
Prop. 47 S

(2009–2010)


Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)


Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under 
Kultur- og kirkedepartementet 

Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 13. november 2009,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Innledning 

I denne proposisjonen legger Kultur- og kirke
departementet fram forslag til endringer i statsbud
sjettet for 2009. 

2 Endringsforslag 

Kap. 305 Lotteri- og stiftelsestilsynet 

Post 01	 Driftsutgifter 

Utviklingen av stiftelsesregisteret har pågått over 
flere år og er nå i sluttfasen. Arbeidet med utviklin
gen av registeret har blitt noe mer omfattende enn 
tidligere forutsatt. Det er som følge av dette påløpt 
merkostnader på om lag 1,5 mill. kroner. 0,5 mill. 
kroner dekkes innenfor bevilgningen. Det resteren
de beløpet på 1,0 mill. kroner dekkes av tilsvarende 
merinntekter, jf. omtale under kap. 5568, post 71 
nedenfor. 

Utgiftene knyttet til Lotteri- og stiftelsestilsy
nets investeringer i elektroniske systemer for kon
troll av spill blir om lag 2,5 mill. kroner høyere enn 
budsjettert. Merutgiften dekkes av tilsvarende mer
inntekter, jf. omtale under kap. 3305, post 03 neden
for. 

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 
under kap. 305, post 01 Driftsutgifter økes med til 
sammen 3,5 mill. kroner. 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter 

Jf. omtale under kap. 3305, post 07 nedenfor. 
Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 

under kap. 305, post 21 Særskilte driftsutgifter økes 
med kr 4 470 000. 

Kap. 310 Tilskudd til trossamfunn m.m. 

Post 70	 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, 
overslagsbevilgning 

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre økono
misk likebehandling av Den norske kirke og øvrige 
tros- og livssynssamfunn. Tilskuddet til tros- og 
livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal 
være av en slik størrelse at det om lag tilsvarer sta
tens budsjetterte utgifter til Den norske kirke jus
tert for antall medlemmer. Det blir gitt tilskudd per 
medlem. 

Stortinget vedtok våren 2009 en tilleggsbevilg
ning på 68 mill. kroner til demokratireformen i Den 
norske kirke, jf. Innst. S. nr. 183 (2008-2009) og 

Kap. 305, 310, 315, 320, 321, 322, 328, 340, 341, 3305, 5568 
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St.prp. nr. 39 (2008-2009). Som følge av at tilskud
det til tros- og livssynssamfunn etter lov 13. juni 
1969 nr. 2 om trudomssamfunn og ymist anna og 
lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskudd til livssynssam
funn skal tilsvare om lag statens budsjetterte utgif
ter til Den norske kirke, må tilskuddet til tros- og 
livssynssamfunn kompenseres for denne tilleggs
bevilgningen. 

Satsen for beregning av statstilskudd til tros- og 
livssynssamfunn blir etter dette kr 375 per medlem. 
Med et forventet antall tilskuddsberettigede med
lemmer i 2009 på 435 000, som er en økning på 
23 000 medlemmer eller 5,6 pst. fra 2008 til 2009, 
gir dette et samlet bevilgningsbehov i 2009 på om 
lag 163,1 mill. kroner. Dette innebærer at det er be-
hov for å øke bevilgningen i 2009 med 19,7 mill. 
kroner. 

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 
under kap. 310, post 70 Tilskudd til tros- og livs
synssamfunn, overslagsbevilgning, økes med 
19,7 mill. kroner. 

Kap. 315 Frivillighetsformål 

Post 74	 Tilskudd til etablering av 
frivillighetsregister, kan overføres 

Brønnøysundregistrene har ansvaret for utvikling 
og drift av Frivillighetsregisteret. Det viser seg nå 
at kostnadene i 2009 knyttet til registeret blir høy
ere enn tidligere beregnet. Dette har sin bakgrunn 
i tidligere oppstart av registeret i forbindelse med 
etablering av grasrotordningen per 1. mars 2009. 
Som følge av dette er det behov for å øke bevilgnin
gen under posten med kr 1 870 000. Merutgiften 
dekkes ved tilsvarende reduksjon, jf. omtale under 
kap. 315, post 75 Tilskudd til integrerings- og fattig
domstiltak nedenfor. 

