 

Kap. 1734 Heimevernet 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås økt med 12,862 mill. kroner. 
I forslaget inngår en økning på 72,604 mill. kro

ner, som foreslås omdisponert fra kap. 1740, post 
01 som følge av de foreslåtte organisatoriske en
dringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. Videre 
foreslås 7 mill. kroner omdisponert fra kap. 1720 til 
gjennomføring av øvelse Cold Response 2010. Be
vilgningen foreslås også tilført 1,61 mill. kroner 
grunnet merinntekter, jf. omtale under kapittel 
4734, post 01. 

I forslaget inngår en reduksjon på 57,912 mill. 
kroner, som foreslås omdisponert til kap. 1740, 
post 01 i forbindelse med avvikling av ordningen 
med internfakturering av antatte felleskostnader 
mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjo
ner. I forslaget inngår videre en reduksjon på 8,489 
mill. kroner knyttet til tilbakeføring av midler grun
net merforbruk på posten i 2009, og en reduksjon 
på 1,951 mill. kroner som foreslås omdisponert til 
andre poster på forsvarsbudsjettet. 

Kap. 4734 Heimevernet 

Post 01 Driftsinntekter 

Bevilgningen foreslås økt med 1,61 mill. kroner. 
Inntektsøkningen skyldes de foreslåtte organisato
riske endringene Forsvarets logistikkorganisasjon. 

Kap. 1735 Etterretningstjenesten 

Post 21 Spesielle driftsinntekter 

Bevilgningen foreslås redusert med 2,247 mill. kro
ner. Beløpet foreslås omdisponert til andre poster 
på forsvarsbudsjettet. 
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Kap. 1740	 Forsvarets logistikkorganisasjon 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås redusert med netto 327,822 
mill. kroner. 

I forslaget inngår en reduksjon på 1 458,685 
mill. kroner, som foreslås omdisponert til andre ka
pitler på forsvarsbudsjettet som følge av de foreslåt
te organisatoriske endringene i Forsvarets logistik
korganisasjon. Videre foreslås bevilgningen redu
sert med 95,523 mill. kroner grunnet mindreinntek
ter som skyldes samme forhold, jf. omtale under 
kapittel 4740, post 01. 

I forslaget inngår en økning på 1 162,536 mill. 
kroner, som foreslås omdisponert fra andre kapit
ler på forsvarsbudsjettet i forbindelse med avvik
ling av ordningen med internfakturering av antatte 
felleskostnader mv. som ikke gjelder konkrete en
kelttransaksjoner. Videre foreslås 37 mill. kroner 
omdisponert fra kap. 1720 til gjennomføring av 
øvelse Cold Response 2010. Det foreslås også om
disponert 24 mill. kroner fra kap. 1710, post 47 til 
dekning av utgifter til fjerning av installasjoner ved 
en del nyere kystartillerianlegg som har vært be
holdt og langtidslagret i «møllpose». I forslaget inn
går også en økning på 2,85 mill. kroner som fore
slås omdisponert fra andre poster på forsvarsbud
sjettet. 

Kap. 4740	 Forsvarets logistikkorganisasjon 

Post 01 Driftsinntekter 

Bevilgningen foreslås redusert med 95,523 mill. 
kroner. Inntektsreduksjonen skyldes de foreslåtte 
organisatoriske endringene i Forsvarets logistik
korganisasjon. 

Kap. 1760	 Nyanskaffelser av materiell og 
nybygg og nyanlegg 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås redusert med 166,729 mill. 
kroner. Av reduksjonen foreslås 134,929 mill. kro
ner omdisponert til kap. 1740, post 01 i forbindelse 
med avvikling av ordningen med internfakturering 
av antatte felleskostnader mv. som ikke gjelder 
konkrete enkelttransaksjoner, mens 31,8 mill. kro
ner, foreslås omdisponert til kap. 1792, post 01 til 
dekning av kostnader relatert til operasjonsspesi
fikk samtrening. 

Kap. 1790	 Kystvakten 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås redusert med netto 2,306 
mill. kroner. 

I forslaget inngår en reduksjon på 1,812 mill. 
kroner, som foreslås omdisponert til kap. 1740, 
post 01 i forbindelse med avvikling av ordningen 
med internfakturering av antatte felleskostnader 
mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjo
ner. I forslaget inngår videre en reduksjon på 1,35 
mill. kroner begrunnet med at Sjøforsvaret utfører 
grunnleggende rekrutt- og befalsskoleutdanning på 
vegne av Kystvakten, og en reduksjon på 0,529 mill. 
kroner knyttet til tilbakeføring av midler grunnet 
merforbruk på posten i 2009. 

I forslaget inngår en økning på 1,32 mill. kro
ner, som foreslås omdisponert fra kap. 1740, post 
01 som følge av de foreslåtte organisatoriske en
dringene i Forsvarets logistikkorganisasjon, og en 
økning på 0,065 mill. kroner som foreslås omdispo
nert fra andre kapitler på forsvarsbudsjettet. 

Kap. 1791	 Redningshelikoptertjenesten 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås økt med netto 0,111 mill. kro
ner. 

I forslaget inngår en økning på 4,963 mill. kro
ner, som foreslås omdisponert fra kap. 1740, post 
01 som følge av de foreslåtte organisatoriske en
dringene i Forsvarets logistikkorganisasjon. I for
slaget inngår samtidig en reduksjon på 4,852 mill. 
kroner, som foreslås omdisponert til kap. 1740, 
post 01 i forbindelse med avvikling av ordningen 
med internfakturering av antatte felleskostnader 
mv. som ikke gjelder konkrete enkelttransaksjoner 

Kap. 1792	 Norske styrker i utlandet 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås økt med netto 54,160 mill. 
kroner. 

I forslaget inngår en økning på 21 mill. kroner, 
som foreslås omdisponert fra kap. 1719, post 78 til 
dekning av økte utgifter til kjøp av alternativ strate
gisk transportkapasitet. I forslaget inngår videre en 
økning på 47 mill. kroner, som foreslås omdispo
nert fra andre kapitler på forsvarsbudsjettet til dek
ning av utgifter til operasjonsspesifikk samtrening. 

I forslaget inngår også en reduksjon på 13,84 
mill. kroner. Denne innsparingen skyldes at valuta
kursen ved utbetalingen av 20 mill. dollar til støtte
fondet for oppbygging av den afghanske hæren i ja
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nuar 2010 var lavere enn det som er lagt til grunn i 
saldert budsjett for 2010. 

Kap. 1795	 Kulturelle og allmennyttige 
formål 

Post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås redusert med netto 21,761 
mill. kroner. 

I forslaget inngår en reduksjon på 15,722 mill. 
kroner knyttet til tilbakeføring av midler grunnet 
merforbruk på posten i 2009. I forslaget inngår og
så en reduksjon på 6 mill. kroner grunnet overfø
ring av budsjettansvar knyttet til Forsvarets vete
ransenter til kap. 1725, post 01, og en reduksjon på 
0,039 mill. kroner som foreslås omdisponert til and
re poster på forsvarsbudsjettet. 

Andre saker 
Korrigering av Forsvarsbyggs 

mellomværende med statskassen 

Regjeringen foreslår å korrigere Forsvarsbyggs 
mellomværende med statskassen med totalt 26,4 
mill. kroner i Forsvarsbyggs favør. 

Forsvarsbygg har foretatt en gjennomgang av 
hovedelementene i mellomværendet med statskas
sen. Gjennomgangen har avdekket feilaktig regn
skapsføring av påløpte feriepenger og pensjon i for-
hold til statens kontantprinsipp, og det er identifi
sert enkelte gamle poster i mellomværendet som 
ikke er reelle. Det er videre i avstemmingen også 
identifisert og isolert en netto uoppklart differanse i 
mellomværendet. 

Klassifisering av feriepenger og pensjon 

Ved opprettelsen av Forsvarsbygg i 2002 ble det be
stemt at det skulle føres regnskap også etter regn
skapslovens prinsipper. Dette medførte at belast
ning av feriepenger og arbeidsgivers andel av pen
sjon feilaktig ble bokført i kontantregnskapet etter 
prinsippene i regnskapsloven. I regnskapet for 
2002 ble bevilgningsregnskapet belastet både for 
feriepengene som ble utbetalt i året, og for ferie
pengene som ble avsatt gjennom året for utbetaling 
neste år. Dette medfører at mellomværendet ved 
inngangen til senere år (IB) inneholder påløpte feri
epenger og påløpt arbeidsgivers andel av pensjon, 
som var belastet kontantregnskapet tidligere år, 
men ennå ikke utbetalt. Ved inngangen til 2010 ut
gjør disse avsetninger hhv. 54 716 299 kroner og 
11 435 217 kroner. 

Fra og med inneværende år endres disse prin

sippene slik at kontantregnskapet belastes når pen-
gene utbetales fra banken. 

Hjelpekonto kontantregnskapet for utligning 
dobbeltbetalinger 

Ved etableringen av Forsvarsbygg i 2002 ble det 
etablert inngående balanser i kontantregnskapet 
som ikke fullt ut er oppgjort. Disse saldoene har 
blitt stående uendret siden inngående balanse i 
2003. Det har ikke latt seg gjøre å avdekke hvordan 
disse saldoene har oppstått, og det har dermed hel
ler ikke vært mulig å utligne beløpene. De inngåen
de balansene består av 3 beløp som summerer seg 
til 6 145 084 kroner. 

Uoppklart differanse 

Hensyntatt de korreksjoner som er omtalt ovenfor, 
er det ved inngangen til 2010 en resterende netto 
uoppklart differanse på 86,4 mill. kroner. Denne dif
feransen har vært tilnærmet stabil i de tre siste åre
ne. Det er lagt ned betydelige ressurser i å finne ut 
hva årsaken til differansen er. Forsvarsbygg har 
bygget opp en konsistent avstemmingsmetodikk av 
kontiene som inngår i mellomværendet, og diffe
ransen består i hovedsak av måten investeringstil
skudd er bokført på i de første årene etter at For
svarsbygg ble opprettet. Fra 2006 er det innført en 
ny måte å inntektsføre investeringstilskuddet på, 
og som siden har vært konsistent benyttet. 

Regjeringen foreslår på denne bakgrunn at For
svarsbyggs mellomværende med statskassen i 
statsregnskapet for 2010 krediteres med netto 
26 360 109 kroner mot konto for forskyvning i ba
lansen, jf. forslag til romertallsvedtak. 

Avvikling av styret i Forsvarsbygg 

Opprettelsen av et eget styre for Forsvarsbygg med 
virkning fra 1. januar 2002 ble sett som et mulig 
første skritt mot en friere organisasjonsform for he-
le eller deler av virksomheten. Organisasjonsfor
men er blitt vurdert nærmere ved senere anlednin
ger. Konklusjonen har vært at Forsvarsbygg ut fra 
sitt formål er å betrakte som en integrert del av sta
tens ordinære virksomhet som det ikke er hen
siktsmessig å skille ut som eksempelvis aksjesel
skap. Med Forsvarsbygg som et ordinært forvalt
ningsorgan, tett innvevd i prosesser med høy poli
tisk oppmerksomhet, vurderes det heller ikke som 
hensiktsmessig å opprettholde ordningen med eget 
styre for virksomheten. Forsvarsdepartementet er 
derfor kommet til at styret bør avvikles senest med 
virkning fra og med 2011. 
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2.17 Olje- og energidepartementet 

Kap. 1800 Olje- og energidepartementet 

Post 01	 Driftsutgifter 

Spesialutsendingen for energisaker ved ambassa
den i Abu Dhabi med ansvar for Midtøsten-regio-
nen fratrådte sin stilling 31. mars 2010. Stillingen vil 
ikke bli gjenbesatt. Olje- og energidepartementet 
rammeoverførte midler til Utenriksdepartementets 
budsjett ved etablering av stillingen. Disse midlene 
foreslås tilbakeført til Olje- og energidepartemen
tets budsjett. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 
2010 økt med 1,91 mill. kroner, fra 141,908 mill. 
kroner til 143,818 mill. kroner. Økningen motsva
res av en tilsvarende reduksjon under Utenriksde
partements kap. 100, post 01. 

Kap. 1810 Oljedirektoratet 

Post 01	 Driftsutgifter 

Oljedirektoratet vil få økt arbeidsbelastning som 
følge av økt aktivitetsnivå i forbindelse med gjen
nomføring av søknadsrunden for 21. konsesjons
runde og tildeling i forhåndsdefinerte områder 
(TFO) i 2010. Det budsjetteres med økte driftsutgif
ter, blant annet knyttet til ekstern bistand for å av
laste Oljedirektoratets eget personell og økte over
tids- og reiseutgifter. Ut fra foreliggende informa
sjon vil den økte aktiviteten kreve en tilleggsbevilg
ning på 7 mill. kroner. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 
2010 økt med 7 mill. kroner, fra 206,2 mill. kroner 
til 213,2 mill. kroner. Utgiftsøkningen motsvares av 
en tilsvarende inntektsøkning under kap. 4810, 
post 01 Gebyrinntekter. Olje- og energideparte
mentet vil komme tilbake i forbindelse med nysal
deringen av statsbudsjettet for 2010 dersom ny in
formasjon tilsier at bevilgningene bør endres. 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 

Det foreslås en tilleggsbevilgning på 30 mill. kroner 
knyttet til Oljedirektoratets oppdrags- og samar
beidsvirksomhet. Endringen har hovedsakelig 
sammenheng med høyere aktivitetsnivå knyttet til 
Norad og Diskos (database for seismikk- og brønn
data) enn det som tidligere var forventet. Utgiftsøk
ningen motsvares av en tilsvarende inntektsøkning 
under kap. 4810, post 02 Oppdrags- og samarbeids
virksomhet. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 

2010 økt med 30 mill. kroner, fra 63 mill. kroner til 
93 mill. kroner. 

Geologiske undersøkelser – fullmakt til å inngå 
forpliktelser ut over gjeldende bevilgning 

Det er avsatt 20 mill. kroner til undersøkelser som 
dekker blant annet geologiske og geofysiske pro
sjekter knyttet til Oljedirektoratets kartlegging av 
kontinentalsokkelen. For å kunne gjennomføre 
kartleggingsprosjekter som pågår over flere år, er 
det behov for en fullmakt til å inngå forpliktelser 
som kan dekkes av etterfølgende års bevilgning. 
Det foreslås at Olje- og energidepartementet gis 
fullmakt til å godkjenne at Oljedirektoratet kan på
dra staten forpliktelser på inntil 10 mill. kroner ut-
over gitt bevilgning, jf. forslag til romertallsvedtak. 
Det forutsettes at utbetalingene i det enkelte år hol
des innenfor gjeldende budsjettramme. 

Post 45	 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 

Oljedirektoratet skal etter planen flytte inn i nytt 
bygg ved årsskiftet 2010/2011. Utlysing og valg av 
leverandører for materiell og utstyr til nybygget for
utsettes gjennomført høsten 2010. Deler av anskaf
felsene forutsettes dekket av bevilgningen for 2011. 

På denne bakgrunn foreslås det en bestillings
fullmakt for inntil 10 mill. kroner utover gitt bevilg
ning, jf. forslag til romertallsvedtak. Det forutsettes 
at utbetalingene i det enkelte år holdes innenfor 
gjeldende budsjettramme. 

Kap. 4810 Oljedirektoratet 

Post 01	 Gebyrinntekter 

I forbindelse med gjennomføring av søknadsrun
den for 21. konsesjonsrunde og tildeling i forhånd
sdefinerte områder (TFO) i 2010, vil Oljedirektora
tet få økt arbeidsbelastning, jf. omtale under kap. 
1810, post 01. Gebyrinntektene skal dekke ODs ut
gifter i forbindelse med søknadsbehandlingen. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 
2010 økt med 7 mill. kroner, fra 10,4 til 17,4 mill. 
kroner, jf. kap. 1810, post 01. Olje- og energidepar
tementet vil komme tilbake i forbindelse med ny
salderingen av statsbudsjettet for 2010 dersom ny 
informasjon tilsier at bevilgningene bør endres. 

Post 02	 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 

Det foreslås å øke bevilgningen med 30 mill. kro
ner, fra 39,3 mill. kroner til 69,3 mill. kroner, jf. om-
tale og tilsvarende økning under kap. 1810, post 21. 
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Kap. 1820	 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 

Mange vassdragsreguleringer, der konsesjoner er 
gitt før 1960, er utbygd uten at det er gjennomført 
kulturhistoriske undersøkelser. I 2008 ble det inn
ført en sektoravgift hvor inntektene øremerkes fi
nansiering av utgifter knyttet til kulturminnetiltak i 
vassdrag. Ordningen innebærer at det innføres et 
standardvilkår om at konsesjonærene ved revisjon 
og fornyelse av konsesjoner må innebetale et bi-
drag basert på magasinkapasitet. Det er så langt 
innbetalt om lag 9 mill. kroner i sektoravgifter knyt
tet til kulturminnevern i vassdrag. 

Ved innføringen av sektoravgiften ble det var
slet at Olje- og energidepartementet senere ville 
komme tilbake til Stortinget med forslag om hvor
dan midlene skal anvendes for kulturminneformål i 
vassdrag med reviderte eller fornyede tillatelser. 
Basert på søknad fra Riksantikvaren foreslås det 
bevilget 1,1 mill. kroner til et kulturminneprosjekt i 
Byglandsfjorden i Aust-Agder fylke. Prosjektet skal 
gjennomføres av Kulturhistorisk museum, Univer
sitetet i Oslo, med bistand fra Norsk Maritimt Mu
seum. Prosjektet vil omfatte utredning av kunn
skapspotensial og ferdigstilling av prosjektplan, 
samt registreringer og enkelte prøvegravinger. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 
2010 økt med 1,1 mill. kroner, fra 64,65 mill. kroner 
til 65,75 mill. kroner. 

Kap. 1825	 Omlegging av energibruk og 
energiproduksjon 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 

Det er et mål for Regjeringen å bidra til mer indu
striell bruk av gass i Norge. I den forbindelse er 
man avhengig av god kontakt mellom mulige kjø
pere og selgere av naturgass. Det er etablert en mø
teplass for informasjonsutveksling mellom gassba
sert oppstrøms- og nedstrømsindustri. Møteplas
sen har som siktemål å øke kontakten og informa
sjonstilgangen mellom partene. Regjeringen øns
ker med møteplassen å bedre informasjonsflyten 
mellom de ulike aktørene, og sørge for at industri
selskaper som potensielt vurderer å investere i 
gassbasert industri i Norge får tilgang på relevant 
informasjon. Det foreslås en tilleggsbevilgning på 3 
mill. kroner til Gassco for å gjennomføre oppgaver 
knyttet til mandatet, herunder utgifter knyttet til or
ganisering av møteplassen, dialog med relevante 
parter, deling av relevant informasjon, studier og 
utredninger med mer. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 
2010 økt med 3 mill. kroner, fra 34,5 mill. kroner til 
37,5 mill. kroner. 

Post 50 Overføring til Energifondet 

Det foreslås å redusere bevilgningen for 2010 med 
1 mill. kroner, fra 956 mill. kroner til 955 mill. kro
ner. Endringen har sammenheng med tilsvarende 
reduksjon i faktisk innbetalt avkastning fra Grunn
fondet i 2010, jf. kap. 4825, post 85. 

Post 74 Naturgass, kan overføres 

Ifølge Enova ser markedsgrunnlaget for naturgass i 
industrien ut til å avta. Videre forventes det en til
bakeføring av tidligere gitte tilsagn som følge av at 
prosjekter ikke gjennomføres. På denne bakgrunn 
foreslås det å redusere bevilgningen på 26 mill. kro
ner for 2010 til null. Olje- og energidepartementet 
legger opp til en omtale av evalueringen av utbre
delsen av naturgass i Norge og Enovas naturgass
ordning i statsbudsjettet for 2011. 

Kap. 4825	 Omlegging av energibruk og 
energiproduksjon 

Post 85 Fondsavkastning 

Innskuddet i Grunnfondet i 2009 ble foretatt første 
virkedag i 2009 og ga dermed færre rentedager det
te året. Dermed ble avkastningen for 2009 om lag 1 
mill. kroner lavere enn budsjettert. På denne bak
grunn foreslås bevilgningen for 2010 redusert med 
1 mill. kroner, fra 796 mill. kroner til 795 mill. kro
ner, jf. kap. 1825, post 50. 

