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Statsbudsjett og statsregnskap 2012 - Rentesats for mellomværende med 
statskassen og statens kapital i statens forvaltningsbedrifter 
 
Rundskrivet inneholder informasjon om de mest aktuelle rentesatser som statlig forvaltning 
benytter i sine budsjetter og regnskaper.  
 
Dette gjelder rente på mellomværende med statskassen og rente på statens kapital i 
forvaltningsbedriftene. Begge rentesatser benyttes av statens forvaltningsbedrifter. 
 
Rentesatsene brukes også i enkelte andre sammenhenger hvor det gis lån eller oppstår 
mellomværende mellom staten og andre virksomheter. Informasjonen i rundskrivet kan derfor 
være aktuell for flere departementer enn de som har forvaltningsansvar for forvaltnings-
bedriftene.  
 

1. RENTESATS PÅ MELLOMVÆRENDE MED STATSKASSEN FOR 2012 
Renten på forvaltningsbedriftenes mellomværende med statskassen skal være knyttet opp mot 
renten på kortsiktige statspapirer, jf. omtale i St.prp.nr. 1 (2005-2006), Gul Bok. Med 
virkning fra 1. april 2006 benyttes samme rentesats som for kortsiktige kontolån til 
statskassen.  
 
For første halvår 2012 er denne fastsatt til 1,52 pst. 
 
Rentesats for annet halvår vil bli meddelt i rundskriv i juni 2012. 
 

2. RENTESATS FOR STATENS KAPITAL I FORVALTNINGSBEDRIFTENE 
Rentesatsen for statens kapital i forvaltningsbedriftene skal settes lik den gjennomsnittlige 
renten på 5-års statsobligasjonslån i 12-månedersperioden 1. oktober to år før budsjettåret til  



Side 2 

30. september året før budsjettåret. Samme rentesats skal anvendes ved beregningen av 
driftsresultatet for Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten 
(SDØE). Ordningen er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 7 (1993-94). Det vises også 
til omtale i Finansdepartementets Veileder i statlig budsjettarbeid. Veilederen er tilgjengelig 
på våre hjemmesider på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin 1.  
 
Finansdepartementet har på grunnlag av gjennomsnittlig rente på 5-års statsobligasjonslån i 
perioden oktober 2010 til september 2011 fastsatt rentesatsen for kapitalinnskudd i 2012 til 
3,04 pst. Rentesatsene for årene 2008-2012 er dermed hhv. 4,64/ 4,69/ 3,42/ 3,08 og 3,04 pst. 
 
Vi ber om at det enkelte departement rapporterer budsjettendringer i 2012 som følge av den 
endrede rentesatsen sammen med sine øvrige forslag til tilleggsbevilgninger og 
omprioriteringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012. Frist for innsending av 
forslag til bevilgningsendringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012 vil 
sannsynligvis bli medio mars 2012. Finansdepartementet vil komme tilbake til endelig 
tidsfrist i eget brev. 
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