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20. juni – Dagsorden

Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9
President: O l e m i c T h o m m e s s e n

D a g s o r d e n (nr. 87)
1. Stortingets vedtak til lov om endringer i patentloven
(gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen
om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale
patenter på engelsk)
(Lovvedtak 65 (2013–2014), jf. Innst. 259 L (2013–
2014) og Prop. 76 L (2013–2014))
2. Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven
1902 (foreldelse)
(Lovvedtak 66 (2013–2014), jf. Innst. 263 L (2013–
2014) og Prop. 96 L (2013–2014))
3. Stortingets vedtak til lov om endringer i politiloven
(tigging)
(Lovvedtak 67 (2013–2014), jf. Innst. 275 L (2013–
2014) og Prop. 83 L (2013–2014))
4. Stortingets vedtak til lov om endringer i politiloven og
SIS-loven mv.
(Lovvedtak 68 (2013–2014), jf. Innst. 264 L (2013–
2014) og Prop. 92 L (2013–2014))
5. Stortingets vedtak til lov om konfliktrådsbehandling
(konfliktrådsloven)
(Lovvedtak 69 (2013–2014), jf. Innst. 268 L (2013–
2014) og Prop. 57 L (2013–2014))
6. Stortingets vedtak til lov om endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak)
(Lovvedtak 70 (2013–2014), jf. Innst. 297 L (2013–
2014) og Prop. 103 L (2013–2014))
7. Stortingets vedtak til lov om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven
(Lovvedtak 71 (2013–2014), jf. Innst. 248 L (2013–
2014) og Prop. 67 L (2013–2014))
8. Stortingets vedtak til lov om rituell omskjæring av
gutter
(Lovvedtak 72 (2013–2014), jf. Innst. 290 L (2013–
2014) og Prop. 70 L (2013–2014))
9. Stortingets vedtak til lov om oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer
på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr
(Lovvedtak 73 (2013–2014), jf. Innst. 202 L (2013–
2014) og Prop. 71 L (2013–2014))
10. Stortingets vedtak til lov om endringer i pasientog brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig
assistanse)
(Lovvedtak 74 (2013–2014), jf. Innst. 294 L (2013–
2014) og Prop. 86 L (2013–2014))
11. Stortingets vedtak til lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
(Lovvedtak 75 (2013–2014), jf. Innst. 295 L (2013–
2014) og Prop. 72 L (2013–2014))
12. Stortingets vedtak til lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
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(Lovvedtak 76 (2013–2014), jf. Innst. 295 L (2013–
2014) og Prop. 72 L (2013–2014))
13. Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre
lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og
ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon)
(Lovvedtak 77 (2013–2014), jf. Innst. 289 L (2013–
2014) og Prop. 66 L (2013–2014))
14. Stortingets vedtak til lov om endringer i ferieloven mv.
(Lovvedtak 78 (2013–2014), jf. Innst. 251 L (2013–
2014) og Prop. 73 L (2013–2014))
15. Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket
om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere)
(Lovvedtak 79 (2013–2014), jf. Innst. 266 L (2013–
2014) og Prop. 102 L (2013–2014))
16. Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 13. juni
1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)
(Lovvedtak 80 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–
2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))
17. Stortingets vedtak til lov om endring i lov 28. februar
1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
(Lovvedtak 81 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–
2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))
18. Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 26. mars
1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
(Lovvedtak 82 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–
2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))
19. Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 17. juni
2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og
avgiftskrav (skattebetalingsloven)
(Lovvedtak 83 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–
2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))
20. Stortingets vedtak til lov om endring i lov 21. desember
2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)
(Lovvedtak 84 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–
2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))
21. Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 19. juni
2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
(Lovvedtak 85 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–
2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))
22. Stortingets vedtak til lov om endring i lov 22. juni 2012
nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesog inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven)
(Lovvedtak 86 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–
2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))
23. Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 21. juni
2013 nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om
skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster
m.v.
(Lovvedtak 87 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–
2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))
24. Stortingets vedtak til lov om endringer i børsloven og
verdipapirhandelloven mv.
(Lovvedtak 88 (2013–2014), jf. Innst. 265 L (2013–
2014) og Prop. 87 L (2013–2014))
25. Stortingets vedtak til lov om kredittvurderingsbyråer
(Lovvedtak 89 (2013–2014), jf. Innst. 265 L (2013–
2014) og Prop. 87 L (2013–2014))
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26. Stortingets vedtak til lov om losordningen
(Lovvedtak 90 (2013–2014), jf. Innst. 253 L (2013–
2014) og Prop. 65 L (2013–2014))
27. Stortingets vedtak til lov om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar)
(Lovvedtak 91 (2013–2014), jf. Innst. 254 L (2013–
2014) og Prop. 85 L (2013–2014))
28. Stortingets vedtak til lov om opplysningsplikt og
angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter)
(Lovvedtak 92 (2013–2014), jf. Innst. 258 L (2013–
2014) og Prop. 64 L (2013–2014))
29. Stortingets vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak)
(Lovvedtak 93 (2013–2014), jf. Innst. 270 L (2013–
2014) og Prop. 99 L (2013–2014))
30. Stortingets vedtak til lov om erstatning for naturskader
(naturskadeerstatningsloven)
(Lovvedtak 94 (2013–2014), jf. Innst. 245 L (2013–
2014) og Prop. 80 L (2013–2014))
31. Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2014, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014
(Innst. 260 S (2013–2014), jf. Meld. St. 2 (2013–
2014), Prop. 93 S (2013–2014) og Prop. 94 LS (2013–
2014))
32. Innstilling fra finanskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)
(Innst. 311 S (2013–2014), jf. Prop. 118 S (2013–
2014))
33. Innstilling fra finanskomiteen om skatteavtale mellom
Norge og Belgia
(Innst. 257 S (2013–2014), jf. Prop. 100 S (2013–
2014))
34. Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten,
Line Henriette Hjemdal, Geir Pollestad, Pål Farstad og
Rasmus Hansson om bedret sikkerhet på sjøen
(Innst. 310 S (2013–2014), jf. Dokument 8:86 S
(2013–2014))
35. Referat
Presidenten: Representanten Marianne Aasen vil
fremsette et representantforslag.
Marianne Aasen (A) [09:01:16]: På vegne av representantene Christian Tynning Bjørnø, Tone Merete Sønsterud og meg selv vil jeg fremme et forslag om bedre
svømmeundervisning i grunnskolen.
Presidenten: Representanten Per Olaf Lundteigen vil
fremsette et representantforslag.
Per Olaf Lundteigen (Sp) [09:01:41]: På dagen 45
år etter at Borten-regjeringa innførte merverdiavgiftssys-

2014

temet, har jeg på vegne av representantene Sverre Myrli,
Kjell-Idar Juvik, Janne Sjelmo Nordås og meg sjøl gleden
av å framsette et representantforslag om å sørge for at det
svares merverdiavgift fra utenlandske selskaper som driver
innenlandsk transport av personer og gods i Norge, såkalt
kabotasje.
Presidenten: Representanten Heikki Eidsvoll Holmås
vil fremsette tre representantforslag.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [09:02:18]: På vegne av
representanten Audun Lysbakken og meg selv har jeg den
ære å framsette et forslag om å innføre nasjonalt forbud
mot miljøgifter.
På vegne av representanten Bård Vegar Solhjell og meg
selv vil jeg gjerne fremme et forslag om utbyggingen av
E18 Vestkorridoren og konsekvenser for luftkvalitet og
klimagassutslipp.
På vegne av representanten Abid Q. Raja og meg selv
vil jeg framsette et forslag om å sikre fylkeskommunene
mulighet til å stille miljøkrav til drosjenæringen.
Presidenten: Representanten Rigmor Aasrud vil fremsette et representantforslag.
Rigmor Aasrud (A) [09:03:16]: På vegne av representantene Hadia Tajik, Hege Haukeland Liadal og meg selv
vil jeg framsette et forslag om etablering av en nasjonal
enhet mot kampfiksing og manipulering.
Presidenten: Representanten Snorre Serigstad Valen
vil fremsette et representantforslag.
Snorre Serigstad Valen (SV) [09:03:41]: På vegne av
representanten Audun Lysbakken og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om tak på lederlønninger.
Presidenten: Representanten Karin Andersen vil fremsette to representantforslag.
Karin Andersen (SV) [09:04:04]: På vegne av representanten Snorre Serigstad Valen og meg sjøl har jeg gleden av å sette fram forslag om å gi unge under 25 år som
ikke er i skole eller utdanning, rett til utdanning og kompetansegivende aktivitet, veiledning og/eller jobbtilbud
innen tre måneder.
På vegne av representanten Heikki Eidsvoll Holmås og
meg sjøl vil jeg framsette et forslag om å gi unge som er
innvilget uføretrygd, tilgang på hjelp og tiltak fra Nav for
å komme i arbeid.
Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette tre representantforslag.
Kjersti Toppe (Sp) [09:04:55]: På vegner av stortingsrepresentanten Olaug V. Bollestad og meg sjølv vil eg setja
fram eit representantforslag om å gjennomføra ei offentleg
utgreiing om kvinnehelse.
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På vegner av stortingsrepresentanten Heidi Greni og
meg sjølv vil eg fremja eit representantforslag om ein
handlingsplan for å styrkja symjeferdigheitene hjå born og
unge.
På vegner av stortingsrepresentanten Per Olaf Lundteigen og meg sjølv vil eg fremja eit representantforslag om
ein gjennomgang av LAR-ordninga i Noreg.
Presidenten: Representanten Anders Tyvand vil fremsette et representantforslag.
Det er flott at vi på denne Stortingets siste dag minner
oss selv på at vi skal ha noe å gjøre til høsten også.
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Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 4 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringer i politiloven og
SIS-loven mv. (Lovvedtak 68 (2013–2014), jf. Innst. 264 L
(2013–2014) og Prop. 92 L (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 5 [09:06:56]
Anders Tyvand (KrF) [09:05:52]: På vegne av representantene Hans Fredrik Grøvan, Rigmor Andersen Eide,
Geir S. Toskedal og meg selv har jeg gleden av å framsette
et representantforslag om tidlig innsats i skolen gjennom
økt lærertetthet på 1.–4. trinn.

Stortingets vedtak til lov om konfliktrådsbehandling
(konfliktrådsloven) (Lovvedtak 69 (2013–2014), jf. Innst.
268 L (2013–2014) og Prop. 57 L (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.
Sakene nr. 1–30 dreier seg om annen gangs behandling
av lovvedtak, og de foreslås behandlet under ett. Presidenten regner med at ingen ber om ordet til noen av disse sakene. Hvis noen har tenkt å gjøre det, må de gjøre det
nå.
– Det gjøres ikke.
Da foretar vi den nødvendige behandling, slik at de
kan gå til sanksjon i statsråd i formiddag. Dette gjelder
lovvedtakene nr. 65 til og med nr. 94.

S a k n r . 6 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak) (Lovvedtak 70
(2013–2014), jf. Innst. 297 L (2013–2014) og Prop. 103 L
(2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 7 [09:06:56]
S a k n r . 1 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringer i patentloven
(gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober
2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om
meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter
på engelsk) (Lovvedtak 65 (2013–2014), jf. Innst. 259 L
(2013–2014) og Prop. 76 L (2013–2014))

Stortingets vedtak til lov om endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven (Lovvedtak 71 (2013–
2014), jf. Innst. 248 L (2013–2014) og Prop. 67 L (2013–
2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 8 [09:06:56]
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 2 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven
1902 (foreldelse) (Lovvedtak 66 (2013–2014), jf. Innst.
263 L (2013–2014) og Prop. 96 L (2013–2014))

Stortingets vedtak til lov om rituell omskjæring av gutter (Lovvedtak 72 (2013–2014), jf. Innst. 290 L (2013–
2014) og Prop. 70 L (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 9 [09:06:56]
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 3 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringer i politiloven (tigging) (Lovvedtak 67 (2013–2014), jf. Innst. 275 L (2013–
2014) og Prop. 83 L (2013–2014))

Stortingets vedtak til lov om oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og
lov om medisinsk utstyr (Lovvedtak 73 (2013–2014), jf.
Innst. 202 L (2013–2014) og Prop. 71 L (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
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S a k n r . 1 0 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) (Lovvedtak 74 (2013–2014), jf. Innst. 294 L (2013–
2014) og Prop. 86 L (2013–2014))

2014

(2013–2014), jf. Innst. 266 L (2013–2014) og Prop. 102 L
(2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 1 6 [09:06:56]
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 1 1 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
(Lovvedtak 75 (2013–2014), jf. Innst. 295 L (2013–2014)
og Prop. 72 L (2013–2014))

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 13. juni
1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Lovvedtak 80 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–2014) og
Prop. 94 LS (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 1 7 [09:06:56]
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 1 2 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) (Lovvedtak
76 (2013–2014), jf. Innst. 295 L (2013–2014) og Prop. 72
L (2013–2014))

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 28. februar
1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Lovvedtak 81
(2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–2014) og Prop. 94 LS
(2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 1 8 [09:06:56]
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 1 3 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover
(tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) (Lovvedtak
77 (2013–2014), jf. Innst. 289 L (2013–2014) og Prop. 66
L (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 1 4 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringer i ferieloven mv.
(Lovvedtak 78 (2013–2014), jf. Innst. 251 L (2013–2014)
og Prop. 73 L (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 1 5 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om
oppfølging av sykmeldte arbeidstakere) (Lovvedtak 79

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 26. mars
1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
(Lovvedtak 82 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–2014)
og Prop. 94 LS (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 1 9 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 17. juni
2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Lovvedtak 83 (2013–2014),
jf. Innst. 261 L (2013–2014) og Prop. 94 LS (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 2 0 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endring i lov 21. desember
2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) (Lovvedtak 84
(2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–2014) og Prop. 94 LS
(2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
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20. juni – 1) Revidert nasjonalbudsjett 2014, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014
2) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)

S a k n r . 2 1 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endring i lov 21. desember
2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) (Lovvedtak 84
(2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–2014) og Prop. 94 LS
(2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 2 2 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endring i lov 22. juni 2012
nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og
inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven) (Lovvedtak
86 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–2014) og Prop. 94
LS (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 2 3 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 21. juni
2013 nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om
skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
(Lovvedtak 87 (2013–2014), jf. Innst. 261 L (2013–2014)
og Prop. 94 LS (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 2 4 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringer i børsloven og
verdipapirhandelloven mv. (Lovvedtak 88 (2013–2014), jf.
Innst. 265 L (2013–2014) og Prop. 87 L (2013–2014))
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S a k n r . 2 7 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar) (Lovvedtak 91 (2013–2014), jf. Innst. 254 L (2013–
2014) og Prop. 85 L (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 2 8 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler
(angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU
om forbrukerrettigheter) (Lovvedtak 92 (2013–2014), jf.
Innst. 258 L (2013–2014) og Prop. 64 L (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 2 9 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving
av krav om lokal godkjenning av foretak) (Lovvedtak 93
(2013–2014), jf. Innst. 270 L (2013–2014) og Prop. 99 L
(2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 3 0 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) (Lovvedtak 94 (2013–
2014), jf. Innst. 245 L (2013–2014) og Prop. 80 L (2013–
2014))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 2 5 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om kredittvurderingsbyråer
(Lovvedtak 89 (2013–2014), jf. Innst. 265 L (2013–2014)
og Prop. 87 L (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 2 6 [09:06:56]
Stortingets vedtak til lov om losordningen (Lovvedtak
90 (2013–2014), jf. Innst. 253 L (2013–2014) og Prop. 65
L (2013–2014))
Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sakene nr. 1–30
Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkninger, og Stortingets lovvedtak nr. 65 til og med nr. 94 er
dermed bifalt ved annen gangs behandling og blir å sende
Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.
Presidenten vil foreslå at sakene nr. 31 og 32 debatteres
under ett. – Det anses vedtatt.

S a k n r . 3 1 [09:07:28]
Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2014, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer
i statsbudsjettet 2014 (Innst. 260 S (2013–2014), jf. Meld.
St. 2 (2013–2014), Prop. 93 S (2013–2014) og Prop. 94 LS
(2013–2014))
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20. juni – 1) Revidert nasjonalbudsjett 2014, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014
2) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)

S a k n r . 3 2 [09:07:50]
Innstilling fra finanskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) (Innst. 311 S (2013–2014),
jf. Prop. 118 S (2013–2014))
Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 3 timer og 15
minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene:
Arbeiderpartiet 50 minutter, Høyre 45 minutter, Fremskrittspartiet 30 minutter, Kristelig Folkeparti 15 minutter, Senterpartiet 15 minutter, Venstre 15 minutter, Sosialistisk Venstreparti 15 minutter og Miljøpartiet De Grønne
10 minutter.
Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning
til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter
innlegg fra partienes hovedtalere og parlamentariske ledere og seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer
av regjeringen innenfor den fordelte taletid.
Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil
3 minutter.
– Dette anses vedtatt.
Hans Olav Syversen (KrF) [09:09:10] (komiteens
leder og ordfører for sak nr. 31): Først: Da jeg hørte representanten Per Olaf Lundteigens innlegg da han fremmet
forslaget sitt, ante det meg at dette er en merkedag, men at
det er en så stor merkedag, og at det er 45 år siden merverdiavgiftssystemet ble innført, var jeg ikke klar over. Det er
en stor skam at finanskomiteen ikke har markert dette på
en bedre måte, men vi tar det med oss i debatten. Det er
sikkert kake i Finansdepartementet, i hvert fall. Det regner
jeg med.
Dette er et revidert budsjett, og det bærer også innstillingen preg av. Dette skal ikke være en budsjettbehandling
«light», hvor vi tar opp alt som vi mente burde vært tatt
opp i ordinært budsjett. Først og fremst justerer vi der det
er behov for det, men det er selvfølgelig også noen enkeltstående forslag, som flertallet – og sikkert også mindretallet – i sin visdom har kommet til at man bør fremme.
Da regjeringen fremla sitt reviderte budsjett, kunne
man – som finansministeren sa – understreke at norsk økonomi går godt. Det er enkelte utfordringer i enkelte bransjer, men de prognosene man hadde ved innledningen til
dette året, står seg – i det store og det hele – med en liten
nedjustering. Det betyr også at det ikke har vært grunnlag
for de store endringene i budsjettet, men vi er glade for at
regjeringen har fulgt opp samarbeidsavtalen, bl.a. ved at
man også i det reviderte budsjettet styrker etterutdanning
for lærere – som ett eksempel. I tillegg har behandlingen
i komiteen ført til en del endringer som, etter vårt syn,
forbedrer budsjettet.
Når man hører den offentlige debatt, får man inntrykk
av at det eneste som skjer i revidert budsjett, er at det blir
noen endringer i taxfree-regler, og at enkelte båtmotorer
blir billige. Det har jeg skjønt er viktig for noen. Akkurat
det med taxfree er ikke veldig viktig for Kristelig Folke-
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parti, snarere tvert imot, så det stemmer vi heller ikke for.
Men jeg har jo merket meg at både denne finansministeren
og finansminister Kristin Halvorsen – jeg skal ikke påstå
at de har en forkjærlighet for vin, for det kunne jo indikere noe – men de har i hvert fall en forkjærlighet for å øke
kvoten av taxfree-vin. Først var det Kristin Halvorsen, som
konverterte diverse spritmilliliter til vin, og så denne finansministeren, som – jeg vet ikke om det var en invitt til
Kristelig Folkeparti – konverterer tobakk til vin. Jeg skal
ikke si at vi har latt oss friste, for vi har vel i grunnen ikke
det heller, men vi stemmer altså ikke for det, og det gjør
vi rett og slett fordi forslaget, etter vår mening, er mer alvorlig enn som så. Det svekker Vinmonopolets stilling på
sikt, og det tror jeg alle forstår at neppe er i tråd med vår
politikk.
Men vi har fått til mye annet, som jeg vil takke samarbeidspartiene for at vi i fellesskap har sørget for. Vi får økt
bevilgningen til barnehager og dermed styrket kommuneøkonomien med 175 mill. kr. Som vi alle vet, har det vært
diskusjon om beregningsgrunnlaget for barnehage og finansiering i kommunene. Det har vi også bestemt oss for
at vi må gjøre noe med. Det har vært en «mismatch» over
flere år, og i samarbeid med kommunene og KS må vi få på
plass et bedre system for dette. Det skal skje med virkning
fra neste budsjettår.
Så har det vært viktig for oss å målrette tiltak mot fattigdom og spesielt barnefattigdom. Vi får nå på plass en
ny ordning hvor treåringer kan få gratis kjernetid i barnehagen. Det er et veldig målrettet tiltak, som jeg ser at Oslo
kommune nå har grepet og planlegger å bruke allerede fra
høsten. Vi er veldig glade for å få inn denne ordningen, og
dette er noe som hele komiteen stiller seg bak.
Vi får også inn noe både Kristelig Folkeparti og Venstre
var veldig opptatt av i budsjettet, nemlig de første midlene til en belønningsordning for sykkelveier. Vi har sett
før hvordan vekselvirkningen med kommunalt initiativ og
et positivt tilsvar fra staten utløser bedre kollektivdekning.
Nå forsøker vi det samme for sykkelveier, og vi tror det
vil gi en veldig positiv virkning. I tillegg styrker vi den ordinære belønningsordningen for bedre kollektivtransport i
byområdene.
Både regjeringen og samarbeidspartiene har vært opptatt av å styrke det som er grunnlaget for norsk næringsliv
og norske arbeidsplasser, når man ser litt lenger fram, og
det er forskning og høyere utdanning. Det har det vært satset på fra regjeringens side, og det satses ytterligere i den
innstillingen vi behandler i dag, som resultat av forliket
mellom de fire partiene.
Dette er et revidert budsjett. Det er ingen tvil om at den
store prøven for samarbeidet mellom de fire partiene kommer til høsten. Da har regjeringen hatt hele året til å gi en
profil på budsjettet, som er helt og holdent deres eget. Regjeringen kjenner også samarbeidspartienes prioriteringer,
og vi ser fram til et samarbeid ved neste korsvei, når Stortinget samles til høsten. Det er vel nesten noe av det første
som skjer, at budsjettet fremlegges når vi samles igjen etter
sommeren.
Så er det noen småposter som det har vært mye oppmerksomhet rundt, som jeg er glad for at vi har fått på plass
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i dette budsjettet. Det gjelder sjakk-OL i Tromsø. Vi
setter en liten strek over den historien som har vært – og
krangling, får jeg kanskje si – om hvorfor det trengs mer
penger, men det blir nå 12 mill. kr mer. Steinmeyer-orgelet
i Nidarosdomen får også midler. Vi får på plass en styrking
av Kirkens familievern. Da skal jeg bare bemerke til innstillingen at det skal stå «Stiftelsen Kirkens Familievern».
Det står to forskjellige ting ulike steder, men da er det sagt:
Det er Stiftelsen Kirkens Familievern som får de midlene.
Jeg er også glad for at de fire partiene i dag fremlegger et forslag knyttet til flyktninger som har betydelige
helseproblem. Vi ser den store utfordringen som retningslinjene fra forrige regjering har lagt når det gjelder overføringsflyktninger, og jeg er glad for at regjeringen vil se på
kriteriene for disse.
Vi behandler også en annen sak i samme moment, og
det er differensiert arbeidsgiveravgift. Der har vi i stort
tempo både fått saken og behandlet den med høring. Jeg vil
takke regjeringen for arbeidet de har gjort for å styrke Norges posisjon, når det nå viser seg at den differensierte arbeidsgiveravgiften ikke blir like omfattende som før, men
at man har kommet med kompenserende tiltak. Vi vet jo
at den ordningen vi har hatt til nå, og som for så vidt skal
virke på en del områder fortsatt, er utrolig målrettet. Derfor er det heller ikke veldig lett å finne de riktige kompenserende tiltakene umiddelbart. Ordningen utvides nå med
31 nye kommuner samtidig som virkeområdet snevres inn.
Jeg vil berømme komiteen. Jeg vil berømme saksordfører
Lisbeth Berg-Hansen for arbeidet i komiteen med denne
saken for å gi et så bredt flertall bak innstillingen som vi
nå har. Det tror jeg er en styrke, også når vi møter våre
europeiske venner eller frender eller hva man vil kalle det.
Summen av det finanskomiteen innstiller på i den
saken, er at vi er tilfreds med det regjeringen har lagt fram,
men vi – i likhet med regjeringen – ser at dette må følges
opp. Vi må se hvordan virkningen blir for ulike sektorer
og for bedrifter, næringsliv og fylkeskommuner, og det er
både storting og regjering beredt til å komme tilbake til.
Jeg takker komiteen for godt samarbeid om disse sakene og vil med dette anbefale innstillingen.
Presidenten: Det åpnes for replikkordskifte.
Torstein Tvedt Solberg (A) [09:19:24]: Jeg deler representanten Syversens brennende engasjement for barnefamilier. Da regjeringa la fram revidert nasjonalbudsjett,
sto Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti side om side i
vandrehallen og kritiserte prioriteringene. Jeg merket med
stor glede det Syversen sa: Regjeringa satser 200 mill. kr
på billigere alkohol og båtmotorer, men har ikke råd til å
øke bevilgningene til barnehagene. Jeg hadde derfor store
forventninger til forhandlingene. Jeg hadde trodd Kristelig Folkeparti skulle få bort billigere alkohol. Jeg hadde
trodd Kristelig Folkeparti skulle få betalt barnehageregninga. Men jeg må konstatere at Kristelig Folkeparti forlot
forhandlingsbordet med en ekstra liter taxfree-vin under
armen og en halvbetalt barnehageregning.
Jeg vil gjerne høre representantens tanker om Kristelig Folkepartis manglende gjennomslag i forhandlingene,
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om hvorfor en ikke støttet Arbeiderpartiets forslag om å
si nei til billigere alkohol og være med på å betale hele
barnehageregninga i dag.
Hans Olav Syversen (KrF) [09:20:18]: Min erfaring
fra denne salen er at det generelt sett er undring i Arbeiderpartiet når man ikke støtter forslagene deres. Det skjønner jeg fortsatt er en undring. Det kan jo hende det er fordi
vi har fått til et samarbeid som innbefatter andre partier i
denne omgang.
Ja, vi har fått 175 mill. kr til barnehagene. Vi har mottatt mye positivt fra kommunene for det. Så kan man diskutere: Er det krone for krone? Det vi vet, er at beregningsgrunnlaget har vært for svakt. Det har vært for svakt over
lang tid. Det kommunene har sagt til meg – som kanskje er
enda viktigere enn millionene akkurat her – er at vi får på
plass et godt beregningsgrunnlag. Som representanten vet,
har vi også et verbalforslag, der man sier at det skal være
klart, og det skal gjelde for 2015-budsjettet. Det er etter
min mening kanskje det aller viktigste vi gjør akkurat på
den sektoren, med de vedtakene vi fatter i dag.
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [09:21:30]: Situasjonen i Syria blir dessverre enda mer dramatisk og verre
for hver dag som går på grunn av den humanitære situasjonen. Vi hadde en diskusjon i Stortinget før jul om hvor
mange kvoteflyktninger vi skal ta imot i Norge, og hva vi
skal bidra med. Dessverre ble det etter regjeringsskiftet bestemt at man ville redusere antallet kvoteflyktninger med
500 i forhold til det forslaget som de rød-grønne partiene
hadde. Når vi ser den globale flyktningsituasjonen nå og
vet at den er verre enn noen gang, mener Syversen og Kristelig Folkeparti at det var en rett prioritering å kutte antall
kvoteflyktninger i Norge med 500 stykker?
Hans Olav Syversen (KrF) [09:22:14]: I år tar vi imot
flere kvoteflyktninger enn noen gang. En stor del av dem
er forbeholdt flyktninger fra Syria.
Jeg er helt enig i det engasjementet Trygve Slagsvold
Vedum viser til, både fra Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, når det gjelder å ta ansvar. Vi tar ansvar, ved å sørge
for store bevilgninger til situasjonen i Syria og i nabolandene, ikke minst, for at de skal kunne ta imot flyktninger,
og vi tar et ansvar ved å ta imot flyktninger her.
Så vet representanten Slagsvold Vedum at vi i fellesskap, faktisk, for et par uker siden gjorde et vedtak i Stortinget som var tilnærmet enstemmig, hvor man ba regjeringen se på hvordan vi kan ta imot syriske flyktninger, og
komme tilbake til Stortinget med det. Det er jeg veldig glad
for, for her trenger vi et stort flertall, som viser at Norge
tar sitt ansvar.
Presidenten: Representanten Slagsvold Vedum har
bedt om en replikk til, men må komme tilbake med neste
spørsmål senere, da det bare er tre replikker etter hovedtalerne.
Snorre Serigstad Valen (SV) [09:23:35]: Da kan jeg
følge opp der Slagsvold Vedum slapp: I fjor økte antall
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flyktninger i verden med 6 millioner mennesker – bare i
fjor. Det er 2,5 millioner mennesker som er drevet ut av
Syria. Som Slagsvold Vedum var inne på, bestemte regjeringen og stortingsflertallet – Kristelig Folkeparti inkludert – i fjor å redusere antallet kvoteflyktninger i forhold
til det den rød-grønne regjeringen hadde foreslått.
Så har representanten Syversen sagt at man skal se på
kriteriene. Men det hjelper ikke mye når vi her og nå kan
vedta at vi skal ta imot flere skadde syrere. Det er ikke
slik at Kristelig Folkeparti kan vri seg unna det faktum at
de selv har underskrevet en avtale der det er ganske strenge kriterier for hva slags flyktninger som skal komme inn
i Norge.
Hvorfor kan ikke Kristelig Folkeparti bare stemme for
det forslaget som ligger i salen i dag, som sikrer at vi tar
imot flere skadde syrere, i stedet for en ny byråkratisk prosess – når vi alle egentlig vet hva som ville vært det riktige
å gjøre?
Hans Olav Syversen (KrF) [09:24:32]: Her var det
flere forhold. For det første, når det gjelder hvilke overføringsflyktninger vi tar imot, regner jeg med at representanten Serigstad Valen er klar over at de retningslinjene
som gjelder, ble innført da SV satt i regjering. Så hvis man
bruker veldig sterke adjektiver, som jeg har sett andre representanter fra SV bruke om det, er det en dom over de
retningslinjer man selv har fastlagt.
Men så er jeg helt enig: Vi skal gjøre vårt for å ta imot
flyktninger fra Syria. Vi vedtar noe i dag, som går på at kriteriene skal ses på. Vi vedtok for et par uker siden en felles
oppfordring til regjeringen om hvordan den skal komme
tilbake til Stortinget for at vi skal kunne se på om vi kan
ta imot flere. Engasjementet deler vi. Jeg håper også at vi i
fellesskap kan sørge for at det blir resultater av dette, både
for å gjøre noe her hjemme, i Syria og i nabolandene.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Marianne Marthinsen (A) [09:25:54]: Revidert budsjett skal jo være akkurat det – en revidering av budsjettet.
Det er ikke en korsvei for de store, nye satsingene eller de
omfattende grepene, men det er en mulighet til å justere
kursen og til å sørge for at det rettes opp i åpenbare feil. Det
er en mulighet som de borgerlige partiene velger å kaste
bort.
For første gang på mange år varsles det i revidert stigende ledighet. Det er kun en svak oppgang, riktignok, men
tendensen i feil retning er det. La det være sagt: Den utviklingen er selvfølgelig i stor grad et resultat av svingende konjunkturer, men det er likevel verdt å reflektere et
par sekunder over at det er lite som tyder på at de såkalte
vekstfremmende skattelettene har båret frukter så langt.
I fjor vår fikk vi signaler om en økende todeling i økonomien. Da benyttet vi anledningen i revidert budsjett til
å legge fram en omfattende vekstpakke for fastlandsindustrien. I år burde lavere vekstanslag, skattesvikt og stigende ledighetstall fått regjeringen til å reagere. I stedet ser
vi at taxfree og billigere påhengsmotorer er blant de aller
viktigste prioriteringene.
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Vi velger i vårt alternative budsjett å reversere høstens
innstramminger i permitteringsordningen. I høringen til finanskomiteen ble vi fortalt, både av LO og NHO, i tillegg
til flere bransjeforeninger, om hvordan denne innstrammingen nå gjør at flere bedrifter må gå rett til oppsigelse i
stedet for å permittere ansatte når ordrebøkene er skrinne.
For halvparten av den summen som regjeringen bruker på
å endre taxfree-ordningen, kunne den fulgt Arbeiderpartiets forslag om å sikre en skikkelig permitteringsordning.
Det gjør den ikke.
Jeg la merke til at finansministeren brukte ordet valgfrihet da hun la fram forslaget som gir oss mulighet til å bytte
røyk mot vin. Jeg tipper at det er en valgfrihet som betyr
lite for den ansatte som mister jobben, og for den bedriften
som ikke lenger har råd til å velge å permittere verdifulle
ansatte i stedet for å si dem opp.
Vi prioriterer også å finansiere hele den økte etterspørselen etter barnehager. Regningen for regjeringens regnefeil har blitt liggende hos kommunene. Vi er glade for at
Kristelig Folkeparti og Venstre gjennom budsjettforliket
klarte å få lagt inn noe mer penger til barnehagene. Men
fortsatt er det over 200 mill. kr som står udekket. Sammen
med den skattesvikten som kommunene opplever, gir det
en kraftig innstramming i de frie inntektene, sammenliknet
med det man trodde var situasjonen i høst.
Når regjeringen så vil pålegge kommunene å prioritere
mer til rus og psykiatri – i og for seg et flott formål – er det
innenfor en ramme som allerede er flere hundre millioner
kr i minus. Regnestykket går rett og slett ikke opp. Resultatet er selvfølgelig at kommunene må prioritere ned svake
grupper.
Det er flere forslag vi gjerne skulle sett fikk flertall her i
salen i dag: Prioritering av en bistandsmilliard til Syria, en
ordentlig strategi for bosetting av de over 5 000 flyktningene og asylsøkerne som sitter på norske asylmottak, med
lovlig vedtak om opphold, uten at de har fått en kommune å bo i. Situasjonen for dem er prekær. Dessuten: En bevilgning til etter- og videreutdanning av lærere, som hadde
gjort at ingen lærere trengte å stå i kø for å få etterutdanning og 500 flere studentboliger – for å nevne noe. Det får
vi ikke. De borgerlige partiene har åpenbart andre prioriteringer. Ingen regjering har noen gang brukt mer oljepenger enn denne. Likevel makter de ikke å betale regningen for sine egne regnefeil når det gjelder barnehager og
lærligbedrifter.
Så helt avslutningsvis: Vi har ved flere anledninger hørt
de borgerlige partilederne snakke om hvordan Stortinget
nå skal bli et så mye mer interessant sted, en mer interessant arena – man skal lytte til Stortinget. Jeg må si at det
er desto mer oppsiktsvekkende at det ser ut til at de parlamentariske lederne på borgerlig side ikke kommer til å
delta i debatten her i dag. Det er fortsatt ikke for sent å
tegne seg. Jeg håper at de gjør det. Det ville vært en styrke
for debatten i en svært viktig sak på Stortingets siste dag.
Jeg tar med dette opp forslagene som Arbeiderpartiet
har fremmet alene eller sammen med andre partier.
Presidenten: Da har representanten Marianne Marthinsen tatt opp de forslagene hun refererte til.

