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1.

GJENNOMFØRINGEN

AV FINANSPOLTTIØN

1 2003

For å holde fast ved målene for finanspolitikken i 2003, må det arbeides aktivt med å begrense
økninger i utgiftene og reduksjoner i inntektene i løpet av året. Eventuelle utgiftsøkninger må
dekkes inn gjennom reduksjoner i andre utgifter under departementene og kan ikke forutsettes
å bli dekket av reserven for tilleggsbevilgninger under kapittel 2309 Tilfeldige utgifter.
Følgende retningslinjer skal legges til grunn for gjennomføringen av budsjettet i 2003:
• Forslag til større endringer på inntekts- og utgiftssiden behandles i to runder i
Regjeringen,

en om våren og en om høsten.

• Forslag fra fagdepartementene

som ikke er til å unngå, skal følges av forslag om

tilsvarende inndekking på eget budsjett.
2.

FRAMGANGSMÅTE VED FORSLAG OM TILLEGGSBEVILGNINGER 1.
HALVÅR

Forslag til større endringer på inntekts- eller utgiftssiden i 1. halvår som fagdepartementene
ikke kan håndtere ved bruk av egne fullmakter i medhold av bevilgningsreglementet, jf.
Veiledning i statlig budsjettarbeid, del II kapittel 5 og 6, må fremmes for Finansdepartementet
innen 24. mars 2003.
Forslagene skal inneholde:
• Redegjørelse for økningen i utgifter/reduksjon i inntekter i forhold til forutsetningene
• Hvilke tiltak som er gjennomført for å begrense utgiftene
• Forslag til inndekning av utgiftsøkningen/inntektsreduksjonen.
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2

Finansministeren legger fram forslagene om tilleggsbevilgninger og større omprioriteringer for
samlet regjeringsbehandling i tilknytning til behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2003.
Etter en vurdering av forslagene og de medfølgende forslag om inndekning, vedtar Regjeringen
hvilke forslag som skal fremmes for Stortinget.

3.

INNSPARINGSFULLMAKT

Stortinget vedtok under behandlingen av Statsbudsjettet 2003 en innsparing på 150 millioner
kroner på departementenes driftsutgifter. Regjeringen, som fikk fullmakt til å fordele netto
utgiftsreduksjonen, vedtok i regjeringskonferansen 30. januar en fordeling av innsparingen per
departement.

Hvert departement

må på dette grunnlag

spesifisere

innsparingen

på kapittel, post

og underpost. Forslag til fordeling må sendes til Finansdepartementet innen 24. mars 2003. I
forslaget må det framgå hvordan departementet skal foreta sin del av innsparingen. Det må
klart framgå av materialet fra departementene hvilke forslag som gjelder innsparingsfullmakten
og hvilke forslag som er ordinære forslag til bevilgningsendring i forbindelse med Revidert
nasjonalbudsjett 2003. Stortinget vil bli orientert om fordelingen av innsparingsfullmakten i
forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2003.

4.

PROPOSISJONSTEKSPER

De siste årene er forslagene om bevilgningsendringer i all hovedsak fremmet samlet for
Stortinget fra Finansdepartementet. Etter behandlingen i Regjeringen vil Finansdepartementet
komme tilbake med nærmere opplysninger om Regjeringens vedtak så snart som mulig.
Samleproposisjonen skal legges frem samtidig med St.meld. nr. 2 (2002 - 2003) Revidert
nasjonalbudsjett 2003 torsdag 15. mai. Samme frist vil måtte gjelde for eventuelle
fagproposisjoner.
På grunn av den knappe tiden som står til disposisjon etter regjeringsbehandlingen, bes
fagdepartementene om å utarbeide proposisjonstekst og utkast til vedtak på sine områder innen
kl. 11 torsdag 8. mai 2003.

5.

BUDSJETI'KAi_.ENDER

Følgende tidsplan er fastlagt for arbeidet med 2003-budsjettet fram mot fremleggelse av
stortingsproposisjon

om bevilgningsendringer

og stortingsmelding

om Revidert

nasjonalbudsjett 2003:
24.3.2003

Frist for fagdepartementene
endringer

til å sende inn forslag til tilleggsbevilgninger og andre

som skal fremmes for Stortinget

5.5.2003

R-notat om bevilgningsendringer

8.5.2003

Frist for fagdepartementene
proposisjonstekster

15.5.2003

behandles

i vårsesjonen.
i Regjeringen.

innen kl. 11.00 til å sende inn utkast til

til Finansdepartementet.

Proposisjon om bevilgningsendringer og melding om Revidert nasjonalbudsjett
2003 fremmes for Stortinget.

3

Dato for innsending av materiale om eventuelle tilleggsbevilgninger høsten 2003 vil bli endelig
fastlagt senere. Finansdepartementet vil imidlertid allerede nå varsle følgende foreløpige

tidsplan:
13.8.2003

En foreløpig rapportering om forventede tilleggsbevilgninger 2. halvår sendes fra
departementene

til Finansdepartementet.

20.10.2003 Endelig frist for å sende inn forslag om tilleggsbevilgninger som må fremmes i
løpet av høsten.
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