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St.prp. nr. 6

(2007–2008) 

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 16. november 2007,  
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Stoltenberg II) 

Innledning  

Fornyings- og administrasjonsdepartementet leg-
ger i denne proposisjonen fram forslag om bevilg-
ningsendringer under programkategoriene 01.00 
Fellesadministrasjon, 01.20 Fellestjenester, 01.40 
Pensjoner m.m., 01.50 Konkurransepolitikk og 
01.60 Statsbygg. 

Proposisjonen inneholder følgende forslag: 
– Omdisponering av 1,2 mill. kroner fra kap. 

1500 Fornyings- og administrasjonsdeparte-
mentet, post 21 Spesielle driftsutgifter til kap. 
1550 Konkurransetilsynet, post 23 Klage-
nemnda for offentlige anskaffelser. 

– Kap. 1506 Norge.no, post 01 Driftsutgifter økes 
med 2,1 mill. kroner og post 21 Minside økes 
med 4,6 mill. kroner, totalt 6,7 mill. kroner, mot 
tilsvarende inntektsøkning under kap. 4506 
Norge.no, post 02 Ymse inntekter. 

– Kap. 4520 Statskonsult AS, post 96 Aksjepost i 
Statskonsult AS inntektsføres med 47,1 mill. 
kroner. 

– Kap. 1522 Departementenes servicesenter, 
post 22 Fellesutgifter for R-kvartalet reduseres 
med 4,6 mill. kroner. 

– Kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse, 
post 01 Driftsutgifter reduseres med 422,285 
mill. kroner og post 70 For andre medlemmer 
av Statens Pensjonskasse reduseres med 4,549 
mill. kroner. 

– Kap. 1544 Boliglån til statsansatte, post 90 Lån 
reduseres med 300,0 mill. kroner. 

– Kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieord-
ningen, post 33 Videreføring av byggeprosjek-
ter økes med 220,45 mill. kroner. 

– Kap.1582 Utvikling av Fornebuområdet, post 
30 Investeringer, Fornebu reduseres med 12,0 
mill. kroner. 

– Kap. 2445 Stasbygg, post 32 Igangsetting av 
kurantprosjekter reduseres med 120,0 mill. 
kroner, post 33 Videreføring av ordinære byg-
geprosjekter reduseres med 105,0 mill. kroner 
og post 34 Videreføring av kurantprosjekter 
reduseres med 240,0 mill. kroner. 

– Kap. 4546 Yrkesskadeforsikring, post 01 Pre-
mieinntekter reduseres med 8,0 mill. kroner. 

– Kap. 5445 Statsbygg, post 30 Salg av eiendom 
reduseres med 340,6 mill. kroner og post 39 
Avsetning til investeringsformål økes med 
20,85 mill. kroner. 

– Kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu, post 40 
Salgsinntekter, Fornebu økes med 79,0 mill. 
kroner. 

– Kap. 5607 Renter av boliglånsordningen for 
statsansatte, post 80 Renter økes med 83,0 mill. 
kroner. 

Samlet fremmer Fornyings- og administrasjonsde-
partementet forslag om at bevilgningene under 
utgiftskapitlene settes ned med 981,284 mill. kro-
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ner (inklusive lånetransaksjoner) og at bevilgnin-
gene under inntektskapitlene settes ned med 
111,950 mill. kroner (inklusive lånetransaksjoner) 

Forslag under de enkelte kapitlene 

Kap. 1500 Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet 

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 
Det foreslås å sette ned bevilgningen med 1,2 
mill. kroner mot tilsvarende økning av kap. 1550 
Konkurransetilsynet, post 23 Klagenemnda for 
offentlige anskaffelser, jf. omtale under kap. 1550 
post 23. 

Kap. 1506 Norge.no post 01 Driftsutgifter 
og post 21 Minside, kan 
overføres og kap. 4506 
Norge.no post 02 Ymse 
inntekter 

Norge.no har fått økte inntekter i 2007 bl.a. som 
følge av ekstraordinære aktiviteter knyttet til midler 
tildelt fra Fornyings- og administrasjonsdeparte-
mentet i sammenheng med videreutvikling av Min-
side og aktiviteter knyttet til etablering av Direkto-
ratet for forvaltning og IKT. I den forbindelse fore-
slås det at bevilgningen under kap. 1506 post 01 
økes med 2,1 mill. kroner og at post 21 Minside 
økes med 4,6 mill. kroner. Totalt foreslås det at kap. 
1506 økes med 6,7 mill. kroner mot tilsvarende 
økning av bevilgningen under kap. 4506 post 02. 