2014

20. juni – 1) Revidert nasjonalbudsjett 2014, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014
2) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)

Det åpnes for replikkordskifte.
Siri A. Meling (H) [09:31:00]: Jeg vil rette oppmerksomheten mot den såkalte Syria-milliarden som Arbeiderpartiet tar til orde for i forslag nr. 8. Her vil Arbeiderpartiet gi penger, men overlate til andre å avgjøre hvor det skal
kuttes. De vil ta fra andre fattige for å gi til syrerne. Istedenfor å sprøyte inn nye penger, vil Arbeiderpartiet omprioritere, uten å si hvilke av de fattige og svake gruppene
som skal ta støyten for denne politikken. Er det sånn at en
her scorer et billig poeng med billige penger? Og er dette
en måte vi kommer til å se mer av – at Arbeiderpartiet
velger å finansiere løftene sine på denne måten fremover?
Marianne Marthinsen (A) [09:31:45]: Dette er alt
annet enn et billig poeng. Vi har i vårt alternative budsjett
bedt om at det prioriteres 1 mrd. kr til Syria. Det er helt
nødvendig – dette er den største humanitære katastrofen i
vårt århundre. Så er det sånn at etter åtte år med rød-grønt
styre er bistandsbudsjettet historisk stort. Det er jeg stolt
av. Det gjør også at ved slutten av hvert eneste budsjettår
står det igjen ganske store udisponerte beløp som kan overføres til ulike formål, og vi mener at Syria må prioriteres.
Hvis det skulle vise seg at det er umulig å prioritere det
innenfor de rammene man har, er nysalderingen et veldig
naturlig sted å ordne opp i det.
Jeg skulle ønske at det ble flertall i stortingssalen for å
gjøre denne prioriteringen. De drøyt 160 mill. kr som regjeringen har satt av, er altfor lite. I stedet ser vi en regjering som først og fremst er interessert i å ta imot uskadde
syrere som ikke er påvirket av de uhyrlighetene de har vært
gjennom, fordi de skadde blir for belastende for Norge.
Jeg vet ikke om det er et parlamentarisk uttrykk, men det
mener jeg er skammelig.
Gjermund Hagesæter (FrP) [09:33:01]: I 1978 var
det Per Kleppe som var finansminister i Noreg. Det året
blei krona devaluert med 8 pst., og det blei også innført inntektsstopp og prisstopp. For å bremse det private forbruket
blei det også innført ei særavgift på båtmotorar som skulle vere midlertidig, men som no altså har vart i over 35 år.
Fleirtalet fjernar denne midlertidige særavgifta i dag, og eg
har då eit spørsmål til representanten Marthinsen: Synest
ikkje Arbeidarpartiet at det er på tide etter 35 år å fjerne ei
midlertidig avgift? Viss ikkje det er lenge nok, lurer eg på
kva Arbeidarpartiet la i omgrepet «midlertidig særavgift».
Marianne Marthinsen (A) [09:33:53]: Takk til representanten Hagesæter for den historiske leksjonen. Hva Per
Kleppe i sin tid la i begrepet «midlertidig», kan jeg dessverre ikke svare for. Men det jeg registrerer, er at i et revidert budsjett som legges fram i en tid hvor det varsles
lavere vekst og høyere ledighet, prioriterer man å bruke
100 mill. kr på billigere påhengsmotorer. Jeg mener at det
er en dårlig prioritering. Man lar en stor barnehageregning ligge udekt hos kommunene. Man lar være å reversere en permitteringsordning som gjør at bedrifter er nødt
til å gå rett til oppsigelse, i stedet for å beholde sine ansatte gjennom dårlige tider. Jeg mener at det er en bedre
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måte å anvende 100 mill. kr på enn å prioritere billigere
påhengsmotorer.
Terje Breivik (V) [09:34:52]: Representanten Marthinsen begynte innlegget sitt svært godt med å minna forsamlinga om at dette er ei revidering. Det er eit revidert
budsjett, ergo bør me ikkje leggja dei altfor store verken
summane eller tinga i det. Så avslutta ho med å gjera det til
noko veldig mykje større – og etterlyser deltaking frå dei
parlamentariske leiarane – som står i svært stor motsetning
til innleiinga. Det er mogleg det er eg som ikkje heng heilt
med i logikken, men eg håpar Marthinsen kan utdjupa det.
Marianne Marthinsen (A) [09:35:27]: Det har vært
normal prosedyre i Stortinget gjennom mange år at de parlamentariske lederne har deltatt i debatten om revidert nasjonalbudsjett. Ja, det er en revidering av budsjettet, men
det er tross alt hele statsbudsjettet og justeringen av det vi
har til behandling. Det er Stortingets siste møtedag. Det er
flere store saker som ligger i revidert nasjonalbudsjett. Jeg
har vært inne på flere av dem: Det gjelder Syria, barnehager og permitteringer, og det gjelder selvfølgelig de nye
makrotallene i budsjettet. Dette er et budsjett som varsler
en økonomisk situasjon for Norge hvor ledigheten er svakt
på vei opp, hvor vekstanslagene justeres ned, og hvor vi ser
tendenser til relativt sterk skattesvikt. Det er en situasjon
som jeg mener at de parlamentariske lederne burde ta seg
bryet med å diskutere.
Presidenten: Dermed er replikkordskiftet over.
Svein Flåtten (H) [09:36:40]: Ja, det er bare en budsjettrevisjon, som mange har påpekt, men den reviderer et
helt budsjett, og der ligger de store linjene i norsk økonomisk politikk. Derfor er jeg veldig enig med komitélederen når han gir uttrykk for den enigheten det fortsatt er
mellom de fire partiene om de store linjene i norsk økonomisk politikk. Jeg benytter anledningen til å takke både
ham og Venstre for en konstruktiv tilnærming til det fundamentet som ligger i samarbeidsavtalen mellom de fire
partiene – for det ser man også i det reviderte budsjettet,
ikke minst det bærende element i samarbeidsavtalen om at
verdiskaping må stimuleres, at verdiene må skapes før de
kan deles, og at man skal satse på kunnskap, på utbygging
av infrastruktur og på å legge bedre til rette for privat eierskap. Dette følger disse partiene, i tillegg til en ansvarlig
økonomi hvor handlingsregelen ligger fast.
Dette er særdeles viktig, for det betyr en mer realitetsorientert tilnærming til virkeligheten i norsk økonomi. Det
går bra i norsk økonomi, men vi må også prøve å få øye på
utfordringene som finnes, for det er ikke slik at det ikke
finnes utfordringer. Når man leser Arbeiderpartiets merknader, kan man få inntrykk av at alt er rosenrødt, og at
man har frembrakt det gjennom de siste regjeringsårene.
Utfordringene i norsk økonomi har vært synlige lenge for
dem som har villet se dem, men de har blitt feiet under
teppet i nærmest en skjønnmaling av økonomisk fortreffelighet inspirert av høye oljepriser, lave importpriser og
selvsagt gode statsfinanser. Utfordringene i norsk økono-
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mi heter svekket konkurransekraft og svekket innovasjonsevne, og de består av et særnorsk kostnadsnivå som har
galoppert fra våre konkurrentland, og skapt en tosporsøkonomi. Og denne ble ikke oppdaget i fjor, slik man kunne
få inntrykk av av Marthinsens innlegg. Den har vært der
lenge – hvor fastlandsøkonomien sliter med kostnadsnivået og en påfølgende svekket produktivitetsvekst, og hvor vi
ikke greier å kompensere for det økte kostnadsnivået. Det
er overhodet ikke nye utfordringer, de har ligget der lenge.
De borgerlige partiene har vært opptatt av dem lenge, men
de har ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet tidligere.
Dette er utfordringer som må adresseres gjennom finanspolitikken, slik at det skapes et bedre klima for investeringer og for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser og sikre
vekst og lønnsomhet i eksisterende arbeidsplasser. Det er
det som er grunnlaget for velferdssamfunnet. Vi kan ikke
bevilge uten først å skape verdier. Velferdsutviklingen er
avhengig av vekstevnen i fastlandsøkonomien
Derfor kan det som konkret gjøres i revidert budsjett,
fremstå som relativt små beløp. Men det tømrer fast samarbeidet mellom de fire borgerlige partiene om hvor de vil
hen med norsk næringsliv, med norsk verdiskaping, med
det norske velferdssamfunnet. Og det handler ikke minst
om hvordan man bruker oljepengene. Innfasingen av oljepenger i norsk økonomi må bidra til å demme opp for nettopp den svekkede konkurransekraften gjennom å bruke
disse pengene på riktig måte – til utdanning, til forskning, til investeringer i infrastruktur og til vekstfremmende
skattelettelser.
Jeg mener at vår politikk ikke skaper forskjeller – jeg
ser at man har vært opptatt av det på venstresiden. Vår politikk skaper arbeidsplasser og bedrifter. De store forskjellene mellom innbyggerne i dette landet kan man ikke måle
ut fra skattestatistikk. Forskjellene kan man måle ved å gå
ut og se på: Hvem er det som har en jobb? Hvem er det som
ikke har en jobb? Hvem er det som er i stand til å forsørge
seg og sin familie?
I revidert nasjonalbudsjett er det både i justeringene fra
regjeringen og i forliket i Stortinget lagt vekt på det som
nettopp kan føre til å skape disse arbeidsplassene, det langsiktige – gjennom barnehager, gjennom satsing på skole,
utdannelse, samferdsel og, for den saks skyld, avgiftsreduksjoner.
Dette blir viktigere enn noen gang i den krevende perioden vi nå går inn i. I verden rundt oss er det bare en svak
vekst. Store deler av Europa er fortsatt merket av etterdønningene og ubalansen i økonomien etter finanskrisen. Det
er stor usikkerhet mange steder, ikke minst geopolitisk.
Situasjonen både i Ukraina og i Irak kommer til å skape
ustabilitet, med økonomiske ringvirkninger, hvis den ikke
kommer under kontroll.
Vårt land er selvsagt avhengig av utviklingen hos handelspartnerne. Det er grunn til å tro at veksten i Norge kan
bli lavere enn den har vært i de årene som ligger bak oss,
av to grunner: Investeringene i oljeindustrien synes å flate
ut, og fra et høyt kostnadsnivå skal vi justere oss ned til en
utvikling med et svakere tempo. Landene rundt oss øker
sin konkurransekraft, etter å ha hatt en betydelig nedgang,
mens veksten ute er svak.
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Dette ble godt illustrert på rentemøtet i Norges Bank i
går. Det varsles en svakere vekst. Rentebanen justeres ned
mot et langvarig lavrenteregime, nettopp på grunn av utviklingen ute og svekkelsen i investeringene i oljeindustrien. Dette er et klart uttrykk for at finanspolitikken i tiden
som kommer, ikke minst sett opp mot denne regjeringens
første budsjett – som Hans Olav Syversen også er inne
på – blir svært viktig for å bidra nettopp til å stimulere til
de verdiskapende investeringer.
Noen få ord om differensiert arbeidsgiveravgift. Jeg er
glad for at det ble bred enighet i Stortinget om dette. Jeg
er glad for at Arbeiderpartiet så at det som regjeringen
hadde gjort, var det som var mulig å få til – frem til der vi
er nå. Regjeringen fikk på slutten faktisk gjort ytterligere
innskrenkninger i unntaksområdene.
Jeg er – som Syversen – glad for at Arbeiderpartiet på
en konstruktiv måte stilte seg bak regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre om veien videre. Det er det som
er viktig. Dette er en jobb som må gjøres hele tiden. Komiteen har understreket viktigheten i det og pekt på hvordan man skal jobbe fremover. Regjeringen sier i proposisjonen at dette heller ikke er en jobb som er avsluttet. Det
fremgår. Derfor mener jeg at den realistiske tilnærmingen
til de mulighetene som foreligger nå, til det som kommer,
har både regjeringen og komiteen staket ut på en god måte.
Det er spesielt viktig at nordnorsk næringsliv opplever at
alt som kan gjøres for å få dette til, blir gjort.
Utfordringene i norsk økonomi fremover er mange – og
antallet er antakelig økende – men utgangspunktet er godt,
bedre enn hos de fleste av våre konkurrenter rundt omkring
i verden. Men det må ikke være en sovepute. Det må heller være et springbrett for å gjøre de tilpasningene – gjennom en vekstfremmende finanspolitikk – som kan føre til
den styrkede konkurransekraften, som jeg har etterlyst, og
som jeg har betonet og understreket i dette innlegget. Det
er tiltakene for næringsliv og verdiskaping som ligger i
bunnen for alt det vi fra Stortinget skal bevilge til styrking
av arbeidsplasser. Det er dette som gir velferdssamfunnets
videre finansiering.
Jeg ser spesielt frem til det samarbeidet som vi skal ha
med samarbeidspartiene. Dette første året har vist at det
fungerer godt. Vi bygger på det som vi ble enige om i
Nydalen, som er helt sentrale, økonomisk grunnleggende
elementer i å styre dette landets økonomi. Det er jeg veldig glad for at man også – uten å måtte ty til mye finlesing – kan se i dette reviderte budsjettet.
Presidenten: Det åpnes for replikkordskifte.
Irene Johansen (A) [09:46:14]: Jeg la merke til at
representanten Flåtten mest kommenterte det store bildet – og ikke de enkeltsakene som det er gjort endringer i i
revidert budsjett. Derfor skal jeg gi representanten en mulighet til å kommentere en sak som kanskje har druknet litt
i det store bildet.
Vi har tidligere i dag hørt at regjeringen har feilberegnet antallet småbarnsfamilier som ville velge kontantstøtte
framfor barnehageplass. Det bekreftes også av Finansdepartementet i et svarbrev på spørsmålet at man har truk-
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ket ut 344 mill. kr av rammetilskuddet til kommunene på
grunn av denne feilberegningen. Dette hadde man kanskje ventet at regjeringen ville ha rettet opp i revidert budsjett – og i hvert fall at man ville ha gjort det i Stortinget.
Det har man ikke gjort. Da vil jeg spørre representanten:
Er det regneferdigheter det står på, eller er dette en bevisst
omlegging av familiepolitikken? Hvis man spør barnefamiliene, vil jeg tro at de ville ha ønsket seg at dette ble rettet
opp.

gjort – det har Arbeiderpartiet også sluttet seg til – er at vi,
fra situasjonen vi har hatt, har gjort det vi har kunnet, og
lagt til rette for et videre godt løp.

Svein Flåtten (H) [09:47:26]: Nei, det står ikke på
regneferdigheter. Som representanten vet, er Høyre et kalkulatorparti. Regneferdigheter har vi i aller høyeste grad.
Det er upresist å si at regjeringen har feilberegnet dette.
Det er en beregningsmodell som har ligget til grunn for
dette. Den har eksistert i flere år. Det har vært lite oppmerksomhet rundt den, rett og slett fordi kommunene har
kommet godt ut i enkelte år. Har man kommet dårligere
ut, har det vært betydelig fokusering på det. Regjeringen
har vært krystallklare på å si at vi må lage en annen beregningsmodell. Det foreligger til og med et verbalforslag
fra samarbeidspartiene om at dette må man se nærmere
på. I tillegg har vi gjennom forliket kompensert dette med
175 mill. kr.
Det er ikke slik at dette er noe som har oppstått p.g.a.
regnefeil hos regjeringen eller p.g.a. systemer som regjeringen har etablert. Det har – med all respekt – faktisk
vært mulig for tidligere regjeringer å gå inn og se på denne
modellen.

Presidenten: Ja vel, da lar vi representanten Slagsvold Vedum få den.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [09:48:36]: Fra 1. juli
vil veldig mange norske bedrifter oppleve et kjempehopp
i sin avgiftsbelastning. Hvis man ser på transportsektoren
spesielt, har Finansdepartementet svart til komiteen at 200
transportbedrifter i snitt vil få 2,5 mill. kr mer i årlige avgifter. Det er – oppriktig – en avgiftssmell. I mitt eget fylke
var bl.a. transportfirmaet Espeland Transport redd for at
dette kunne være kroken på døra.
Mitt spørsmål til representanten fra Høyre gjelder følgende: Vi har hatt denne saken til behandling i Stortinget.
Det var høring i saken mandag, vi avga den onsdag. Er det
forsvarlig ikke å ha bedt om utsettelse eller overgangsordninger når så mange bedrifter blir rammet så hardt, og når
de må omstille seg fra vi gjør vedtak i dag, og innen 1. juli?
Svein Flåtten (H) [09:49:32]: Jeg mener at det i aller
høyeste grad er forsvarlig. Jeg mener at alternativet ville
være uforsvarlig. Det ville være uforsvarlig ikke å gjennomføre og etablere retningslinjer og regler for dette.
Det som kan ha vært uforsvarlig over veldig lang tid, er
ikke å ha arbeidet godt nok inn mot EU, inn mot systemene – kommet med innspill, fulgt opp sin plikt for å forsvare
norsk næringsliv i noe som man har visst ville komme. Jeg
tillater meg å si at den rød-grønne regjeringen ikke var spesielt besjelet av noe ønske om å reise mest mulig til Brussel
og håndtere de sakene som kommer derfra. Man må gjerne mene at man ikke er fornøyd med det som gjøres der,
men når det er viktige saker som gjelder Norge og norsk
næringsliv, må man følge opp på en bedre måte. Det vi har