Kap. 1830	 Forskning 

Post 50 Norges forskningsråd 

På bakgrunn av den særlig krevende situasjonen 
for verft og utstyrsleverandører foreslås en tilleggs
bevilgning på 50 mill. kroner til Demo 2000-pro-
grammet. Programmet gir støtte til testing og pilo
tering av ny petroleumsteknologi, og kan bidra til å 
bedre bedrifters omstillingsevne og å øke antallet 
kompetansearbeidsplasser i næringen. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 
2010 økt med 50 mill. kroner, fra 741 mill. kroner til 
791 mill. kroner. 
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Kap. 1833 CO2-håndtering 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 

Fullskala CO2-fangst på Mongstad (Mongstad 
Steg2) 

Regjeringen ønsker at Norge skal være et fore
gangsland på fangst og lagring av CO2, og bidra til 
teknologiutvikling og reduserte kostnader for slik 
teknologi. Miljøverndepartementets utslippstillatel
se av oktober 2006 og gjennomføringsavtalen mel
lom staten og Statoil om håndtering av CO2 på 
Mongstad («Gjennomføringsavtalen») danner ut
gangspunktet for planlegging, bygging og drift av 
et fullskala anlegg for CO2-håndtering på Mong
stad. Sammen med byggingen og driften av tekno
logisenteret, vil arbeidet med planlegging og forbe
redelse av fullskalaanlegget på Mongstad stå sen
tralt i regjeringens innsats for å utvikle og realisere 
fangst og lagring av CO2 i årene som kommer. 

I tiden etter at staten og Statoil inngikk avtale 
om CO2-håndtering på Mongstad i 2006, har Olje
og energidepartementet, Miljøverndepartementet, 
Gassnova og Statoil arbeidet fortløpende med 
Steg1 (teknologisenteret for CO2-fangst) og Steg2 
(fullskala CO2-håndtering) på Mongstad. Et omfat
tende arbeid har pågått i tråd med statens og Stat-
oils henholdsvise rettigheter og forpliktelser som 
følger av ovennevnte gjennomføringsavtale og ut
slippstillatelse. I Prop. 44 S (2009-2010) om endrin-
gar i statsbudsjettet for 2009 under Olje- og energi
departementet, ble Stortinget orientert om arbeidet 
med fullskala CO2-håndtering på Mongstad, og at 
prosjektet er komplisert og krever nye løsinger på 
mange områder. Det ble opplyst at Olje- og energi
departementet ville komme nærmere tilbake til re
sultatene av det pågående arbeidet med planleg
ging og forberedelser. 

Regjeringens ambisjon om å realisere CO2
håndtering på Mongstad har hele tiden vært utfor
drende, jf. St.prp. nr. 49 (2006-2007) om samarbeid 
om håndtering avCO2 på Mongstad. Regjeringen 
har arbeidet for å realisere fullskala CO2-fangst i 
tråd med opprinnelige planer om investeringsbe
slutning i 2012. I lys av det omfattende arbeidet 
som er gjennomført, kom regjeringen i april 2010 
fram til at dette ikke er en forsvarlig tilnærming. 
Med dagens informasjon legges det opp til at regje
ringen vil kunne legge fram et samlet beslutnings
grunnlag for fullskala fangst, transport og lagring 
av CO2 fra Mongstad for Stortinget i 2014. 

Regjeringen legger til grunn at planleggings- og 
forberedelsesarbeidet med fullskalaanlegget for 
CO2-fangst på Mongstad skal følge normal industri
praksis for store og kompliserte prosjekter. Det in

nebærer at prosjektet skal ha god fremdrift, men 
slik at hensynet til forsvarlig kvalitetssikring og 
kostnadskontroll ivaretas. Det legges videre til ret-
te for å utnytte læring fra utbyggings- og driftsfasen 
ved teknologisenteret (TCM) i prosjektplanleggin
gen og i utarbeidelsen og kvalitetssikringen av in
vesteringsgrunnlaget for fullskalaanlegget. Arbei
det med TCM kan i hovedsak deles inn i planleg
gingsfase, byggefase og driftsfase.Det vil være vik
tig læring fra alle disse fasene i prosjektet. 

Det er fram til nå lagt ned et betydelig arbeid 
med sikte på å utvikle prosjektet og bringe det nær
mere et grunnlag for investeringsbeslutning. I tråd 
med utslippstillatelsen og gjennomføringsavtalen, 
oversendte Statoil i februar 2009 en overordnet ut
redning for fremtidig fangst av CO2fra de største ut
slippene på Mongstad («masterplanen») til Miljø
verndepartementet og Olje- og energidepartemen
tet, jf. St.prp. nr. 67 (2008-2009) om tilleggsbevilg
ninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009. 
Utredningen identifiserer kilder for CO2 på Mong
stad som er aktuelle for CO2-fangst, og viser at det 
er teknologisk mulig å etablere fullskala CO2-fangst 
ved kraftvarmeverket og krakker-anlegget ved raffi
neriet. Disse to kildene står for om lag 80 pst. av 
CO2-utslippene på Mongstad. Det fremkommer av 
utredningen at vurderingene som gjøres, er i en tid
lig fase av prosjektgjennomføringen og at konsept 
og kilder for CO2-fangst ikke er endelig valgt. 

Utredningen beskriver én hovedløsning for CO2
fangst på Mongstad, dvs. en integrert løsning mel
lom kraftvarmeverk, raffineri og CO2-fangstanlegg. 
Innenfor denne ene hovedløsningen, skisseres to al
ternative gjennomføringsplaner for fullskala CO2
fangst. Alternativ 1 innebærer at CO2-fangst fra 
kraftvarmeverket basert på dagens tilgjengelige 
aminteknologi realiseres først, mens CO2-fangst fra 
krakker-anlegget realiseres på et noe senere tids
punkt etter ytterligere teknologiutvikling. Alternativ 
2 innebærer CO2-fangst fra både kraftvarmeverket 
og krakker-anlegget samtidig, men først på et noe 
senere tidspunkt etter mer teknologiutvikling. Ut
redningen behandler ikke alternative hovedløsnin
ger, eller evt. konsekvenser på kostnadsestimater 
og tid av alternative løsninger til den valgte hoved
løsningen. Et alternativ med CO2-fangst kun ved 
kraftvarmeverket, jf. utslippstillatelsen, utredes ikke. 

I utredningen anslås investeringskostnadene 
for en integrert løsning med to fullskala CO2-fang-
stanlegg ved kraftvarmeverket og krakker-anlegget 
til samlet å være i størrelsesorden 25 mrd. kroner. I 
tråd med gjennomføringsavtalen, inngår ikke kost
nader for transport og lagring i dette anslaget. Det 
påpekes at usikkerheten er vurdert som stor på 
grunn av utstrakt bruk av uprøvd teknologi, og for
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di industrien ikke har relevant erfaring med denne 
type prosjekt. I utredningen vises det også til at det 
er særskilte utfordringer ved at CO2-fangstanlegget 
skal integreres med et anlegg i full drift, og at dette 
stiller høye krav til sikkerheten. Grove anslag i ut
redningen tilsier at 50 pst. av kostnadene er knyttet 
til fangstanlegget for kraftvarmeverket, 20 pst. 
knyttet til fangstanlegget for krakker-anlegget og 
30 pst. knyttet til felles hjelpesystemer og infra
struktur for begge fangstkildene. Videre skisseres 
det i utredningen et behov for fra 2-3 til 4-5 års pro
sjektplanlegging for hovedløsningen som er be
skrevet, avhengig av prosjektomfang (antall kilder 
med CO2-fangst) og grad av teknologiutvikling in
volvert. Utbyggingstid for den beskrevne hovedløs
ningen anslås til om lag 4 år. 

Statoils utredning utgjør et omfattende innspill i 
en tidlig fase av arbeidet med å planlegge og forbe
rede fullskala CO2-håndtering på Mongstad. Etter 
at utredningen var mottatt av Olje- og energidepar
tementet og Miljøverndepartementet, ble det i fe
bruar 2009 igangsatt arbeid med å gjennomgå og 
vurdere utredningen, jf. St.prp. nr. 67 (2008-2009). 
En viktig målsetting med dette arbeidet var blant 
annet å sikre staten innsyn og kontroll over pro
sjektplanleggingen. Det ble igangsatt et samarbeid 
mellom Gassnova og Statoil for å kartlegge og vur
dere mulige alternativer til hovedløsningen som be
skrives i Statoils utredning. I dette arbeidet ble re
gjeringens målsetting om raskest mulig realisering 
av CO2-håndtering på Mongstad lagt til grunn, dvs. 
investeringsbeslutning i 2012. I tillegg ble blant an-
net en løsning med CO2-fangst kun ved kraftvarme
verket lagt til grunn, som er en mindre kompleks 
løsning enn den som beskrives i Statoils utredning. 

CO

I prosjektsamarbeidet mellom Gassnova og 
Statoil ble det blant annet trukket på erfaringer fra 
arbeidet med CO2-håndtering på Kårstø, Halten 

2, Snøhvit og teknologisenteret for CO2-fangst 
(TCM). Blant annet ble det gjort vurderinger av 
kostnadsbildet for fullskala CO2-håndtering. En vik
tig erfaring er at estimerte kostnader for hjelpesys
temer og infrastruktur vil være svært mye høyere 
for et fullskalaanlegg for CO2-fangst på Mongstad 
enn hva som tidligere har vært lagt til grunn. 

Basert på det pågående arbeidet med fullskala 
CO2-håndtering på Mongstad og erfaringene fra 
ovennevnte prosjektsamarbeid med Statoil, vurder
te Gassnova sommeren 2009 at en stegvis utbyg
ging av CO2-fangstanlegget ville være aktuell utfra 
vurderinger av mulig driftssituasjon for kraftvarme
verket, samt mulighetene knyttet til evt. reduserte 
tiltakskostnader for fanget CO2 ved røykgassresir
kulering (EGR), jf. Prop. 1 S (2009-2010) fra Olje
og energidepartementet. Foretakets vurdering var 

at en slik løsning ville kunne realiseres i tråd med 
opprinnelig fremdriftsplan, og ville kunne ha opp
start innen 2014/15 etter investeringsbeslutning i 
2011. I det påfølgende arbeidet med planlegging og 
forberedelser av fullskalaanlegget, har Gassnova 
gjort videre vurderinger av hvordan prosjektet kan 
gjennomføres på best mulig måte. På bakgrunn av 
erfaringer og kunnskap fra det til da gjennomførte 
arbeidet, ble Olje- og energidepartementet i novem
ber 2009 orientert om Gassnovas vurderinger, som 
blant annet innebar vurderinger og forutsetninger 
for en stegvis utbygging med tidspunkt for investe
ringsbeslutning i 2012, og anslått oppstartstids
punkt i 2015. Disse vurderingene har inngått i det 
videre arbeidet med planlegging og forberedelse av 
prosjektet. 

Fra høsten 2009 samarbeidet Gassnova og Stat-
oil blant annet om å utarbeide en omforent strategi 
for det videre planleggings- og forberedelsesarbei
det og påfølgende prosjektering av CO2-fangstan-
legget fram til tidspunkt investeringsbeslutning. 
Hensikten med en slik strategi er blant annet å sik
re at prosjektet har god kvalitetssikring og nødven
dig fremdrift mot etablerte milepæler i planleg
gingsarbeidet. Videre er det i prosjektsamarbeidet 
etablert kriterier for vurdering av konseptalternati
ver, og det er utarbeidet et foreløpig budsjett for 
prosjektets faser frem mot tidspunkt for framleg
gelse av investeringsgrunnlag. 

Strategien har fram til våren 2010 tatt utgangs
punkt i en plan som innebærer framleggelse av in
vesteringsgrunnlag for Olje- og energidepartemen
tet i 2012. Som et ledd i arbeidet med å planlegge 
og forberede et investeringsgrunnlag, er det i pro
sjektsamarbeidet gjort vurderinger av hvilken frem
driftsplan som vil være med på sikre best mulig 
kvalitet og løsninger for realiseringen av et fullska
la CO2-fangstanlegg på Mongstad. Denne frem
driftsplanen, med tidspunkt for ferdigstillelse og 
framleggelse av investeringsgrunnlag for Olje- og 
energidepartementet ved årsskiftet 2013/14, ble 
presentert for Olje- og energidepartementet og Mil
jøverndepartementet i mars i år. Det legges opp til 
at strategien blir revidert i tråd med det som er pro
sjektets anbefalte framdriftsplan for planleggings
og forberedelsesfasen. 

I det pågående prosjektsamarbeidet mellom 
Gassnova og Statoil, vurderes to hovedløsninger 
for raskest mulig realisering av CO2-håndtering ved 
kraftvarmeverket: 
–	 En stegvis løsning for CO2-fangst ved kraftvar

meverkets to turbiner som også inkluderer 
røykgassresirkulering (EGR). EGR innebærer 
at en del av røykgassen fra kraftvarmeverket fø
res tilbake til gassturbinen og det oppnås en 
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mer fullstendig forbrenning og mer konsentrert 
røykgass. 

–	 Samtidig utbygging av et fangstanlegg for to 
turbiner. 

I 2010 omfatter planleggings- og forberedelsesar
beidet etter planen blant annet utlysning av kon
septstudier for tilknytning av CO2-fangstanlegg til 
kraftvarmeverk og hjelpesystemer, teknologikvali
fiseringsstudier av amin, konseptstudier i forbindel
se med røykgassresirkulering (EGR) og oppstart 
av aktiviteter for konsekvensutredning. Det legges 
opp til at prosjektsamarbeidet i år beslutter evt. vi
dereføring av EGR. 

Teknologikvalifisering av helse- og miljøeffek
ter ved bruk av aminer i åpne systemer er en viktig 
del av planleggingsarbeidet i 2010. Flere utrednin
ger har blitt satt i gang for å fremskaffe mer kunn
skap om mulige konsekvenser av utslipp av amin 
og nedbrytningsprodukter til luft fra CO2-fangsan-
legget. Blant annet utredes hvilke nedbrytnings
stoffer som dannes i fangstprosessen og etter ut
slipp av aminer til luft, eventuelle helse- og miljøef
fekter av nedbrytningsstoffene og hva som vil være 
akseptable mengder som kan slippes ut. Teknologi
kvalifisering av aminer er arbeidskrevende, men 
nødvendig å gjennomføre da det ikke finnes erfa
ringsgrunnlag for slike prosjekter. Det legges opp 
til at utvikling og verifisering av metoder, samt tes
ting av aminer på vegne av fangstleverandørene, i 
hovedsak skal utføres av forsknings- og universi
tetsmiljøer. Resultatene fra disse utredningene vil 
være avgjørende for hvilke kriterier som kan leg
ges til grunn ved valg av leverandører for CO2--
fangstanlegget. 

Det følger av gjennomføringsavtalen at avtale
verket som regulerer staten og Statoils videre ar
beid med gjennomføringen prosjektet skal utdypes 
og konkretiseres. Parallelt med planleggingsarbei
det pågår det derfor et arbeid med å utvikle et slikt 
avtaleverk, som både gir staten og Statoil rettighe
ter og forpliktelser i forbindelse med etableringen 
og driften av fullskalaanlegget for CO2-fangst ved 
kraftvarmeverket. Erfaringene fra både planleggin
gen av fangstanlegget og arbeidet med avtaleverk 
mellom staten og Statoil tilsier at prosjektet er kom
plisert og krever uprøvde løsninger på mange om
råder. Regjeringen vil komme nærmere tilbake 
med en orientering omkring dette avtaleverket. De 
deler av avtaleverket som skal regulere fasene etter 
planleggings- og forberedelsesarbeidet, vil være en 
del av det samlede beslutningsgrunnlaget som vil 
bli lagt fram for Stortinget. 

Det framgår av gjennomføringsavtalen mellom 
staten og Statoil av 2006 at staten skal dekke utvik

lingskostnader i prosjektet. Et foreløpig grovt an-
slag, tilsier samlede kostnader for planleggings- og 
forberedelsesfasen fram til investeringsbeslutning 
på om lag 2 mrd. kroner. Basert på status i arbeidet, 
vil det være usikkerhet knyttet til de årlige bevilg
ningene, jf. Prop. 1 S (2009-2010). Forskyvning av 
planlagte prosjekteringsaktiviteter medfører at de
ler av planleggingskostnadene forskyves i tid. Det 
innebærer et redusert bevilgningsbehov på om lag 
400 mill. kroner i 2010. På denne bakgrunn foreslås 
bevilgningen knyttet til planlegging og forberedel
se av fullskala CO2-fangst på Mongstad i 2010 redu
sert fra 760 mill kroner til 360 mill. kroner. 

Transport og lagring av CO2 

Gassnova og Gassco arbeider med å utrede alterna
tive løsninger for transport og lagring av CO2 fra 
Mongstad. Planleggingsarbeidet har som utgangs
punkt at en løsning for transport og sikker lagring 
av CO2 skal kunne stå klar ved oppstart av det plan
lagte fullskalaanlegget for CO2-fangst på Mongstad. 
Med dagens informasjon innebærer dette at det 
kan legges fram et samlet beslutningsgrunnlag 
(inkl. fangst, transport og lagring av CO2) for Stor
tinget i 2014. 

Planleggingsarbeidet i 2010 omfatter aktiviteter 
knyttet til forberedelse og utarbeidelse av beslut
ningsgrunnlag, inkludert blant annet studier av 
havbunnen og rørtraséer, konseptstudier, seismis
ke undersøkelser av aktuelle lagringslokalisasjoner 
og utvikling av løsninger for en CO2-rørledning ut 
fra Mongstad. Som en del av det pågående forbere
delsesarbeidet er det behov for å bore verifikasjons
brønn i Johansen-formasjonen. Det var tidligere 
lagt opp til å gjennomføre dette i 2010. Gassnova 
vurderer det imidlertid som nødvendig med mer 
detaljerte seismiske undersøkelser av reservoaret 
før prøveboring. Boring av verifikasjonsbrønn sky
ves derfor fra 2010 til 2011. 

Det er Gassnovas vurdering at det er knyttet 
usikkerhet til de ulike formasjoners egnethet med 
hensyn til å ta i mot og lagre CO2. Gassnova anbe
faler derfor at det i tillegg til Johansen-formasjonen 
utredes ytterligere lagringssted med tilhørende 
lagringsløsning. Dette anses nødvendig for å legge 
til rette for at egnet løsning for sikker lagring av 
CO2 kan stå klart ved oppstart av det planlagte CO2
fangstanlegget på Mongstad. Dette innebærer etter 
planen at det i 2010 gjennomføres seismiske under
søkelser i Johansen-formasjonen, samt at det inn
hentes seismiske data i alternativ lagringslokalise
ring. Det vil også bli vurdert transportløsninger mv. 

Gassnova skal i samråd med Olje- og energide
partementet utarbeide forslag til organisering og 
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gjennomføring av transport og lagring av CO2 fra 
det planlagte CO2-fangstanlegget på Mongstad. Uli
ke forretningsmodeller vurderes, og det vil kunne 
bli aktuelt å innhente en operatør for prosjektet. 

Et foreløpig anslag fra Gassnova og Gassco, til
sier et samlet anslag for planlegging og forberedel
ser av transport- og lagringsløsninger for CO2 fra 
Mongstad om lag 1,5 mrd. kroner for perioden 
2010-2012. 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgnin
gen for 2010 knyttet til planlegging og forberedelse 
av transport- og lagringsløsning for CO2fra Mong
stad redusert med 110 mill. kroner, fra 500 mill. 
kroner til 390 mill. kroner. 

Teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad 
(TCM) 

Det er vedtatt ny finansieringsmodell for teknologi
senteret på Mongstad (TCM), jf. Prop. 44 S og 
Innst. 66 S (2009-2010). På denne bakgrunn fore
slås utgifter til driftsforberedelser til TCM budsjet
tert under kap. 1833, ny post 72 Lån til TCM DA. 

TCM DA er en liten og nyetablert organisasjon 
som arbeider med et komplisert og krevende pro
sjekt. Erfaring fra store, industrielle prosjekter tilsi
er at det er sannsynlig at uforutsette forhold kan 
oppstå der eierne må bidra for å avklare problem
stillinger, jf. omtale under kap. 1833, post 72. Vide-
re arbeider Gassnova med å rekruttere nye eiere til 
TCM DA, jf. omtale under kap. 4833, post 01 Salg 
av andel. Det avsettes derfor inntil 10 mill. kroner 
til dekning av utgifter til revisjoner, innleie av bi-
stand og spisskompetanse, deltakelse i forhandlin
ger og rekruttering av nye eiere mv. 

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen for 
2010 knyttet til blant annet driftsforberedelser til 
TCM redusert med 50 mill kroner. 