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 
under kap. 315, post 74 Tilskudd til etablering av 
frivillighetsregister, kan overføres, økes med 
kr 1 870 000. 

Post 75	 Tilskudd til integrerings- og 
fattigdomstiltak 

Jf. omtale under kap. 315, post 74 ovenfor. 
Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 

under kap. 315, post 75 Tilskudd til integrerings- og 
fattigdomstiltak reduseres med kr 1 870 000. 

Kap. 320 Allmenne kulturformål 

Post 01	 Driftsutgifter 

For 2009 er det bevilget i alt 4 mill. kroner til et pro
sjekt om arkitekturpolitikk under kap. 322 Billed
kunst, kunsthåndverk og offentlig rom, post 75 
Offentlig rom, arkitektur og design. Lønns- og rei
seutgifter, inkl. arbeidsgiveravgift og feriepenger, 
til prosjektleder på i alt 0,5 mill. kroner skal dekkes 
av Kultur- og kirkedepartementet og må utbetales 
fra kap. 320, post 01 Driftsutgifter. Behovet for be
vilgning under kap. 322, post 75 reduseres tilsva
rende, jf. omtale under posten nedenfor. 

Under kap. 328 Museums- og andre kulturvern
formål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket 
er det for 2009 bevilget midler til det nasjonale opp
levelsessenteret for pop og rock, Rockheim i 
Trondheim. Kultur- og kirkedepartementet skal ut
betale lønn til prosjektleder for opplevelsessente
ret. Lønnsutgiftene, inkl. arbeidsgiveravgift og 
feriepenger, på i alt kr 940 000 skal dekkes av Kul
tur- og kirkedepartementet og må utbetales fra kap. 
320, post 01 Driftsutgifter. Behovet for bevilgning 
under kap. 328, post 70 reduseres tilsvarende, jf. 
omtale under posten nedenfor. 

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 
under kap. 320, post 01 Driftsutgifter økes med til 
sammen kr 1 440 000. 

Post 79	 Til disposisjon, kan nyttes under post 01 

Jf. omtale under kap. 341, post 01 nedenfor. 
Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 

under kap. 320, post 79 Til disposisjon, kan nyttes 
under post 01, reduseres med 1,5 mill. kroner. 

Kap. 321 Kunstnerformål 

Post 01	 Driftsutgifter 

Jf. omtale under kap. 321, post 73 nedenfor. 
Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 

under kap. 321, post 01 Driftsutgifter reduseres 
med 0,7 mill. kroner. 

Post 73	 Kunstnerstipend m.m., kan overføres 

Bevilgningen under posten skal dekke bl.a. gene
relle arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/ 
nyetablerte kunstnere. Som følge av faseforskyv
ning i utbetalingene fra tidligere år, er det behov 
for å øke bevilgningen i 2009 med om lag 0,7 mill. 
kroner. Beløpet dekkes ved tilsvarende reduksjon i 
bevilgningen under post 01, som følge av at utgifte
ne til statsstipendiater i 2009 blir noe lavere enn tid
ligere forventet, jf. omtale under post 01 ovenfor. 



3 2009–2010	 Prop. 47 S 
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet 

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 
under kap. 321, post 73 Kunstnerstipend m.m., kan 
overføres, økes med 0,7 mill. kroner. 

Kap. 322	 Billedkunst, kunsthåndverk og 
offentlig rom 

Post 75 Offentlig rom, arkitektur og design 

Jf. omtale under kap. 320, post 01 ovenfor. 
Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 

under kap. 322, post 75 Offentlig rom, arkitektur og 
design reduseres med 0,5 mill. kroner. 