Presidenten: Neste replikant er representanten Snorre
Serigstad Valen.
Snorre Serigstad Valen (SV) (fra salen): President, jeg
gir replikken til Senterpartiet.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [09:50:52]: Jeg synes
det er forunderlig å høre på representanten fra Høyre. Istedenfor å bekymre seg for de hundrevis av bedriftene som
nå får en voldsom avgiftssmell, er man mer opptatt av å
prøve å finne noen å legge skylden på for det som skjedde
i fjor vår. Vi sa aldri ja til å endre differensiert arbeidsgiveravgift. Men man kunne jo, f.eks. da man så at man ikke
fikk det gjennomslaget vi mente at man burde fått, bedt om
overgangsordninger, man kunne bedt om utsettelse.
Jeg gjentar: Er det seriøst å vedta avgiftsendringer nå
som flere hundre bedrifter blir rammet av, om én uke? Er
det en saksbehandling Høyre synes er klok, som Høyre
synes er god? Hadde det ikke vært bedre heller å ha vært
tydelig overfor EU, sagt nei, vi kan ikke gjennomføre det
på den måten, vi må få overgangsordninger, vi må få en
utsettelse, for nå kan mange bedriftsarbeidsplasser ryke i
løpet av veldig kort tid hvis vi blir tvunget til å gjøre dette
fra 1. juli?
Svein Flåtten (H) [09:51:53]: Jeg tror fortsatt – som
svar på dette og på det foregående spørsmålet – at det har
vært klokt av Stortinget å gå inn på dette. Det var stor
enighet i finanskomiteen om at dette skulle behandles. Jeg
mener det har vært gjort på en veldig forsvarlig måte. Alle
høringsinstanser som var til stede – og det var relativt
mange – fikk komme med sine budskap. Jeg noterer meg at
det er et stort flertall som mener at vi nå har gjort det som
var mulig å gjøre i øyeblikket.
I tillegg er stort sett alle synspunkter som kom frem i
denne høringen, omtalt i merknader eller i forslag fra et
samlet flertall om hvordan dette løpet skal gjøres videre
mot de bedriftene det gjelder. Selvfølgelig er det dramatisk, det er ikke det at jeg ikke har omsorg for bedriftene,
men vi har sagt at vi nå skal ta opp alle de problemstillingene som ble reist. Det blir faktisk gjort, og det er min oppfatning at nordnorsk næringsliv har vært fornøyd med det.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Representanten Flåtten skulle kanskje ha tatt opp forslag nr. 1?
Svein Flåtten (H) (fra salen): Takk for det, president,
det gjør jeg i aller høyeste grad.
Presidenten: Representant Svein Flåtten har tatt opp det
forslaget han refererte til.
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Gjermund Hagesæter (FrP) [09:53:30]: Som fleire
har vore inne på, er det ei revidering av eit budsjett vi held
på med i dag. Det er revidert nasjonalbudsjett for 2014,
som igjen byggjer på statsbudsjettet for 2014, som dei
fire samarbeidspartia blei einige om på slutten av fjoråret.
Statsbudsjettet for 2014 bygde igjen på samarbeidsavtalen
mellom dei same fire partia.
Statsbudsjettet for 2014 peika ut ei ny retning i norsk
politikk – eit kursskifte. Etter åtte år med raud-grønt styre,
høgare skattar og avgifter, meir detaljstyring og auka byråkrati, inneheldt statsbudsjettet for 2014 skatte- og avgiftsletter på heile 7,3 mrd. kr. Alminneleg skatt blei redusert
frå 28 til 27 pst., det same blei selskapsskatten. Arveavgifta
blei fjerna heilt, og formuesskatten blei også redusert både
ved at botnfrådraget blei auka til ein million, og ved at satsen blei redusert frå 1,1 pst. til 1 pst. Ein gjennomsnittleg
toinntektsfamilie fekk nesten 3 000 kr i skattelette. I tillegg
blei forenkling og avbyråkratisering satt på dagsordenen.
Det er viktig for at dei store pengane skal kunne brukast på
dei store oppgåvene, ikkje på byråkrati og detaljstyring.
Det var også rekordinvesteringar i veg og bane i det
budsjettet. Aldri tidlegare har det blitt investert så mykje
i veg og bane som det blir i år. Samtidig har ein ambisjonar å jobbe med, og ein har også fått til enkelte prosjekt der bompengedelen blir redusert. Det betyr tryggare
vegar og lågare transportkostnader både for bedrifter og for
enkeltpersonar.
Det ligg også ei rekordsatsing på helse inne i statsbudsjettet for 2014 både i form av pengar og andre grep, ved
at innsatsstyrt finansiering blir auka frå 40 til 50 pst. Det
betyr at fleire kan få behandling når dei treng det, og det
legg også eit betre grunnlag for å få helsekøane ned.
Rekordsatsing er det også på justissektoren. Kampen
mot kriminalitet er styrkt. Kunnskap og innovasjon er også
områder som blei kraftig styrkt i statsbudsjettet for 2014,
og det er sjølvsagt også viktig for at framtidige generasjonar skal kunne ha både høg løn og god levestandard. Målet
vårt vil alltid vere ein tryggare og enklare kvardag for folk
flest og større valfridom for den enkelte.
Revidert nasjonalbudsjett for 2014 vidarefører dei
grepa som blei gjort i statsbudsjettet for 2014, og forsterkar
den nye kursen ytterlegare. Revidert nasjonalbudsjett inneheld m.a. følgjande: Utsending av kriminelle utlendingar
aukar, auka tilskot til utleigebustader, meir til sikkerheit
og beredskap, auka satsing på vidareutdanning av lærarar,
auka kontroll av utanlandske vogntog, som betyr tryggare
vegar i Noreg, og forbetra helseoppfølging.
I tillegg er det nokre andre gladsaker som ligg inne i revidert, som det har vore ein del fokus omkring. Den første
er særavgifta på båtmotorar, som blei innført i 1978. Då
var – som eg var inne på i replikken min – finansminister Per Kleppe ansvarleg for det. Krona blei også devaluert
med 8 pst. det året, og det blei innført inntektsstopp og
prisstopp. For å dempe det private forbruket innførte ein ei
særavgift på båtmotorar, som skulle vere midlertidig. Den
har nå vore i 36 år, og den har blitt opprettheldt av ulike
regjeringar. Den nye Høgre–Framstegsparti-regjeringa og
fleirtalet i denne salen har brukt berre åtte månader på å
fjerne den. Det synest eg er bra.
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Ei anna gladsak er større fleksibilitet for taxfree ved at
dei reisande kan byte ut tobakkskvoten med to flasker vin.
Det betyr at dersom ein ikkje kjøper sprit og tobakk, kan
ein ta med seg seks flasker vin, og eit par kan då ta med
seg ein kasse vin, 12 flasker. Enkelte kritiske røyster har
påstått at dette kan skape store negative konsekvensar for
både Vinmonopolet og andre. Det frykter ikkje Framstegspartiet. Vi vil også minne om at det framleis er langt igjen
til EU-kvoten, som har eksistert i fleire år, og gjeld når ein
fraktar alkohol mellom EU-land. Den er på 10 liter sprit,
20 liter sterkvin, 90 liter svakvin – det er opp til 15 pst. – og
110 liter sterkøl. Det er eit stykke til vi er der, for å seie det
sånn, og dit kjem vi nok heller ikkje.
For å sikre fleirtal for budsjettet har regjeringspartia
også i denne runden hatt konstruktive samtalar med våre
vener i Kristeleg Folkeparti og Venstre. Det har medført
påplussingar på litt over 380 mill. kr, og derav er det 175
mill. kr som er den største posten, som går til kommunane og til barnehagane. Andre store postar som Kristeleg
Folkeparti og Venstre har fått inn, er løningsordningar for
betre kollektivtransport i byområda, som er styrkt med 65
mill. kr, og grunnfinansiering til universitet og høgskular,
som er styrkt med 49 mill. kr.
I tillegg til budsjettendringar er samarbeidspartia einige
om nokre verbalforslag. Eitt av dei forslaga er eit forslag
som blei levert inn etter at komiteen hadde ferdigbehandla
budsjettet:
«Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjer for uttak av overføringsflyktninger, fastsatt
16.06.2010, i lys av erfaringer fra uttak av flyktninger
fra Syria våren 2014.»
Vi synest det er viktig og fornuftig at ein gjennomgår
desse retningslinene. Så får ein sjå kva den gjennomgangen medfører, kva konklusjonar ein kan dra av den gjennomgangen. Men å ha ein gjennomgang av retningsliner
som har eksistert under dei raud-grøne, synest vi er både
fornuftig og riktig.
Det er sjølvsagt ingen tvil om at Kristeleg Folkeparti
og Venstre har stor påverknad på norsk politikk, og at dei
har fått gjennomslag for mykje også under denne revideringa. Det kjem av at veljarane har sagt at dei skal ha det.
Det mandatet veljarane har gitt oss, er nemleg at Høgre og
Framstegspartiet ikkje har fleirtal, men må søkje støtte hos
minst eitt anna parti for å sikre fleirtal. Det legg grunnlaget for eit vitalt og aktivt storting. Derfor er eg også veldig
glad for at samarbeidet mellom dei fire samarbeidspartia
er så bra som det det er.
Sjølv om vi er einige i mange saker, både gjennom samarbeidsavtalen og i arbeidet her i Stortinget, er det sjølvsagt saker der vi ikkje er heilt einige. Men vi er alle opptatt av å arbeide for at Noreg skal bli eit endå betre land å
bu og leve i. Derfor ser eg lyst på det vidare samarbeidet
framover. Sjølv om vi alle er utolmodige og ønskjer å få til
mykje på kort tid, er det kanskje endå viktigare at vi greier
å endre hovudkursen i riktig retning, at ein set i gang arbeidet med å forenkle og avbyråkratisere, gi større valfridom
for den enkelte, og at ein tar dei grepa som sikrar konkurransekraft og velstand både på kort, på mellomlang og på
lang sikt. Det gjer dette budsjettet. Dette er eit budsjett som
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legg til rette for ein enklare kvardag for folk flest. Derfor er
dette ein god dag for både samarbeidspartia, Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, men sist, men
ikkje minst trur eg dette også er ein veldig god dag for
Noreg og det norske folk.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Tore Hagebakken (A) [10:03:05]: Det er ingen tvil om
at en rekke arbeidstakere det siste halvåret har mistet jobben, har blitt sagt opp som følge av regjeringas endring av
permitteringsreglementet. Permittering blir rett og slett for
dyrt for mange bedrifter.
I komiteens høring var det massiv motstand mot de nye
reglene og et unisont krav om reversering. Men regjeringa nekter å lytte, og hevder endog at de nye reglene fungerer godt. Pengene sitter løst når det handler om skatte- og
avgiftskutt, gladsaker, som Hagesæter kaller det. Men når
det gjelder de nye permitteringsreglene, er det lite å glede
seg over. Det skaper heller ikke en enklere hverdag for folk
flest – igjen for å sitere Hagesæter.
Så mine spørsmål er: Hvordan kan regjeringa sende
folk ut i oppsigelse på denne måten? Og hvorfor velger
Fremskrittspartiet å utvise slik arroganse overfor et samlet
norsk arbeids- og næringsliv?
Gjermund Hagesæter (FrP) [10:04:07]: Vi viser
ikkje arroganse på noko område. Dette er ei sak vi følgjer
nøye. Om situasjonen skulle forverre seg, må ein sjølvsagt
vurdere å gjere forbetringar.
Eg vil tilføye at det er ikkje berre positivt å gjere forbetringar innanfor permitteringsreglane. Om det blir for
gunstig å permittere, vil det ofte kunne låse fast arbeidskraft i enkelte område og ikkje frigjere ho. Ein er avhengig av, spesielt i 2014, eit arbeidsliv som har ein viss fleksibilitet, som gjer at også enkelte arbeidstakarar skiftar
arbeidsgjevar. Tidlegare var det i mykje større grad slik at
ein starta då ein var ung på ein arbeidsplass, og så jobba
ein der resten av livet. No må ein ha større fleksibilitet, og
det trur eg òg arbeidslivet vil vere tent med. Derfor er det
ikkje berre positivt å ha altfor gunstige permitteringsreglar.
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:05:16]: Jeg vil gratulere Fremskrittspartiet med store og viktige gjennomslag. Så vil jeg ha en vurdering av et forslag:
«Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjer for uttak av overføringsflyktninger …».
– Det er det ene forslaget som Fremskrittspartiet er med
på. Det andre, som vi har fremmet, er:
«Stortinget ber regjeringen om å imøtekomme anmodningen fra FNs høykommissær for flyktninger slik
at andelen overføringsflyktninger fra Syria med særlige
medisinske behov økes ut over de kriterier som så langt
er gitt fra den norske regjeringen.»
Hvilket av de to forslagene er mest forpliktende og tydelig og tar sterkest menneskelig hensyn – er det forslaget
der en skal gjennomgå retningslinjer, eller er det det om å
imøtekomme anmodningen fra FN?
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Gjermund Hagesæter (FrP) [10:06:05]: Som eg også
sa i innlegget mitt, har vi blitt einige om ein del verbalforslag. Det første forslaget er at ein skal gjennomgå retningsliner som heng att frå den raud-grøne regjeringa. Eg
kan ikkje sjå at det er noka overrasking at vi vil gjennomgå
retningsliner som den raud-grøne regjeringa jobba ut frå.
Det synest vi er både fornuftig og riktig.
Som eg også sa, får vi sjå kva som kjem ut av den
vurderinga, og kva konklusjonar det blir ut av det.
Når det gjeld det andre, er det også eit verbalforslag
som vi er blitt einige om, og som skal behandlast og vurderast fortløpande, men det går ikkje an å gå i detalj om
kva dette vil medføre i form av tal på kvoteflyktningar osv.
Dette må vi sjå på, og vi må sjølvsagt følgje nøye med på
korleis situasjonen utviklar seg.
Karin Andersen (SV) [10:07:13]: For to dager sida
kunne vi lese at Gjermund Hagesæter feiret det nye taxfree-kvoten, og sa at det var et uttrykk for en ny politisk
kurs. Før han begynner på den historien om Kristin Halvorsen, vil jeg bare opplyse om at hvis man bytter fra sprit
til vin, blir det mindre alkohol, men hvis man bytter fra
tobakk til vin, blir det mer alkohol.
I SV er vi mer opptatt av full barnehagedekning enn av
full kvote. Vi er ganske opprørt over en situasjon der det er
behov, der regjeringen har regnet feil når det gjelder barnehager, der de har regnet feil når det gjelder lærlingplasser, der det er stort behov i kommunesektoren, som nå har
stor skattesvikt. Når en av Fremskrittspartiets hjertesaker
er – om det ikke er barnehager, så burde det være eldreomsorg – kan representanten Hagesæter gi ett godt argument for hvorfor billigere sprit er viktigere enn valgfrihet
for barnefamilier som trenger barnehageplass?
Gjermund Hagesæter (FrP) [10:08:20]: Først vil eg
seie at det er ikkje regjeringa som har rekna feil når det
gjeld barnehagar. Det regjeringa har nytta og lagt til grunn,
er ein berekningsmåte som også den raud-grøne regjeringa
brukte. Så viser det seg at den måten ikkje er så god som
han burde vere. Han gir rett og slett eit feil resultat. Derfor er det sett i gang eit arbeid med å endre på den berekningsmåten. Ein har samarbeidd med KS for å få ein betre
berekningsmåte, som vi kan bruke for framtida.
Eg blir spurt om kvifor det er viktigare med billigare
sprit. Vi har ikkje gått inn for billigare sprit. Vi har gått
inn for at ein kan byte tobakkskvoten sin med to flasker
vin – det gir fleksibilitet og valfridom. Og så er det slik at
eg trur det er farlegare å røykje enn å ta seg eit glas raudvin i ny og ne. Eg vil sjølvsagt også minne om kva Kristin
Halvorsen gjorde.
Presidenten: Replikkordskiftet er over.
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:09:39]: Verden er
vitne til en enorm humanitær katastrofe i Syria, med forgreininger til en rekke naboland. Millioner av mennesker er på flukt, og det er langt over 100 000 drepte. Tallene viser enorme lidelser, og det er nødvendig at vi alle
bidrar. Derfor kommer vi i Senterpartiet til å stemme for
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forslaget som Arbeiderpartiet har fremmet, om en ekstra
bistandsmilliard til Syria.
I vårt alternative budsjett har vi også lagt inn en økning i antall kvoteflyktninger, og vi mener det var feil, det
vi gjorde før jul her i Stortinget, at man ikke videreførte
den økningen som Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV da
var enige om. Jeg synes det er rart at Kristelig Folkeparti
og Venstre ikke deler den virkelighetsoppfatningen. Vi har
også fremmet forslag i salen om at vi må få andre kriterier når vi skal velge ut kvoteflyktninger. Jeg synes det er
synd og egentlig helt uforståelig at Kristelig Folkeparti og
Venstre, når de kunne vært med og endret politikken, nøyer
seg med en gjennomgang. Men jeg observerer det.
Det vi har sett, er at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og
SV har gitt Kristelig Folkeparti og Venstre en mulighet til
å føre en mer humanitær politikk. Men de velger det ikke,
for de er mer opptatt av samarbeidsavtalen enn av den reelle humanitære politikken i Norge, de er mer opptatt av å få
en gjennomgang enn av å få endring. Jeg hadde valgt endring hvis jeg hadde vært i en maktposisjon til å få til endring. Det som er Senterpartiets mening, er at vi bør hjelpe
de flyktningene som har aller størst behov for hjelp. Hvis
vi står i valget mellom den arbeidsføre 25-åringen og den
skadde 16-åringen, mener vi det er riktig at Norge tar imot
den skadde 16-åringen. Det er den føringen vi ønsker å få
flertall til, så jeg håper at Kristelig Folkeparti og Venstre,
når det kommer til stykket, i dag blir med og stemmer for
det istedenfor å stemme for en gjennomgang.
Etter at vi tok initiativet i går, er jeg glad for at Kristelig Folkeparti og Venstre i går tok en runde med regjeringen for å få til en gjennomgang, men jeg synes det er veldig svakt at det var der det endte når de ble litt desperate
fordi vi i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV kom med et
annet initiativ.
Så er det et annet område hvor jeg synes det er forunderlig hvilket selskap Kristelig Folkeparti og Venstre velger. Det er i diskusjonen rundt taxfree-kvotene – avgiftspolitikken. At det er en hovedprioritering for Kristelig
Folkeparti og Venstre å bruke så mye ressurser på å øke
taxfree-kvotene, er helt uforståelig for meg. Så vil Kristelig Folkeparti si: Vi er ikke med på forslaget. Men de er
med på laget og toer sine hender akkurat i den saken. Jeg
synes det er uklokt. Jeg synes det er rart. De burde heller
vært med på Senterpartiets forslag om å øke antall kvoteflyktninger. Det hadde vært en riktigere og bedre prioritering. I humanitære spørsmål har Kristelig Folkeparti og
Venstre valgt fullstendig feil partnere. Hadde de gått til
Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, hadde de fått et større
bistandsbudsjett. De hadde fått flere kvoteflyktninger, og