Oppsummering 

På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgningen 
for 2010 redusert med til sammen 560 mill. kroner, 
fra 1 358 mill. kroner til 798 mill. kroner. Det er 
knyttet betydelig usikkerhet til bevilgningsbehovet 
for CO2-håndteringsprosjektene, og Regjeringen vil 
om nødvendig komme tilbake til Stortinget ved 
endret behov senere i 2010. 

Post 30 Investeringer, kan overføres 

Det er vedtatt ny finansieringsmodell for teknologi
senteret på Mongstad (TCM), jf. Prop. 44 S og 
Innst. 66 S (2009-2010). På denne bakgrunn fore
slås bevilgningen for 2010 redusert fra 1 822 mill. 

kroner til null. Det vises for øvrig til omtalen under 
kap. 1833, ny post 72 Lån til TCM DA. 

Post 50 Overføring til fond for CLIMIT 

CLIMIT-programmet er et nasjonalt program for 
forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi
er for fossilt basert kraftproduksjon med fangst og 
lagring av CO2. Programmet skal dekke hele kje
den fra langsiktig, kompetanseoppbyggende forsk
ning til prosjekter som demonstrerer CO2-håndte-
ringsteknologier. 

CLIMIT-programmets mandat er i dag begren
set til CO2-håndtering av kullkraft og gasskraft. Om 
lag en femtedel av de norske CO2-utslippene kom-
mer fra industrien. Regjeringen ønsker å bidra til å 
redusere disse utslippene og foreslår derfor å åpne 
for forskning og utvikling av CO2-håndtering i indu
strien innenfor CLIMIT-programmet. Regjeringen 
ønsker også at norsk leverandør- og prosessindu
stri skal få et teknologisk fortrinn innenfor CO2
fangst og -lagring, som kan spille en viktig rolle i et 
framtidig lavutslippssamfunn. 

På denne bakgrunn legger Regjeringen opp til å 
utvide formålet til CLIMIT-programmet til også å 
gjelde teknologier for CO2-håndtering av indu
striutslipp. Formålet til programmet vil bli endret 
når utvidelsen er notifisert av ESA. 

Post 72 (Ny) Lån til TCM DA 

Ved inngåelsen av deltakeravtalen og etableringen 
av TCM DA hadde staten en eierandel på 77,56 pst., 
Statoil en andel på 20 pst. og Shell en andel på 2,44 
pst. 

3. mai 2010 ble det inngått en salgs- og kjøpsav-
tale med det sørafrikanske selskapet Sasol om å 
overdra en statlig eierandel på 2,44 pst. i TCM DA, 
jf. omtale under kap. 4833, post 01 Salg av andel. 
Dette innebærer at statens andel i TCM DA redu
seres til 75,12 pst. 

Ved tidspunkt for investeringsbeslutning var 
forventningsrett estimat for investeringskostnade
ne for prosjektet beregnet til 4 637 mill. kroner 
(eks. mva.). Oppdatert anslag for investeringskost
nadene er nå beregnet til 5 162 mill. kroner (eks. 
mva.). Dette innebærer en økning i anslåtte, samle
de investeringskostnader på 525 mill. kroner. Inklu
dert mva. blir det nye investeringsanslaget 6 452,5 
mill. kroner. 

Bakgrunnen for kostnadsøkningen er i hoved
sak knyttet til amin-anlegget ved teknologisenteret. 
Økningen i investeringskostnader inkluderer også 
andre tillegg og endringer vedtatt av TCM DAs sel
skapsmøte på 36 mill. kroner. 
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Kostnadsøkningen for amin-anlegget skal i tråd 
med deltakeravtalen og gjennomføringsavtalen, for-
deles mellom eierne av TCM. TCM DA og teknolo
gileverandøren, Aker Clean Carbon, har framfor
handlet en avtale om fordeling av kostnadsøknin
gen for amin-anlegget som er godkjent av respekti
ve selskapers eiere. Videre vil tidspunkt for ferdig
stillelse av amin-anlegget flyttes 4 måneder ut i tid, 
men dette vil ikke påvirke tidspunktet for oppstart 
av testanlegget. Statens andel av det oppdaterte in
vesteringsestimatet, hensyntatt bidraget fra Aker 
Clean Carbon og Sasols inntreden, utgjør totalt om 
lag 3,8 mrd. kroner (eks. mva.), tilsvarende en øk
ning på om lag 200 mill. kroner sammenliknet med 
estimatet på tidspunkt for investeringsbeslutning. 

Basert på oppdatert estimat for investeringskost
nadene, har TCM DA foretatt en revisjon av prosjek
terings- og byggearbeidet ved teknologisenteret 
som tilsier en noe annen periodisering av aktivitete
ne enn det som tidligere er lagt til grunn. Dette med
fører at bevilgningsbehovet for det enkelte år er end-
ret. TCM DA sitt totale lånebehov for 2010 anslås til 
om lag 3 mrd. kroner. Statens andel av lånebehovet 
for 2010 anslås som følge av ovennevnte til om lag 
2 260 mill. kroner, hvorav driftsforberedelser for 
TCM DA utgjør om lag 70 mill. kroner. Driftsforbe
redelsene omfatter blant annet innleie av personell, 
kjøp av tjenester, tomteleie og utgifter knyttet til 
etablering systemer og oppbygging av selskapet. 

På denne bakgrunn foreslås det bevilget 2 260 
mill. kroner for 2010. Regjeringen vil komme tilba
ke til Stortinget ved endret bevilgningsbehov sene-
re i 2010. 

Kap. 4833 CO2-håndtering 

Post 01 (Ny) Salg av andel, TCM DA 

I henhold til St.prp. nr. 38 (2008-2009) og Innst. S. 
nr. 206 (2008-2009), kan staten, eller den staten ut
peker, invitere andre selskaper som medeiere i 
TCM, noe som vil redusere statens andel tilsvaren
de. Deltakelse av andre industrielle selskaper som 
medeiere vil bidra til å sikre at TCM arbeider med 
de mest relevante og fremtidsrettede teknologiene, 
og tilføre kunnskap og erfaring med gjennomføring 
av store prosjekter. 

På denne bakgrunn har Gassnova henvendt seg 
til andre industrielle parter med forespørsel om del
takelse i utbyggings- og driftsfasen av TCM. Det sø
rafrikanske selskapet Sasol har nå tiltrådt som ny 
deltaker i TCM. 3. mai d.å. ble det inngått en salgs
og kjøpsavtale med Sasol om å overdra en statlig ei
erandel på 2,44 pst. i TCM DA til Sasol mot en kjø
pesum på 25 mill. kroner og en reduksjon i statens 
utgifter til investering og drift av TCM tilsvarende 

overført eierandel. Beløpet på 25 mill. kroner knyt
ter seg til dekning av allerede påløpte prosjekte
rings- og planleggingskostnader. 

Basert på oppdatert anslag for investeringskost
nadene i prosjektet, utgjør en andel på 2,44 pst. en 
reduksjon i statens investeringskostnader på om 
lag 126 mill. kroner. I tillegg reduseres statens an-
del av driftskostnadene. 

På denne bakgrunn foreslås det bevilget 25 mill. 
kroner for 2010. 

Post 80 (Ny) Renter, TCM DA 

Med bakgrunn i beslutningen om investering i tek
nologisenteret for CO2-håndtering på Mongstad 
(TCM), etableringen av TCM DA og omlegging av 
finansieringen av prosjektet og selskapet, er det fo
retatt en omfakturering av utgiftene for 2009. Utgif
tene knyttet til TCM-prosjektet ble fram til høsten 
2009 dekket av staten (80 pst.) og Statoil (20 pst.). 
Det ble foretatt en omfakturering i prosjektet blant 
annet med bakgrunn i endret finansieringsmodell 
og at Shell ble deltaker i prosjektet. Gassnova har 
fakturert TCM DA for om lag 8,3 mill. kroner i ren
tekostnader fram til høsten 2009 hvor staten dekket 
en 80 pst. finansieringsandel. 

På denne bakgrunn foreslås det bevilget 8,3 
mill. kroner for 2010. 

Kap. 2440/5440	 Statens direkte 
økonomiske engasjement i 
petroleumsvirksomheten 

Anslaget for investeringer under kap. 2440, post 30 
er økt med 1 000 mill. kroner, fra 23 000 til 24 000 
mill. kroner. Økningen knytter seg hovedsakelig til 
høyere borekostnader, blant annet for Troll Olje. 

Anslaget for overføring til Statens petroleums
forsikringsfond under kap. 2440, post 50 er økt fra 
1 400 til 1 500 mill. kroner for 2010. Videre foreslås 
bevilgningen økt med 94 mill. kroner som følge av 
justering for avvik mellom antatt og faktisk premie
besparelse for 2009. Samlet innebærer ovennevnte 
en økning på 194 mill. kroner. 

Anslaget under kap. 5440, underpost 24.1 
Driftsinntekter1 er økt med 17 200 mill. kroner, fra 

1 Driftsinntektene består av inntekter fra salg av petroleumspro
dukter, netto tariffinntekter knyttet til prosessering og trans
port av olje og gass samt andre inntekter fra utvinningstillatel
ser med netto overskuddsavtaler i Valhall/Hod- og Jotunområ
det. 

2 Driftsutgifter består av netto tariffkostnader for bruk av rørled
ninger og prosesseringsanlegg, drift av anlegg, kostnader for 
kjøp av gass for videresalg som Statoil gjør i henhold til avset
ningsinstruksen og SDØEs andel av administrasjonskostnade
ne til Statoil i forbindelse med avsetning av statens gass. 
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Tabell 2.3 Endring av bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 under kap. 2440 og kap. 5440 Statens 
direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (i mill. kroner) 

Forslag til ny 
Saldert bevilgning 

Kap./post/underpost budsjett 2010 for 2010 Endring 

Kap. 2440 
30 Investeringer 23 000 24 000 1 000 
50 Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond 1 400 1 594 194 

Sum kap. 2440 24 400 25 594 

Kap. 5440 
24.1 Driftsinntekter 140 500 157 700 17 200 
24.2 Driftsutgifter -33 000 -36 300 -3 300 
24.3 Lete- og feltutviklingsutgifter -2 000 -2 500 -500 
24.4 Avskrivninger -20 800 -14 000 6 800 
24.5 Renter av statens kapital -6 800 -7 000 -200 

24 Driftsresultat 77 900 97 900 20 000 
30 Avskrivninger 20 800 14 000 -6 800 
80 Renter av statens kapital 6 800 7 000 200 
89 Oppgjør etter garantierklæring 0 87 875 

Sum kap. 5440 105 500 119 775 14 275 

Kontantstrømmen til SDØE: 
Innbetalinger 140 500 158 575 18 075 
Utbetalinger 59 400 64 394 4 994 

Netto kontantstrøm fra SDØE 81 100 94 181 13 081 

140 500 til 157 700 mill. kroner. Endringen skyldes 
i hovedsak økte prisforutsetninger og høyere an-
slag på salgsvolum. Oljeprisanslaget for 2010 er 
oppjustert til 475 kroner per fat sammenliknet med 
425 kroner per fat i saldert budsjett 2010. 

Anslaget under kap. 5440, underpost 24.2 
Driftsutgifter2 er økt med 3 300 mill. kroner, fra 
33 000 til 36 300 mill. kroner. Endringen skyldes i 
hovedsak økte kostnader på 2 200 mill. kroner for 
kjøp av gass for videresalg. Dette reflekteres også i 
økte driftsinntekter under kap. 5440, underpost 
24.1. 

Anslaget under kap. 5440, underpost 23.3 Lete
og feltutviklingskostnader er økt med 500 mill. kro
ner, fra 2 000 til 2 500 mill. kroner. Positive resulta
ter fra leteaktivitet i 2009 har ført til høyere anslag 
på aktiviteten i 2010 sammenlignet med saldert 
budsjett. 

Anslaget under kap. 5440, underpost 23.4 Av
skrivninger er redusert med 6 800 mill. kroner, fra 
20 800 til 14 000 mill. kroner. Størst reduksjon i av
skrivninger er det på Troll, hvor Troll Olje og Troll 
Gass framover vil behandles samlet. Investeringe
ne på Troll Olje vil dermed bli avskrevet over en be
tydelig lengre periode. Videre skyldes endringen 

reduserte investeringer i 2009 og dermed lavere 
bokførte verdier for en rekke felt. 

Anslaget under kap. 5440, underpost 24.5 og 
post 80 Renter av statens kapital er økt med 200 
mill. kroner, fra 6 800 til 7 000 mill. kroner. Dette 
skyldes hovedsakelig oppdatering av anslag for sta
tens faste kapital. Driften belastes med renter av 
statens faste kapital for å ta hensyn til kapitalkost
nader. Dette gir et mer korrekt bilde av ressursbru
ken. Dette er en kalkulatorisk rente uten kontant
strømseffekt. 

Ovennevnte endringer i underposter medfører 
at SDØEs anslåtte driftsresultat er økt med 20 000 
mill. kroner, fra 77 900 til 97 900 mill. kroner. 

Netto kontantstrøm fra SDØE er økt fra 81 100 
til 94 181 mill. kroner, en økning på 13 081 mill. 
kroner i forhold til saldert budsjett for 2010. 

Post 89 Oppgjør etter garanterklæring 

Staten ved Olje- og energidepartementet tok ut 
stevning mot Statoil ASA ved Stavanger tingrett i 
april 2008. Stortinget ble senest orientert om saks
anlegget i Prop. 44 S (2009-2010), hvor det ble bedt 
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om tilleggsbevilgning knyttet til økte utgifter i for
bindelse med rettssak mot Statoil ASA. 

Saken gjaldt spørsmålet om oppgjør til staten et
ter en garanti avgitt av Statoil i 1999 i tilknytning til 
bygging av terminalanlegg på Kårstø, som ledd i ut
byggingen av Åsgard. Anleggene ble bygget i pe
rioden 1997-2000. Saken var tuftet på et rent kom
mersielt forhold i tilknytning til statens direkte del
takelse i petroleumsvirksomheten gjennom SDØE 
(Statens direkte økonomiske engasjement i petrole
umsvirksomheten). Statoil var forvalter av SDØE i 
den aktuelle perioden. 

Stavanger tingrett avsa dom i saken den 15. ja
nuar 2010. Statoil ble dømt til å betale staten et opp
gjør på om lag 694 mill. kroner inkludert renter. An
kefristen utløp 5. mars 2010. Samme dag inngikk 
staten v/Olje- og energidepartementet og Statoil 
forlik i saken. Forliket innebærer at Statoil har be
talt 875 mill. kroner inkludert renter til staten. Den-
ne betalingen representerer et fullt og endelig opp
gjør for alle statens krav mot Statoil som ble frem
met i søksmålet for Stavanger tingrett. Begge par
ter har samtidig forpliktet seg til ikke å anke dom-
men fra Stavanger tingrett. 

På denne bakgrunn foreslås det bevilget 875 
mill. kroner for 2010. 

Post 90 Lån til Norpipe Oil AS 

Norpipe Oil AS eier og driver oljerørledningen fra 
Ekofisk til Teesside. Staten eier 5 prosent av aksje
ne i Norpipe Oil AS. Med bakgrunn i fjerningsfor
pliktelser og investeringer knyttet til systemintegri
tet var det i 2009 fare for et udekket kapitalbehov i 
Norpipe Oil AS. Det ble lagt opp til at aksjonærene 
skulle kunne gi lån på inntil 500 mill. kroner til sel
skapet. Gjennom den etablerte aksjonæravtalen fra 
1995 fremgår det en finansieringsplikt for aksjonæ
rene der aksjonæravtalen spesifikt adresserer pro 
rata fordeling av nødvendig lånekapital for å sikre 
«maintenance, replacement, extension or sound 
operation of the facilities.» 

Ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 67 
(2008-2009) ble det på denne bakgrunn bevilget 25 
mill. kroner til Norpipe Oil AS for 2009 for å dekke 
statens eventuelle låneandel, jf. Innst. S. nr. 355 
(2008-2009). 

Det ble ikke inngått låneavtale i 2009 fordi kapi
talbehovet ble dekket ved lån fra tredjepart. Det har 
imidlertid vist seg at det nå er behov for å inngå en 
slik låneavtale i 2010 som et reservearrangement. 
Andre finansieringskilder vil bli benyttet før Norpi
pe Oil AS trekker på lånerammen fra aksjonærene. 
Det er per i dag ikke avklart når det kan bli aktuelt 
å benytte denne lånefasiliteten. Det tilrås derfor at 

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte
mentet i 2010 ved behov kan utbetale inntil 25 mill. 
kroner i lån til Norpipe Oil AS for å dekke kapitalbe
hov som ikke kan dekkes over driften i selskapet el
ler på annen måte, jf. forslag til romertallsvedtak. 
Olje- og energidepartementet vil komme tilbake til 
Stortinget med bevilgningsforslag hvis det skulle 
bli aktuelt å trekke på lånerammen. 

Kap. 2442	 Disponering av innretninger på 
kontinentalsokkelen 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 

I forbindelse med fjerning av to pumpeplattformer 
knyttet til oljeledningen Norpipe har Norpipe Oil 
AS belastet staten for en del av fjerningskostnadene 
som har påløpt. I tråd med transportavtalen for Nor-
pipe er det skiperne i Norpipe som skal dekke fjer
ningskostnadene. Staten har fra produksjonen star
tet innkrevd produksjonsavgiften for Ekofisk-områ-
det i form av olje. Disse volumene ble, sammen 
med all annen olje fra utvinningstillatelsene i Eko-
fisk-området, transportert gjennom Norpipe oljerør 
fra Ekofisk til utskipningshavnen i Teesside. 

Fakturaene vedrørende fjerningskostnader har 
blitt sendt til Statoil som har foretatt betaling til 
Norpipe Oil. Så lenge det påløp produksjonsavgift 
på feltene trakk Statoil fra de løpende fjerningskost
nadene i oppgjøret for avgiftsoljen sammen med 
transport-, lager- og behandlingsutgifter. Etter utfa
singen av produksjonsavgiften i 2006, ba Statoil om 
at Norpipe skulle fakturere Oljedirektoratet direkte 
for disse utgiftene. Etter kontakt med Olje- og ener
gidepartementet om saken, informerte Oljedirekto
ratet Norpipe Oil AS v/ConocoPhillips at disse fak
turaene fortsatt skulle sendes til Statoil for betaling. 

Olje- og energidepartementet startet etter dette 
en prosess med å få klarhet i saksforholdet, herun
der grunnlaget for Statoils krav om fradragsrett og 
statens eventuelle ansvar for fjerningsomkostnin
gene. Det er etter departementets syn grunnlag for 
Statoils krav om at fjerningsutgiftene knyttet til av
giftsvolumene skal kunne trekkes fra i oppgjøret 
med staten, og videre danne grunnlag for krav om 
utbetaling fra staten etter avviklingen av produk
sjonsavgiften for feltene. Saken har vært forelagt 
Regjeringsadvokaten, som støtter departementets 
syn. 

Olje- og energidepartementet mener staten ikke 
har et direkte ansvar for fjerningskostnadene knyt
tet til Norpipe oljerør. Departementet mener Statoil 
som skiper av avgiftsoljen er ansvarlig for slike 
kostnader. Departementet mener imidlertid at Stat-
oil kan trekke fra fjerningskostnader i oppgjøret 
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med staten for overdragelse av avgiftsoljen, og også 
kreve netto utbetaling av fjerningskostnader som 
oppstår etter at produksjonsavgiften er utfaset. 

Til sammen anslås påløpte utgifter innen utgan
gen av 2009 og estimerte utgifter for 2010 til om lag 
102,5 mill. kroner. Totalanslaget for staten for hele 
fjerningen er beregnet til om lag 120 mill. kroner. 

På denne bakgrunn foreslås det bevilget 102,5 
mill. kroner for 2010. 

Kap. 5582	 Sektoravgifter under Olje- og 
energidepartementet 

Post 70 Bidrag til kulturminnevern 

Oppdatert anslag over innbetaling av sektoravgift 
for kulturminnetiltak i vassdrag for 2010 er 22 800 
kroner, og baserer seg på en innbetaling knyttet til 
Luostejok Kraftlags tillatelse til fortsatt regulering 
av Gaggavatn i Porsanger kommune. 

Revisjonssakene til Årdalsvassdraget og Selbu
sjøen vil ikke være ferdige før i 2011. På denne bak
grunn foreslås bevilgningen for 2010 redusert med 
6,477 mill. kroner, fra 6,5 mill. kroner til 23 000 kro
ner. 

Kap. 5680	 Innskuddskapital i Statnett SF 

Post 85 Utbytte 

Konsernets realiserte overskudd etter skatt justert 
for mer-/mindreinntekt etter skatt for 2009 ble på 
264 mill. kroner. For regnskapsåret 2009 er utbyttet 
fastsatt til 50 pst. av konsernets årsresultat etter 
skatt justert for mer-/mindreinntekt etter skatt, jf. 
St.prp. nr. 1 (2008-2009) for Olje- og energideparte
mentet. På denne bakgrunn foreslås bevilgningen 
til utbyttet fra Statnett SF for regnskapsåret 2009 
redusert med 48 mill. kroner, fra 180 til 132 mill. 
kroner. Vedtak om utbytte fattes på Statnett SFs fo
retaksmøte i juni 2010. 

Kap. 5685	 Aksjer i Statoil ASA 

Post 85 Utbytte 

Staten eier 67 pst. av aksjene i Statoil ASA. Konser
nets overskudd for 2009 ble 17 715 mill. kroner. 
Styret i Statoil ASA bestemte i 2010 å endre Statoils 
utbyttepolitikk. I selskapets nye utbyttepolitikk he
ter det at det er Statoils ambisjon å øke årlig utbyt
tebetaling, målt i norske kroner per aksje, i takt 
med den langsiktige underliggende inntjeningen. 
Styret vil vurdere forhold som forventet kontant
strøm, investeringsplaner, finansieringsbehov og 
nødvendig finansiell fleksibilitet ved fastsettelse av 
årlig utbyttenivå. I tillegg til å betale kontantutbyt
te, vil Statoil også vurdere tilbakekjøp av aksjer 
som et middel for å øke aksjonærenes totalavkast
ning. 

For regnskapsåret 2009 har styret i Statoil ASA 
foreslått et kontantutbytte på 6,00 kroner per aksje, 
mot et samlet kontantutbytte for regnskapsåret 
2008 på 7,25 kroner per aksje. Kontantutbyttet for 
2008 var basert på selskapets tidligere utbyttepoli
tikk, og bestod av 4,40 kroner per aksje i ordinært 
utbytte og et ekstraordinært utbytte på 2,85 kroner 
per aksje. Utbytte for 2009 utgjør om lag 104 pst. av 
overskuddet. 

Vedtak om utbytte blir fattet på selskapets gene
ralforsamling 19. mai 2010. Den norske stat eier i 
dag 2 136 393 559 aksjer i Statoil ASA. Totalt utbyt
te fra statens aksjer i Statoil ASA beløper seg der-
med til om lag 12 818 mill. kroner. 

På denne bakgrunn reduseres bevilgningen for 
2010 knyttet til utbytte fra Statoil ASA for regn
skapsåret 2009 med 2 671 mill. kroner, fra 15 489 
mill. kroner til 12 818 mill. kroner. 

Finansdepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbud
sjettet 2010. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 
i samsvar med et vedlagt forslag. 



114 Prop. 125 S 2009–2010 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 

Forslag 

til vedtak om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet 2010 

I 
I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen: 
(NY) 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med 1 500 000 
20 Statsministerens kontor: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 000 000 
fra kr 85 300 000 til kr 86 300 000 

21 Statsrådet: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 7 625 000 

fra kr 154 700 000 til kr 147 075 000 
61 Høyesterett: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 965 000 
fra kr 72 983 000 til kr 73 948 000 

100 Utenriksdepartementet: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 1 910 000 

fra kr 1 699 612 000 til kr 1 697 702 000 
103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 7 625 000 
fra kr 25 534 000 til kr 33 159 000 

116 Deltaking i internasjonale organisasjoner: 
72 EØS-finansieringsordningen, kan overføres, nedsettes med 277 000 000 

fra kr 1 615 000 000 til kr 1 338 000 000 
73 Den norske finansieringsordningen, kan overføres, nedsettes med 198 000 000 

fra kr 1 460 000 000 til kr 1 262 000 000 
(NY) 75 EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, bevilges med 14 900 000 
(NY) 76 Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, bevilges med 13 000 000 
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad): 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 000 000 
fra kr 199 936 000 til kr 200 936 000 

160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling: 
72 Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med 1 000 000 

fra kr 8 000 000 til kr 7 000 000 
161 Næringsutvikling: 

70 Næringsutvikling, kan overføres, forhøyes med 44 000 000 
fra kr 309 000 000 til kr 353 000 000 

75 NORFUND – tapsavsetting, forhøyes med 11 000 000 
fra kr 143 750 000 til kr 154 750 000 

95 NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland, 
forhøyes med 33 000 000 
fra kr 441 250 000 til kr 474 250 000 
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Kap. Post Formål Kroner 

162 Overgangsbistand (gap): 
70 Overgangsbistand (gap), kan overføres, forhøyes med 50 000 000 

fra kr 499 000 000 til kr 549 000 000 
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter: 

70 Naturkatastrofer, kan overføres, forhøyes med 40 000 000 
fra kr 335 000 000 til kr 375 000 000 

71 Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med 102 000 000 
fra kr 2 020 600 000 til kr 2 122 600 000 

72 Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med 20 000 000 
fra kr 187 000 000 til kr 207 000 000 

165 Forskning, kompetanseheving og evaluering: 
71 Faglig samarbeid, kan overføres, forhøyes med 5 000 000 

fra kr 270 000 000 til kr 275 000 000 
166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 10 000 000 
fra kr 39 867 000 til kr 49 867 000 

73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres, nedsettes med 10 000 000 
fra kr 2 107 700 000 til kr 2 097 700 000 

167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA): 
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 655 431 000 

fra kr 2 879 969 000 til kr 2 224 538 000 
171 Multilaterale finansinstitusjoner: 

72 Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, forhøyes med 100 431 000 
fra kr 394 500 000 til kr 494 931 000 

200 Kunnskapsdepartementet: 
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 571 000 

fra kr 17 311 000 til kr 17 882 000 
224 Senter for IKT i utdanningen: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 8 585 000 
fra kr 51 034 000 til kr 59 619 000 

225 Tiltak i grunnopplæringen: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 7 397 000 

fra kr 131 110 000 til kr 138 507 000 
64 Tilskudd til opplæring av barn og unge asylsøkere, nedsettes med 102 259 000 

fra kr 261 618 000 til kr 159 359 000 
72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram, forhøyes med 720 000 

fra kr 3 310 000 til kr 4 030 000 
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen: 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med 7 397 000 
fra kr 1 043 566 000 til kr 1 036 169 000 

228 Tilskudd til private skoler mv.: 
72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, 

overslagsbevilgning, nedsettes med 3 991 000 
fra kr 201 822 000 til kr 197 831 000 

231 Barnehager: 
60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, nedsettes med 59 500 000 

fra kr 19 677 908 000 til kr 19 618 408 000 
61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med 13 500 000 

fra kr 189 600 000 til kr 176 100 000 
62 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage, 

forhøyes med 6 180 000 
fra kr 855 724 000 til kr 861 904 000 
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Kap. Post Formål Kroner 

64 Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med 3 500 000 
fra kr 42 000 000 til kr 38 500 000 

65 Skjønnsmidler til barnehager, nedsettes med 46 000 000 
fra kr 5 805 706 000 til kr 5 759 706 000 

255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.: 
70 Holocaustsenteret, forhøyes med 2 000 000 

fra kr 23 200 000 til kr 25 200 000 
257 Program for basiskompetanse i arbeidslivet: 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 10 000 000 
fra kr 79 804 000 til kr 89 804 000 

260 Universiteter og høyskoler: 
50 Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med 3 666 000 

fra kr 22 554 756 000 til kr 22 551 090 000 
280 Felles administrative enheter: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 000 000 
fra kr 49 100 000 til kr 51 100 000 

281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler: 
75 UNINETT, forhøyes med 60 000 000 

fra kr 22 548 000 til kr 82 548 000 
288 Internasjonale samarbeidstiltak: 

72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med 4 865 000 
fra kr 196 887 000 til kr 201 752 000 

73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med 125 629 000 
fra kr 1 235 864 000 til kr 1 110 235 000 

74 Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, 
nedsettes med 461 000 
fra kr 4 977 000 til kr 4 516 000 

310 Tilskudd til trossamfunn m.m.: 
70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, forhøyes med 699 000 

fra kr 157 698 000 til kr 158 397 000 
315 Frivillighetsformål: 
(NY) 82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, kan overføres, 

bevilges med 50 000 000 
334 Film- og medieformål: 

50 Filmfondet, kan nyttes under post 71, nedsettes med 1 350 000 
fra kr 367 857 000 til kr 366 507 000 

71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med 1 350 000 
fra kr 24 101 000 til kr 25 451 000 

400 Justisdepartementet: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 473 000 

fra kr 311 941 000 til kr 315 414 000 
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med 60 000 

fra kr 7 585 000 til kr 7 645 000 
410 Tingrettene og lagmannsrettene: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 54 420 000 
fra kr 1 448 866 000 til kr 1 503 286 000 

21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 9 000 000 
fra kr 59 589 000 til kr 68 589 000 

414 Forliksråd og andre domsutgifter: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 10 000 000 

fra kr 122 259 000 til kr 112 259 000 
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Kap. Post Formål Kroner 

430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 23 400 000 

fra kr 3 230 179 000 til kr 3 206 779 000 
60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres, 

forhøyes med 11 816 000 
fra kr 38 184 000 til kr 50 000 000 

432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS): 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 400 000 

fra kr 161 837 000 til kr 165 237 000 
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten: 

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med 42 658 000 
fra kr 8 924 155 000 til kr 8 966 813 000 

21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 18 100 000 
fra kr 170 804 000 til kr 188 904 000 

441 Oslo politidistrikt: 
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med 7 900 000 

fra kr 1 807 632 000 til kr 1 815 532 000 
448 Grensekommissæren: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 271 000 
fra kr 5 264 000 til kr 6 535 000 

450 Sivile vernepliktige: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 5 970 000 

fra kr 58 954 000 til kr 52 984 000 
451 Samfunnssikkerhet og beredskap: 

1 Driftsutgifter, nedsettes med 3 000 000 
fra kr 543 432 000 til kr 540 432 000 

455 Redningstjenesten: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 700 000 

fra kr 629 578 000 til kr 628 878 000 
72 Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester, forhøyes med 700 000 

fra kr 87 776 000 til kr 88 476 000 
456 Direktoratet for nødkommunikasjon: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 11 990 000 
fra kr 261 317 000 til kr 273 307 000 

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med 204 040 000 
fra kr 127 586 000 til kr 331 626 000 

460 Spesialenheten for politisaker: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 060 000 

fra kr 30 867 000 til kr 31 927 000 
462 Tinglysing: 

1 Driftsutgifter, nedsettes med 182 771 000 
fra kr 182 771 000 til kr 0 

467 Norsk Lovtidend: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 293 000 

fra kr 3 114 000 til kr 4 407 000 
470 Fri rettshjelp: 

72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med 1 060 000 
fra kr 36 251 000 til kr 35 191 000 

471 Statens erstatningsansvar: 
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med 20 000 000 

fra kr 117 692 000 til kr 97 692 000 
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Kap. Post Formål Kroner 

474 Konfliktråd: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 015 000 

fra kr 55 891 000 til kr 56 906 000 
480 Svalbardbudsjettet: 

50 Tilskudd, forhøyes med 4 000 
fra kr 112 977 000 til kr 112 981 000 

490 Utlendingsdirektoratet: 
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, 

nedsettes med 322 867 000 
fra kr 2 756 867 000 til kr 2 434 000 000 

22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med 25 000 000 
fra kr 89 813 000 til kr 64 813 000 

60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og 
flyktninger, nedsettes med 26 234 000 
fra kr 235 220 000 til kr 208 986 000 

70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60, 
nedsettes med 40 520 000 
fra kr 591 100 000 til kr 550 580 000 

72 Retur og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, forhøyes med 28 300 000 
fra kr 50 104 000 til kr 78 404 000 

73 Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, 
forhøyes med 950 000 
fra kr 6 140 000 til kr 7 090 000 

75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med 1 903 000 
fra kr 12 800 000 til kr 14 703 000 

500 Kommunal- og regionaldepartementet: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 6 219 000 

fra kr 142 800 000 til kr 149 019 000 
571 Rammetilskudd til kommuner: 

60 Innbyggertilskudd, forhøyes med 7 300 000 
fra kr 50 600 896 000 til kr 50 608 196 000 

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner: 
60 Innbyggertilskudd, forhøyes med 14 000 000 

fra kr 24 652 511 000 til kr 24 666 511 000 
581 Bolig- og bomiljøtiltak: 

61 Husleietilskudd, nedsettes med 17 100 000 
fra kr 21 500 000 til kr 4 400 000 

75 Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger, kan overføres, 
forhøyes med 41 500 000 
fra kr 896 100 000 til kr 937 600 000 

582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg: 
60 Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg, kan overføres, 

nedsettes med 50 000 000 
fra kr 485 300 000 til kr 435 300 000 

61 Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, nedsettes med 27 300 000 
fra kr 61 400 000 til kr 34 100 000 

586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser: 
63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med 50 000 000 

fra kr 1 211 100 000 til kr 1 161 100 000 
64 Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med 132 900 000 

fra kr 901 250 000 til kr 768 350 000 
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Kap. Post Formål Kroner 

600 Arbeidsdepartementet: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 3 588 000 

fra kr 158 101 000 til kr 154 513 000 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med 3 200 000 

fra kr 3 200 000 til kr 0 
601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.: 

21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 2 785 000 
fra kr 54 409 000 til kr 51 624 000 

70 Tilskudd, forhøyes med 2 785 000 
fra kr 22 721 000 til kr 25 506 000 

605 Arbeids- og velferdsetaten: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 7 500 000 

fra kr 9 265 901 000 til kr 9 258 401 000 
611 Pensjoner av statskassen: 

1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med 700 000 
fra kr 21 600 000 til kr 20 900 000 

612 Tilskudd til Statens Pensjonskasse: 
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med 550 000 000 

fra kr 8 048 000 000 til kr 7 498 000 000 
(NY) 22 Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med 3 000 000 

70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, 
nedsettes med 6 000 000 
fra kr 90 000 000 til kr 84 000 000 

613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden: 
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med 19 000 000 

fra kr 754 000 000 til kr 773 000 000 
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, 

forhøyes med 1 000 000 
fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000 

614 Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 7 000 000 

fra kr 31 000 000 til kr 38 000 000 
90 Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med 2 500 000 000 

fra kr 6 000 000 000 til kr 8 500 000 000 
615 Yrkesskadeforsikring: 

1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med 7 000 000 
fra kr 92 000 000 til kr 85 000 000 

616 Gruppelivsforsikring: 
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med 11 000 000 

fra kr 131 000 000 til kr 142 000 000 
621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering: 

21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 2 065 000 
fra kr 33 990 000 til kr 36 055 000 

63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, nedsettes med 2 065 000 
fra kr 175 940 000 til kr 173 875 000 

634 Arbeidsmarkedstiltak: 
21 Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, forhøyes med 3 800 000 

fra kr 71 880 000 til kr 75 680 000 
76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, forhøyes med 247 000 000 

fra kr 7 207 820 000 til kr 7 454 820 000 
635 Ventelønn: 

1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med 20 000 000 
fra kr 210 000 000 til kr 190 000 000 
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Kap. Post Formål Kroner 

640 Arbeidstilsynet: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 500 000 

fra kr 415 700 000 til kr 415 200 000 
646 Pionerdykkere i Nordsjøen: 
(NY) 70 Tilskudd til pionerdykkere, overslagsbevilgning, bevilges med 15 000 000 
664 Pensjonstrygden for sjømenn: 

70 Tilskudd, nedsettes med 57 000 000 
fra kr 535 000 000 til kr 478 000 000 

666 Avtalefestet pensjon (AFP): 
70 Tilskudd, forhøyes med 100 000 000 

fra kr 1 415 000 000 til kr 1 515 000 000 
702 Beredskap: 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, nedsettes 
med 70 915 000 
fra kr 70 915 000 til kr 0 

710 Nasjonalt folkehelseinstitutt: 
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 178 100 000 

fra kr 709 104 000 til kr 531 004 000 
718 Rusmiddelforebygging: 

21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 2 300 000 
fra kr 77 969 000 til kr 75 669 000 

719 Annet folkehelsearbeid: 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, nedsettes 

med 600 000 
fra kr 50 301 000 til kr 49 701 000 

720 Helsedirektoratet: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 34 600 000 

fra kr 732 421 000 til kr 767 021 000 
721 Statens helsetilsyn: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 500 000 
fra kr 84 771 000 til kr 86 271 000 

729 Pasient- og brukerombud: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 1 000 000 

fra kr 54 062 000 til kr 53 062 000 
732 Regionale helseforetak: 

72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, nedsettes med 3 800 000 
fra kr 40 409 437 000 til kr 40 405 637 000 

73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med 1 300 000 
fra kr 14 057 339 000 til kr 14 056 039 000 

74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, nedsettes med 1 000 000 
fra kr 10 718 406 000 til kr 10 717 406 000 

75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, nedsettes med 900 000 
fra kr 9 511 682 000 til kr 9 510 782 000 

77 Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med 5 000 000 
fra kr 2 313 459 000 til kr 2 308 459 000 

733 Habilitering og rehabilitering: 
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med 900 000 

fra kr 17 719 000 til kr 16 819 000 
72 Kjøp av opptrening mv., kan overføres, nedsettes med 200 000 

fra kr 41 160 000 til kr 40 960 000 
734 Særskilte tilskudd til psykiske helse-og rustiltak: 

71 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede, forhøyes med 15 000 000 
fra kr 65 461 000 til kr 80 461 000 
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72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med 1 500 000 
fra kr 52 448 000 til kr 50 948 000 

751 Legemiddeltiltak: 
70 Tilskudd, nedsettes med 1 000 000 

fra kr 57 377 000 til kr 56 377 000 
761 Omsorgstjeneste: 

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med 21 400 000 
fra kr 140 872 000 til kr 119 472 000 

60 Kompetansetiltak i kommunene, kan overføres, nedsettes med 12 600 000 
fra kr 193 555 000 til kr 180 955 000 

67 Utviklingstiltak, forhøyes med 72 500 000 
fra kr 36 882 000 til kr 109 382 000 

763 Rustiltak: 
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med 400 000 

fra kr 63 500 000 til kr 63 100 000 
764 Psykisk helse: 

72 Utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med 4 300 000 
fra kr 413 543 000 til kr 409 243 000 

770 Tannhelsetjeneste: 
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med 6 000 000 

fra kr 60 682 000 til kr 66 682 000 
781 Forsøk og utvikling mv.: 

21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 31 900 000 
fra kr 59 315 000 til kr 91 215 000 

783 Personell: 
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med 19 387 000 

fra kr 2 023 000 til kr 21 410 000 
61 Turnustjeneste, nedsettes med 24 537 000 

fra kr 143 037 000 til kr 118 500 000 
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med 5 150 000 

fra kr 22 766 000 til kr 27 916 000 
800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 719 000 
fra kr 136 598 000 til kr 137 317 000 

821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: 
60 Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med 281 095 000 

fra kr 4 226 450 000 til kr 3 945 355 000 
822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: 

60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere, nedsettes med 72 023 000 
fra kr 1 679 686 000 til kr 1 607 663 000 

840 Krisetiltak: 
(NY) 62 Tilskudd til kommuner, bevilges med 10 500 000 

70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, 
nedsettes med 10 500 000 
fra kr 23 402 000 til kr 12 902 000 

844 Kontantstøtte: 
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med 22 000 000 

fra kr 1 418 000 000 til kr 1 440 000 000 
845 Barnetrygd: 

70 Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med 70 000 000 
fra kr 14 820 000 000 til kr 14 890 000 000 
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846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.: 
70 Tilskudd, forhøyes med 1 000 000 

fra kr 15 108 000 til kr 16 108 000 
847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne: 

71 Tiltak for økt tilgjenglighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes 
under post 21, nedsettes med 1 000 000 
fra kr 20 484 000 til kr 19 484 000 

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet: 
64 Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, 

overslagsbevilgning, forhøyes med 52 969 000 
fra kr 185 752 000 til kr 238 721 000 

855 Statlig forvaltning av barnevernet: 
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med 90 000 000 

fra kr 3 114 157 000 til kr 3 204 157 000 
856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere: 

1 Driftsutgifter, nedsettes med 148 200 000 
fra kr 580 500 000 til kr 432 300 000 

858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: 
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 9 500 000 

fra kr 19 198 000 til kr 9 698 000 
904 Brønnøysundregistrene: 

22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med 40 000 000 
fra kr 213 500 000 til kr 253 500 000 

909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk: 
73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med 50 000 000 

fra kr 1 750 000 000 til kr 1 700 000 000 
920 Norges forskningsråd: 