Kap. 4520 Statskonsult AS 
Post 96 Aksjepost i Statskonsult AS 
Ved behandlingen av St.prp. nr. 69 (2006-2007) Til-
leggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbud-
sjettet, jf. Innst.S. nr. 230 (2006-2007), ga Stortin-
get tilslutning til at Statskonsult AS skulle avvikles 
fra 1. juli 2007 og at en interimsorganisasjon for et 
nytt forvaltningsdirektorat skulle opprettes fra 
samme dato. Interimsorganisasjonen er etablert 
som et ordinært forvaltningsorgan under Forny-
ings- og administrasjonsdepartementet. Statskon-
sult AS ble innlemmet i sin helhet i forvaltningsor-
ganet gjennom en virksomhetsoverdragelse. 

Regnskapsavslutningen for Statskonsult AS pr. 
30. september 2007, viser at kontantinnbetalingen 
til statskassen utgjør 47,1 mill. kroner og det fore-

slås at beløpet inntektsføres under kap. 4520 post 
96. 

Statens aksjebeholdning i Statskonsult AS er 
ført med 109,5 mill. kroner på konto 626015 i kapi-
talregnskapet. Differansen mellom bokført verdi 
og selskapets kontantbehaldning etter utløpet av 
avviklingsperioden blir avskrevet mot konto for 
forskyving i balansen. 

Kap. 1522 Departementenes 
servicesenter 

Post 22 Fellesutgifter for R-kvartalet 
Det foreslås å redusere bevilgningen med 4,6 mill. 
kroner. Bakgrunnen er at overført ubrukt bevilg-
ning fra 2006 til 2007 ikke vil bli benyttet samt at 
husleien for fellesarealene i Regjeringskvartalet 
er blitt lavere enn forventet. 

Kap. 1542 Tilskudd til Statens 
Pensjonskasse 

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning og post 
70 For andre medlemmer av Statens 
Pensjonskasse, overslagsbevilgning 

Oppdaterte anslag for post 01 og 70 viser en sam-
let reduksjon av bevilgningsbehovet med 426,834 
mill. kroner 

Følgende forhold knytter seg til endringen: 
– Oppdaterte vekstanslag viser en lavere volum-

vekst både for utbetalte pensjoner og avtalefes-
tet pensjon (AFP) enn det som tidligere er lagt 
til grunn. Beregningene er basert på faktisk 
utbetalt beløp hittil i 2007 og prognoser for 
utbetalinger resten av året. Dette innebærer en 
reduksjon av bevilgningene for utbetalte pen-
sjoner og AFP med henholdsvis 167,0 mill. kro-
ner og 114,8 mill. kroner. 

– I St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger 
og omprioriteringer i statsbudsjettet, jf. Innst.S. 
nr. 230 (2006-2007), ble det lagt til grunn at 75,0 
mill. kroner av samlet anslag for etterbetaling til 
statsarbeidere med 150,0 mill. kroner ville 
komme til utbetaling i 2007. Basert på det som 
er utbetalt hittil i år, blir det lagt til grunn at en 
større del av utbetalingene blir forskjøvet til 
senere år. Dette reduserer bevilgningsbehovet i 
2007 med om lag 55,0 mill. kroner. 

– Anslaget for premieinntekter er økt med om 
lag 108,0 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak 
økt premieinnbetaling fra Avinor relatert til 



3 2007–2008 St.prp. nr. 6 
Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

underdekning i virksomhetens pensjonsord-
ning pr. 31. desember 2006. 

– Andre mindre justeringer medfører samlet en 
netto økning av anslaget med om lag 18,0 mill. 
kroner. 

På denne bakgrunn foreslås det en reduksjon av 
bevilgningen på post 01 med 422,285 mill. kroner 
og post 70 med 4,549 mill. kroner. 