de hadde fått en mer fornuftig og restriktiv alkoholpolitikk
og kunnet bruke de ressursene på andre områder.
Et annet område der Venstre og Kristelig Folkeparti har
valgt helt feil, er i distriktspolitikken. Når vi ser hva slags
behandling vi hadde av budsjettet før jul, var det helt systematisk. Det var kutt i barnetrygd i Finnmark. Det var
diverse kutt innenfor norsk matproduksjon. Det var kutt
innenfor skogbruk. Det var økte gebyrer for næringsmiddelindustrien. Det var foreslått å ta bort CO2-kompensasjonsordningen. Heldigvis sikret Venstre og Kristelig Fol-
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keparti det. Det var økt trygdeavgift for næringsdrivende.
Det var 430 mill. kr mindre til regional utvikling – til de
personene som har nye ideer og bedre løsninger. Systematisk var det kutt i de distriktsrettede tiltakene. Det hadde
vært en glede for meg hvis Kristelig Folkeparti og Venstre
nå kunne ha vist noen av de nye satsingene på distriktspolitikken og regionalpolitikken. Hvor er de nye, offensive
grepene som Kristelig Folkeparti og Venstre har fått gjennomslag for? På den humanitære siden får de det dessverre ikke til. Dessverre får de det heller ikke til i distrikts- og
regionalpolitikken. De har vært effektive bremseklosser en
del ganger, og det er jeg glad for, men hvis de hadde valgt
å gå fra å være en bremsekloss til å være med noen som vil
gi gass, hadde de hadde muligheten til det ved å gå sammen med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV og fremme
forslag der.
Hva slags saker har vi hatt denne uken? Vi har hatt jordbruksoppgjør. Der fungerte Kristelig Folkeparti og Venstre
litt som bremsekloss, men strukturen og profilen på jordbruksoppgjøret var sentraliserende. Vi har hatt en sykehusdebatt, der det var diskusjon om sykehusstrukturen, spesielt i Telemark, og der Kristelig Folkeparti og Venstre til
slutt valgte å støtte at det er rett å legge ned sykehuset på
Rjukan. Heldigvis ble også lokallaget av Fremskrittspartiet lagt ned i går som en respons på det. De valgte også å
støtte å legge ned sykehuset i Kragerø. Vi har hatt en diskusjon om kommunestruktur, der Kristelig Folkeparti og
Venstre dessverre var med på å gi et godkjenningsstempel
på at man kan bruke tvang for å få gjennomført det som
kan bli tidenes sentraliseringsreform, hvis det faktisk skjer.
I dag er det differensiert arbeidsgiveravgift som blir endret
på en dramatisk måte. Det har vært vårt viktigste distriktspolitiske virkemiddel siden 1975. Det viser hvordan EØS
vanskeliggjør å ha en god og aktiv distriktspolitikk for hele
Norge. De kompenserende tiltakene som kommer, er ikke
på langt nær gode nok, og man går fra en lettvint, enkel
løsning med lavere avgift til byråkratiske erstatninger. Enhver som har vært privat næringsdrivende, vet det: Hvis vi
hadde hatt valget mellom å få en lavere avgift – på f.eks. 1
mill. kr i vår bedrift – og om det skulle komme 1 mill. kr
mer til fylkesveien utenfor bedriften, hadde vi valgt lavere avgift. Så summen av tiltak går i negativ retning og er
veldig dramatisk. Fra mitt eget fylke kan jeg ta Espeland
transport som eksempel. De har 85 mill. kr i omsetning og
50 ansatte. De sier at de vil få 1,5 mill. kr mer i avgift, og
de er redde for at de må legge ned hele sin virksomhet med
bakgrunn i det. Ifølge Finansdepartementet er det bare innenfor transportsektoren 200 transportbedrifter som i snitt
vil få 2,5 mill. kr i avgiftsøkning. Det er dramatisk, og da
kan vi ikke stå her og si at alt er såre vel. De tiltakene
som er lagt inn, er altfor forsiktige til å kompensere for det
avgiftshoppet vi nå ser.
Så har jeg lyst til å referere fra et brev som ble sendt fra
Høyre-styrte Tinn kommune til mange av oss på Stortinget i går. Der står det at Norge er inne i den største sentraliseringsbølgen gjennom tidene, og at mange lokalsamfunn
opplever et sterkt og økende sentraliseringspress fra markedskrefter og fra statlige styresmakter. Videre kan vi lese
at samfunnskritiske tjenester blir fjernet fra distriktskom-
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muner, og at innbyggere må oppsøke byer som ligger langt
unna, for å få dekket sine behov for offentlige og private
tjenester.
I brevet heter det også at nedlegging av lokalsykehuset
i Tinn er starten på en enda større sentralisering av HelseNorge, der pasientene i distriktene taper, og at det neste
store politiske steget i sentraliseringen, er den varslede
kommunereformen, der politisk og administrativ makt skal
sentraliseres ved omfattende sammenslåing av kommuner.
Igjen vil det være mindre lokalsamfunn langt fra de store
byene som blir hardest rammet, heter det i brevet. Videre i
brevet som Høyre-styrte Tinn kommune har sendt, står det
at dagens sentrale politiske miljø har tapt det gamle slagordet «By og land – hand i hand» av syne – når byene vokser, må vi møte denne veksten ikke bare med bypolitikk,
men òg med en ny distriktspolitikk. Det er ingen motsetning mellom by og land, hevdes det: Tvert imot blir den
gjensidige avhengigheten tydeligere – jo mer urbanisering
og jo bedre levestandard, jo mer tid og ressurser bruker
byfolk i distriktene på hytter og til friluftsliv. Fjellkommuner som Tinn og Vinje er blitt byfolks sekundærkommuner
eller fritidskommuner, kan vi lese i brevet.
Jeg anbefaler alle representanter for Høyre å lese brevet fra Tinn. Det er meget tydelig, det er meget presist, og
det er et meget klart oppgjør med den sentraliseringspolitikken vi nå ser. I slutten av brevet oppfordrer Tinn kommune andre kommuner til å ta den samme diskusjonen, for
de ser at det på alle områder – etter at vi fikk regjeringsskiftet – har vært sentralisering. Det har vært svaret. Jeg
utfordrer Kristelig Folkeparti og Venstre til å komme med
et par eksempler på at det har vært tatt motsatte grep – for
desentralisering, for nye, kraftfulle distriktspolitiske virkemidler – men jeg tror dessverre ikke at de klarer det.
Men jeg ser fram til debatten. Jeg tar opp de forslagene
Senterpartiet har lagt fram.
Presidenten: Representanten Trygve Slagsvold Vedum har tatt opp de forslagene har refererte til.
Det blir replikkordskifte.
Hans Andreas Limi (FrP) [10:19:23]: De nye retningslinjene for regionalstøtte ble vedtatt av EU-kommisjonen så langt tilbake som 19. juni 2013, og når man leser
mindretallsmerknaden til Senterpartiet i Innst. 311 S for
2013–2014, er det tydelig at man har et stort behov for å
skrive sin versjon av historien, av hva som har skjedd både i
forkant og i etterkant av EU-kommisjonens vedtak. Denne
saken om differensiert arbeidsgiveravgift er viktig for oss
alle. Men når den er spesielt viktig for Senterpartiet, basert
på diverse uttalelser og på merknad, blir mitt spørsmål til
representanten Slagsvold Vedum:
Hva gjorde Senterpartiet konkret overfor EU-kommisjonen både i forkant og i etterkant av vedtaket i fjor sommer, og hvilken informasjon ble gitt? Hva kan den totale
mangelen på gjennomslag overfor EU skyldes?
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:20:35]: Jeg merket
meg at helt fra starten av mars, da regjeringen valgte å presentere endringene, var hovedfokuset og hovedpoenget i
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regjeringens kommunikasjon å legge mest mulig skyld på
dem som styrte et år før. Vi godtok aldri de endringene i
differensiert arbeidsgiveravgift. Så ble det mye støy i mars
og i starten av april, både fra opposisjonen her på huset og
fra næringslivet i store deler av Distrikts-Norge, og regjeringen valgte da motvillig å gå en ny runde. Det som er et
klart faktum, er at hvis man først sier ja, det var greit, og så
går en ny runde, svekker man sin forhandlingskraft voldsomt. Nå blir det en tredje runde, for vi i Stortinget syntes det regjeringen kom med, var for dårlig, spesielt når det
gjelder transportsektoren, og regjeringen skal gå en tredje
runde. For hver sånn runde blir selvfølgelig forhandlingskraften til Norge svakere og svakere. Skal man møte EU,
som har sine interesser, må man tørre å være tydelig og
tørre å stå for norske interesser. Det mener vi at regjeringen
har gjort på en for svak måte.
Sigurd Hille (H) [10:21:52]: Det var for så vidt litt
av et innlegg representanten Slagsvold Vedum holdt. Jeg
skjønner at det selvfølgelig er litt sårt at Senterpartiet ikke
har den posisjonen i distriktet som de i sin tid hadde. Jeg
minner om at Hordaland fylke sender 16 representanter til
Stortinget, og Senterpartiet har utjevningsmandatet.
Ellers er det å si at i merknadene til denne saken presiserer Senterpartiet at de har valgt å prioritere enkelte områder der det særlig er påkrevd med en kursendring. Det er
for så vidt alltid interessant å lytte til Senterpartiet. Noen
av oss har det inntrykket at man kan si mye om partiet, men
at de er kjent for å komme med nye ideer og bedre løsninger, er vel kanskje ikke akkurat det som fremtrer der, for
å si det forsiktig. Men merknadene inneholder et særdeles
interessant punkt, som kanskje varsler en kursendring. Det
foreslås nemlig å sette ned kostnadene ved fylkesmannsembetene med 30 mill. kr. Betyr dette at Senterpartiet nå
tar tak i byråkratiet i offentlig sektor, og kan det utdypes
hvordan disse 30 mill. kr skal innspares?
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:22:58]: Da vi styrte og satt i regjering, klarte det departementet som jeg styrte, Landbruks- og matdepartementet, å redusere kostnadene til byråkrati i det systemet jeg hadde ansvaret for. Vi
fikk redusert antallet byråkrater fordi vi mente at det var
rett, og fordi vi mente at det var klokt. Dessverre var ikke
utviklingen sånn i andre departementer og direktorater. Vi
har hele tiden hatt det ønsket, og jeg personlig mener at det
er en utfordring når andelen som går til administrasjon og
byråkrati, blir for stor. Vi har over tid vært et av de partiene
som har hatt flest kritiske bemerkninger til den regionale
stats esing. Det er ikke noe nytt, men det er kanskje nytt for
Hille.
Jeg merker meg at flere syntes at dette var et veldig tydelig innlegg, men det var bare en oppsummering av alle
de enkelttiltakene som Høyre har gjennomført etter at de
kom i regjering. Det har vært systematiske kutt i distriktspolitikk, store og små. Min utfordring til Høyre, Kristelig
Folkeparti og Venstre nå er: Har de noen offensive grep,
har de noen nye grep, noen nye tiltak, annet enn kutt?
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
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Terje Breivik (V) [10:24:17]: Eg vil starta på same
måte som representanten Marthinsen innleidde, med å påpeika at me i dag handsamar eit revidert nasjonalbudsjett,
der det er vorte gjort svært få reelle endringar i det budsjettet me vedtok i november. Det følgjer ei utvikling som me
har sett over fleire år: Det vert gjort stadig mindre endringar under behandlinga av RNB. I parentes, og som ein kuriositet å nemna, har eg òg sjekka at det ikkje er uvanleg at
dei parlamentariske leiarane ikkje deltek i debatten, heller
ikkje frå dei raud-grøne partia.
Når regjeringa no føreslår å endra på om lag
460 mill. kr og avtalen mellom regjeringspartia og Venstre
og Kristeleg Folkeparti medfører ytterlegare endringar på
om lag same nivå – på eit budsjett med ei utgiftsside på forventa 1 126 mrd. kr – må me nesten spørja om det er nødvendig med ei eiga revidert behandling, eller om me heller
kan ta dei små endringane som er, i ordinære og fortløpande omprioriteringsproposisjonar, som til slutt vert samla
opp under nysalderinga ved slutten av året.
Så til det materielle innhaldet i det me faktisk handsamar. Venstre er samd med Kristeleg Folkeparti, Høgre
og Framstegspartiet om ein heilskapleg avtale om revidert nasjonalbudsjett for 2014. Venstre har fått gjennomslag for fleire ting me etterlyste då RNB vart lagt fram:
Me har skjerpa klima- og miljøprofilen og styrkt kollektivtrafikken. Me har fått auka løyvingar til universitetsog høgskulesektoren og sørgt for at delar av meirutgiftene
kommunane får til barnehagar, vert kompenserte.
I den grad me kan peika ut vinnarar i dag, er det høgare
utdanning, kollektivreisande og barnehagesektoren.
Venstre er i tillegg glad for at det no vert ei utviding av
gratis kjernetid i barnehagen – det sikrar at fleire barn i låginntektsfamiliar kan nytta seg av barnehagetilbod. Måla til
Venstre er at alle barn i låginntektsfamiliar får gratis kjernetid i barnehage. Det vil vera ei viktig sak for Venstre ved
budsjettbehandlinga til hausten.
Påskjøningsordninga for kollektivtransport i byområda er auka med 65 mill. kr, og det vert innført ei ny
påskjøningsordning for sykkel, som i første omgang får
10 mill. kr i oppstartsfasen. Det er ei ordning Venstre har
ivra for lenge, og som me gjekk til val på å få gjennomført.
Òg tilskotsauken til Transnova, som m.a. kan brukast for å
leggja til rette for meir bruk av hydrogenbilar, er eit godt,
målretta bidrag for å få ned klimautsleppa frå bilparken.
Som følgje av avtalen får universitets- og høgskulesektoren til saman 50 mill. kr meir for resten av 2014, fordelt på statlege universitet og høgskular og private høgskular. I tillegg får instituttsektoren, nye forskingsinstitutt, ein
auke på 15 mill. kr. Eg legg til grunn at fleire veletablerte
forskingsinstitutt – m.a. Uni Research i Bergen, Polytec i
Haugesund og Teknova i Kristiansand/Grimstad – vil vera
aktuelle for innlemming i basisfinansieringsordninga som
følgje av den løyvinga Venstre i dag får gjennomslag for.
Det kanskje mest gledelege med behandlinga av RNB
er oljepengebruken. Ein ansvarleg bruk av oljepengar er
for det første viktig i eit generasjonsperspektiv. Oljepengane skal primært sikra pensjonsforpliktingane for komande
generasjonar. For det andre er ein nøktern finanspolitikk
nødvendig for å dempa presset i økonomien og for å halda
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eit lågt pris- og rentenivå. For det tredje er ein ansvarleg
finanspolitikk viktig for konkurranseutsett næringsliv.
Før eg nærmar meg ei avslutning, vil eg kort ta opp
eit nytt forslag som gjeld kvoteflyktningar, på vegner av
Venstre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Høgre.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjer for uttak av overføringsflyktninger, fastsatt
16.06.2010, i lys av erfaringer fra uttak av flyktninger
fra Syria våren 2014.»
Dei siste minutta av taletida i denne stortingssesjonen
vil eg bruka til å sjå framover – mot budsjettarbeidet til
hausten.
Venstre er utolmodig på mange område. Skal me forsterka klimaforliket, skal me nå dei ambisiøse måla, må me
få eit statsbudsjett som er i tråd med måla i klimaforliket,
og ikkje motsett, slik det har vore i mange år. Det vil vera ei
hovudoppgåve for Venstre i budsjettbehandlinga til hausten å sikra nettopp dette: eit statsbudsjett som bidreg til ein
ny offensiv i miljø- og klimapolitikken.
Eit viktig element er eit grønt skatteskifte som premierer miljøvenlege val gjennom reduserte skatter og avgifter,
og det motsette for dei som av ulike grunnar vel miljøfiendtleg. Heile poenget med eit grønt skatteskifte er nettopp å
vri åtferd. Det er veldig bra at det skal setjast ned ein grøn
skattekommisjon, og at regjeringa har følgt opp det veldig
raskt – eit forslag Venstre fremja i førre periode, og som dei
raud-grøne stemde ned. Me har likevel ikkje tid til å venta
på alle konklusjonane frå kommisjonen. Me kan og må gjera
viktige endringar i skattesystemet allereie i haust.
Eit anna område er ei storstilt satsing på skule, utdanning og kunnskap. Me må få eit skifte i etter- og vidareutdanninga for lærarane som handlar om meir enn matematikk, og me må få til eit heilt anna tempo i opptrappinga og
satsinga på høgare utdanning og forsking.
Framtida til Noreg ligg i det kunnskapsbaserte, innovative og miljøvennlege næringslivet – næringslivet som
gradvis skal ta over som drivaren i norsk økonomi etter
olja. Noreg har òg alle føresetnader til å ta vare på posisjonen som ein av verdas største energinasjonar, når fornybar
energi har teke over som den dominerande energikjelda i
løpet av nokre generasjonar.
Slike omleggingar må starta no, i budsjettet som kjem
til hausten. Me må makta å få fortgang i arbeidet mot fattigdom i barnefamiliane. Altfor mange barn veks opp i fattigdomsliknande kår i Noreg – i Noreg anno 2014. Det er
vondt, det er uverdig. At me ikkje har klart å gjera noko
med dette i løpet av dei ni åra me har lagt bak oss, er direkte
pinleg. Verdigheita må koma i budsjettet i haust. Eit av tiltaka Venstre ser fram til med spenning, er den gamle kampsaka vår, differensiert opphaldsbetaling i barnehagen. Det
vil medføra reell omfordeling.
Me må òg gjera kvardagen enklare for gründerar og dei
minste verksemdene. I so måte gjorde Stortinget eit viktig
vedtak i år, der eit samla storting slutta opp om forslaget
frå Venstre om ei gjennomgang av rammevilkåra for enkeltpersonføretak, som skattemessige vilkår, sosiale rettar,
tiltak for å forenkla, tilgang på kapital og innrettinga av og
innsatsen til det offentlege verkemiddelapparatet. Dei fyr-
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ste forslaga i kjølevatnet av gårsdagens vedtak bør koma
alt 8. oktober.
Behandlinga av revidert nasjonalbudsjett medfører
nokre små skritt i rett retning. Til hausten må vi ta nokre
store skritt i rett retning – i retning mot den miljøvennlege
framtida me i fellesskap er nøydde til å skapa.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Truls Wickholm (A) [10:32:43]: I Oslo hadde vi i en
årrekke den politiske situasjonen i bystyret som vi i dag har
på Stortinget – Venstre og Kristelig Folkeparti som støttepartier for en blå-blå Høyre–Fremskrittspartiet-regjering.
Budsjettet skulle hvert år, hver høst, forhandles i bystyret
med støttepartiene. Det var mye ståhei og dramatikk i presse og i kulissene, men resultatet var alltid det samme. Finansbyråden hadde viselig gjort kutt når det gjaldt kollektivtrafikk, sykkelveier og kirkebygg. Hvert år fikk Venstre
og Kristelig Folkeparti kjempet fanesakene sine inn igjen.
Er dette en samarbeidsform som er preget av respekt og
tillit?