50 Tilskudd, forhøyes med 20 000 000 
fra kr 1 307 000 000 til kr 1 327 000 000 

922 Romvirksomhet: 
50 Norsk Romsenter, forhøyes med 4 300 000 

fra kr 43 100 000 til kr 47 400 000 
70 Kontingent i European Space Agency (ESA), nedsettes med 15 200 000 

fra kr 145 400 000 til kr 130 200 000 
73 Galileo, nedsettes med 4 300 000 

fra kr 124 200 000 til kr 119 900 000 
950 Forvaltning av statlig eierskap: 
(NY) 70 Tilskudd til avskriving av aksjekapital, Venturefondet AS, bevilges med 13 400 000 

96 Aksjer, forhøyes med 2 700 000 
fra kr 580 000 000 til kr 582 700 000 

1000 Fiskeri- og kystdepartementet: 
71 Tilskudd til kystkultur, kan overføres, forhøyes med 1 000 000 

fra kr 8 250 000 til kr 9 250 000 
1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU: 

71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med 1 000 000 
fra kr 22 850 000 til kr 21 850 000 

1030 Fiskeridirektoratet: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 050 000 

fra kr 331 900 000 til kr 332 950 000 
1062 Kystverket: 

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med 10 000 000 
fra kr 1 356 300 000 til kr 1 366 300 000 
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21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 34 000 000 
fra kr 120 700 000 til kr 154 700 000 

1100 Landbruks- og matdepartementet: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 240 000 

fra kr 128 320 000 til kr 128 560 000 
45 Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, 

kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med 5 260 000 
fra kr 2 835 000 til kr 8 095 000 

1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet: 
51 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk, 

forhøyes med 452 000 
fra kr 65 440 000 til kr 65 892 000 

52 Støtte til fagsentrene, Bioforsk, nedsettes med 2 300 000 
fra kr 19 017 000 til kr 16 717 000 

1143 Statens landbruksforvaltning: 
72 Erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med 1 000 000 

fra kr 302 000 til kr 1 302 000 
1144 Regionale og lokale tiltak i landbruket: 

77 Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres, forhøyes med 2 300 000 
fra kr 4 292 000 til kr 6 592 000 

1147 Reindriftsforvaltningen: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 100 000 

fra kr 39 519 000 til kr 41 619 000 
45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med 700 000 

fra kr 6 958 000 til kr 6 258 000 
71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres, nedsettes med 1 400 000 

fra kr 10 304 000 til kr 8 904 000 
1313 Luftfartstilsynet: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 500 000 
fra kr 168 300 000 til kr 168 800 000 

1320 Statens vegvesen: 
23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, 

kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med 70 000 000 
fra kr 6 178 600 000 til kr 6 248 600 000 

29 Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og 
post 30, forhøyes med 59 000 000 
fra kr 441 000 000 til kr 500 000 000 

30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, 
post 31 og post 72, forhøyes med 130 000 000 
fra kr 5 110 400 000 til kr 5 240 400 000 

61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med 3 000 000 
fra kr 28 000 000 til kr 25 000 000 

72 Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og 
post 30, nedsettes med 700 000 
fra kr 436 000 000 til kr 435 300 000 

1330 Særskilte transporttiltak: 
70 Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes, forhøyes 

med 26 200 000 
fra kr 298 000 000 til kr 324 200 000 

75 Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser, nedsettes med 15 000 000 
fra kr 20 000 000 til kr 5 000 000 
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1350 Jernbaneverket: 
23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med 260 000 000 

fra kr 4 387 000 000 til kr 4 647 000 000 
30 Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, nedsettes med 50 000 000 

fra kr 3 763 600 000 til kr 3 713 600 000 
31 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, kan overføres, forhøyes med 64 000 000 

fra kr 130 000 000 til kr 194 000 000 
1400 Miljøverndepartementet: 

71 Internasjonale organisasjoner, forhøyes med 407 000 
fra kr 42 777 000 til kr 43 184 000 

1427 Direktoratet for naturforvaltning: 
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, forhøyes med 15 000 000 

fra kr 36 405 000 til kr 51 405 000 
35 Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres, forhøyes med 60 000 000 

fra kr 134 981 000 til kr 194 981 000 
1441 Klima- og forurensningsdirektoratet: 

22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med 3 387 000 
fra kr 5 332 000 til kr 1 945 000 

1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur: 

(NY) 1 Driftsutgifter, bevilges med 182 521 000 
1471 Norsk Polarinstitutt: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 33 087 000 
fra kr 146 418 000 til kr 179 505 000 

1474 Senter for klima og miljø: 
1 Driftsutgifter, kan nyttes under postene 50 og 70, nedsettes med 14 800 000 

fra kr 17 000 000 til kr 2 200 000 
(NY) 50 Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 

70, bevilges med 5 000 000 
(NY) 70 Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 

50, bevilges med 9 800 000 
1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet: 

1 Driftsutgifter, nedsettes med 433 000 
fra kr 171 569 000 til kr 171 136 000 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 45 000 000 
fra kr 64 605 000 til kr 109 605 000 

1510 Fylkesmannsembetene: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 5 500 000 

fra kr 1 208 018 000 til kr 1 213 518 000 
1520 Departementenes servicesenter: 

22 Fellesutgifter regjeringskvartalet, forhøyes med 1 600 000 
fra kr 81 818 000 til kr 83 418 000 

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med 4 700 000 
fra kr 43 871 000 til kr 48 571 000 

1550 Konkurransetilsynet: 
23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med 2 000 000 

fra kr 5 387 000 til kr 7 387 000 
1560 Direktoratet for forvaltning og IKT: 

23 Elektronisk ID, kan overføres, forhøyes med 13 000 000 
fra kr 60 960 000 til kr 73 960 000 

1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen: 
33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med 92 378 000 

fra kr 773 000 000 til kr 680 622 000 
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36 Kunstnerisk utsmykking, kan overføres, forhøyes med 5 300 000 
fra kr 13 000 000 til kr 18 300 000 

1581 Eiendommer til kongelige formål: 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med 3 000 000 

fra kr 20 908 000 til kr 23 908 000 
1582 Utvikling av Fornebuområdet: 
(NY) 70 Erstatninger og oppgjør, kan overføres, bevilges med 520 000 
1590 Kirkelig administrasjon: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 6 000 000 
fra kr 159 476 000 til kr 165 476 000 

1610 Toll- og avgiftsetaten: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 430 000 

fra kr 1 279 600 000 til kr 1 280 030 000 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med 17 500 000 

fra kr 83 600 000 til kr 66 100 000 
1618 Skatteetaten: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 39 500 000 
fra kr 4 260 300 000 til kr 4 299 800 000 

1632 Kompensasjon for merverdiavgift: 
61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, 

nedsettes med 200 000 000 
fra kr 13 900 000 000 til kr 13 700 000 000 

72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, 
nedsettes med 30 000 000 
fra kr 1 445 000 000 til kr 1 415 000 000 

1634 Statens innkrevingssentral: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 4 146 000 

fra kr 238 200 000 til kr 242 346 000 
1638 Kjøp av klimakvoter: 

21 Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med 1 085 000 000 
fra kr 1 220 000 000 til kr 135 000 000 

1645 Statens finansfond: 
70 Tilskudd til drift, nedsettes med 20 000 000 

fra kr 30 000 000 til kr 10 000 000 
1700 Forsvarsdepartementet: 

1 Driftsutgifter, nedsettes med 1 500 000 
fra kr 319 823 000 til kr 318 323 000 

73 Forskning og utvikling, kan overføres, nedsettes med 2 000 000 
fra kr 17 794 000 til kr 15 794 000 

1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg: 
24 Driftsresultat, forhøyes med 151 338 000 

fra kr -1 019 000 000 til kr -867 662 000 
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, nedsettes med 24 000 000 

fra kr 1 609 630 000 til kr 1 585 630 000 
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 043 000 
fra kr 335 189 000 til kr 338 232 000 

43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med 1 500 000 
fra kr 18 000 000 til kr 16 500 000 

71 Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med 843 000 
fra kr 64 854 000 til kr 64 011 000 

78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med 29 300 000 
fra kr 265 000 000 til kr 235 700 000 
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1720 Felles ledelse og kommandoapparat: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 103 876 000 

fra kr 2 642 083 000 til kr 2 538 207 000 
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 000 000 
fra kr 112 074 000 til kr 115 074 000 

1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 174 533 000 

fra kr 1 715 903 000 til kr 1 890 436 000 
50 Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med 5 766 000 

fra kr 130 597 000 til kr 124 831 000 
70 Renter låneordning, kan overføres, nedsettes med 2 836 000 

fra kr 5 964 000 til kr 3 128 000 
1731 Hæren: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 411 404 000 
fra kr 4 561 305 000 til kr 4 972 709 000 

1732 Sjøforsvaret: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 12 559 000 

fra kr 3 158 848 000 til kr 3 146 289 000 
1733 Luftforsvaret: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 44 389 000 
fra kr 3 725 002 000 til kr 3 769 391 000 

1734 Heimevernet: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 12 862 000 

fra kr 1 001 921 000 til kr 1 014 783 000 
1735 Etterretningstjenesten: 

21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 2 247 000 
fra kr 913 339 000 til kr 911 092 000 

1740 Forsvarets logistikkorganisasjon: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 327 822 000 

fra kr 3 081 345 000 til kr 2 753 523 000 
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg: 

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, nedsettes med 166 729 000 
fra kr 1 027 627 000 til kr 860 898 000 

1790 Kystvakten: 
1 Driftsutgifter, nedsettes med 2 306 000 

fra kr 945 090 000 til kr 942 784 000 
1791 Redningshelikoptertjenesten: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 111 000 
fra kr 478 322 000 til kr 478 433 000 

1792 Norske styrker i utlandet: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 54 160 000 

fra kr 1 465 049 000 til kr 1 519 209 000 
1795 Kulturelle og allmennyttige formål: 

1 Driftsutgifter, nedsettes med 21 761 000 
fra kr 274 023 000 til kr 252 262 000 

1800 Olje- og energidepartementet: 
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 910 000 

fra kr 141 908 000 til kr 143 818 000 
1810 Oljedirektoratet: 

1 Driftsutgifter, forhøyes med 7 000 000 
fra kr 206 200 000 til kr 213 200 000 
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21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 30 000 000 
fra kr 63 000 000 til kr 93 000 000 

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat: 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 1 100 000 

fra kr 64 650 000 til kr 65 750 000 
1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon: 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 3 000 000 
fra kr 34 500 000 til kr 37 500 000 

50 Overføring til Energifondet, nedsettes med 1 000 000 
fra kr 956 000 000 til kr 955 000 000 

74 Naturgass, kan overføres, nedsettes med 26 000 000 
fra kr 26 000 000 til kr 0 

1830 Forskning: 
50 Norges forskningsråd, forhøyes med 50 000 000 

fra kr 741 000 000 til kr 791 000 000 
1833 CO2-håndtering: 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med 560 000 000 
fra kr 1 358 000 000 til kr 798 000 000 

30 Investeringer, kan overføres, nedsettes med 1 822 000 000 
fra kr 1 822 000 000 til kr 0 

(NY) 72 Lån til TCM DA, bevilges med 2 260 000 000 
2309 Tilfeldige utgifter: 

1 Driftsutgifter, nedsettes med 650 000 000 
fra kr 11 531 755 000 til kr 10 881 755 000 

2410 Statens lånekasse for utdanning: 
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med 116 939 000 

fra kr 4 428 439 000 til kr 4 545 378 000 
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med 4 480 000 

fra kr 2 733 815 000 til kr 2 729 335 000 
71 Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med 71 024 000 

fra kr 451 576 000 til kr 522 600 000 
72 Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 101 188 000 

fra kr 861 700 000 til kr 760 512 000 
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med 33 080 000 

fra kr 370 120 000 til kr 403 200 000 
74 Tap på utlån, forhøyes med 5 100 000 

fra kr 334 900 000 til kr 340 000 000 
90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med 576 737 000 

fra kr 16 403 876 000 til kr 16 980 613 000 
2412 Husbanken: 

90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, forhøyes med 234 200 000 
fra kr 14 008 100 000 til kr 14 242 300 000 

2415 Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak: 
(NY) 50 Tapsavsetning garantier, bevilges med 107 500 000 
2421 Innovasjon Norge: 

50 Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med 77 000 000 
fra kr 383 000 000 til kr 460 000 000 

51 Tapsfond, såkornkapitalfond, forhøyes med 23 800 000 
fra kr 10 000 000 til kr 33 800 000 

71 Nettverk, profilering og reiseliv – programmer, kan overføres, forhøyes med 8 000 000 
fra kr 405 000 000 til kr 413 000 000 

72 Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, forhøyes med 20 000 000 
fra kr 265 000 000 til kr 285 000 000 
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73 Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres, 
nedsettes med 40 000 000 
fra kr 40 000 000 til kr 0 

2426 SIVA SF: 
70 Tilskudd, kan overføres, forhøyes med 25 000 000 

fra kr 37 700 000 til kr 62 700 000 
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten: 

30 Investeringer, forhøyes med 1 000 000 000 
fra kr 23 000 000 000 til kr 24 000 000 000 

50 Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond, forhøyes med 194 000 000 
fra kr 1 400 000 000 til kr 1 594 000 000 

2442 Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen: 
(NY) 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med 102 500 000 
2445 Statsbygg: 

24 Driftsresultat: 
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -3 393 100 000 
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 1 299 847 000 
3 Avskrivninger 618 000 000 
4 Renter av statens kapital 53 500 000 
5 Til investeringsformål 916 545 000 
6 Til reguleringsfondet -23 248 000 

-528 456 000 

33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med 89 100 000 
fra kr 908 800 000 til kr 819 700 000 

34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med 310 000 000 
fra kr 787 523 000 til kr 477 523 000 

2470 Statens pensjonskasse: 
24 Driftsresultat: 

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -462 290 000 
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 386 526 000 
3 Avskrivninger 54 774 000 
4 Renter av statens kapital 16 949 000 
5 Til investeringsformål 18 069 000 

14 028 000 

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med 60 000 000 
fra kr 285 943 000 til kr 345 943 000 

2530 Foreldrepenger: 
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med 338 500 000 

fra kr 13 351 500 000 til kr 13 690 000 000 
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, forhøyes med 10 000 000 

fra kr 75 000 000 til kr 85 000 000 
2541 Dagpenger: 

70 Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 940 000 000 
fra kr 13 140 000 000 til kr 12 200 000 000 

2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.: 
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, 

forhøyes med 100 000 000 
fra kr 850 000 000 til kr 950 000 000 
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2620 Stønad til enslig mor eller far: 
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 190 000 000 

fra kr 2 722 000 000 til kr 2 532 000 000 
2650 Sykepenger: 

70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, forhøyes med 590 000 000 
fra kr 32 840 000 000 til kr 33 430 000 000 

71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med 70 000 000 
fra kr 1 970 000 000 til kr 1 900 000 000 

2651 Ytelser under arbeidsavklaring: 
70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med 261 000 000 

fra kr 27 579 000 000 til kr 27 840 000 000 
2655 Uførhet: 

70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 160 000 000 
fra kr 19 820 000 000 til kr 19 660 000 000 

71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 210 000 000 
fra kr 31 270 000 000 til kr 31 060 000 000 

72 Særtillegg, overslagsbevilgning, forhøyes med 100 000 000 
fra kr 1 904 000 000 til kr 2 004 000 000 

73 Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 40 000 000 
fra kr 40 000 000 til kr 0 

2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.: 
74 Tilskudd til biler, nedsettes med 170 000 000 

fra kr 1 045 000 000 til kr 875 000 000 
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med 180 000 000 

fra kr 3 049 300 000 til kr 2 869 300 000 
2670 Alderdom: 

71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med 190 000 000 
fra kr 68 777 000 000 til kr 68 967 000 000 

2690 Diverse utgifter: 
70 Sykestønadsutgifter i utlandet, forhøyes med 55 000 000 

fra kr 125 000 000 til kr 180 000 000 
2751 Legemidler mv.: 

70 Legemidler, nedsettes med 200 000 000 
fra kr 7 913 500 000 til kr 7 713 500 000 

2752 Refusjon av egenbetaling: 
70 Egenandelstak 1, forhøyes med 6 000 000 

fra kr 3 818 400 000 til kr 3 824 400 000 
2790 Andre helsetiltak: 

70 Bidrag, lokalt, forhøyes med 8 000 000 
fra kr 217 300 000 til kr 225 300 000 
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Inntekter: 

Kap. Post Formål Kroner 

3225 Tiltak i grunnopplæringen: 
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 65 580 000 

fra kr 141 275 000 til kr 75 695 000 
3280 Felles administrative enheter: 

2 Salgsinntekter m.v., forhøyes med 2 000 000 
fra kr 10 000 til kr 2 010 000 

3288 Internasjonale samarbeidstiltak: 
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 80 000 

fra kr 4 752 000 til kr 4 672 000 
3410 Rettsgebyr: 

1 Rettsgebyr, forhøyes med 12 000 000 
fra kr 158 739 000 til kr 170 739 000 

3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten: 
6 Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med 3 577 000 

fra kr 89 852 000 til kr 86 275 000 
8 Gebyr – ID-kort, nedsettes med 14 250 000 

fra kr 14 250 000 til kr 0 
3451 Samfunnssikkerhet og beredskap: 

3 Diverse inntekter, nedsettes med 5 000 000 
fra kr 28 283 000 til kr 23 283 000 

3462 Tinglysing: 
1 Gebyrinntekter, borettsregister, nedsettes med 51 760 000 

fra kr 51 760 000 til kr 0 
2 Gebyrinntekter, fast eiendom, nedsettes med 928 800 000 

fra kr 928 800 000 til kr 0 
3470 Fri rettshjelp: 

1 Tilkjente saksomkostninger m.m., nedsettes med 1 000 000 
fra kr 2 232 000 til kr 1 232 000 

3490 Utlendingsdirektoratet: 
1 Retur og tilbakevending av flyktninger, ODA-godkjente utgifter, 

forhøyes med 25 300 000 
fra kr 50 104 000 til kr 75 404 000 

3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, 
forhøyes med 2 056 000 
fra kr 12 500 000 til kr 14 556 000 

4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 425 484 000 
fra kr 1 942 374 000 til kr 1 516 890 000 

6 Gjenbosetting av flyktninger – støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, 
forhøyes med 950 000 
fra kr 6 140 000 til kr 7 090 000 

3605 Arbeids- og velferdsetaten: 
1 Administrasjonsvederlag, forhøyes med 12 000 000 

fra kr 9 000 000 til kr 21 000 000 
3614 Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse: 

1 Gebyrinntekter, lån, forhøyes med 5 000 000 
fra kr 18 000 000 til kr 23 000 000 

90 Tilbakebetaling av lån, forhøyes med 900 000 000 
fra kr 3 500 000 000 til kr 4 400 000 000 

3615 Yrkesskadeforsikring: 
1 Premieinntekter, forhøyes med 10 000 000 

fra kr 136 000 000 til kr 146 000 000 
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3616 Gruppelivsforsikring: 
1 Premieinntekter, forhøyes med 4 000 000 

fra kr 98 000 000 til kr 102 000 000 
3635 Ventelønn: 

1 Refusjon statlig virksomhet mv., nedsettes med 4 000 000 
fra kr 53 000 000 til kr 49 000 000 

85 Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, nedsettes med 300 000 
fra kr 2 200 000 til kr 1 900 000 

3732 Regionale helseforetak: 
86 Driftskreditter, forhøyes med 68 000 000 

fra kr 500 000 000 til kr 568 000 000 
3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: 

1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, 
forhøyes med 4 120 000 
fra kr 74 000 000 til kr 78 120 000 

3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: 
1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 63 159 000 

fra kr 175 731 000 til kr 112 572 000 
3854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet: 

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 19 171 000 
fra kr 51 917 000 til kr 32 746 000 

3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere: 
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 113 462 000 

fra kr 424 928 000 til kr 311 466 000 
3904 Brønnøysundregistrene: 

3 Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen, 
forhøyes med 40 000 000 
fra kr 100 000 til kr 40 100 000 

3907 Sjøfartsdirektoratet: 
1 Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR, nedsettes med 6 000 000 

fra kr 127 300 000 til kr 121 300 000 
2 Maritime personellsertifikater, forhøyes med 6 000 000 

fra kr 9 000 000 til kr 15 000 000 
3908 Skipsregistrene: 