Kap. 328	 Museums- og andre 
kulturvernformål 

Post 70 Det nasjonale museumsnettverket 

Jf. omtale under kap. 320, post 01 ovenfor. 
Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 

under kap. 328, post 70 Det nasjonale museums
nettverket reduseres med kr 940 000. 

Kap. 340	 Kirkelig administrasjon 

Post 01 Driftsutgifter 

Nytt medlemsregister for Den norske kirke er satt i 
drift i 2009. Anskaffelsesutgiftene er delvis dekket 
av Opplysningsvesenets fond, dels over statsbud
sjettet, jf. St.prp. nr. 67 (2008-2009). De årlige drifts
utgiftene for registeret dekkes i sin helhet over 
kap. 340, post 01. Det er Kirkerådet som drifter re
gisteret. 

Utfasingen i 2009 av det gamle registeret og 
innfasing av det nye må i en overgangsfase skje pa
rallelt, slik at det i noen måneder i 2009 påløper 
driftsutgifter både for det gamle og nye registeret. 
Årlig driftsutgift til det gamle registeret har vært på 
rundt 3,5 mill. kroner, mens årlig driftsutgift til det 
nye er beregnet til om lag 9 mill. kroner. De sam
lede driftsutgiftene i 2009 til det gamle og nye regis
teret vil være om lag 7,2 mill. kroner. Dette er 1,7 
mill. kroner høyere enn tidligere forutsatt. 0,2 mill. 
kroner av beløpet kan dekkes innenfor bevilgnin
gen på posten. Det er etter dette behov for å øke be
vilgningen på posten med 1,5 mill. kroner. Beløpet 
dekkes ved tilsvarende reduksjon, jf. omtale under 
kap. 320, post 79 ovenfor. 

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 
under kap. 340, post 01 Driftsutgifter økes med 
kr 1 500 000. 

Kap. 341	 Presteskapet 

Post 01 Driftsutgifter 

Hoveddelen av bevilgningen under posten fordeles 
på de elleve bispedømmene til driften av prestetje
nesten i vedkommende bispedømme. Lønnsdelen 
av bevilgningen er på 90 pst. og medgår til lønn i 
faste stillinger og vikarer. Øvrige driftsutgifter skal 
i første rekke dekke prestenes reise- og flytteutgif
ter. 

Bispedømmene har en svært stram budsjettsitu
asjon i 2009 som følge av økte lønnskostnader og 
reise- og vikarutgifter. Det er iverksatt innsparings
tiltak for å tilpasse aktivitet og bemanning til gitte 
bevilgninger. Flere av innsparingstiltakene vil imid
lertid ikke ha full effekt i 2009, og det er derfor be-
hov for å øke bevilgningen i 2009. 

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 
under kap. 341, post 01 Driftsutgifter økes med 
4,0 mill. kroner. 

Kap. 3305 Lotteri- og stiftelsestilsynet 

Post 03 Refusjon 

Posten gjelder refusjon av utgifter ved kontroll av 
spillene i Norsk Rikstotto og Norsk Tipping AS. De 
samlede refusjonene i 2009 forventes å bli om lag 
2,5 mill. kroner høyere enn budsjettert. De økte 
inntektene skal dekke tilsvarende økte utgifter ved 
Lotteri- og stiftelsestilsynets arbeid med kontroll av 
spill, jf. omtale under kap. 305, post 01 Driftsutgif
ter ovenfor. 

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 
under kap. 3305, post 03 Refusjon økes med 
2,5 mill. kroner. 

Post 07 Inntekter ved oppdrag 

Posten gjelder inntekter fra Lotteri- og stiftelsestil
synets oppdragsvirksomhet. Oppdragsvirksomhe
ten får et betydelig større omfang enn budsjettert. 
De samlede oppdragsinntektene i 2009 forventes å 
bli kr 4 470 000 høyere enn budsjettert. De økte 
oppdragsinntektene skal dekke tilsvarende økte 
oppdragsutgifter, jf. omtale under kap. 305, post 21 
Spesielle driftsutgifter ovenfor. 