Nå ser vi det samme i Stortinget. Siv Jensen la fram
revidert budsjett med åpenbare mangler, som en lovet
sykkelveisatsning og underfinansiering av barnehagene.
Venstre måtte bruke sin politiske kapital på å forhandle inn
saker Høyre eller Fremskrittspartiet heller ikke kunne vært
foruten. Er ikke dette å selge seg litt billig?
Jeg vil spørre representanten: Har ikke Venstre lært noe
av egen erfaring fra Oslo?
I n g j e r d S c h o u hadde her overtatt presidentplassen.
Terje Breivik (V) [10:33:44]: Eg kan berre visa til dei
resultata som blei oppnådd med utgangspunkt i eit raudgrønt budsjett. Når det gjeld dei viktigaste politikkområda
for Venstre, klima, kunnskap og kampen mot fattigdom, er
budsjettet for 2014 betydeleg styrkt på alle felt, samanlikna med det utgangspunktet som den raud-grøne regjeringa
la til grunn.
Den store testen på samarbeidet kjem i budsjettet for
2015, der regjeringa sjølv har kontroll på langt fleire av
variablane enn det dei hadde i haust.
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:34:32]: Jeg er helt
sikker på at Venstre er enig i Senterpartiets forslag om
at man skal ta større menneskelige hensyn når man tar
imot kvoteflyktninger. Det er Venstres mål. Derfor ble jeg
egentlig glad i går kveld, da jeg skjønte at Venstre synes
det er vanskelig å stemme for vårt forslag, og at man ville
fremme et annet som man kunne ta regien på selv. Da tenkte jeg at nå drar vi i riktig retning, og da er det ikke så farlig
hvem som får æren for det.
Jeg ble imidlertid litt skuffet da jeg leste forslaget som
var en respons. Jeg har sittet i både storting og regjering
noen år, og jeg begynner å se forskjell på gode intensjoner og handling. Her var det nesten ikke gode intensjoner
engang. Så jeg ble utrolig overrasket, for det endte med at
man skulle ha en gjennomgang av retningslinjer. Det er slik
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som jeg også sendte til Stortinget når jeg ikke ville ha noe
gjort.
Hvorfor i all verden stemmer ikke Venstre for det partiet er for, og hjelper flyktningene, istedenfor å få en
gjennomgang?
Terje Breivik (V) [10:35:34]: Venstre deler og set pris
på engasjementet til Slagsvold Vedum og Senterpartiet når
det gjeld den hjartelause, akutte og kritiske situasjonen i
Syria.
Som Slagsvold Vedum sjølvsagt kjenner til, og som det
vart nemnt fleire gonger i debatten i dag, er dagens mottak av kvoteflyktningar fatta med heimel i retningslinjer
frå juni 2010. Me er derfor godt fornøgde med at me i eit
samarbeid – der det er forhandlingar, og der ein alltid må
ta og gje – får eit fleirtal, i lag med Kristeleg Folkeparti og
regjeringspartia, på at ein no skal gå gjennom og revurdera
desse retningslinjene.
Karin Andersen (SV) [10:36:29]: I dag er det verdens
flyktningdag, og FN melder om at det aldri har vært flere
flyktninger i verden. Krisen i Syria, og ikke minst i nabolandene, der Jordan nå har stengt grensene for flere mottak,
er katastrofal.
Venstre har nå i vår valgt å stemme ned Sosialistisk Venstrepartis forslag om å ta imot flere flyktninger.
Venstre har inngått en avtale med regjeringen der det ikke
skal være lov å ta imot splittede familier, bare de som er
mest integrerbare skal tas imot. I hele vår har partiet vært
fullstendig handlingslammet på et av de områdene som jeg
trodde var viktig for Venstre, og nå fremmer man altså et
forslag om en gjennomgang av retningslinjene, uten å si
noe om innholdet.
Jeg er veldig forbauset over Venstre nå, og vil spørre: Er det meningen at dette skal føre til endring? Og vil
det også føre til endringer i den inngåtte avtalen om de
begrensningene som er der, som ikke er humanitære?
Terje Breivik (V) [10:37:38]: Utan å gjenta meg sjølv
trur eg eg nyttar tida til å minna representanten og salen om
at me i forhandlingane har fått gjort noko med den akutte
situasjonen for Syria-barna. Me har fått inn ordningar som
skal gje permanente løysingar. Eg refererte til det forslaget som det vert fleirtal for i dag, om å gjennomgå dagens
retningslinjer, som den førre regjeringa vedtok.
I revidert budsjett har me fått inn eit verbalforslag der
me ber regjeringa om å vurdera incentiv for raskare busetjing av einslege mindreårige asylsøkjarar. Det same er
følgt opp i kommuneproposisjonen, der ein reelt sett har
styrkt løyvingane til akkurat den same tilskottsordninga.
Så det er ein god del me har oppnådd, samanlikna med det
som var utgangspunktet frå dei raud-grøne.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Snorre Serigstad Valen (SV) [10:38:46]: For nesten
fem milliarder år siden oppsto solsystemet vårt. En sky av
molekyler, bestående først og fremst av hydrogen, ble til
sola vår. I malstrømmen som fulgte, oppsto planeten vår.
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Og en milliard år senere oppsto enkle celler. For en milliard år siden oppsto flercellet liv, og dyr oppsto 400–500
millioner år senere. De eldste restene av oss mennesker, i
vår moderne form, er omtrent 200 000 år gamle. Vår nærmeste slektning, neandertalerne, ble utryddet for 25 000 år
siden.
I løpet av de siste 25 000 årene har vi bygd byer, vi har
bygd land, vi har skapt landbruket, vi har lært å handle,
vi har utviklet religion, vi har oppfunnet hjulet, og vi har
mestret ilden. Vi har skapt de mest fantastiske kunstverk
om kjærlighet og det å elske, og vi har brukt millioner av
arbeidstimer på å perfeksjonere kunsten å drepe hverandre
mest effektivt. Vi har utkjempet kriger av de mest grunnleggende og de mest ubetydelige og uforståelige årsaker,
vi har lært å mønstre hatet, men vi har også lært å temme
det. Vi har fordømt seksualitet, og vi har dyrket den. Vi
har skapt utdanningssystemer som forklarer veien vår hit,
helt fra det store smellet for 13,7 milliarder år siden, og
vi har skapt utdanningssystemer som fornekter det. Vi har
skapt sekulære samfunn og religiøse. Vi har bygd industri
og skapt en ny økonomisk hverdag for milliarder av mennesker. Vi har brukt millioner av mennesker som slaver og
senere billig arbeidskraft for at andre enn de som slavet og
arbeidet, skulle kunne nyte godt av det. Vi har skapt økonomiske systemer der naturressursene våre, arbeidstimene
våre, ja til og med kroppene, livmorene og kjønnsorganene
våre kan verdisettes og være gjenstand for transaksjon,
og helt fram til i dag er det mange steder i verden slik at
ikke engang barn skånes for kjøp og salg. Den harde logikken er at alt fra naturen, alt fra hodene våre – i siste instans – og kroppene våre kan måles ut fra én verdi, og det
er penger. Vi er veldig små i det perspektivet, og vi er gitt
kort tid.
Derfor har jeg aldri skjønt de som vil gjøre oss enda
mindre, de som har Thatcher som forbilde, slik finansministeren og statsministeren har uttalt, Thatcher som sa:
«There is no such thing as society», de som i møte med
den korte tiden vi har, de enorme utfordringene millioner
av mennesker står overfor, den grove og urettferdige skjevfordelingen som gjør livet til millioner av mennesker på
jorda til et mareritt, de 50 millioner flyktningene vi snakker
om i dag, f.eks. – at disse menneskene, som mener dette,
sier at staten og velferdsstaten og fellesskapet er problemet, at det er skattene vi deler, som er problemet. De som
eier folks arbeidsplasser og mener de får for lite til seg
selv, har aldri forstått, de som gjør narr av ord som «fellesskap» og «samhold», de som mener at det korte blaffet vi
har av velferdsstat i menneskehetens historie er en byrde
og ikke en befrielse, de som skriver hele bøker om det og
kaller det «velferd» etter velferdsstaten, slik som vår nåværende kunnskapsminister, de som vier sin korte tilstedeværelse her i verden til å skvise mest mulig ut av midlertidig ansatte ungdommer eller studenter som ikke har råd til
å kjøpe bolig, eller slåss alt de kan mot at vi skal ta imot
flere flyktninger til et av de aller rikeste landene i verden,
ikke bare akkurat nå, men i hele menneskehetens historie, de som rydder byens gater for fattige tiggere, så handelsstanden skal få være i fred, og presser igjennom denne
oppryddingen med fremmedfiendtlig retorikk.
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For mindre enn ett år siden sto daværende statsministerkandidat Erna Solberg fram på tv og sa at hun hadde et generasjonsperspektiv på det hun jobber med. Det er vanskelig å skjønne når en ser på regjeringens innsats så langt. Jeg
ser ikke noe generasjonsperspektiv i justisminister Anundsens skamfulle kampanje mot de svakeste menneskene i
samfunnet vårt. Jeg ser ikke noe generasjonsperspektiv i
det å nekte å ta imot flere flyktninger. Jeg ser ikke noe generasjonsperspektiv i ikke å finansiere lærlingplassene og
barnehageplassene til de minste.
Vi har en ny regjering som helt systematisk bruker tiden
sin på å gjøre oss mindre som mennesker og fortelle oss
at vi er mindre verdt. De driver en systematisk omfordeling av penger – fra vanlige folk til de aller rikeste i landet, gjennom skattesystemet. En vanlig hjelpepleier får 70
øre dagen av Siv Jensen, Helge Lund får mange titusener
av kroner i skattekutt, og menn får nesten dobbelt så store
skattekutt som det kvinner gjør.
Lar menneskerettigheter vike for næringsinteresser i
Kina – det gjør regjeringen også, for de gjør oss mindre
i møte med verden. De sier at skadde syrere er for mye å
bære for Norge, så vi kan ikke ta imot flere. De sørger for
at fast arbeid ikke lenger skal være en selvfølge i Norge,
men noe unntaksvis, noe en må strebe etter – med all den
usikkerhet, alle de forskjeller det fører med seg. De sier
at det ikke lenger er vits i å la arbeidere i industrien være
permittert i vanskelige tider, de skal miste jobben i stedet. Regjeringens ideologiske enveiskjøring fører til at helt
ekte mennesker mister helt ekte jobber – akkurat nå. Det
er helt meningsløst, men det er ideologisk tilfredsstillende
for statsministeren og finansministeren.
De lar være å rette opp feil de selv har gjort, men forklarer oss ikke hvorfor. Vi vet at det mangler hundrevis av millioner kroner for at flere barn skal få en god start på livet
i barnehagen – som de har rett til. Men flertallet gjør ikke
noe med det likevel. Både i flyktningspørsmålet og i denne
saken sier denne regjering av gjennomføringskraft at nei,
vi er bundet av tidligere retningslinjer og utregningsmodeller, men de later som om det ikke er en mindretallsregjering vi har, de later som om Stortinget ikke er suverent, og
tristest er det at Venstre og Kristelig Folkeparti, som har et
alternativt flertall å gå til – i barnehagesaken, i flyktningsaken – velger å redde Fremskrittspartiet i spørsmålet om
flyktninger. Vi vet at det mangler millioner av kroner til
lærlingplasser, så flere får en god start i arbeidslivet – heller ikke det gjøres det noe med – ikke minst vet vi at krisen i Syria overgår de fleste humanitære kriser noensinne,
nøden er enorm, behovet er enormt, og verken Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre eller Kristelig Folkeparti finner
rom for å gjøre noe med det.
I SV er vi for å prioritere det viktigste først, og det er
solidaritet. Derfor foreslår vi å sette av 600 mill. kr til å ta
imot opptil 5 000 syriske flyktninger. Katastrofen i Syria
er nesten ubegripelig i sitt omfang. Vi har råd til å hjelpe
mange flere og ta imot flere mennesker som trenger hjelp,
uansett om de er skadd eller ikke. Vårt naboland Sverige
setter Norge i forlegenhet når det gjelder innsatsen for syriske flyktninger. Det er tid for solidaritet. Derfor setter vi
også av 200 mill. kr til nødhjelp til Syria og 50 mill. kr til
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Den sentralafrikanske republikk. Ingen av disse midlene
tas fra eksisterende bistandsmidler. SV vil ikke sette verdens lidende opp mot hverandre. Vi har vær så god å stille opp for dem som trenger det. Det har vi råd til, om det
er det vi vil prioritere, istedenfor å styrke de 5 pst. rikeste
i Norge og deres stilling i møte med alle andre.
Det er tid for solidaritet i Norge. Regjeringen, representert ved arbeidsministeren, som nettopp kom, er i full gang
med å endre og rive ned arbeidsmiljøloven og gjøre midlertidig arbeid til normalen. Dette skaper utrygghet i arbeidslivet og større forskjeller mellom folk. Vi foreslår å snu regjeringens endring i permitteringsregelverket. Både LO og
NHO er sterkt bekymret for hva som vil komme, og flere
arbeidere vil bli sagt opp. For hva? Er det for at Høyre og
Fremskrittspartiet skal få tilfredsstilt sine ideologiske impulser? Det holder bare ikke. I tillegg til å være tragisk for
dem som rammes, tapper regjeringens politikk industrien
vår for nødvendig kompetanse og kontinuitet.
De menneskene som mister jobben som følge av de
endringene regjeringen har gjort, er ikke statistikk, det er
ekte mennesker som har ekte erfaringer i ekte bedrifter.
Bedriftene mister disse erfaringene nå, de mister dyktige
arbeidere, og arbeiderne mister inntekten sin.
Det har ikke manglet på borgerlige politikere som har
stått på talerstolen her i dag og sagt at revidert er revidert,
man må ikke forvente noen store endringer. Men revidert
er en anledning til å justere kursen, rette opp i feil, ta tak i
utfordringer som haster i større grad enn mer vin i taxfree.
Det er det SV foreslår. Vi vil prioritere de viktigste sakene
for folk i Norge og for andre i verden som trenger at vi gjør
det. Vi tar f.eks. grep for grønne avgifter for å bringe oss
nærmere nullutslippssamfunnet, fordi det trengs handling
nå.
I det store perspektivet er vi alle veldig små, og verden
er veldig stor. Men hver dag har vi muligheten til å gjøre
noe. Og det er bare å merke seg hva vippepartiene Venstre
og Kristelig Folkeparti bruker anledningen til å gjøre noe
med.
Det er med glede jeg tar opp SVs forslag i saken.
Presidenten: Representanten Snorre Serigstad Valen
har tatt opp de forslagene han refererte til.
Det blir replikkordskifte.
Heidi Nordby Lunde (H) [10:48:11]: I merknaden
skriver representanten Serigstad Valen at regjeringen «forsømmer et klart ansvar for velferden til folk ved å bevisst
underfinansiere et viktig velferdstilbud» på grunn av feil
i beregningen av barnehageplasser. Men de rød-grønnes
siste hilsen til barnefamiliene var å legge fram et budsjett
hvor de fjerner kontantstøtten. Vi kan like det eller ikke,
men kontantstøtten var en livlinje for alle de barnefamiliene som oppdaget hva rød-grønn nytale om full barnehagedekning egentlig betydde. De rød-grønne ville kun gi
241 mill. kr av de 1,5 mrd. kr det ville kostet å innføre to
barnehageopptak i året. Det betyr at to tredjedeler av familiene som trengte barnepass, ville stått uten både barnehageplass og kontantstøtte til barnepass. Dette var en bevisst underfinansiering, som hadde rammet i underkant av
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6 000 barnefamilier – en villet politikk opp mot et anslag
som ikke slo til.
Hvorfor ønsket SV bevisst å underfinansiere velferden
til folk flest på den måten?
Snorre Serigstad Valen (SV) [10:49:10]: SV og de
andre rød-grønne partiene valgte å kutte i kontantstøtten
fordi det er en gammeldags ordning som får feminister
ikke bare i Høyre, men i alle andre partier, til å rødme
i skam. Barnehager er et mye, mye bedre velferdstilbud,
og vi i SV har ikke troen på ordninger der en skal betale penger til mennesker for at de ikke benytter seg av et
velferdstilbud. Derfor er det slik at vi i vårt statsbudsjett i
fjor sørget for å finansiere innfasing av to barnehageopptak i året. Det valgte Høyre og samarbeidspartiene deres
helt på egenhånd å nedprioritere, men de anvendte motsatt logikk: styrket kontantstøtten og kuttet massivt i barnehagefinansieringen. Det er det veldig mange flere familier som vil lide under på sikt, og det er ikke bare dårlig
velferdspolitikk, men også dårlig kunnskapspolitikk.
Tom E. B. Holthe (FrP) [10:50:12]: Vi behandler også
Prop. 118 S, om differensiert arbeidsgiveravgift. I innstillingen har representanten Serigstad Valen valgt å kritisere
regjeringen i forholdsvis sterke ordelag, der han bl.a. sier
at han «stiller seg sterkt kritisk til hvordan regjeringen har
valgt å gjennomføre denne prosessen». Denne saken ble
kjent allerede i fjor vår, da daværende statsråd Navarsete
stolte blindt på signalene fra presidenten i ESA, som ifølge daværende statsråd skal ha sagt at det norske kravet om
unntak skulle gå i orden. Dette ble også da sagt i denne sal.
Mitt spørsmål til Serigstad Valen er derfor: Hvilke tiltak
satte den forrige regjeringen inn for at denne saken skulle
få en god og grundig behandling?
Snorre Serigstad Valen (SV) [10:51:08]: Representanten Holthe må gjerne mene at det å behandle en proposisjon som har enorme konsekvenser for næringslivet i distriktene i Norge på fire virkedager, er forsvarlig, men det
mener ikke jeg. Jeg mener at denne saken illustrerer hele
problemet med EØS-avtalen, og det er at Stortinget settes
til side. Det er udemokratisk, og det er et problem for alle
de i Distrikts-Norge som må betale prisen for det. Jeg
mener at den kompensasjonsordningen regjeringen kom
fram til, ikke er god nok i det hele tatt. Det er ikke sånn at
hvis en bedrift mister 1 mill. kr, så hjelper det den at det
brukes 1 mill. kr ekstra på en fylkesvei i nærheten. Derfor
foreslår SV i dag at vi ber regjeringen komme tilbake med
en ordentlig sak til Stortinget, der de som faktisk opplever
kutt som følge av dette, får reell kompensasjon. Før Fremskrittspartiet kom i regjering, tror jeg de ville vært med på
det forslaget.
Hans Olav Syversen (KrF) [10:52:08]: Først får jeg
tillate meg å gi litt ros. Snorre Serigstad Valen er en sterk
retoriker på sitt partis vegne. Men det er klart at det blir en
del adjektiver av det også, og når man snakker om at feminister rødmer i skam av kontantstøtten – du verden, åtte år
i regjering! Det har blitt mye rødming da, regner jeg med,
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for det er altså en ordning som SV ikke bare har vært med
på, men til og med har økt for visse grupper.
Men jeg har lyst til å stille et spørsmål, for SV er i hvert
fall økonomisk edruelig når man kutter i kontantstøtten i