Kap. 1544 Boliglån til statsansatte 
Post 90 Lån, overslagsbevilgning 
Det knytter seg stor usikkerhet til nivået på 
bevilgningen til boliglån for statsansatte. Anslaget 
for utlånsvolumet i 2007 er redusert med 300,0 
mill. kroner i forhold til det som ble lagt til grunn i 
St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet, jf. Innst.S. nr. 
230 (2006-2007). Forventet antall utbetalte lån pr. 
uke er videreført, mens tallet på innfrielser er 
anslått til å øke. Det forventes også et noe lavere 
gjennomsnittlig utbetalt beløp pr. lån enn tidligere 
lagt til grunn. Basert på erfaringstall hittil i år 
foreslås det at bevilgningen blir satt ned med 
300,0 mill. kroner. 

Kap. 4546 Yrkesskadeforsikring 
Post 01 Premieinntekter 
Det foreslås en reduksjon av bevilgningen med 8 
mill. kroner. Reduksjonen skyldes oppdatering av 
antall årsverk som ligger til grunn for anslaget for 
premieinntektene. 

Kap. 5607 Renter av boliglånsordningen 
til statstilsatte 

Post 80 Renter 
Som følge av økt rentenivå i 2007, foreslås det en 
økning av bevilgningen med 83,0 mill. kroner. I 
St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i statsbudsjettet, jf. Innst.S. nr. 
230 (2006-2007), ble det i budsjettanslaget lagt til 
grunn en rente på 4,25 prosent fra mai 2007 og ut 
året. Fra 1. juli 2007 er renten økt til 4,75 prosent 
og fra 1. november 2007 til 5,0 prosent. Videre er 
det i anslaget for renteinntekter justert for en 
reduksjon av forventet utlånsvekst i 2007, jf. for-
slag under kap.1544 Boliglån for statsansatte. 

Kap. 1550 Konkurransetilsynet 
Post 23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
For å få ned saksbehandlingstida i Klagenemnda 
for offentlige anskaffelser (KOFA) foreslås det en 
omdisponering på 1,2 mill. kroner fra kap. 1500 
post 21 til kap. 1550 post 23, jf. kap. 1500 post 21. 

Kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor 
husleieordningen 

Post 33 Videreføring av byggeprosjekter, 
kan overføres 

Det foreslås en økning av bevilgningen med 
220,45 mill. kroner fordelt på følgende prosjekter: 
– Prosjekt Nytt Operahus foreslås økt med 150,0 

mill. kroner fra 910,0 mill. kroner til 1 060,0 
mill. kroner 

– UIB Studentsenteret foreslås økt med 50,45 
mill. kroner fra 39,9 mill. kroner til 90,4 mill. 
kroner 

– UIO Institutt for informatikk II (IFI2) foreslås 
økt med 20,0 mill. kroner fra 200,0 mill. kroner 
til 220,0 mill. kroner. 

Prosjekt Nytt Operahus 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet ori-
enterte i St.prp. nr. 1 (2007-2008) om at 150,0 mill. 
kroner av usikkerhetsavsetningen på 670,0 mill. 
kroner er utløst. Ut fra fremdriftsplanen i prosjek-
tet er det behov for å bevilge de 150 mill. kronene 
allerede i 2007. Bevilgningsbehovet i 2008 blir da 
redusert tilsvarende. Dette medfører at det sam-
lede bevilgningsbehovet i 2007 øker fra 910,0 mill. 
kroner til 1 060,0 mill. kroner i forhold til det som 
ble lagt til grunn i St.prp. nr. 69 (2006-2007). Til-
leggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbud-
sjettet, jf. Innst.S. nr. 230 (2006-2007). 

UIB Studentsenteret 

Prosjektet har styrings- og kostnadsramme på 
henholdsvis 322,8 mill. kroner og 352,4 mill. kro-
ner. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
har tidligere stilt hele usikkerhetsavsetningen på 
29,6 mill. kroner til disposisjon for Statsbygg. Det 
forventes at hele bevilgningen vil bli benyttet i 
2007. Prosjektet ble ferdigstilt i oktober 2007. 