1 Gebyrer NOR, nedsettes med 1 500 000 
fra kr 11 850 000 til kr 10 350 000 

2 Gebyrer NIS, nedsettes med 200 000 
fra kr 5 300 000 til kr 5 100 000 

3950 Forvaltning av statlig eierskap: 
(NY) 71 Tilbakeføring av tilskudd til restrukturering, Mesta AS, bevilges med 129 000 000 
(NY) 95 Avskriving av aksjekapital, Venturefondet AS, bevilges med 13 400 000 
(NY) 97 Tilbakeføring av aksjekapital, Venturefondet AS, bevilges med 24 700 000 
4023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU: 

90 Tilbakebetaling lån fra Nofima, nedsettes med 38 558 000 
fra kr 42 842 000 til kr 4 284 000 

4100 Landbruks- og matdepartementet: 
1 Refusjoner m.m., nedsettes med 417 000 

fra kr 517 000 til kr 100 000 
(NY) 40 Salg av eiendom, bevilges med 5 500 000 
4112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet: 

30 Husleie, Bioforsk, forhøyes med 546 000 
fra kr 17 870 000 til kr 18 416 000 
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4115 Mattilsynet: 
1 Gebyr m.m., nedsettes med 20 500 000 

fra kr 137 642 000 til kr 117 142 000 
4441 Klima- og forurensningsdirektoratet: 

2 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med 3 382 000 
fra kr 5 463 000 til kr 2 081 000 

4465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur: 
(NY) 1 Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, bevilges med 51 760 000 
(NY) 2 Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, bevilges med 950 800 000 
4471 Norsk Polarinstitutt: 

3 Inntekter fra diverse tjenesteyting, forhøyes med 28 475 000 
fra kr 21 525 000 til kr 50 000 000 

4618 Skatteetaten: 
2 Andre inntekter, forhøyes med 40 000 000 

fra kr 30 000 000 til kr 70 000 000 
4638 Salg av klimakvoter: 

1 Salgsinntekter, nedsettes med 135 000 000 
fra kr 825 000 000 til kr 690 000 000 

4720 Felles ledelse og kommandoapparat: 
1 Driftsinntekter, forhøyes med 47 057 000 

fra kr 20 641 000 til kr 67 698 000 
4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben: 

1 Driftsinntekter, forhøyes med 11 333 000 
fra kr 30 113 000 til kr 41 446 000 

4731 Hæren: 
1 Driftsinntekter, forhøyes med 28 926 000 

fra kr 3 625 000 til kr 32 551 000 
4732 Sjøforsvaret: 

1 Driftsinntekter, forhøyes med 7 720 000 
fra kr 24 205 000 til kr 31 925 000 

4733 Luftforsvaret: 
1 Driftsinntekter, forhøyes med 16 972 000 

fra kr 97 662 000 til kr 114 634 000 
4734 Heimevernet: 

1 Driftsinntekter, forhøyes med 1 610 000 
fra kr 1 878 000 til kr 3 488 000 

4740 Forsvarets logistikkorganisasjon: 
1 Driftsinntekter, nedsettes med 95 523 000 

fra kr 236 627 000 til kr 141 104 000 
4810 Oljedirektoratet: 

1 Gebyrinntekter, forhøyes med 7 000 000 
fra kr 10 400 000 til kr 17 400 000 

2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med 30 000 000 
fra kr 39 300 000 til kr 69 300 000 

4825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon: 
85 Fondsavkastning, nedsettes med 1 000 000 

fra kr 796 000 000 til kr 795 000 000 
4833 CO2-håndtering: 
(NY) 1 Salg av andel, TCM DA, bevilges med 25 000 000 
(NY) 80 Renter, TCM DA, bevilges med 8 300 000 
5310 Statens lånekasse for utdanning: 

29 Termingebyr, nedsettes med 1 278 000 
fra kr 29 478 000 til kr 28 200 000 
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90 Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med 946 800 000 
fra kr 7 685 500 000 til kr 6 738 700 000 

93 Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med 204 800 000 
fra kr 4 134 200 000 til kr 4 339 000 000 

5312 Husbanken: 
90 Avdrag, forhøyes med 11 800 000 

fra kr 8 964 400 000 til kr 8 976 200 000 
5325 Innovasjon Norge: 

50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med 3 700 000 
fra kr 5 000 000 til kr 8 700 000 

70 Låne- og garantiprovisjoner, forhøyes med 4 300 000 
fra kr 40 000 000 til kr 44 300 000 

5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten: 
24 Driftsresultat: 

1 Driftsinntekter, 157 700 000 000 
2 Driftsutgifter, -36 300 000 000 
3 Lete- og feltutviklingsutgifter, -2 500 000 000 
4 Avskrivninger, -14 000 000 000 
5 Renter av statens kapital, -7 000 000 000 

97 900 000 000 

30 Avskrivninger, nedsettes med 6 800 000 000 
fra kr 20 800 000 000 til kr 14 000 000 000 

80 Renter av statens kapital, forhøyes med 200 000 000 
fra kr 6 800 000 000 til kr 7 000 000 000 

(NY) 89 Oppgjør etter garantierklæring, bevilges med 875 000 000 
5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift: 

30 Avskrivninger, nedsettes med 14 900 000 
fra kr 704 105 000 til kr 689 205 000 

5501 Skatter på formue og inntekt: 
73 Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene, nedsettes med 3 750 000 000 

fra kr 1 250 000 000 til kr -2 500 000 000 
5521 Merverdiavgift: 

70 Avgift, forhøyes med 58 000 000 
fra kr 189 600 000 000 til kr 189 658 000 000 

5542 Avgift på mineralolje mv.: 
70 Avgift på mineralolje, nedsettes med 500 000 

fra kr 1 311 000 000 til kr 1 310 500 000 
72 Avgift på gass, nedsettes med 13 000 000 

fra kr 13 000 000 til kr 0 
5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv.: 

70 CO2-avgift, nedsettes med 2 000 000 
fra kr 4 823 000 000 til kr 4 821 000 000 

5546 Avgift på sluttbehandling av avfall: 
70 Avgift på sluttbehandling av avfall, nedsettes med 16 000 000 

fra kr 252 000 000 til kr 236 000 000 
5575 Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet: 

74 Sektoravgifter Kystverket, nedsettes med 4 750 000 
fra kr 653 525 000 til kr 648 775 000 

5576 Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet: 
71 Totalisatoravgift, nedsettes med 15 000 000 

fra kr 125 000 000 til kr 110 000 000 
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5582 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet: 
70 Bidrag til kulturminnevern, nedsettes med 6 477 000 

fra kr 6 500 000 til kr 23 000 
5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift: 

80 Renter av statens faste kapital, forhøyes med 2 300 000 
fra kr 71 729 000 til kr 74 029 000 

5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer: 
(NY) 87 Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, bevilges med 56 300 000 
5607 Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse: 

80 Renter, nedsettes med 3 000 000 
fra kr 734 000 000 til kr 731 000 000 

5611 Aksjer i NSB AS: 
85 Utbytte, forhøyes med 27 000 000 

fra kr 145 000 000 til kr 172 000 000 
5615 Husbanken: 

80 Renter, nedsettes med 238 400 000 
fra kr 3 856 700 000 til kr 3 618 300 000 

5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning: 
80 Renter, nedsettes med 430 600 000 

fra kr 3 788 500 000 til kr 3 357 900 000 
5623 Aksjer i Baneservice AS: 
(NY) 85 Utbytte, bevilges med 20 400 000 
5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge: 
(NY) 81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen, bevilges med 14 100 000 
(NY) 85 Utbytte, lavrisikolåneordningen, bevilges med 21 200 000 

86 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes 
med 2 200 000 
fra kr 3 000 000 til kr 800 000 

5652 Innskuddskapital i Statskog SF: 
85 Utbytte, forhøyes med 5 100 000 

fra kr 5 000 000 til kr 10 100 000 
5656 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning: 

85 Utbytte, forhøyes med 4 436 300 000 
fra kr 4 613 700 000 til kr 9 050 000 000 

5680 Innskuddskapital i Statnett SF: 
85 Utbytte, nedsettes med 48 000 000 

fra kr 180 000 000 til kr 132 000 000 
5685 Aksjer i Statoil ASA: 

85 Utbytte, nedsettes med 2 671 000 000 
fra kr 15 489 000 000 til kr 12 818 000 000 

5701 Diverse inntekter: 
73 Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med 10 000 000 

fra kr 390 000 000 til kr 380 000 000 
5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.: 

2 Dividende, nedsettes med 55 000 000 
fra kr 235 000 000 til kr 180 000 000 

5705 Refusjon av dagpenger: 
1 Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs, forhøyes med 10 000 000 

fra kr 65 000 000 til kr 75 000 000 
3 Refusjon av dagpenger fra EØS-land, forhøyes med 400 000 

fra kr 2 600 000 til kr 3 000 000 
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Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger 

II 
Merinntektsfullmakter 

Stortinget samtykker i at: 
1. Kunnskapsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under 

kap. 229 post 01 kap. 3229 postene 02 og 61 

2. Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under 

kap. 1350 postene 23 og 30 kap. 4350 postene 01, 02 og 06 

3. Miljøverndepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under 

kap. 1465 post 01 kap. 4465 post 01 

III 
Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning 

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan utgiftsføre uten bevilgning utlån til Norpi
pe Oil AS på inntil 25 mill. kroner under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums
virksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS. 

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger 

IV 
Bestillingsfullmakter 

Stortinget samtykker i at: 
1. Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet 

ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp: 

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme 

1062 Kystverket 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 68 mill. kroner 

2. Olje- og energidepartementet i 2010 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger innenfor følgende
beløp: 

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme 

1810 Oljedirektoratet 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 10 mill. kroner 
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V 
Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning 

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan pådra seg forpliktelser utover gitte be
vilgninger innenfor følgende beløp: 

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme 

1810 Oljedirektoratet 
21 Spesielle driftsutgifter 10 mill. kroner 

VI 
Tilsagnsfullmakter 

Stortinget samtykker i at: 
1.	 Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 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 

581 Bolig- og bomiljøtiltak 
75 Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger 382,8 mill. kroner 

586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemplasser 
64 Investeringstilskudd 1 544,7 mill.kroner 

2. Arbeidsdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ram-
me for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp: 

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme 

634 Arbeidsmarkedstiltak 
76 Tiltak for arbeidssøkere 3 256 mill. kroner 

3. Miljøverndepartementet i 2010 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 

1427 Direktoratet for naturforvaltning 
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder 65 mill. kroner 

VII 
Deltakelse i International Finance Facility for


Immunisation II (IFFIm II)

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i

2010 kan: 
1.	 inngå avtale om bidrag til IFFIm II med inntil 

1,5 mrd. kroner i perioden 2010-2020. 
2.	 fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om 

utbetaling av tilskudd før det er behov for å dek
ke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som 
sikkerhet for lån. 

VIII 
Garantifullmakt 

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde
partementet i 2010 kan gi Garanti-instituttet for eks
portkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier 
innenfor en ramme for nye garantier og gammelt 
ansvar på 120 000 mill. kroner ved eksport til og in
vesteringer i utlandet innenfor Alminnelig garan
tiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. 
Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de 
rammer som «Arrangement on Officially Supported 
Export Credits» setter. Alminnelig garantiordning 
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skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og han
delsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser 
om gjennomføringen av dette vedtaket. 

IX 
Utlånsfullmakt 

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde
partementet i 2010 kan gi Innovasjon Norge full
makt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innova
sjonslån innenfor en ramme på 700 mill. kroner. 

X 
Toårige budsjettvedtak 

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet 
kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i ILO. 

XI 
Fullmakt til å gjennomføre 

investeringsprosjektet PERFORM 
Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 
2010 kan gjennomføre PERFORM-prosjektet i Sta
tens Pensjonskasse, herunder forplikte staten in
nenfor en samlet kostnadsramme på 1 287 mill. kro
ner. 

XII 
Avtale om kjøp 

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepar
tementet i 2010 kan inngå avtale om kjøp av Giese
salt for en periode på inntil 6 år. 

XIII 
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover 

budsjettåret for riksvegferjedriften 
Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartemen
tet i 2010 kan forplikte staten for framtidige bud
sjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens 
vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik 
at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ik
ke overstiger 3 600 mill. kroner, og slik at forpliktel
sene som forfaller hvert år ikke overstiger 460 mill. 
kroner. 

Andre vedtak 

XIV 
Tilføyelse av stikkord 

Stortinget samtykker i at stikkordet «overslagsbe
vilgning» tilføyes bevilgningen under kap. 2410 Sta
tens lånekasse for utdanning, post 76 Startstipend 
for kvotestudenter, i statsbudsjettet for 2010. 

XV 
Fastsetting av fordelingsnøkkel for visse 

tilskudd 
Det ordinære offentlige driftstilskuddet til knute
punktinstitusjoner utenom Nord-Norge fordeles 
mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. 
på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 Mu
sikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, kap. 
326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, post 72 
Knutepunktinstitusjoner og kap. 328 Museums- og 
andre kulturvernformål, post 70 Det nasjonale mu
seumsnettverket. 

XVI 
Unnlatelse av å disponere overførte midler 

Stortinget samtykker i at det unnlates disponert 
41,7 mill. kroner av overførte midler fra 2009 på 
kap. 702 Beredskap, post 21 Spesielle driftsutgifter. 

XVII 
Salg av fast eiendom under Landbruks- og 

matdepartementet 
Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepar
tementet i 2010 kan selge: 
1.	 innkjøpt og opprinnelig eiendom for inntil 13 

mill. kroner 
2.	 eiendom på Kjeller i Skedsmo kommune og be

nytte salgsinntekter til å dekke utgifter knyttet 
til eiendommen. 

XVIII 
Overdragelse av eiendom under 

Miljøverndepartementet 
Stortinget samtykker i at: 
1.	 Miljøverndepartementet i 2010 kan overdra 

bygninger og anlegg på Hjerkinnhus i Dovre 
kommune vederlagsfritt til Dovre kommune på 
vilkår som fremgår av omtalen av saken i Prop. 
125 S (2009 – 2010). 
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2.	 inntekten fra salget av messe-/forelegningsde-
len av anlegget benyttes til utviklingsmidler til 
Norsk Villreinsenter Nord. 

ne under kap. 5580 Sektoravgifter under Fi
nansdepartementet, endres til post 70 Finanstil
synet, bidrag fra tilsynsenhetene. 

XIX 
Endringer av kapittel- og postbetegnelser 

Stortinget samtykker i følgende endringer av kapit
tel- og postbetegnelser i statsbudsjettet for 2010: 

XX 
Avskrivning av differanser i Forsvarsbyggs 

regnskap 
Stortinget samtykker i at Forsvarsbyggs mellom

1.	 Kap. 1602 Kredittilsynet endres til kap. 1602 Fi- værende med statskassen, i statsregnskapet for 
nanstilsynet. 2010, krediteres med netto 26 360 109 kroner mot 

2.	 Post 70 Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhete- konto for forskyvning i balansen. 
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Vedlegg 1 

Endringer etter saldert budsjett 

Utgifter: 
(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

1 H.M. Kongen og H.M. 
Dronningen 

51 Særskilte prosjekter ved Det 
kongelige hoff - - 1 500 1 500 

Sum endringer Det kongelige hus - 1 500 

20 Statsministerens kontor 
1 Driftsutgifter 85 300 - 1 000 86 300 

21 Statsrådet 
1 Driftsutgifter 154 700 - -7 625 147 075 

Sum endringer Regjering - -6 625 

61 
1 

Høyesterett 
Driftsutgifter 72 983 - 965 73 948 

Sum endringer Høyesterett - 965 

100 

103 

116 

1 

1 

72 
73 

Utenriksdepartementet 
Driftsutgifter 
Regjeringens fellesbevilgning for 
representasjon 
Driftsutgifter 
Deltaking i internasjonale 
organisasjoner 
EØS-finansieringsordningen 
Den norske 

1 699 612 

25 534 

1 615 000 

-

-

-

-1 910 

7 625 

-277 000 

1 697 702 

33 159 

1 338 000 

75 
finansieringsordningen 
EØS-finansieringsordningen 
2009-2014 

1 460 000 

-

-

-

-198 000 

14 900 

1 262 000 

14 900 
76 Den norske 

141 
finansieringsordningen 2009-2014 
Direktoratet for 

- - 13 000 13 000 

160 

161 

1 

72 

70 
75 
95 

utviklingssamarbeid (Norad) 
Driftsutgifter 
Sivilt samfunn og 
demokratiutvikling 
Demokratistøtte/partier 
Næringsutvikling 
Næringsutvikling 
NORFUND – tapsavsetting 
NORFUND – grunnfondskapital 
ved investeringer i utviklingsland 

199 936 

8 000 

309 000 
143 750 

441 250 

-

-

-
-

-

1 000 

-1 000 

44 000 
11 000 

33 000 

200 936 

7 000 

353 000 
154 750 

474 250 
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(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

162 

163 
70 

70 

Overgangsbistand (gap) 
Overgangsbistand (gap) 
Nødhjelp, humanitær bistand og 
menneskerettigheter 
Naturkatastrofer 

499 000 

335 000 

-

-

50 000 

40 000 

549 000 

375 000 
71 Humanitær bistand 2 020 600 - 102 000 2 122 600 

165 

166 

167 

171 

72 

71 

1 
73 

21 

72 

Menneskerettigheter 
Forskning, kompetanseheving og 
evaluering 
Faglig samarbeid 
Miljø og bærekraftig utvikling mv. 
Driftsutgifter 
Klima- og skogsatsingen 
Flyktningtiltak i Norge, godkjent 
som utviklingshjelp (ODA) 
Spesielle driftsutgifter 
Multilaterale finansinstitusjoner 
Samfinansiering via 
finansinstitusjoner 

187 000 

270 000 

39 867 
2 107 700 

2 879 969 

394 500 

-

-

-
-

-

-

20 000 

5 000 

10 000 
-10 000 

-655 431 

100 431 

207 000 

275 000 

49 867 
2 097 700 

2 224 538 

494 931 

Sum endringer Utenriksdepartementet - -691 385 

200 

224 

225 

226 

228 

231 

21 

1 

1 
64 

72 

21 

72 

60 
61 
62 

Kunnskapsdepartementet 
Spesielle driftsutgifter 
Senter for IKT i utdanningen 
Driftsutgifter 
Tiltak i grunnopplæringen 
Driftsutgifter 
Tilskudd til opplæring av barn og 
unge asylsøkere 
Tilskudd til internasjonale 
utdanningsprogram 
Kvalitetsutvikling i 
grunnopplæringen 
Spesielle driftsutgifter 
Tilskudd til private skoler mv. 
Private skoler godkjent etter kap. 
4 i voksenopplæringsloven 
Barnehager 
Driftstilskudd til barnehager 
Investeringstilskudd 
Tilskudd til tiltak for barn med 

17 311 

51 034 

131 110 

261 618 

3 310 

1 043 566 

201 822 

19 677 908 
189 600 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

571 

8 585 

7 397 

-102 259 

720 

-7 397 

-3 991 

-59 500 
-13 500 

17 882 

59 619 

138 507 

159 359 

4 030 

1 036 169 

197 831 

19 618 408 
176 100 

255 

64 
65 

nedsatt funksjonsevne i barnehage 
Tilskudd til midlertidige lokaler 
Skjønnsmidler til barnehager 
Tilskudd til freds- og 
menneskerettssentre mv. 

