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Ved Stortingets behandling 15. desember 2009 av Prop. 1 S (2009-2010) fra Finansde-
partementet og Innst. 5 S (2009-2010) ble det på kap. 1645 Statens finansfond, post 70
Tilskudd til drift, bevilget 30,0 mill. kroner for 2010. Finansdepartementet gir med dette
tilsagn om driftstilskudd til Statens finansfond fra denne bevilgningen. Tilskuddet skal
dekke fondets utgifter til lønn, andre driftsutgifter, kjøp av tjenester mv. Tilskudd over-
føres etter hvert på grunnlag av skriftlig anmodning fra fondet, ledsaget av utgiftsan-
slag.

Finansfondet kan etter finansfondloven § 5 tredje ledd "påta seg slike forpliktelser som
er nødvendig i forbindelse med ledelse og administrasjon av fondets virksomhet". Be-
stemmelsen gjelder også forpliktelser utover budsjettåret, likevel slik at:

Leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester må gjelde den ordinære driften
Utgifter i forbindelse med avtaler må kunne dekkes innenfor et uendret bevilg-
ningsnivå på kap. 1645 Statens finansfond, post 70 Tilskudd til drift
For alle avtaler må behovet for oppsigelsesklausuler nøye vurderes ut fra hensy-
net til den framtidige handlefriheten.

Finansfondet skal så raskt som mulig varsle departementet hvis det ligger an til at
driftstilskuddet kan bli utilstrekkelig. I så fall skal det også redegjøres for tiltak som er,
eller kan bli, iverksatt for å sikre at bevilgningen holdes. Som opplyst i budsjettproposi-
sjonen er det svært usikkert hvor stort driftstilskudd Finansfondet vil ha behov for i
2010. Sammen med andre forslag til budsjettendringer som regjeringen skal legge fram
medio mai 2010, kan det bli aktuelt å foreslå en justering av tilskuddet. Fondet vil bli
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bedt om å levere et revidert utgiftsanslag til Finansdepartementet medio mars 2010.

De inntekter som Finansfondet får fra sine plasseringer i kjernekapitalinstrumenter,
skal inntektsføres på statsbudsjettets kap. 5605 Renter av statens kontantbeholdning og
andre fordringer, post 87 Renteinntekter mv. fra Statens finansfond Innbetalinger over-
føres løpende til departementets konto for innbetalinger — 7694.05.00377. Ved utarbei-
delsen av Prop. 1 S (2009-2010) forelå det ikke tilstrekkelig grunnlag for å anslå inntek-
tene på kap. 5605, post 87, og det er derfor i budsjettvedtaket for 2010 gitt fullmakt til
inntektsføring uten bevilgning. Et anslag for disse inntektene bes levert til Finansdepar-
tementet medio mars 2010.

Finansfondet bes også om innen utløpet av september 2010 å levere oppdaterte utgifts-
og inntektsanslag til Finansdepartementet, med sikte på ev. innarbeidelse i nysalde-
ringsproposisjonen for 2010.

Det bes videre om at fondet senest 1. juni 2010 leverer til departementet et forslag til
tilskudd til fondet for 2011 og et anslag for fondets inntekter i 2011.

Statens finansfond fikk i 2009 tilført en kapital på 50 000 mill. kroner. Basert på de be-
handlede søknadene vil det ikke være behov for å benytte denne i sin helhet. Departe-
mentet ber om at fondet, etter at det er endelig avklart hvor mye som blir benyttet, gir
en skriftlig tilbakemelding om dette slik at det ubrukte beløpet kan tilbakeføres.

Det vises for øvrig til lov om Statens finansfond § 6 om årsrapport og til departementets
brev av 12. desember 2009 om utkast til rapport til EFTAs overvåkingsorgan.
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