På grunn av uventede omstendigheter bl.a. 
knyttet til fundamenteringsarbeidet vil totalkost-
naden for prosjektet overstige kostnadsrammen. 
Prosjektet har nå en forventet sluttkostnad på 392 
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mill. kroner, der 18,75 mill. kroner skal dekkes 
inn av tilskudd fra brukere. Bevilgningsbehovet 
under denne posten er beregnet til totalt 373,25 
mill. kroner, dvs. 20,85 mill. kroner over gjel-
dende kostnadsramme. 

Det foreslås derfor at kostnadsrammen økes 
til 392,0 mill. kroner og at bevilgningen i 2007 
økes med 20,85 mill. kroner. 

Samlet foreslås det at prosjektet sluttbevilges 
med 50,45 mill. kroner. 

Det foreslås at bevilgningsøkningen på 20,85 
mill. kroner dekkes inn ved reduksjon av regule-
ringsfondet til Statsbygg. Kap. 2445 post 24.5 Til 
investeringsformål økes med 20,85 mill. kroner 
og post 24.6 Til reguleringsfond reduseres tilsva-
rende. Jf. også kap. 5445 post 39. 

Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk II (IFI 2) 

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i løpet av 
første halvår 2010. I St.prp. nr. 90 (2006-2007) Nytt 
informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (IFI 2), 
jf. Innst.S. nr. 17 (2007-2008), er det foreslått ny 
kostnads- og styringsramme for prosjektet med 
henholdsvis 1 080 mill. kroner og 1 040 mill. kro-
ner i prisnivå pr. september 2006. 

I St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgnin-
ger og omprioriteringer i statsbudsjettet, jf. 
Innst.S. nr. 230 (2006-2007), ble bevilgningen for 
2007 satt til 200 mill. kroner til prosjektet. Nye 
anslag viser at det er behov for å øke bevilgningen 
med 20 mill. kroner. 

Det foreslås derfor at bevilgningen økes med 
20 mill. kroner fra 200 mill. kroner til 220 mill. 
kroner. 

Kap.1582 Utvikling av Fornebuområdet 
Post 30 Investeringer, Fornebu, kan overføres 
I forbindelse med at pågående arbeid i regi av For-
nebu Infrastruktur er blitt rimeligere enn forut-
satt, og at enkelte arbeider forskyves til 2008, fore-
slås det en reduksjon i bevilgningen. For 2007 
foreslås det derfor at bevilgningen reduseres med 
12 mill. kroner. 

Kap. 2445 Statsbygg 
Post 32 Igangsetting av kurantprosjekter, 

kan overføres 
Det foreslås å sette ned bevilgningen på posten 
med 120,0 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er 

faseforskyvninger som følge av den stramme situ-
asjonen i bygge- og anleggsmarkedet. 

Dette gjelder i hovedsak følgende prosjekter: 
– Statsarkivet på Hamar er forsinket og estimert 

bevilgningsbehov er redusert med 20 mill. kro-
ner 

– Høgskolen i Nord-Trøndelag, Trønderhallen 
er ikke startet opp som følge av forsinkelser i 
tilbudsprosessen, og eventuell byggestart for-
skyves dermed til 2008. Dette har ført til at 
bevilgningsbehovet for 2007 er redusert med 
70 mill. kroner. 

– Andre faseforskyvninger reduserer bevilg-
ningsbehovet med til sammen 30 mill. kroner. 

Post 33 Videreføring av ordinære 
byggeprosjekter, kan overføres 

Det foreslås å redusere bevilgningen til viderefø-
ring av ordinære byggeprosjekter med 105,0 mill. 
kroner. Årsaken til reduksjonen av bevilgningsbe-
hovet er: 

Høgskolen i Vestfold 

Høgskolen i Vestfold skal samlokaliseres på Bak-
kenteigen i Horten kommune. Siste byggetrinn 
gjelder bygg for Avdeling for lærerutdanning og 
bygget skal knyttes til eksisterende anlegg. 

Stortinget vedtok startbevilgning til prosjektet 
våren 2005, jf. Innst. S. nr. 240 (2004-2005) og 
St.prp. nr. 65 (2004-2005). Per 1.7.2008 er prisjus-
tert kostnadsramme (P85) 666,3 mill. kroner og 
styringsramme (P50) 544,1 mill. kroner, jf. St.prp. 
nr. 1 (2007-2008) for Fornyings- og administra-
sjonsdepartementet. 

