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Statsbudsjettet 2021 - tillegg til tildelingsbrev nr 4 – oppfølging av RNB 

Stortinget har gjort vedtak om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021, 
jf. Prop. 195 S (2020–2021) og Innst. 600 S (2020–2021):  
 
Kap. 710 Vaksiner mv.  

Post 21 Spesielle driftsutgifter  

Folkehelseinstituttet (FHI) tildeles 53 mill. kroner knyttet til uttaksmerverdiavgift for vaksiner 
som gis bort gratis.  
 
Videre reduseres post 21 med 8 mill. kroner knyttet til mindreutgifter som følge av endringer i 
innkjøp av vaksiner til lagerhold. Videre økes tildelingen med 8 mill. kroner knyttet til delvis 
subsidiering av forsterket influensavaksine i influensavaksinasjons-programmet. Målgruppen 
er i utgangspunktet sykehjemsbeboere, som er dem med høyest risiko for alvorlig sykdom og 
død av influensa. 

Post 22 Salgs- og beredskapsprodukter  

FHI tildeles 63,4 mill. kroner over post 21 mot tilsvarende økning under kap. 3710, post 03. 
Tildelingen skal dekke innkjøp av flere pneumokokkvaksiner enn tidligere år for å kunne 
møte den økende interessen i sesongen 2021/2022. Det legges til grunn av vaksinene 
fortsatt betales av brukeren. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet viser til at bestillingsfullmakten på kap. 710, post 22 økes 
med 30 mill. kroner til 80 mill. kroner knyttet til at instituttet inneværende år vil pådra seg 
høyere forpliktelser enn anslått til innkjøp av salgsvaksiner mv. 
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Side 2 
 

Post 23 Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19 

Det vises til samtykke til å overskride bevilgning under kap. 710 post 23 med inntil 625 mill. 
kroner for å gjøre innkjøp av koronavaksiner, jf. tillegg til tildelingsbrev nr. 3, 31. mai 2021. 
Samtykket trekkes tilbake, og FHI tildeles 600 mill. kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-
19 til bruk i 2021. 
 
25 mill. kroner av tilleggsbevilgningen er holdt tilbake i forbindelse med tilvalgsordningen for 
Janssen-vaksinen. Det vises til oppdrag til Helsedirektoratet 4. juni 2021 om Janssen-
system, deloppdrag 6: «Helsedirektoratet og FHI skal innen 30. september 2021 på 
bakgrunn av de økonomiske konsekvensene av tilvalgsordningen utarbeide forslag til 
nødvendige budsjettmessige endringer for 2021.» 
 
FHI tildeles 617,5 mill. kroner knyttet til instituttet må betale uttaksmerverdiavgift for vaksiner 
som gis bort gratis. 
 
FHI delegeres bestillingsfullmakt på kap. 710, post 23 på inntil 1 mrd. kroner, for inngåelse 
av nye avtaler om kjøp av vaksiner mot covid-19, jf. forslag til romertallsvedtak.  
 
HOD vil eventuelt komme tilbake til ytterligere tildelinger over kap. 710, post 23 etter 
eventuelle endringer i forbindelse med ny saldering av statsbudsjettet for 2021. 
 
Kap. 745, post 01 

FHI tildeles 67,5 mill. kroner knyttet til instituttets økte beredskap og innsats i forbindelse 
med covid-19. Dersom behovet viser seg å være lavere enn antatt, bes FHI komme tilbake 
med forslag om å redusere bevilgningen tilsvarende ifm. innspill til nysalderingen. 
 
Videre tildeles insituttet 10 mill. kroner til etablering av et «WHO Collaborating Centre» i 
Folkehelseinstituttet. Tildelingen dekke effektstudier, gjennomføring av evalueringsstudier av 
smitteverntiltak, kunnskapsoppsummeringer, midler til nasjonalt og internasjonalt forsknings-
samarbeid, samt kjøp av utstyr og forskningstjenester. Se også omtale i Prop 195 S (2020-
2021).  
 
FHI tildeles 249,5 mill. kroner til dekning av økte driftsutgifter i forbindelse med drift av 
koronavaksinasjonsprogrammet. 
 
Til sist tildeles FHI 2 mill. kroner mot tilsvarende økning under kap. 3710, post 03 knyttet til 
arbeidet med innkjøp av flere doser pneumokokkvaksine enn tidligere år for å kunne møte 
den økende interessen i sesongen 2021/2022. 
 
Med hilsen 
 
 
Elin Anglevik (e.f.) Tone Brox Eilertsen 
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