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 
under kap. 3305, post 07 Inntekter ved oppdrag 
økes med kr 4 470 000. 



4 Prop. 47 S	 2009–2010 
Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet 

Kultur- og kirkedepartementet
Kap. 5568	 Sektoravgifter under Kultur- og 

kirkedepartementet t i l r å r : 
Post 71 Årsavgift-stiftelser 

Posten gjelder den årlige avgiften alle stiftelser At Deres Majestet godkjenner og skriver under 

registrert i stiftelsesregisteret må betale. De samle- et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 

de inntektene i 2009 forventes å bli 1,0 mill. kroner endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur

høyere enn budsjettert. De økte inntektene skal og kirkedepartementet. 

dekke tilsvarende økte utgifter knyttet til utviklin
gen av stiftelsesregisteret, jf. omtale under kap. 
305, post 01 Driftsutgifter ovenfor. 

Departementet foreslår at bevilgningen i 2009 
under kap. 5568, post 71 Årsavgift-stiftelser økes 
med 1,0 mill. kroner. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirke
departementet i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2009 under 
Kultur- og kirkedepartementet 

I 
I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

305 Lotteri- og stiftelsestilsynet 
01 Driftsutgifter forhøyes med ................................................................................... 3 500 000 

fra kr 61 669 000 til kr 65 169 000 
21 Spesielle driftsutgifter forhøyes med ................................................................... 4 470 000 

fra kr 816 000 til kr 5 286 000 
310 Tilskudd til trossamfunn m.m. 

70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, forhøyes med .... 19 700 000 
fra kr 143 408 000 til kr 163 108 000 

315 Frivillighetsformål 
74 Tilskudd til etablering av frivillighetsregister, kan overføres, forhøyes med ... 1 870 000 

fra kr 1 132 000 til kr 3 002 000 
75 Tilskudd til integrerings- og fattigdomstiltak nedsettes med ........................... 1 870 000 

fra kr 4 000 000 til kr 2 130 000 
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Kap. Post Formål Kroner 

320 Allmenne kulturformål 
01 Driftsutgifter forhøyes med ................................................................................... 1 440 000 

fra kr 53 649 000 til kr 55 089 000 
79 Til disposisjon nedsettes med ............................................................................... 1 500 000 

fra kr 24 667 000 til kr 23 167 000 
321 Kunstnerformål 

01 Driftsutgifter nedsettes med ................................................................................. 700 000 
fra kr 16 381 000 til kr 15 681 000 

73 Kunstnerstipend m.m. kan overføres, forhøyes med ........................................... 700 000 
fra kr 107 244 000 til kr 107 944 000 

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom 
75 Offentlig rom, arkitektur og design nedsettes med ........................................... 500 000 

fra kr 28 969 000 til kr 28 469 000 
328 Museums- og andre kulturvernformål 

70 Det nasjonale museumsnettverket nedsettes med ............................................. 940 000 
fra kr 743 691 000 til kr 742 751 000 

340 Kirkelig administrasjon 
01 Driftsutgifter forhøyes med ................................................................................... 1 500 000 

fra kr 168 632 000 til kr 170 132 000 
341 Presteskapet 

01 Driftsutgifter forhøyes med ................................................................................... 4 000 000 
fra kr 823 247 000 til kr 827 247 000 

Inntekter: 

Kap. Post Formål Kroner 

3305 Lotteri- og stiftelsestilsynet 
03 Refusjon forhøyes med .......................................................................................... 2 500 000 

fra kr 43 181 000 til kr 45 681 000 
07 Inntekter ved oppdrag forhøyes med ................................................................... 4 470 000 

fra kr 816 000 til kr 5 286 000 
5568 

71 
Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet 
Årsavgift – stiftelser forhøyes med ....................................................................... 1 000 000 
fra kr 13 840 000 til kr 14 840 000 
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