Innkomne tilbud for byggarbeidene har ikke 
gjort det mulig å realisere prosjektet innenfor de 
vedtatte økonomiske rammer. Det er derfor iden-
tifisert og gjennomført kostnadsreduserende til-
tak for prosjektet. Prosjektet er blitt forsinket i for-
hold til opprinnelige framdriftsplaner og planlagt 
byggestart er nå 1. kvartal 2008. Bygget vil da 
kunne stå ferdig til innflytting semesterstart høs-
ten 2010. 

På grunnlag av de aktiviteter som er gjennom-
ført for å redusere kostnader i prosjektet, og etter 
en revidert usikkerhetsanalyse for prosjektet, 
foreslår regjeringen at kostnadsrammen (P85) 
økes med 66,7 mill. kroner til 733 mill. kroner per. 
1.7.2008 (inkludert merverdiavgift og 3,9 mill. 
kroner til kunstnerisk utsmykning). Styringsram-
men (P50) settes til 667 mill. kroner. 
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Bevilgningen i 2007 foreslås redusert med 
35,0 mill. kroner fra 60,0 mill. kroner til 25,0 mill 
kroner. 

Samisk Vitenskapsbygg, Kautokeino 

Bevilgningen foreslås redusert med 45,0 mill. kro-
ner fra 80,0 mill. kroner til 35,0 mill. kroner. På 
grunn av markedssituasjonen i bygge- og anleggs-
bransjen ble byggestart for prosjektet utsatt fra 1. 
mars 2007 til 1. juni 2007 og dette medfører redu-
sert bevilgningsbehov inneværende år. Bygget er 
planlagts ferdigstilt våren 2009. 

Høgskolen i Østfold 

Prosjektet er i reklamasjonsfasen og sluttbevilges 
i 2007. Bevilgningen foreslås redusert med 25,0 
mill. kroner fra 126,1 mill. kroner til 101,1 mill 
kroner. 

Post 34 Videreføring av kurantprosjekter, 
kan overføres 

Det foreslås å sette ned bevilgningen på posten 
med 240,0 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er 
faseforskyvninger som følge av den stramme situ-
asjonen i bygge- og anleggsmarkedet. 

Dette gjelder i hovedsak følgende prosjekter: 
– Domus Medica er forsinket og bevilgnings-

behovet er redusert med 90 mill. kroner. 
– Oppstart av byggefasen for Nasjonalt folkehel-

seinstitutts Biobank er som følge av markeds-
situasjonen forsinket. Bevilgningsbehovet for 
2007 er redusert med 80 mill. kroner. 

– Statsarkivet i Bergen har fått forsinket igang-
setting og bevilgningsbehovet for 2007 er der-
med redusert med 60 mill. kroner. 

– Riksarkivets Fjellmagasin er forsinket som 
følge av markedssituasjonen og bevilgningsbe-
hovet er redusert med 30 mill. kroner. 

– Andre mindre prosjekt har en bevilgningsøk-
ning på 20 mill. kroner. 

Kap. 5445 Statsbygg 
Post 30 Salg av eiendom 
Det er i 2007 budsjettert med en inntekt på 493,5 
mill. kroner for salg av Vestbanetomten. Inntekten 

er bevilget med 455,6 mill. kroner på kap. 5445 
post 30 og 37,9 mill. kroner under kap. 2445 på 
underpostene 24.1 Driftsinntekter og 24.3 
Avskrivninger. 

Statsbygg har i 2007 solgt felt D (kulturtom-
ten) til Oslo kommune for 150 mill. kroner. Av 
salgssummen for felt D er 6,5 mill. kroner tilbake-
ført til Oslo kommune som følge av en avgjort 
rettstvist mellom staten og kommunen knyttet til 
del av den nye Dokkveien. 

Prosessen knyttet til salg av det gjenstående 
utbyggingsområde har tatt lengre tid enn forut-
satt. Ulike avklaringer har gjort at kunngjøring av 
eiendommen for salg først vil finne sted høsten 
2007. Hele salgsprosessen forventes å ta tid og 
salgsinntekten vil ikke kunne inntektsføres i 2007. 