det reviderte budsjettet. SV kutter med 100 mill. kr, fordi
man skjønner at man ikke kan ta penger som allerede er
gitt, mens Arbeiderpartiet kutter med 200 mill. kr og skal
altså ha penger tilbake fra dem som har hatt kontantstøtte
tidligere i år. Mitt spørsmål er: Hvordan føles det å være så
mye mer økonomisk edruelig enn Arbeiderpartiet?
Snorre Serigstad Valen (SV) [10:53:18]: I en rekke
saker i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i år vil vi
se at SV på mange måter er det mest økonomisk ansvarlige partiet. Vi finner mye penger til omprioritering, men vi
dekker det inn med ekte saldering, og derfor mener vi ikke
at det kuttet Arbeiderpartiet gjør i kontantstøtten, er realistisk. Vi har en halvårseffekt på vårt kutt, fordi det vil gjelde
fra 1. juli.
Så er det grunn til å minne representanten Syversen
om at da den rød-grønne regjeringen overtok og SV overtok Kunnskapsdepartementet, var det 62 365 mottakere av
kontantstøtte i Norge – og per 31. desember 2012 var det
12 547. Så jeg mener at SV ikke har noe å rødme over.
Vi har gjennomført tidenes barnehagerevolusjon med full
barnehagedekning, og det har naturligvis ført til mange titusen færre kontantstøttemottakere. Der er jeg stolt av SVs
innsats.
Presidenten: Da er replikkordskiftet omme.
Rasmus Hansson (MDG) [10:54:35]: Miljøpartiet De
Grønne slutter seg åpenbart til alle andre som konstaterer
at vi er i en usedvanlig god og heldig økonomisk situasjon
i dette landet, sammenlignet med praktisk talt absolutt alle
andre land. Det er selvfølgelig bra og rosverdig at både forrige og nåværende regjering åpenbart har god styring og
en ansvarlig oppfølging av den norske økonomien. Det har
alle glede av.
Så er det tre store ting som rammer inn den debatten
som vi har om revidert nasjonalbudsjett i dag. Det ene er
det faktum at Norges økonomi er helt spesiell i en internasjonal sammenheng og kanskje ikke kan forventes å være
så spesiell på lang sikt. Vi har arbeid til alle, vi har stabil
økonomi, vi har overskudd på handelsbalansen, og vi har
veldig mange penger i den banken som heter Statens pensjonsfond utland. Dette er en økonomi som i den fasen av
Norges historie som vi er i nå, gir oss et eksepsjonelt handlingsrom, og handlingsrom er det politikkens oppgave å
bruke fornuftig og ansvarlig.
Det andre punktet er selvfølgelig at i år og i fjor er det
kommet nye rapporter fra FNs klimapanel, som i enda sterkere grad, om enn i et fortsatt nøkternt språk, dokumenterer at jorda og menneskeheten er på en kurs som, hvis den
fortsetter uendret, kommer til å føre til gigantiske kostnader for menneskelig velferd og for økonomi, inklusiv den
norske økonomien.
Det tredje punktet er at vi har en regjering med støttepartier, og for så vidt et helt storting, som igjen og igjen
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understreker akkurat dette alvoret som FNs klimapanel
forteller oss, og som understreker at vi skal gjøre de store
endringene. Vi har en miljøvernminister som stadig vekk
her i Stortinget har understreket at overgangen til det bærekraftige nullutslippssamfunnet må begynne nå, og at vi må
være der om få tiår. Med andre ord, det er nå denne handlingen må komme, det er nå vi har handlingsrommet, det
er nå vi har oppgavene, og det er altså nå dette må reflekteres i politikk. Det er få andre steder hvor man ser dette
konkret, og må se dette konkret reflektert, på en tydeligere
måte enn i et statsbudsjett.
Så er det åpenbart slik at det første reviderte budsjettet
til en ny regjering ikke er stedet for de aller største økonomiske hallingkastene. Det er likevel et sted hvor det er relevant å lete etter de riktige signalene på oppfølging av den
politikken som regjeringen selv gang på gang understreker
er veldig viktig.
I dette budsjettet finner vi bra ting. Vi finner en økning
over tre år til klima- og energifondet, men effekten av dette
kommer ikke før tidligst i 2017, når det er usikkert om
denne regjeringen kommer til å videreføre sitt mandat. Vi
vet ikke hva man eventuelt skal bruke den ekstra avkastningen som vil komme i det fondet, til, for planene finnes
foreløpig ikke.
Vi har et godt signal om en grønn skatte- og avgiftskommisjon. Det er noe Norge trenger, og har trengt lenge,
og det blir spennende å se hva som eventuelt kommer ut av
den, men det er ikke slik at det ikke foreligger gode tiltak
som kunne ha vært gjennomført allerede nå.
Vi får et signal om 65 mill. kr til ekstra kollektivsatsing i byer. Det er et godt signal, men det er ingen gigantisk sum, og det er verdt å merke seg at samtidig får vi
noen andre signaler, og det er at regjeringen bruker bortimot 100 mill. kr til å gjøre påhengsmotorer billigere, og
100 mill. kr til på å øke spritsalget på flyplassene. Jeg har
i Dagsavisen i dag sagt at dette er en dum politikk, og det
er dumt sagt, for man behøver ikke å kalle andre folks politikk for dum før det er helt nødvendig. Men jeg har også
sagt at det er tivolipolitikk, og det står jeg for. Og hva er
tivolipolitikk? Jo, det er politikk som alltids kan være hyggelig, men som altså er offentlig pengebruk som ikke fyller noe som helst behov og ikke har noen som helst reell
nytteeffekt.
Derfor nøyer Miljøpartiet De Grønne seg i dag med å
foreslå to helt konkrete tiltak som kan erstatte disse tiltakene
innenfor tilsvarende summer, men som vil ha betydelig og
voksende effekt, og som vil reflektere regjeringens klimaløfter på en langt bedre måte enn det regjeringens egne løfter gjør. Det ene forslaget er å fjerne momsen på elsykler, et
foreløpig bitte lite tiltak, som kan gi og bør gi elsykler det
løftet som den teknologien trenger, fordi dette er i byer og
tettsteder en teknologi som i stor skala kan erstatte biler, og
som vil være veldig bra for folkehelsa, som vil gjøre veiutgifter og parkeringsutgifter mye lavere osv., osv. – altså typisk den lille kick-starten som kan gjøre stor endring og ha
stor effekt, og dessuten gi folk en bedre hverdag.
Det andre er investeringsstøtte til solceller gjennom
Enova. Norge er Europas aller dårligste på solcellesatsing,
det er aller dyrest å komme i gang med solcelleinstallasjo-
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ner på eget hus i Norge, fordi det ikke eksisterer noe marked i det hele tatt. I Danmark har man etablert et sånt marked med små incentiver, og markedet har blitt kjempestort.
Det fins tilbydere av alle tjenester, og du kan få installert
solcellepaneler for en brøkdel av den prisen og det trælet
som det vil koste å gjøre det i Norge.
Det er altså to enkle, billige tiltak som kan erstatte
tivolitiltak, og som regjeringen kan få gratis av Miljøpartiet De Grønne, med den konsekvens at de leverer en bedre
miljøpolitikk og klimapolitikk i revidert.
Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke Senterpartiet for deres veldig gode forslag om å imøtekomme anmodningen fra FNs høykommissær for flyktninger om å
øke andelen av overføringsflyktninger fra Syria. Vi kommer til å stemme for det forslaget. Jeg kommer rett fra et
møte med representanter for de syriske kurderne, sammenklemt i et lite område på grensa mot Tyrkia – 2,5 millioner
innbyggere, kurdere og mange andre etniske grupper. De
har tatt imot en halv million flyktninger fra den forferdelige situasjonen som de er omgitt av, og i den svært vanskelige situasjonen som de selv er i. Det er sammenligningsgrunnlaget for norsk flyktningpolitikk.
Med dette tar jeg opp Miljøpartiet De Grønnes forslag.
Presidenten: Representanten Rasmus Hansson har tatt
opp forslagene nr. 33 og 34 på vegne av Miljøpartiet De
Grønne.
Statsråd Siv Jensen [11:03:27]: Regjeringen la i fjor
høst frem et budsjett med de første skrittene for å dreie
norsk økonomi og det norske samfunnet i en ny og bedre
retning, en retning som gjør at hverdagen blir enklere for
folk flest, for vi legger til rette for flere trygge, gode arbeidsplasser, og en videreutvikling av velferdstjenestene,
som gir mer frihet og trygghet for innbyggerne. Dette arbeidet har vi videreført hver eneste dag siden vi gikk inn i
regjering.
Revidert budsjett er ikke stedet for store nye satsinger. Likevel har vi klart å gjøre noen grep som trekker i
samme retning som vi igangsatte i høst. Vi holder fast på
kursen vi staket ut i fjor høst. Vi har fjernet arveavgiften,
redusert formuesskatten, redusert bedriftsbeskatningen og
personbeskatningen, samtidig som vi er i full gang med
nødvendige reformer, til det beste for folk flest.
Skal vi opprettholde veksten i økonomien og sørge for
å videreutvikle tjenestene til innbyggerne, må vi legge til
rette for økt produktivitet og bedre ressursbruk. Vi legger
opp til å bruke 141 milliarder oljekroner over budsjettet i
år. Det er 2 mrd. kr mer enn lagt til grunn i høst. Bruken
av oljeinntekter må selvsagt tilpasses situasjonen i økonomien, men samtidig er det helt sentralt hvordan oljepengene brukes. Bruken av oljepenger skal gi grunnlag for en
vekstkraftig økonomi i dag og i fremtiden.
Regjeringen reduserer derfor det samlede skatte- og
avgiftsnivået, og vi øker satsingen på investeringer og
kunnskap. Samtidig øker regjeringen trykket på reformer
som styrker vekstevnen i økonomien.
Vi behandler et revidert budsjett i en tid der landene
rundt oss fortsatt er preget av finanskrisen, av de ubalanse-
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ne som bygget seg opp i forkant, og av det kraftige tilbakeslaget som fulgte. Vi ser nå heldigvis tegn til bedring flere
steder. Likevel er det mange land som sliter. I euroområdet
er arbeidsledigheten høy og verdiskapingen fortsatt lavere
enn før finanskrisen. I et slikt perspektiv er situasjonen i
norsk økonomi gunstig.
Selv om den økonomiske veksten i Norge dempet seg
litt i fjor, har både produksjon og sysselsetting økt markert
siden 2008. Ledigheten er lav både historisk og sammenlignet med andre land.
For i år og neste år regner vi med en vekst i verdiskapingen i fastlandsøkonomien på rundt 2 pst. Dette er på linje
med resultatet for fjoråret, men litt lavere enn vi la til grunn
i fjor høst. Det er også litt lavere enn gjennomsnittet for de
siste 40 årene, på rundt 2,5 pst. Sysselsettingen er fortsatt
stigende, og ledigheten ventes å holde seg på et nivå under
gjennomsnittet for de siste 25 årene.
Det betyr ikke at vi er fri for utfordringer. Avdempingen i veksten den senere tiden må ses i sammenheng med
disse utfordringene. Siden årtusenskiftet har aktiviteten i
norsk økonomi blitt trukket opp av en markert bedring i
Norges bytteforhold overfor utlandet. Høy oljepris har gitt
høy aktivitet på norsk sokkel. Etterspørselen fra petroleumsvirksomheten har gitt sterke vekstimpulser til norsk
fastlandsøkonomi.
Men vi må regne med at dette bildet vil endre seg. Den
medvinden vi har hatt fra oljevirksomhet, vil gradvis snu til
en forsiktig motvind. Oljenæringen vil fortsatt være svært
viktig for oss, men den vil ikke lenger bidra til å trekke
veksten i fastlandsøkonomien opp. Det er et brudd med
trenden gjennom de siste 40 årene.
Det vil kreve omstillinger. Selv om norske bedrifter har
vist god tilpasningsevne under oppbyggingen av oljevirksomheten, kan slike omstillinger trolig bli langt mer krevende når den samme virksomheten bygges ned. Et høyere
kostnadsnivå i Norge enn i andre land vil bidra til å gjøre
disse omstillingene mer krevende.
Høye kostnader gjør mange norske bedrifter allerede i
dag sårbare hvis prisen skulle falle eller kronen styrke seg.
I revidert peker vi på at konsekvensene for norsk økonomi av svakere etterspørsel fra oljevirksomheten også vil
avhenge av hvor brått endringene kommer.
En tredje utfordring jeg vil peke på, er nedgangen i produktivitetsveksten vi har hatt siden 2005. Det er en utvikling som det er grunn til å være bekymret over. På lang sikt
bestemmes velferden i Norge først og fremst av utviklingen i arbeidsinnsats og produktivitet. Gjennom de siste 40
årene har vi vent oss til vedvarende høy vekst i levestandarden. Skal vi opprettholde denne veksten, må produktivitetsveksten opp. Det innebærer at vi må øke reformtrykket både i offentlig forvaltning og i resten av økonomien.
Vi kan ikke basere oss på at en gunstig prisutvikling på vår
eksport skal sikre oss høye inntekter i fremtiden.
Jeg forventer at Produktivitetskommisjonen vil gi oss
gode råd om hvordan produktiviteten i norsk økonomi kan
økes. Regjeringen sitter imidlertid ikke med hendene i fanget og venter. Vi har startet arbeidet med å redusere skatter
og avgifter, vi har startet arbeidet med kommunereformen,
vi har startet arbeidet med å gå igjennom arbeidsmiljø-
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loven og annet regelverk, og vi har satt ned et ekspertutvalg
som skal gå igjennom virksomheten i Nav.
Regjeringen fører en politikk som gir næringslivet økt
konkurransekraft og dermed mulighet til å skape større verdier og trygge arbeidsplasser for fremtiden. Regjeringen arbeider for at næringslivet skal få gode, generelle
rammebetingelser, et forutsigbart skattesystem, bedre infrastruktur, muligheten til å ansette kompetente medarbeidere og tilgang på kapital.
Skatt er ikke et mål, men et middel. Regjeringen vil
bruke skatte- og avgiftssystemet til å finansiere fellesgoder, sikre sosial mobilitet, oppnå mer effektiv ressursutnyttelse og gi bedre vilkår for norsk næringsliv. Privat eierskap
skal styrkes, og det skal lønne seg mer å jobbe, spare og investere. Regjeringen vil også stimulere til mer miljøvennlig atferd. Regjeringen reduserer det samlede skatte- og avgiftsnivået for å gi mer maktspredning, øke verdiskapingen
og gi større frihet for familier og enkeltmennesker.
I budsjettet for 2014 tok regjeringen de første skrittene for å dreie norsk økonomi og det norske samfunn, og vi
holder fast ved det. Det er mulig for oss å gjøre noen forsterkninger av prioriteringene vi la til grunn i høst, bl.a.
gjennom å øke innsatsen på lærerløftet ytterligere og retur
av personer uten lovlig opphold og kriminelle.
Vi foreslår også å styrke skattyters rettssikkerhet ved å
stramme inn muligheten for innsyn i skattelistene og ved
å gjøre taxfree-ordningen mer fleksibel. Vi foreslår også å
fjerne hele avgiften for båtmotorer. Det er en svært ressurskrevende avgift å kreve inn, og det å fjerne den er i tråd
med regjeringens mål om å forenkle skatte- og avgiftssystemet. Det vil også komme båtfolket til gode. Nye motorer bråker mindre og er mer drivstoffgjerrige og vil være et
incentiv til å bytte ut gamle motorer.
La meg også avslutningsvis få lov til å gi finanskomiteen og Stortinget honnør for rask behandling av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Det er en viktig sak som
det i mange år har vært bred enighet om er et svært målrettet virkemiddel, som vi har hegnet om ved alle de utfordringer som har møtt oss gjennom en lang rekke år. Jeg
har merket meg den brede enigheten i innstillingen. Jeg har
også merket meg flere av anmodningsforslagene, og disse
vil regjeringen følge opp på egnet måte.
Jeg er også glad for at regjeringen i sitt arbeid inn mot
EU lyktes i å gjøre forbedringer i den ordningen som opprinnelig lå på bordet. Det handler om målrettet og systematisk dialog med europeiske myndigheter, og at vi har
nådd frem med argumentasjonen om at det er mulig å få
til en snevrere definisjon av hvordan denne ordningen skal
virke. Men jeg vil også forsikre om at regjeringen kommer
til å følge utviklingen nøye. Den nye ordningen begynner
å virke 1. juli, og vi vil være i tett dialog med det berørte
næringsliv for å se på om det bør gjøres andre endringer i
tiden som kommer.
La meg helt til slutt benytte anledningen til å ønske
Stortinget en god sommer og takke for konstruktivt samarbeid gjennom dette året.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
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Marianne Marthinsen (A) [11:12:27]: Jeg returnerer
ønsket om en god sommer!
Da finansministeren hadde pressekonferanse og la fram
endringene i budsjettet, presenterte hun endringene i taxfree-ordningen som et grep for valgfrihet. Jeg mener at det
sier en del om hva finansministeren ser på som de viktige
utfordringene i samfunnet vårt, når hun mener at mer vin
på taxfree er en viktig frihetsreform å få gjennomført midt
i året.
Så har regjeringen selv regnet ut at det vil koste rundt
80 mill. kr i år. For ganske nøyaktig halvparten av den summen, 40 mill. kr, kunne regjeringen brukt sin valgfrihet til
å reversere de endringene i permitteringsregelverket som
gjør at flere bedrifter nå må gå rett til oppsigelse.
Mitt spørsmål til finansministeren er: Tror finansministeren at de som nå mister jobben, synes at mer vin
på taxfree er en god prioritering i årets reviderte budsjett?
Statsråd Siv Jensen [11:13:28]: Det jeg synes, er at
det er meningsløst å sette endringer i taxfree-ordningen
opp mot det norske arbeidsmarkedet. Regjeringen satser
nemlig på begge deler. Vi har sagt gjennom hele dette
året at vi vil følge utviklingen i arbeidsmarkedet tett. Det
er ingen signaler på det nåværende tidspunkt som skulle tilsi at vi skulle gjøre endringer i permitteringsregelverket. Men skulle det behovet melde seg ved at vi får en forverring av situasjonen i det norske arbeidsmarkedet, vil
regjeringen komme tilbake til det.
Jeg har også tidligere anmodet Arbeiderpartiet om å
vente med å trykke på alarmknappen til situasjonen påkaller det. For øyeblikket har vi lav arbeidsledighet og høy
sysselsetting og en betydelig grad av mobilitet i det norske
arbeidsmarkedet, og det skal vi være glade for. Jeg kan forsikre om at skulle situasjonen påkalle det, vil vi også legge
frem nødvendige endringer i regelverket.
Marianne Marthinsen (A) [11:14:27]: Jeg hørte finansministeren si i innlegget sitt at ledigheten vil være lavere i år enn snittet de siste 25 årene. Det er en noe kreativ måte å uttrykke det på at ledigheten er på vei opp. Så
gjentar finansministeren poengene sine fra sist hun var i
spørretimen, om at hun skal følge nøye med, men at hun
ikke ser noen tegn til at det er nødvendig å gjøre endringer
i permitteringsregelverket nå. I spørretimen sa hun til og
