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1   Bakgrunn
Regjeringen fremmet 11. mai St.prp. nr. 84 Tilleggsbevilgninger og ompriori-
teringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001. En teknisk gjennom-
gang av denne proposisjonen har avdekket at det mangler nødvendige forslag
til vedtak for enkelte bevilgningsforslag samt en fullmakt til salg av aksjer. I
tillegg tilsier ny informasjon at satsen for avgift på campingbiler bør reduseres
fra 19 til 13 pst.
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2   Forslag til bevilgningsendring ut fra St.prp. nr. 84

Kap. 197 Bistand til ikke-ODA-godkjente land og interna-
sjonale miljøtiltak

Post 70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak og samarbeidsprogrammet 
med Sentral- og Øst-Europa, kan overføres

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Sosial- og helsedepartemen-
tet, Utenriksdepartementet og Universitetet i Oslo vil i 2001 bidra med til
sammen 4,5 mill. kroner til en permanent finansiering av Senter for medisin-
ske studier i Moskva. Støtten foreslås bevilget over kap. 260 Universitetet i
Oslo, post 50 Statstilskudd, jf. nærmere omtale under denne posten i St.prp.
nr. 84 (2000-2001). Utenriksdepartementets andel utgjør 1,5 mill. kroner. Det
foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen under kap. 197 post 70 reduseres
med 1,5 mill. kroner.

Kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pen-
sjonsordningen for apoteketaten

Post 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslags-
bevilgning

Det er i St.prp. nr. 84 (2000-2001) foreslått at mottakere av vartpenger (godt-
gjørelse i ventetid etter fratredelse fra stilling) fra Statens Pensjonskasse skal
likestilles med dagpengemottakere når det gjelder rett til sykepenger fra fol-
ketrygden. Dette er anslått å ville medføre merutgifter for sykepenger på om
lag 1 mill. kroner i 2001, jf. omtale og bevilgningsforslag under kap. 2600 Syke-
penger til arbeidstakere i St.prp. nr. 84 (2000-2001). Det er forutsatt en utgifts-
reduksjon på samme beløp under vartpengeordningen. Kap. 1542, post 70
foreslås derfor nedsatt med 1,0 mill. kroner.

Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

Post 01 Driftsutgifter
I St.prp. nr. 84 forutsettes at bevilgningsendringer fremmet fram til og med 11.
mai i hovedsak dekkes ved å redusere budsjettets reserve for tilleggsbevilg-
ninger i løpet av budsjettåret. Ved avstemningen av budsjettet i St.prp. nr. 84
la Finansdepartementet til grunn at bevilgningene til investeringer i Luftfarts-
verket skulle økes med 50 mill. kroner. Det korrekte er imidlertid at bevilgnin-
gen foreslås redusert. I tillegg medfører de to bevilgningsforslagene som
fremmes i denne proposisjonen en reduksjon i utgiftene på til sammen 2,5
mill. kroner. Samlet sett tilsier dette at behovet for inndekning gjennom redu-
serte reserver for tilleggsbevilgninger er 102,5 mill. kroner lavere enn fore-
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slått i St.prp. nr. 84. Bevilgningen under kap. 2309 foreslås på denne bakgrunn
økt tilsvarende. Regjeringen fremmet 18. mai proposisjoner i forbindelse med
trygdedrøftingene, lønnsoppgjøret for statsansatte og reguleringen av godt-
gjørelsene for vernepliktige. Økte bevilgninger i forbindelse med disse inn-
tektsoppgjørene vil bli dekket ved nedsettelse av bevilgningen på kapittel 2309
ved nysalderingen av 2001-budsjettet i høst.

Kap. 3900 Nærings- og handelsdepartementet

Post 90 Salg av aksjer
Regjeringen tilrår i St.prp. nr. 84 at Stortinget samtykker i at 66 pst. av aksjene
i Arcus AS blir solgt til Sucra AS i samsvar med inngåtte avtaler. Forslag til
vedtak følger vedlagt.

Kap. 5536 Avgift på motorvogner m.m.

Post 71 Engangsavgift på motorvogner m.m.
Fra 1. april 2001 er det fritak for boenheten i vektgrunnlaget for campingbiler
ved beregning av engangsavgift på motorvogner. Fritaket kompliserer imid-
lertid avgiftsoppkrevingen. Regjeringen foreslo derfor i St.prp. nr. 84 at vekten
av boenheten inkluderes i avgiftsgrunnlaget. Dette kompenseres gjennom å
redusere satsen for engangsavgiften for campingbiler. Engangsavgiften for
campingbiler utgjør i dag 28 pst. av engangsavgiften for personbiler. I St.prp.
nr 84 foreslo regjeringen å redusere denne satsen til 19 pst. Ny informasjon
tilsier imidlertid at en sats på 13 pst. av engangsavgiften for personbiler vil gi
en provenynøytral omlegging. Regjeringen fremmer dermed forslag om at sat-
sen reduseres til 13 pst.

Finansdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309
samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om bevilgningsendring for kapitlene
197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på
campingbiler i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag til vedtak om 
bevilgningsendring for kapitlene 197, 

1542 og 2309 samt salg av aksjer i 
Arcus AS og endret  sats for avgift på 

campingbiler

I
I statsbudsjettet for 2001 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

II

Salg av aksjer

Stortinget samtykker i at 66 pst. av aksjene i Arcus AS blir solgt til Sucra
AS i samsvar med inngåtte avtaler.

III

Kap. 5536 Avgift på motorvogner m.m. post 71 engangsavgift på 

Kap. Pos
t

Formål Kroner

197 Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak:

70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak og samarbeidsprogrammet med 
Sentral- og Øst-Europa,  kan overføres, nedsettes med

1 500 000

fra kr 379 631 000 til kr 378 131 000

1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apote-
ketaten:

70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse,  overslagsbevilg-
ning, nedsettes med

1 000 000

fra kr 80 384 000 til kr 79 384 000

2309 Tilfeldige utgifter:

1 Driftsutgifter økes med 102 500
000

fra kr 5 704 843 000 til kr 5 807 343 000
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motorvogner m.m.
Fra 1. juli 2001 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak av 28.

november 2000 om engangsavgift på motorvogner m.m. for budsjetterminen
2001:

§ 2 avgiftsgruppe c skal lyde:
Avgiftsgruppe c:
Campingbiler:
13pst. av avgiften under avgiftsgruppe a.


	St.prp. nr. 94
	1 Bakgrunn
	2 Forslag til bevilgningsendring ut fra St.prp. nr. 84
	Forslag til vedtak om bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler

