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Statsbudsjettet 2015 - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer våren 2015
1.

Gjennomføringen av budsjettpolitikken i 2015

For å holde fast ved målene for budsjettpolitikken i 2015, 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.
Følgende retningslinjer skal legges til grunn for gjennomføringen av budsjettet i 2015:


Forslag til nye større budsjettendringer i 2015 konsentreres til to runder i
Regjeringen, én om våren i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015 og
én om høsten i forbindelse med nysalderingen.



Det kan i all hovedsak bare fremmes forslag om tillegg som er begrunnet i
uforutsette forhold. Forslag om tillegg skal følges av forslag om tilsvarende
inndekning på eget budsjett.

2.

Framgangsmåte ved forslag om tilleggsbevilgninger første halvår

Forslag til større endringer på inntekts- eller utgiftssiden i første halvår som
fagdepartementene ikke kan håndtere ved bruk av egne fullmakter, må fremmes for
Finansdepartementet innen onsdag 18. mars 2015.
Forslagene skal inneholde:


En redegjørelse for endringene.

Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon 22 24 90 90 Telefaks 22 24 95 07



Hvilke tiltak som er gjennomført for å begrense ev. utgiftsøkning eller
inntektsreduksjon.



Forslag til inndekning for ev. utgiftsøkning eller inntektsreduksjon.

Det må også gjøres rede for hvordan endringsforslagene isolert sett påvirker rammene
for 2016-budsjettet.
Finansministeren legger fram forslagene i forbindelse med behandlingen av Revidert
nasjonalbudsjett 2015. Etter en vurdering av forslagene og tilhørende forslag om
inndekning, vedtar Regjeringen hvilke forslag som skal fremmes for Stortinget.
3.

Proposisjonstekster

Det legges opp til at Finansdepartementet fremmer en samleproposisjon om
bevilgningsendringer for Stortinget. Samleproposisjonen skal legges fram tirsdag 12.
mai, sammen med Meld. St. 2 (2014–2015) Revidert nasjonalbudsjett 2015.
På grunn av at tiden er knapp etter behandlingen i Regjeringen, bes fagdepartementene
om å sende inn utkast til proposisjonstekst og vedtak på sine områder innen mandag 4.
mai.
4.

Budsjettkalender

Følgende tidsplan er lagt for arbeidet med samleproposisjonen og meldingen om
Revidert nasjonalbudsjett 2015:
18. mars

Frist for fagdepartementene til å sende inn forslag til tilleggsbevilgninger
og andre endringer som skal fremmes for Stortinget i vårsesjonen.

29. april

Budsjettkonferanse om Revidert nasjonalbudsjett 2015.

4. mai

Frist for fagdepartementene til å sende inn utkast til proposisjonstekster
med forslag til vedtak til Finansdepartementet i løpet av dagen.

12. mai

Samleproposisjon om bevilgningsendringer og melding om Revidert
nasjonalbudsjett 2015 fremmes for Stortinget.

Frist for innsending av materiale om ev. tilleggsbevilgninger høsten 2015 vil bli fastlagt
senere. Inntil videre kan følgende frist legges til grunn:
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27. juli

Foreløpig rapportering om behov for bevilgningsendringer i andre halvår
sendes til Finansdepartementet.

Med hilsen

Colin Forthun e.f.
avdelingsdirektør
Richard Gjertsen
fagsjef
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