855 724 
42 000 

5 805 706 

-
-
-

6 180 
-3 500 

-46 000 

861 904 
38 500 

5 759 706 

70 Holocaustsenteret 23 200 - 2 000 25 200 
257 Program for basiskompetanse i 

arbeidslivet 

260 
21 

50 

Spesielle driftsutgifter 
Universiteter og høyskoler 
Statlige universiteter og høyskoler 

79 804 

22 554 756 

-

-

10 000 

-3 666 

89 804 

22 551 090 
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(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

280 Felles administrative enheter 

281 
1 

75 

Driftsutgifter 
Felles tiltak for universiteter og 
høyskoler 
UNINETT 

49 100 

22 548 

-

-

2 000 

60 000 

51 100 

82 548 
288 

72 

73 
74 

Internasjonale samarbeidstiltak 
Internasjonale 
grunnforskningsorganisasjoner 
EUs rammeprogram for forskning 
Det europeiske instituttet for 
innovasjon og teknologi 

196 887 
1 235 864 

4 977 

-
-

-

4 865 
-125 629 

-461 

201 752 
1 110 235 

4 516 

Sum endringer Kunnskapsdepartementet - -263 585 

310 Tilskudd til trossamfunn m.m. 

315 

334 

70 

82 

50 

Tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn 
Frivillighetsformål 
Merverdiavgiftskompensasjon ved 
bygging av idrettsanlegg 
Film- og medieformål 
Filmfondet 

157 698 

-

367 857 

-

-

-

699 

50 000 

-1 350 

158 397 

50 000 

366 507 
71 Filmtiltak m.m. 24 101 - 1 350 25 451 

Sum endringer Kulturdepartementet - 50 699 

400 
1 

Justisdepartementet 
Driftsutgifter 311 941 - 3 473 315 414 

410 

71 Tilskudd til internasjonale 
organisasjoner 
Tingrettene og lagmannsrettene 

7 585 - 60 7 645 

1 
21 

Driftsutgifter 
Spesielle driftsutgifter 

1 448 866 
59 589 

-
-

54 420 
9 000 

1 503 286 
68 589 

414 

430 
1 

Forliksråd og andre domsutgifter 
Driftsutgifter 
Kriminalomsorgens sentrale 

122 259 - -10 000 112 259 

1 
60 

forvaltning 
Driftsutgifter 
Refusjoner til kommunene, 

3 230 179 - -23 400 3 206 779 

432 
forvaringsdømte mv. 
Kriminalomsorgens 
utdanningssenter (KRUS) 

38 184 - 11 816 50 000 

440 
1 Driftsutgifter 

Politidirektoratet – politi- og 
lensmannsetaten 

161 837 - 3 400 165 237 

441 

1 
21 

Driftsutgifter 
Spesielle driftsutgifter 
Oslo politidistrikt 

8 924 155 
170 804 

-
-

42 658 
18 100 

8 966 813 
188 904 

448 
1 Driftsutgifter 

Grensekommissæren 
1 807 632 - 7 900 1 815 532 

1 Driftsutgifter 5 264 - 1 271 6 535 
450 

451 
1 

Sivile vernepliktige 
Driftsutgifter 
Samfunnssikkerhet og beredskap 

58 954 - -5 970 52 984 

1 Driftsutgifter 543 432 - -3 000 540 432 
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(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

455 

456 

1 
72 

Redningstjenesten 
Driftsutgifter 
Tilskudd til nød- og 
sikkerhetstjenester 
Direktoratet for 

629 578 

87 776 

-

-

-700 

700 

628 878 

88 476 

1 
45 

nødkommunikasjon 
Driftsutgifter 
Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold 

261 317 

127 586 

-

-

11 990 

204 040 

273 307 

331 626 
460 

462 

467 

1 

1 

Spesialenheten for politisaker 
Driftsutgifter 
Tinglysing 
Driftsutgifter 
Norsk Lovtidend 

30 867 

182 771 

-

-

1 060 

-182 771 

31 927 

0 

470 

471 

474 

1 

72 

71 

Driftsutgifter 
Fri rettshjelp 
Tilskudd til spesielle 
rettshjelptiltak 
Statens erstatningsansvar 
Erstatningsansvar m.m. 
Konfliktråd 

3 114 

36 251 

117 692 

-

-

-

1 293 

-1 060 

-20 000 

4 407 

35 191 

97 692 

480 
1 

50 

Driftsutgifter 
Svalbardbudsjettet 
Tilskudd 

55 891 

112 977 

-

-

1 015 

4 

56 906 

112 981 
490 

21 
Utlendingsdirektoratet 
Spesielle driftsutgifter, statlige 
mottak 2 756 867 - -322 867 2 434 000 

22 Spesielle driftsutgifter, tolk og 
oversettelse 89 813 - -25 000 64 813 

60 Tilskudd til vertskommuner for 

70 

72 

73 

statlige mottak for asylsøkere og 
flyktninger 
Økonomiske ytelser til beboere i 
asylmottak 
Retur og tilbakevending for 
flyktninger 
Gjenbosetting av flyktninger, 
støttetiltak 

235 220 

591 100 

50 104 

6 140 

-

-

-

-

-26 234 

-40 520 

28 300 

950 

208 986 

550 580 

78 404 

7 090 
75 Reiseutgifter for flyktninger til og 

fra utlandet 12 800 - 1 903 14 703 

Sum endringer Justis- og politidepartementet - -258 169 

500 

571 
1 

Kommunal- og 
regionaldepartementet 
Driftsutgifter 
Rammetilskudd til kommuner 

142 800 - 6 219 149 019 

572 
60 Innbyggertilskudd 

Rammetilskudd til 
50 600 896 - 7 300 50 608 196 

581 
60 

61 

fylkeskommuner 
Innbyggertilskudd 
Bolig- og bomiljøtiltak 
Husleietilskudd 

24 652 511 

21 500 

-

-

14 000 

-17 100 

24 666 511 

4 400 
75 Boligtilskudd til etablering, 

tilpasning og utleieboliger 896 100 - 41 500 937 600 
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(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

582 Rentekompensasjon for skole- og 

60 
svømmeanlegg og kirkebygg 
Rentekompensasjon – skole- og 
svømmeanlegg 485 300 - -50 000 435 300 

586 
61 Rentekompensasjon – kirkebygg 

Tilskudd til omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser 

69 100 -7 700 -27 300 34 100 

63 

64 

Tilskudd til kompensasjon for 
utgifter til renter og avdrag 
Investeringstilskudd 

1 211 100 
901 250 

-
-

-50 000 
-132 900 

1 161 100 
768 350 

Sum endringer Kommunal- og 
regionaldepartementet -7 700 -208 281 

600 
1 
45 

Arbeidsdepartementet 
Driftsutgifter 
Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold 

158 101 

3 200 

-

-

-3 588 

-3 200 

154 513 

0 
601 

21 
70 

Utredningsvirksomhet, 
forskning m.m. 
Spesielle driftsutgifter 
Tilskudd 

54 409 
22 721 

-
-

-2 785 
2 785 

51 624 
25 506 

605 

611 

612 

1 

1 

1 
22 
70 

Arbeids- og velferdsetaten 
Driftsutgifter 
Pensjoner av statskassen 
Driftsutgifter 
Tilskudd til Statens Pensjonskasse 
Driftsutgifter 
Sluttoppgjør 
For andre medlemmer av Statens 

9 265 901 

21 600 

8 048 000 
-

-

-

-
-

-7 500 

-700 

-550 000 
3 000 

9 258 401 

20 900 

7 498 000 
3 000 

613 
1 
70 

Pensjonskasse 
Arbeidsgiveravgift til folketrygden 
Driftsutgifter 
For andre medlemmer av Statens 

90 000 

754 000 

-

-

-6 000 

19 000 

84 000 

773 000 

614 

1 
90 

Pensjonskasse 
Boliglånsordningen i Statens 
Pensjonskasse 
Driftsutgifter 
Utlån 

8 000 

31 000 
6 000 000 

-

-
-

1 000 

7 000 
2 500 000 

9 000 

38 000 
8 500 000 

615 

616 

621 

634 

1 

1 

21 
63 

Yrkesskadeforsikring 
Driftsutgifter 
Gruppelivsforsikring 
Driftsutgifter 
Tilskudd til sosiale tjenester og 
sosial inkludering 
Spesielle driftsutgifter 
Sosiale tjenester og tiltak for 
vanskeligstilte 
Arbeidsmarkedstiltak 

92 000 

131 000 

33 990 

175 940 

-

-

-

-

-7 000 

11 000 

2 065 

-2 065 

85 000 

142 000 

36 055 

173 875 

21 
76 

Forsøk, utviklingstiltak mv. 
Tiltak for arbeidssøkere 

71 880 
7 207 820 

-
-

3 800 
247 000 

75 680 
7 454 820 

635 Ventelønn 
1 Driftsutgifter 210 000 - -20 000 190 000 
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(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

640 

646 

664 

1 

70 

70 

Arbeidstilsynet 
Driftsutgifter 
Pionerdykkere i Nordsjøen 
Tilskudd til pionerdykkere 
Pensjonstrygden for sjømenn 
Tilskudd 

415 700 

-

535 000 

-

-

-

-500 

15 000 

-57 000 

415 200 

15 000 

478 000 
666 

70 
Avtalefestet pensjon (AFP) 
Tilskudd 1 415 000 - 100 000 1 515 000 

Sum endringer Arbeidsdepartementet - 2 251 312 

702 Beredskap 
21 Spesielle driftsutgifter 70 915 - -70 915 0 

710 Nasjonalt folkehelseinstitutt 
21 Spesielle driftsutgifter 709 104 - -178 100 531 004 

718 Rusmiddelforebygging 
21 Spesielle driftsutgifter 77 969 - -2 300 75 669 

719 Annet folkehelsearbeid 
21 Spesielle driftsutgifter 50 301 - -600 49 701 

720 Helsedirektoratet 
1 Driftsutgifter 732 421 - 34 600 767 021 

721 Statens helsetilsyn 
1 Driftsutgifter 84 771 - 1 500 86 271 

729 Pasient- og brukerombud 
1 Driftsutgifter 54 062 - -1 000 53 062 

732 Regionale helseforetak 
72 Basisbevilgning Helse 

Sør-Øst RHF 40 409 437 - -3 800 40 405 637 
73 Basisbevilgning Helse Vest RHF 14 057 339 - -1 300 14 056 039 
74 Basisbevilgning Helse 

Midt-Norge RHF 10 718 406 - -1 000 10 717 406 
75 Basisbevilgning Helse Nord RHF 9 511 682 - -900 9 510 782 
77 Poliklinisk virksomhet mv. 2 313 459 - -5 000 2 308 459 

733 Habilitering og rehabilitering 
21 Spesielle driftsutgifter 17 719 - -900 16 819 
72 Kjøp av opptrening mv. 41 160 - -200 40 960 

734 Særskilte tilskudd til psykiske 
helse-og rustiltak 

71 Tvungen omsorg for psykisk 
utviklingshemmede 65 461 - 15 000 80 461 

72 Utviklingsområder innen psykisk 
helsevern og rus 52 448 - -1 500 50 948 

751 Legemiddeltiltak 
70 Tilskudd 57 377 - -1 000 56 377 

761 Omsorgstjeneste 
21 Spesielle driftsutgifter 140 872 - -21 400 119 472 
60 Kompetansetiltak i kommunene 193 555 - -12 600 180 955 
67 Utviklingstiltak 36 882 - 72 500 109 382 

763 Rustiltak 
21 Spesielle driftsutgifter 63 500 - -400 63 100 

764 Psykisk helse 
72 Utviklingstiltak 413 543 - -4 300 409 243 

770 Tannhelsetjeneste 
70 Tilskudd 60 682 - 6 000 66 682 

781 Forsøk og utvikling mv. 
21 Spesielle driftsutgifter 59 315 - 31 900 91 215 
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(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

783 Personell 
21 
61 
79 

Spesielle driftsutgifter 
Turnustjeneste 
Andre tilskudd 

2 023 
143 037 
22 766 

-
-
-

19 387 
-24 537 

5 150 

21 410 
118 500 
27 916 

Sum endringer Helse- og omsorgsdepartementet - -145 715 

800 

821 
1 

Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet 
Driftsutgifter 
Bosetting av flyktninger og tiltak 
for innvandrere 

136 598 - 719 137 317 

822 
60 Integreringstilskudd 

Opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere 

4 226 450 - -281 095 3 945 355 

60 Tilskudd til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere 1 679 686 - -72 023 1 607 663 

840 Krisetiltak 
62 Tilskudd til kommuner - - 10 500 10 500 
70 Tilskudd til voldsforebyggende 

tiltak mv. 23 402 - -10 500 12 902 
844 Kontantstøtte 

70 Tilskudd 1 418 000 - 22 000 1 440 000 
845 

70 
Barnetrygd 
Tilskudd 14 820 000 - 70 000 14 890 000 

846 Forsknings- og utrednings
virksomhet, tilskudd mv. 

70 Tilskudd 15 108 - 1 000 16 108 
847 

854 

855 

856 

858 

71 

64 

1 

1 

Tiltak for personer med nedsatt 
funksjonsevne 
Tiltak for økt tilgjenglighet og 
universell utforming 
Tiltak i barne- og ungdomsvernet 
Tilskudd ved bosetting av enslige 
mindreårige asylsøkere og 
flyktninger 
Statlig forvaltning av barnevernet 
Driftsutgifter 
Barnevernets omsorgssenter for 
enslige, mindreårige asylsøkere 
Driftsutgifter 
Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet 

20 484 

185 752 

3 114 157 

580 500 

-

-

-

-

-1 000 

52 969 

90 000 

-148 200 

19 484 

238 721 

3 204 157 

432 300 

21 Spesielle driftsutgifter 19 198 - -9 500 9 698 

Sum endringer Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet - -275 130 

904 Brønnøysundregistrene 

909 
22 

73 

Forvaltning av Altinn-løsningen 
Tiltak for sysselsetting av sjøfolk 
Tilskudd til sysselsetting av 

213 500 - 40 000 253 500 

sjøfolk 1 750 000 - -50 000 1 700 000 
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(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

920 
50 

Norges forskningsråd 
Tilskudd 1 307 000 - 20 000 1 327 000 

922 Romvirksomhet 
50 Norsk Romsenter 43 100 - 4 300 47 400 
70 

73 

Kontingent i European Space 
Agency (ESA) 
Galileo 

145 400 
124 200 

-
-

-15 200 
-4 300 

130 200 
119 900 

950 
70 

96 

Forvaltning av statlig eierskap 
Tilskudd til avskriving av aksje
kapital, Venturefondet AS 
Aksjer 

-
-

-
580 000 

13 400 
2 700 

13 400 
582 700 

Sum endringer Nærings- og handelsdepartementet 580 000 10 900 

1000 

1023 

1030 

71 

71 

Fiskeri- og kystdepartementet 
Tilskudd til kystkultur 
Fiskeri-, havbruks- og 
transportrettet FoU 
Tilskudd til utviklingstiltak 
Fiskeridirektoratet 

8 250 

22 850 

-

-

1 000 

-1 000 

9 250 

21 850 

1062 
1 

1 
21 

Driftsutgifter 
Kystverket 
Driftsutgifter 
Spesielle driftsutgifter 

331 900 

1 356 300 
740 700 

-

-
-620 000 

1 050 

10 000 
34 000 

332 950 

1 366 300 
154 700 

Sum endringer Fiskeri- og kystdepartementet -620 000 45 050 

1100 

1112 

1143 

1144 

1 
45 

51 

52 

72 

Landbruks- og matdepartementet 
Driftsutgifter 
Store utstyrskjøp og vedlikehold – 
ordinære forvaltningsorganer 
Kunnskapsutvikling og beredskap 
m.m. på matområdet 
Kunnskapsutvikling, 
kunnskapsformidling og 
beredskap, Bioforsk 
Støtte til fagsentrene, Bioforsk 
Statens landbruksforvaltning 
Erstatninger 
Regionale og lokale tiltak i 
landbruket 

128 320 

2 835 

65 440 
19 017 

302 

-

-

-
-

-

240 

5 260 

452 
-2 300 

1 000 

128 560 

8 095 

65 892 
16 717 

1 302 

77 Regionale og lokale tiltak i 
landbruket 4 292 - 2 300 6 592 

1147 
1 
45 
71 

Reindriftsforvaltningen 
Driftsutgifter 
Store utstyrskjøp og vedlikehold 
Omstillingstiltak i Indre Finnmark 

39 519 
6 958 

10 304 

-
-
-

2 100 
-700 

-1 400 

41 619 
6 258 
8 904 

Sum endringer Landbruks- og matdepartementet - 6 952 

1310 
70 

Flytransport 
Kjøp av innenlandske flyruter 629 200 26 700 - 655 900 

1313 

1320 
1 

Luftfartstilsynet 
Driftsutgifter 
Statens vegvesen 

168 300 - 500 168 800 

23 

29 

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold 
av riksveger m.m. 
Vederlag til OPS-prosjekter 

6 178 600 
441 000 

-
-

70 000 
59 000 

6 248 600 
500 000 
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(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

1330 

1350 

30 
61 

72 

70 

75 

Riksveginvesteringer 
Rentekompensasjon for 
transporttiltak i fylkene 
Kjøp av riksvegferjetjenester 
Særskilte transporttiltak 
Kjøp av sjøtransporttjenester på 
strekningen Bergen-Kirkenes 
Kompensasjon til distriktene for 
forskjeller i drivstoffpriser 
Jernbaneverket 

5 110 400 

28 000 
436 000 

298 000 

20 000 

-

-
-

-

-

130 000 

-3 000 
-700 

26 200 

-15 000 

5 240 400 

25 000 
435 300 

324 200 

5 000 

23 
30 
31 

Drift og vedlikehold 
Investeringer i linjen 
Nytt dobbeltspor Oslo-Ski 

4 387 000 
3 763 600 

130 000 

-
-
-

260 000 
-50 000 
64 000 

4 647 000 
3 713 600 

194 000 

Sum endringer Samferdselsdepartementet 26 700 541 000 

1400 

1427 
71 

30 

Miljøverndepartementet 
Internasjonale organisasjoner 
Direktoratet for naturforvaltning 
Statlige erverv, båndlegging av 
friluftsområder 

42 777 

36 405 

-

-

407 

15 000 

43 184 

51 405 

1441 
35 

22 

Statlig erverv, nytt skogvern 
Klima- og 
forurensningsdirektoratet 
Statlig ordning for frivillig kjøp av 
klimakvoter 

134 981 

5 332 

-

-

60 000 

-3 387 

194 981 

1 945 
1465 Statens kartverk, arbeid med 

tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur 

1471 
1 Driftsutgifter 

Norsk Polarinstitutt 
- - 182 521 182 521 

1474 
1 

1 
50 
70 

Driftsutgifter 
Senter for klima og miljø 
Driftsutgifter 
Tilskudd til statlige mottakere 
Tilskudd til private mottakere 

146 418 

17 000 
-
-

-

-
-
-

33 087 

-14 800 
5 000 
9 800 

179 505 

2 200 
5 000 
9 800 

Sum endringer Miljøverndepartementet - 287 628 

1500 

1510 

1520 

1 
21 

1 

22 
45 

Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet 
Driftsutgifter 
Spesielle driftsutgifter 
Fylkesmannsembetene 
Driftsutgifter 
Departementenes servicesenter 
Fellesutgifter regjeringskvartalet 
Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold 

171 569 
64 605 

1 208 018 

81 818 

43 871 

-
-

-

-

-

-433 
45 000 

5 500 

1 600 

4 700 

171 136 
109 605 

1 213 518 

83 418 

48 571 
1550 

23 
Konkurransetilsynet 
Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser 5 387 - 2 000 7 387 

1560 
23 

Direktoratet for forvaltning og IKT 
Elektronisk ID 60 960 - 13 000 73 960 
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Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 

(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

1580 

1581 

33 
36 

45 

Byggeprosjekter utenfor 
husleieordningen 
Videreføring av byggeprosjekter 
Kunstnerisk utsmykking 
Eiendommer til kongelige formål 
Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold 

773 000 
13 000 

20 908 

-
-

-

-92 378 
5 300 

3 000 

680 622 
18 300 

23 908 
1582 

1590 
70 

1 

Utvikling av Fornebuområdet 
Erstatninger og oppgjør 
Kirkelig administrasjon 
Driftsutgifter 

-

159 476 

-

-

520 

6 000 

520 

165 476 

Sum endringer Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet - -6 191 

1610 
1 
45 

Toll- og avgiftsetaten 
Driftsutgifter 
Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold 

1 279 600 

83 600 

-

-

430 

-17 500 

1 280 030 

66 100 
1618 Skatteetaten 

1632 
1 

61 

72 

Driftsutgifter 
Kompensasjon for merverdiavgift 
Tilskudd til kommuner og 
fylkeskommuner 
Tilskudd til private og ideelle 
virksomheter 

4 260 300 

13 900 000 

1 445 000 

-

-

-

39 500 

-200 000 

-30 000 

4 299 800 

13 700 000 

1 415 000 
1634 

1638 

1645 

1 

21 

Statens innkrevingssentral 
Driftsutgifter 
Kjøp av klimakvoter 
Kvotekjøp, generell ordning 
Statens finansfond 

238 200 

1 220 000 

-

-

4 146 

-1 085 000 

242 346 

135 000 

70 Tilskudd til drift 30 000 - -20 000 10 000 
1646 Lån til utlandet 

90 Lån til Republikken Latvia - 1 837 000 - 1 837 000 

Sum endringer Finansdepartementet 1 837 000 -1 308 424 

1700 

1710 

1 
73 

24 

Forsvarsdepartementet 
Driftsutgifter 
Forskning og utvikling 
Forsvarsbygg og nybygg og 
nyanlegg 
Driftsresultat 