På denne bakgrunnen foreslås det en reduk-
sjon av bevilgningen på kap. 5445 post 30 med 
340,6 mill. kroner. Den delen av utviklingskostna-
den som knyttes til felt A1 og A2 vil ikke bli ned-
skrevet. Kap. 2445 underpost 24.1 Driftsinntekter 
og underpost 24.3 Avskrivinger foreslås derfor 
redusert med 12,1 mill. kroner i 2007. 

Post 39 Avsetning til investeringsformål 
Det foreslås at bevilgningen under post 39 Avset-
ning til investeringsformål økes med 20,85 mill. 
kroner, som følge av forslaget til endring i kost-
nadsramme og bevilgning knyttet til UiB Student-
senteret jf. omtale under kap. 1580 post 33. 

Kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu 
Post 40 Salgsinntekter, Fornebu 
Det foreslås å øke bevilgningen med 79 mill. kro-
ner fra 7,4 mill. kroner til 86,4 mill. kroner. Bak-
grunnen for forslaget er at det i 2007 er inngått 
forlik med IT-Fornebu om innbetaling av bidrag 
til infrastrukturkostnader. 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om endringer i statsbudsjettet for 2007 under 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 
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Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet, i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2007 under 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

I 
I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet: 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med ........................ 1 200 000 

fra kr 112 840 000 til kr 111 640 000 
1506 Norge.no 

1 Driftsutgifter, forhøyes med.................................................................... 2 100 000 
fra kr 22 562 000 til kr 24 662 000 

21 Minside, kan overføres, forhøyes med.................................................. 4 600 000 
fra kr 13 000 000 til kr 17 600 000 

1522 Departementenes Servicesenter 
22 Fellesutgifter for R-kvartalet, reduseres med ....................................... 4 600 000 

fra kr 73 939 000 til kr 69 339 000 
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse 

1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med ............................. 422 285 000 
fra kr 8 051 285 000 til kr 7 629 000 000 

70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, 
overslagsbevilgning, reduseres med ..................................................... 4 549 000 
fra kr 89 549 000 til kr 85 000 000 

1544 Boliglån for statsansatte 
90 Lån, overslagsbevilgning, reduseres med............................................. 300 000 000 

fra kr 2 900 000 000 til kr 2 600 000 000 
1550 Konkurransetilsynet 

23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med ..................... 1 200 000 
fra kr 5 000 000 til kr 6 200 000 



2007–2008 St.prp. nr. 6 7 
Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet 

Kap. Post Formål Kroner 

1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen 
33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med......... 220 450 000 

fra kr 1 350 300 000 til kr 1 570 800 000 
1582 Utvikling av Fornebuområdet 

30 Investeringer, kan overføres, Fornebu reduseres med ....................... 12 000 000 
fra kr 56 000 000 til kr 44 000 000 

2445 Statsbygg 
32 Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, reduseres med ...... 120 000 000 

fra kr 130 500 000 til kr 10 500 000 
33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, reduseres 

med ............................................................................................................ 105 000 000 
fra kr 403 800 000 til kr 298 800 000 

34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, reduseres med...... 240 000 000 
fra kr 730 300 000 til kr 490 300 000 

Inntekter: 

Kap. Post Formål Kroner 

4506 Norge.no 
2 Ymse inntekter, bevilges med................................................................. 6 700 000 

4520 Statskonsult 
96 Aksjepost i Statskonsult AS, bevilges med ............................................ 47 100 000 

4546 Yrkesskadeforsikring 
1 Premieinntekter, reduseres med ............................................................ 8 000 000 

fra kr 135 000 000 til kr 127 000 000 
5445 Statsbygg 

30 Salg av eiendom, reduseres med............................................................ 340 600 000 
fra kr 455 555 000 til kr 114 955 000 

39 Avsetning til investeringsformål, forhøyes med ................................... 20 850 000 
fra kr 880 000 000 til kr 900 850 000 

5446 Salg av eiendom, Fornebu 
40 Salgsinntekter, Fornebu, forhøyes med................................................. 79 000 000 

fra kr 7 400 000 til kr 86 400 000 
5607 Renter av boliglånsordningen for statsansatte 

80 Renter, forhøyes med............................................................................... 83 000 000 
fra kr 547 000 000 til kr 630 000 000 
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Grafisk produksjon: GAN Grafisk AS – Oslo. November 2007 
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