319 823 
17 794 

-1 019 000 

-
-

-

-1 500 
-2 000 

151 338 

318 323 
15 794 

-867 662 

1719 
47 Nybygg og nyanlegg 

Fellesutgifter og tilskudd til 
foretak under 

1 609 630 - -24 000 1 585 630 

1720 

1 
43 

71 
78 

1 

Forsvarsdepartementet 
Driftsutgifter 
Til disposisjon for 
Forsvarsdepartementet 
Overføringer til andre 
Norges tilskudd til NATOs 
driftsbudsjett 
Felles ledelse og 
kommandoapparat 
Driftsutgifter 

335 189 

18 000 
64 854 

265 000 

2 642 083 

-

-
-

-

-

3 043 

-1 500 
-843 

-29 300 

-103 876 

338 232 

16 500 
64 011 

235 700 

2 538 207 
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Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 

(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

1723 

1725 
1 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
Driftsutgifter 
Fellesinstitusjoner og -utgifter 
under Forsvarsstaben 

112 074 - 3 000 115 074 

1731 

1 
50 
70 

Driftsutgifter 
Overføring Statens Pensjonskasse 
Renter låneordning 
Hæren 

1 715 903 
130 597 

5 964 

-
-
-

174 533 
-5 766 
-2 836 

1 890 436 
124 831 

3 128 

1732 

1733 

1 

1 

Driftsutgifter 
Sjøforsvaret 
Driftsutgifter 
Luftforsvaret 

4 561 305 

3 158 848 

-

-

411 404 

-12 559 

4 972 709 

3 146 289 

1734 
1 Driftsutgifter 

Heimevernet 
3 725 002 - 44 389 3 769 391 

1735 

1740 

1760 

1790 

1791 

1792 

1795 

1 

21 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Driftsutgifter 
Etterretningstjenesten 
Spesielle driftsutgifter 
Forsvarets logistikkorganisasjon 
Driftsutgifter 
Nyanskaffelser av materiell og 
nybygg og nyanlegg 
Driftsutgifter 
Kystvakten 
Driftsutgifter 
Redningshelikoptertjenesten 
Driftsutgifter 
Norske styrker i utlandet 
Driftsutgifter 
Kulturelle og allmennyttige formål 
Driftsutgifter 

1 001 921 

913 339 

3 081 345 

1 027 627 

945 090 

478 322 

1 277 049 

274 023 

-

-

-

-

-

-

188 000 

-

12 862 

-2 247 

-327 822 

-166 729 

-2 306 

111 

54 160 

-21 761 

1 014 783 

911 092 

2 753 523 

860 898 

942 784 

478 433 

1 519 209 

252 262 

Sum endringer Forsvarsdepartementet 188 000 149 795 

1800 
1 

Olje- og energidepartementet 
Driftsutgifter 141 908 - 1 910 143 818 

1810 
1 
21 

Oljedirektoratet 
Driftsutgifter 
Spesielle driftsutgifter 

206 200 
63 000 

-
-

7 000 
30 000 

213 200 
93 000 

1820 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

1825 
21 Spesielle driftsutgifter 

Omlegging av energibruk og 
energiproduksjon 

64 650 - 1 100 65 750 

21 
50 
74 

Spesielle driftsutgifter 
Overføring til Energifondet 
Naturgass 

34 500 
956 000 
26 000 

-
-
-

3 000 
-1 000 

-26 000 

37 500 
955 000 

0 
1830 

1833 
50 

Forskning 
Norges forskningsråd 
CO2-håndtering 

741 000 - 50 000 791 000 

21 
30 
72 

Spesielle driftsutgifter 
Investeringer 
Lån til TCM DA 

1 358 000 
1 822 000 

-

-
-
-

-560 000 
-1 822 000 
2 260 000 

798 000 
0 

2 260 000 

Sum endringer Olje- og energidepartementet - -55 990 
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Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 

(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

2309 
1 

Tilfeldige utgifter 
Driftsutgifter 11 531 755 - -650 000 10 881 755 

Sum endringer ymse utgifter - -650 000 

2410 
50 
70 
71 
72 

Statens lånekasse for utdanning 
Avsetning til utdanningsstipend 
Utdanningsstipend 
Andre stipend 
Rentestønad 

4 428 439 
2 733 815 

451 576 
861 700 

-
-
-
-

116 939 
-4 480 

71 024 
-101 188 

4 545 378 
2 729 335 

522 600 
760 512 

2412 

73 
74 
90 

Avskrivninger 
Tap på utlån 
Økt lån og rentegjeld 
Husbanken 

370 120 
334 900 

16 403 876 

-
-
-

33 080 
5 100 

576 737 

403 200 
340 000 

16 980 613 

90 Lån fra Husbanken 14 008 100 - 234 200 14 242 300 
2415 

2421 

2426 

50 

50 
51 
71 

72 

73 

Innovasjon Norge, fiskeri- og 
andre regionalpolitiske tiltak 
Tapsavsetning garantier 
Innovasjon Norge 
Innovasjon – prosjekter, fond 
Tapsfond, såkornkapitalfond 
Nettverk, profilering og reiseliv – 
programmer 
Forsknings- og 
utviklingskontrakter 
Tilskudd til innkjøpskonsortium 
for kjøp av kraft 
SIVA SF 

-

383 000 
10 000 

405 000 

265 000 

40 000 

-

-
-

-

-

-

107 500 

77 000 
23 800 

8 000 

20 000 

-40 000 

107 500 

460 000 
33 800 

413 000 

285 000 

0 

70 Tilskudd 37 700 - 25 000 62 700 

Sum endringer statsbankene - 1 152 712 

2440 Statens direkte økonomiske 

2442 

30 
50 

engasjement i 
petroleumsvirksomheten 
Investeringer 
Overføring til Statens 
petroleumsforsikringsfond 
Disponering av innretninger på 
kontinentalsokkelen 

23 000 000 

1 400 000 

-

-

1 000 000 

194 000 

24 000 000 

1 594 000 

21 Spesielle driftsutgifter - - 102 500 102 500 

Sum endringer statlig petroleumsvirksomhet - 1 296 500 

2445 
24 

Statsbygg 
Driftsresultat: -548 456 - 20 000 -528 456 

2470 

33 

34 

24 

Videreføring av ordinære 
byggeprosjekter 
Videreføring av kurantprosjekter 
Statens pensjonskasse 
Driftsresultat: 

908 800 
787 523 

26 628 

-
-

-

-89 100 
-310 000 

-12 600 

819 700 
477 523 

14 028 
45 Større utstyrsanskaffelser og 

vedlikehold 285 943 - 60 000 345 943 

Sum endringer statens forretningsdrift - -331 700 
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Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 

(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

2530 

2541 

2542 

70 
73 

70 

Foreldrepenger 
Foreldrepenger ved fødsel 
Foreldrepenger ved adopsjon 
Dagpenger 
Dagpenger 
Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs mv. 

13 351 500 
75 000 

13 140 000 

-
-

-

338 500 
10 000 

-940 000 

13 690 000 
85 000 

12 200 000 

70 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs mv. 850 000 - 100 000 950 000 

2620 

2650 

2651 

2655 

70 

70 
71 

70 

Stønad til enslig mor eller far 
Overgangsstønad 
Sykepenger 
Sykepenger for arbeidstakere mv. 
Sykepenger for selvstendige 
Ytelser under arbeidsavklaring 
Arbeidsavklaringspenger 
Uførhet 

2 722 000 

32 840 000 
1 970 000 

27 579 000 

-

-
-

-

-190 000 

590 000 
-70 000 

261 000 

2 532 000 

33 430 000 
1 900 000 

27 840 000 

2661 

70 
71 
72 
73 

74 

Grunnpensjon 
Tilleggspensjon 
Særtillegg 
Foreløpig uførepensjon 
Grunn- og hjelpestønad, 
hjelpemidler mv. 
Tilskudd til biler 

19 820 000 
31 270 000 
1 904 000 

40 000 

1 045 000 

-
-
-
-

-

-160 000 
-210 000 
100 000 
-40 000 

-170 000 

19 660 000 
31 060 000 
2 004 000 

0 

875 000 

2670 

75 Bedring av funksjonsevnen, 
hjelpemidler 
Alderdom 

3 049 300 - -180 000 2 869 300 

2690 

2751 

2752 

2790 

71 

70 

70 

70 

Tilleggspensjon 
Diverse utgifter 
Sykestønadsutgifter i utlandet 
Legemidler mv. 
Legemidler 
Refusjon av egenbetaling 
Egenandelstak 1 
Andre helsetiltak 

68 777 000 

125 000 

7 913 500 

3 818 400 

-

-

-

-

190 000 

55 000 

-200 000 

6 000 

68 967 000 

180 000 

7 713 500 

3 824 400 

70 Bidrag, lokalt 217 300 - 8 000 225 300 

Sum endringer Folketrygden - -501 500 

Sum endringer utgifter 2 004 000 1 092 318 

Herav 90 – 99 poster 2 417 000 3 346 637 
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Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 

Inntekter: 
(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

3225 Tiltak i grunnopplæringen 
4 Refusjon av ODA-godkjente 

utgifter 141 275 - -65 580 75 695 
3280 Felles administrative enheter 

2 Salgsinntekter m.v. 10 - 2 000 2 010 
3288 Internasjonale samarbeidstiltak 

4 Refusjon av ODA-godkjente 
utgifter 4 752 - -80 4 672 

3410 Rettsgebyr 
1 Rettsgebyr 158 739 - 12 000 170 739 

3440 Politidirektoratet – politi- og 
lensmannsetaten 

6 Gebyr – utlendingssaker 89 852 - -3 577 86 275 
8 Gebyr – ID-kort 14 250 - -14 250 0 

3451 Samfunnssikkerhet og beredskap 
3 Diverse inntekter 28 283 - -5 000 23 283 

3462 Tinglysing 
1 Gebyrinntekter, borettsregister 51 760 - -51 760 0 
2 Gebyrinntekter, fast eiendom 928 800 - -928 800 0 

3470 Fri rettshjelp 
1 Tilkjente saksomkostninger m.m. 2 232 - -1 000 1 232 

3490 Utlendingsdirektoratet 
1 Retur og tilbakevending av 

flyktninger, ODA-godkjente 
utgifter 50 104 - 25 300 75 404 

3 Reiseutgifter for flyktninger til og 
fra utlandet, ODA-godkjente 
utgifter 12 500 - 2 056 14 556 

4 Statlige mottak, ODA-godkjente 
utgifter 1 942 374 - -425 484 1 516 890 

6 Gjenbosetting av flyktninger – 
støttetiltak, ODA-godkjente 
utgifter 6 140 - 950 7 090 

3605 Arbeids- og velferdsetaten 
1 Administrasjonsvederlag 9 000 - 12 000 21 000 

3614 Boliglånsordningen i Statens 
Pensjonskasse 

1 Gebyrinntekter, lån 18 000 - 5 000 23 000 
90 Tilbakebetaling av lån 3 500 000 - 900 000 4 400 000 

3615 Yrkesskadeforsikring 
1 Premieinntekter 136 000 - 10 000 146 000 

3616 Gruppelivsforsikring 
1 Premieinntekter 98 000 - 4 000 102 000 

3635 Ventelønn 
1 Refusjon statlig virksomhet mv. 53 000 - -4 000 49 000 
85 Innfordring av feilutbetaling av 

ventelønn 2 200 - -300 1 900 
3732 Regionale helseforetak 

86 Driftskreditter 500 000 - 68 000 568 000 
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Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 

(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

3821 Bosetting av flyktninger og tiltak 
for innvandrere 

3822 

1 Integreringstilskudd for 
overføringsflyktninger, ODA
godkjente utgifter 
Opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere 

74 000 - 4 120 78 120 

3854 

3856 

3904 

3907 

3908 

3950 

1 

4 

4 

3 

1 

2 

1 
2 

71 

95 

Norskopplæring i mottak, ODA
godkjente utgifter 
Tiltak i barne- og ungdomsvernet 
Refusjon av ODA-godkjente 
utgifter 
Barnevernets omsorgssenter for 
enslige, mindreårige asylsøkere 
Refusjon av ODA-godkjente 
utgifter 
Brønnøysundregistrene 
Refusjoner og inntekter knyttet til 
forvaltning av Altinn-løsningen 
Sjøfartsdirektoratet 
Gebyrer for skip og 
offshoreinstallasjoner i NOR 
Maritime personellsertifikater 
Skipsregistrene 
Gebyrer NOR 
Gebyrer NIS 
Forvaltning av statlig eierskap 
Tilbakeføring av tilskudd til 
restrukturering, Mesta AS 
Avskriving av aksjekapital, 
Venturefondet AS 

175 731 

51 917 

424 928 

100 

127 300 
9 000 

11 850 
5 300 

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-63 159 

-19 171 

-113 462 

40 000 

-6 000 
6 000 

-1 500 
-200 

129 000 

13 400 

112 572 

32 746 

311 466 

40 100 

121 300 
15 000 

10 350 
5 100 

129 000 

13 400 
97 Tilbakeføring av aksjekapital, 

Venturefondet AS - - 24 700 24 700 
4023 

4100 

4112 

90 

1 
40 

30 

Fiskeri-, havbruks- og 
transportrettet FoU 
Tilbakebetaling lån fra Nofima 
Landbruks- og matdepartementet 
Refusjoner m.m. 
Salg av eiendom 
Kunnskapsutvikling og beredskap 
m.m. på matområdet 
Husleie, Bioforsk 

42 842 

517 
-

17 870 

-

-
-

-

-38 558 

-417 
5 500 

546 

4 284 

100 
5 500 

18 416 
4115 

4441 
1 

Mattilsynet 
Gebyr m.m. 
Klima- og forurensnings
direktoratet 

137 642 - -20 500 117 142 

4465 

2 Inntekter, statlig ordning for 
frivillig kjøp av klimakvoter 
Statens kartverk, arbeid med 

5 463 - -3 382 2 081 

tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur 

1 Gebyrinntekter tinglysing, 
borettslag - - 51 760 51 760 
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Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 

(1 000 kroner) 

Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

2 Gebyrinntekter tinglysing, fast 
eiendom - - 950 800 950 800 

4471 Norsk Polarinstitutt 
3 Inntekter fra diverse tjenesteyting 21 525 - 28 475 50 000 

4618 Skatteetaten 
2 Andre inntekter 30 000 - 40 000 70 000 

4638 Salg av klimakvoter 
1 Salgsinntekter 825 000 - -135 000 690 000 

4720 Felles ledelse og 
kommandoapparat 

1 Driftsinntekter 20 641 - 47 057 67 698 
4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter 

under Forsvarsstaben 
1 Driftsinntekter 30 113 - 11 333 41 446 

4731 Hæren 
1 Driftsinntekter 3 625 - 28 926 32 551 

4732 Sjøforsvaret 
1 Driftsinntekter 24 205 - 7 720 31 925 

4733 Luftforsvaret 
1 Driftsinntekter 97 662 - 16 972 114 634 

4734 Heimevernet 
1 Driftsinntekter 1 878 - 1 610 3 488 

4740 Forsvarets logistikkorganisasjon 
1 Driftsinntekter 236 627 - -95 523 141 104 

4810 Oljedirektoratet 
1 Gebyrinntekter 10 400 - 7 000 17 400 
2 Oppdrags- og 

samarbeidsvirksomhet 39 300 - 30 000 69 300 
4825 Omlegging av energibruk og 

energiproduksjon 
85 Fondsavkastning 796 000 - -1 000 795 000 

4833 CO2-håndtering 
1 Salg av andel, TCM DA - - 25 000 25 000 
80 Renter, TCM DA - - 8 300 8 300 

5310 Statens lånekasse for utdanning 
29 Termingebyr 29 478 - -1 278 28 200 
90 Redusert lån og rentegjeld 7 685 500 - -946 800 6 738 700 
93 Omgjøring av studielån til stipend 4 134 200 - 204 800 4 339 000 

5312 Husbanken 
90 Avdrag 8 964 400 - 11 800 8 976 200 

5325 Innovasjon Norge 
50 Tilbakeføring fra landsdekkende 

innovasjonsordning 5 000 - 3 700 8 700 
70 Låne- og garantiprovisjoner 40 000 - 4 300 44 300 

Sum endringer inntekter under departementene - -201 656 

5440 Statens direkte økonomiske 

24 

engasjement i 
petroleumsvirksomheten 
Driftsresultat: 77 900 000 - 20 000 000 97 900 000 

30 Avskrivninger 20 800 000 - -6 800 000 14 000 000 
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Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

80 Renter av statens kapital 6 800 000 - 200 000 7 000 000 
89 Oppgjør etter garantierklæring - - 875 000 875 000 

Sum endringer inntekter fra statlig 
petroleumsvirksomhet - 14 275 000 

5491 Avskrivning på statens kapital i 
statens forretningsdrift 

30 Avskrivninger 704 105 - -14 900 689 205 

Sum endringer avskrivninger, avsetninger 
til investeringsformål og inntekter av 
statens forretningsdrift i samband med nybygg, 
anlegg mv. - -14 900 

5501 Skatter på formue og inntekt 

5521 

73 Skatt av opparbeidede 
forpliktelser i rederiene 
Merverdiavgift 

1 250 000 - -3 750 000 -2 500 000 

5542 
70 

70 

Avgift 
Avgift på mineralolje mv. 
Avgift på mineralolje 

189 600 000 

1 311 000 

-

-

58 000 

-500 

189 658 000 

1 310 500 

5543 
72 Avgift på gass 

Miljøavgift på mineralske 
produkter mv. 

13 000 - -13 000 0 

5546 
70 

70 

CO2-avgift 
Avgift på sluttbehandling av avfall 
Avgift på sluttbehandling av avfall 

4 823 000 

252 000 

-

-

-2 000 

-16 000 

4 821 000 

236 000 
5575 

74 

Sektoravgifter under Fiskeri- og 
kystdepartementet 
Sektoravgifter Kystverket 653 525 - -4 750 648 775 

5576 Sektoravgifter under Landbruks
og matdepartementet 

5582 
71 Totalisatoravgift 

Sektoravgifter under Olje- og 
energidepartementet 

125 000 - -15 000 110 000 

70 Bidrag til kulturminnevern 6 500 - -6 477 23 

Sum endringer skatter og avgifter - -3 749 727 

5603 

5605 
80 

Renter av statens kapital i statens 
forretningsdrift 
Renter av statens faste kapital 
Renter av statskassens 

71 729 - 2 300 74 029 

87 

kontantbeholdning og andre 
fordringer 
Renteinntekter mv. fra Statens 
finansfond - - 56 300 56 300 

5607 

80 

Renter av boliglånsordningen i 
Statens Pensjonskasse 
Renter 734 000 - -3 000 731 000 

5611 

5615 
85 

Aksjer i NSB AS 
Utbytte 
Husbanken 

145 000 - 27 000 172 000 

80 Renter 3 856 700 - -238 400 3 618 300 
5617 Renter fra Statens lånekasse for 

80 
utdanning 
Renter 3 788 500 - -430 600 3 357 900 
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Kap. Post Formål Saldert 
budsjett 

Endringer 
foreslått i 

denne 

Endringer 
foreslått 
i denne 

Status etter 
endringen 

perioden proposisjonen 

5623 Aksjer i Baneservice AS 

5625 
85 Utbytte 

Renter og utbytte fra Innovasjon 
Norge 

- - 20 400 20 400 

81 

85 

Rentemargin, innovasjons
låneordningen 
Utbytte, lavrisikolåneordningen 

-
-

-
-

14 100 
21 200 

14 100 
21 200 

5652 

86 Utbytte fra investeringsfond for 
Nordvest-Russland og Øst-Europa 
Innskuddskapital i Statskog SF 

3 000 - -2 200 800 

5656 
85 Utbytte 

Aksjer i selskaper under NHDs 
forvaltning 

5 000 - 5 100 10 100 

5680 
85 

85 

Utbytte 
Innskuddskapital i Statnett SF 
Utbytte 

4 613 700 

180 000 

-

-

4 436 300 

-48 000 

9 050 000 

132 000 
5685 

85 
Aksjer i Statoil ASA 
Utbytte 15 489 000 - -2 671 000 12 818 000 

Sum endringer renter og utbytte mv. - 1 189 500 

5701 Diverse inntekter 

5704 
73 Refusjon fra bidragspliktige 

Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs mv. 

390 000 - -10 000 380 000 

2 Dividende 235 000 - -55 000 180 000 
5705 

1 
Refusjon av dagpenger 
Refusjon dagpenger, statsgaranti 
ved konkurs 65 000 - 10 000 75 000 

3 Refusjon av dagpenger fra EØS
land 2 600 - 400 3 000 

Sum endringer Folketrygden - -54 600 

Sum endringer inntekter 0 11 443 617 

Herav 90 – 99 poster - 169 342 
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