med at hun ikke har registrert at det er flere som permitterer. Nei, det er nettopp poenget; det er færre som permitteres fordi det blir for dyrt. Alternativet er ikke å ha ansatte
i jobb, det er å si dem opp direkte.
I og med at hun nå på nytt sier at hun skal følge situasjonen tett og eventuelt komme tilbake til Stortinget dersom
situasjonen skulle tilsi det, er det da sånn, i og med at finansministeren selv varsler økende ledighet, at vi kan forvente at finansministeren på et tidspunkt kommer tilbake
til Stortinget? Og kan hun si noe om hvor alvorlig situasjonen må bli før hun mener at det er rimelig å foreslå å reversere de endringene som er gjort i permitteringsordningene?
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Statsråd Siv Jensen [11:15:32]: Det er ikke så veldig
mange dagene siden jeg var i spontanspørretimen og svarte
på disse spørsmålene, og situasjonen har altså ikke endret
seg på de dagene.
Jeg mener at vi skal være glade for at det fortsatt er høy
og økende sysselsetting i Norge. Det er nemlig det som er
det grunnleggende bildet. Vi har lav ledighet, og den er
betydelig lavere enn alle andre land det vil være naturlig
å sammenligne oss med. Da mener jeg at vi tar i bruk de
dramatiske virkemidlene først når situasjonen blir dramatisk, og det er det ingenting som tyder på at vi er i nærheten av. Men jeg har sagt hele tiden, helt siden regjeringen
la frem en normalisering av endringene i permitteringsregelverket, at endrer situasjonen seg til det verre, vil selvsagt
også regjeringen følge det opp på egnet måte.
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [11:16:32]: I innlegget
mitt – som jeg så fikk hodet til finansminister Jensen til
å bevege seg veldig aktivt, så det er tydelig at hun fulgte med, og det er et godt tegn – oppsummerte jeg en del
av de ulike distriktsmessige kuttene som Fremskrittspartiet har stått i spissen for sammen med Kristelig Folkeparti,
Venstre og Høyre.
I den siste tiden har det vært en kjempestor debatt om
sentralisering av sykehus og beredskap knyttet til sykehus, spesielt i Kragerø og på Rjukan i Tinn kommune. I
1. mai-toget gikk jeg side om side med lokallagslederen i
Fremskrittspartiet, der vi var helt enige om at vi skulle bevare, sikre og utvikle beredskapen i Tinn og deres nærområder. Nå er det ingen lokallagsleder i Fremskrittspartiet
lenger, fordi de har sagt at de skal melde hele laget ut av
Fremskrittspartiet.
Hva er kommentaren til Siv Jensen til at Tinn Fremskrittsparti nå mener at Fremskrittspartiet svikter fullstendig når det gjelder beredskapen i Rjukan?
Statsråd Siv Jensen [11:17:32]: Jeg synes det er synd
at det lokallaget nå legges ned. Men det jeg er mest opptatt
av, er hvordan vi innretter virkemidlene i den overordnede
helsepolitikken for å få ventetidene ned.
Regjeringen har rekordhøye bevilgninger til sykehussektoren i 2014. Vi har styrket den innsatsstyrte finansieringen. For kort tid siden la også regjeringen frem forslag
til hvordan vi skal øke valgfriheten og fleksibiliteten gjennom å utnytte mulighetene for et tettere samarbeid med
private i helsevesenet. Det vil være bra.
Og det jeg er særlig stolt av, er at regjeringen også fokuserer sterkere på mulighetene for å få opp behandlingstilbudet både innen rus og psykiatri. Det er to områder som
har vært grovt forsømt, og som denne regjeringen setter
først, rett og slett fordi det er de aller svakeste som trenger
hjelp gjennom vårt helsevesen.
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [11:18:27]: Det forundrer meg litt at ikke finansminister Siv Jensen i det hele
tatt uttrykker bekymring for den lokale beredskapen, men
begynner å snakke om fritt sykehusvalg når mitt spørsmål
handlet om beredskap i Telemark, og om at de som tidligere var Siv Jensens største støttespillere i det området, nå
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føler seg fullstendig sviktet og derfor går til det dramatiske
skritt å varsle at de skal legge ned hele sitt lokallag.
Fremskrittspartiet har jo prøvd å profilere seg som et
parti for folk flest. John Alvheim var en sterk talsperson nettopp fra det fylket – meget tydelig og meget klar.
Nå er det da Fremskrittspartiet som har det viktigste departementet, Finansdepartementet, som nå godkjenner at
lokalberedskapen legges ned i det fylket.
Er det en politikk vi også kommer til å se fra Fremskrittspartiet i andre fylker, eller kommer man til å si nei
til den type sykehusnedleggelser ved senere runder?
Statsråd Siv Jensen [11:19:23]: Både Fremskrittspartiet og regjeringen er opptatt av at vi skal ha en god
sykehusstruktur over hele landet, og jeg er helt sikker på
at helseministeren vil kunne gi representanten Slagsvold
Vedum mer utførlige tilbakemeldinger om hvordan regjeringen har tenkt å håndtere dette i tiden som kommer.
Terje Breivik (V) [11:19:55]: God sommar til ministeren frå meg òg. Eg vonar verkeleg at ho får høve til ein
god og – ikkje minst – velfortent ferie.
I samband med avtalen om statsbudsjettet for 2014 mellom regjeringspartia, Venstre og Kristeleg Folkeparti vart
det òg vedteke å innføra momsfritak knytt til kjøp og leasing av batteri til elbilar. Vedtaket er førebels ikkje sanksjonert som følgje av notifisering hos ESA. Med tanke på at
Noreg for lengst har fått godkjent momsfritak på elbil, bør
dette vera innanfor formalia.
Så spørsmålet mitt til finansministeren er kort og godt:
Korleis går det med dette arbeidet, og når kan me venta at
regjeringa vil setja i verk stortingsvedtaket?
Statsråd Siv Jensen [11:20:39]: Regjeringen har selvsagt fulgt opp den enheten mellom de fire partiene. Vi er
i full gang med det, og jeg vil sørge for å orientere representanten Breivik om når vi kan forvente et resultat av det
arbeidet som nå pågår.
Snorre Serigstad Valen (SV) [11:21:08]: Det å si at
ledigheten framover vil være lavere enn snittet av ledighet
de siste 25 årene, er en veldig «finansdepartementsmåte»
å si at ledigheten vil gå opp på. Det tror jeg jeg og finansministeren kan være enige om. Men jeg lurer jo på hvorfor
finansministeren og regjeringen har endret permitteringsregelverket når de sier at de vil endre det tilbake igjen, hvis
det har effekt.
Hva er logikken i det grepet regjeringen har gjort, når
NHO er imot det, når LO er imot det, og vi vet at flere vil
miste jobben i tiden som kommer? Ville det ikke vært like
greit å unnlate å gjennomføre det finansministeren kaller
en normalisering av permitteringsregelverket, og la reglene være som de er, som gir forutsigbarhet til industrien og
forutsigbarhet i hverdagen til tusenvis av norske arbeidere
i industrien?
Statsråd Siv Jensen [11:21:59]: Det ble gjort endringer i permitteringsregelverket i forbindelse med finanskrisen. Da hadde vi en situasjon som påkalte den endringen.
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Nå har vi ikke det. Derfor er det viktig å understreke hvorfor man skal benytte den type regelverk symmetrisk. Det
har vekslende regjeringer og storting gjennom mange år
gjort, nettopp fordi virkemidler virker best når det er nødvendig å iverksette det. Det å normalisere regelverket i en
normalsituasjon er ikke spesielt oppsiktsvekkende.
Det jeg synes er mer oppsiktsvekkende, er at noen forsøker å skape et inntrykk av at situasjonen i det norske arbeidsmarkedet er mer dramatisk enn den er. Vi har lav ledighet, vi har økende sysselsetting – det er situasjonen. Det
skal vi være glad for. Så skal vi benytte virkemidlene og
anledningen til å legge premissene for at vi fortsatt styrker
mulighetene for nye investeringer og flere arbeidsplasser i
Norge. Og det gjør denne regjeringen.
Presidenten: Da er replikkordskiftet omme.
Jonas Gahr Støre (A) [11:23:21]: Det første året av
denne stortingsperioden er straks omme, og jeg vil også
benytte anledningen til å takke for et spennende og lærerikt år. Jeg har fått gleden av å sitte i finanskomiteen, og
jeg ønsker å takke komiteens leder og medlemmene fra alle
partier for et godt samarbeid.
Vi er enige på viktige områder i det politiske Norge,
og hovedtrekk av det statsbudsjettet Stoltenberg-regjeringen la fram, er videreført. Samtidig tar Arbeiderpartiet et
hint, og vi skjønner at vi ikke har vært en foretrukket partner for flertallet. Det ble bestemt av valgutfallet, og det blir
bekreftet av den retningen flertallet har valgt – en retning
Arbeiderpartiet ikke kan slutte seg til.
Ser vi på summen av de vedtakene som har tegnet en
annen retning, er det fortsatt slik at de store skattekuttene
dominerer bildet. Det er hit de store pengene går. Av nye
grep i dette budsjettet går det ti ganger mer til skattekutt
enn penger i pluss til helse, politi og lærere til sammen.
Satsingen ble gjort mulig av økt oljepengebruk. Det er en
klar prioritering, men det ble ikke særlig vektlagt, verken
da statsbudsjettet ble vedtatt, eller da det reviderte budsjettet ble lagt fram. Finansministerens salgsargument for det
reviderte budsjettet var da også billigere taxfree og lavere
avgift på påhengsmotorer.
Ingen regjering har overtatt ansvaret for et land i bedre
forfatning enn hva regjeringen gjorde i høst. I perioden
tredje kvartal 2005 til tredje kvartal 2013 ble det skapt
350 000 nye arbeidsplasser i dette landet. Mer enn to av tre
kom utenfor offentlig sektor. Pensjonsfondet ble mer enn
tredoblet, den høye verdiskapingen ble fordelt på en god
måte mellom bedrifter og lønnstakere, og de store pengene ble brukt til å styrke fellesskapsløsninger for alle fremfor skattekutt for få. Norge var i perioden 2006–2013 et
av svært få land i verden der forskjellene mellom folk ble
redusert.
Det reviderte budsjettet ga en mulighet til å rette opp
noen av de vedtakene som ble gjort i høst, og som vi nå ser
konsekvensen av. Det reviderte budsjettet forteller – dessverre – om tapte muligheter. Det er ikke de 4 500 barnehageplassene regjeringen bommet med i sitt anslag, som er
budsjettvinneren, eller de ansatte som mister jobben fordi
regjeringen gjorde det for dyrt for bedriftene å permitte-
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re ansatte for å beholde verdifull kompetanse i bedriften,
i stedet for å gå til oppsigelse, eller bedriftene som ble
lovet 50 000 kr i støtte hvis de tok inn lærlinger, men nå
bare får en tidel fordi regjeringen regnet feil også her, eller
dem som lider i Syria, der vi ved å prioritere annerledes
kunne gi en ekstra håndsrekning midt i året. La meg si: Arbeiderpartiet støtter forslaget fra Senterpartiet om å be regjeringen imøtekomme anmodningen fra Høykommissæren for flyktninger, slik at andelen overføringsflyktninger
fra Syria med særlige medisinske behov økes utover de
kriterier som så langt har vært lagt til grunn.
Det er blitt påpekt i debatten at man for halvparten av
kostnadene med billigere taxfree kunne fått på plass et
skikkelig permitteringsregelverk. Var det slik at alle utfordringene i landet var løst, kunne jeg hatt en viss forståelse for den prioriteringen regjeringen gjorde. Men så er
jo ikke tilfellet. Regjeringen varierer sin språkbruk mellom å tegne skyer på horisonten og å si at alt går bedre
og sysselsettingen øker – som finansministeren akkurat nå
gjorde.
Representanten Flåtten var jo nesten mollstemt i sitt
bilde av hva han så foran seg. Ser vi det igjen i revidert
budsjett? Vel, da Stoltenberg II la fram sitt reviderte budsjett i fjor, var det med en vekstpakke for tradisjonell industri, hvor vi bl.a. foreslo å redusere selskapsskatten. Jeg
overlater det til andre å legge det reviderte budsjettet for
2014 oppå det for 2013 og vurdere regjeringens uttalelser i
lys av dette. Den utvidede taxfree-kvoten er et klart uttrykk
for en ny politisk kurs, sier representanten Hagesæter. Han
har rett.
Hva ligger foran oss? Representanten Flåttens innlegg
i dag tegnet et interessant bilde av synet på veien videre
i innsats mot svekket konkurransekraft og det han kaller
galopperende lønnsutvikling. Det er vanskelig å se grep i
dette budsjettet som vil gjøre noe med det. Jeg vil f.eks.
mene at den nylig fremlagte endringen i arbeidsmiljøloven
ikke er et bidrag til økt produktivitet. Tonen i regjeringspartiene trekker i retning av at Norges vei til bedret konkurransekraft er å gå retning av de lave lønningene som strategi. Det er en dårlig strategi, og det bryter med en norsk
tradisjon med å satse på kompetanse, tillit, god dialog og
godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Det reviderte budsjettet gjør lite for å bygge opp om den tradisjonen.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Siri A. Meling (H) [11:28:24]: Først har jeg lyst til å
gratulere representanten Jonas Gahr Støre med ledervervet i Arbeiderpartiet og ønske ham lykke til med det arbeidet. Nytt lederskap kan gjerne gi en ny retning, og det er vi
selvfølgelig spente på å se.
Men i denne omgang har jeg lyst til å rette oppmerksomheten mot den såkalte Syria-milliarden som Arbeiderpartiet foreslår i forslag nr. 8. Først har jeg lyst til å si at vi
deler jo bekymringen for situasjonen i Syria og de utfordringer og menneskelige lidelser som er der nede. Men i forslag nr. 8, hvor Arbeiderpartiet foreslår å gi 1 mrd. kr til
Syria, ber de om at dette skal skje innenfor en omprioritering, altså uten selv å være tydelig på hvilke andre grupper
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av fattige og trengende en skal ta disse pengene fra. Så vi
sitter vel gjerne igjen med et inntrykk av at Arbeiderpartiet her velger å skåre et billig poeng, med billige penger, og
jeg er litt spørrende til om det er denne nye retningen den
nye lederen av Arbeiderpartiet har tenkt at vi skal se mer
av i fremtiden.
Jonas Gahr Støre (A) [11:29:30]: I regjeringen sitter partier som kuttet i bistanden midt i året da de var i
opposisjon, så her er det mange andre eksempler å vise til.
Dette er ikke billige penger og billige poenger. Det er
fullt mulig innenfor et budsjett på 30 mrd. bistandskroner
å si at med den utviklingen som er i Syria, er det mulig
å gjøre små grep for å få til en markering på det som blir
1 mrd. kr til Syria.
Jeg vil peke på to hovedmåter. Den ene er at en del av de
prosjektene vi støtter gjennom bistandsbudsjettet – som er
langvarige budsjetter, og som ikke handler om nød og om
humanitære kriser – kan skyves litt ut i tid og frigjøre noen
midler.
Den andre er at på slutten av hvert år er det penger som
ikke har kommet til anvendelse, fordi prosjekter ikke alltid
følger kalenderåret. De pengene kan vi i dag bestemme at
skal kunne gå til – at vi har 1 mrd. kr ekstra til – Syria.
Å prioritere handler om å flytte fra forskjellige områder. Et stort budsjett som bistandsområdet, som Fremskrittspartiet tidligere år gladelig har kuttet med milliarder
kroner midt i året og på slutten av året, gir muligheter for
en ansvarlig omprioritering for å satse på dem som trenger
det mest.
Gjermund Hagesæter (FrP) [11:30:54]: I motsetning
til skatte- og avgiftsauke, som den raud-grøne regjeringa
sto for, står den regjeringa som vi no har, for skatte- og avgiftslettar. Skatte- og avgiftslettar betyr betre konkurransekraft og tryggare arbeidsplassar. Det betyr også betre kjøpekraft og meir velferd for den enkelte og for familiane.
Dette registrerer eg at representanten Gahr Støre er imot.
Mitt spørsmål er: Dersom så galt skulle skje at Jonas
Gahr Støre på eitt eller anna tidspunkt – ein eller annan
gong, langt, langt inn i framtida – blir statsminister i
Noreg, kva skattar og avgifter blir då auka? Og kva skattar
og avgifter blir eventuelt innførte – og innførte igjen? Dette
meiner eg at det norske folk, også Stortinget, fortener å få
eit svar på.
Jonas Gahr Støre (A) [11:31:54]: Jeg liker at representanten Hagesæter tar ting på forskudd og begynner å
forberede seg på spørsmål han kan arbeide grundig med.
Jeg skal ikke stå her i dag og gi svar på dette spørsmålet i detalj. Det ville være useriøst. Jeg kan si at Arbeiderpartiet er for et rettferdig, effektivt, forutsigbart og omfordelende skattesystem. Vi er imot skatteøkninger som gir en
vanlig familie en 50-øring om dagen – og det etter at 50øringen er blitt avskaffet – mens de aller rikeste kan ha tusenvis i inntekt. Det er skattelettelser som ikke er vekstfremmende. De bidrar til forskjeller, det er ikke for å styrke
produktiviteten i vårt samfunn.
Hvis vi fjerner arveavgiften, som det er gjort, og hele
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formuesskatten, som regjeringen vil, vil to land i OECD
ha mer gunstig beskatning for rike mennesker enn Norge.
Det er ikke den utviklingen som har gitt Norge det utgangspunktet som gjør oss til landet med høyest sysselsetting,
lavest ledighet, høyest velferd og høyest tillit.
Et skattesystem som er rettferdig, omfordelende, effektivt og forutsigbart, er Arbeiderpartiets oppskrift. Velgerne
skal få vite veldig klart hva dette vil handle om når neste
valg kommer.
Hans Olav Syversen (KrF) [11:33:07]: Siden vi har
avskaffet 50-øringen, blir det rundet opp til én krone. Da
blir det i hvert fall dobbelt så mye i skattelette – så det skal
være sagt.
Jeg vil få gratulere representanten Gahr Støre som ny
leder i Arbeiderpartiet. Vi er ikke like begeistret for at han
forlater finanskomiteen, men det kan sikkert like fullt bli
anledning til å møtes i salen.
Jeg har et spørsmål knyttet til budsjettpolitikk og Arbeiderpartiet. Representanten Gahr Støre har anvist en ny
familiepolitisk kurs. I hvert fall ble det tolket dithen da han
ble valgt til ny leder.
I dette reviderte budsjettet kutter Arbeiderpartiet kontantstøtten så til de grader ved at man tar de pengene folk
har fått fra januar til nå, for å saldere sitt eget budsjett. Ikke
engang SV gjør det.
Mitt spørsmål er: Er dette et eksempel på en ny familiepolitisk kurs eller en ny måte å budsjettere på fra
Arbeiderpartiet?
Jonas Gahr Støre (A) [11:31:54]: Jeg ser fram til å
ha diskusjoner om familiepolitikk. Jeg tror ikke jeg skal
si at det er en ny kurs. Det jeg har tatt til orde for, er at
vi til enhver tid må forstå hvilken situasjon småbarnsfamiliene og det jeg kaller omsorgsfamiliene, står i. Politikkens oppgave er å bistå folk som kan få hjelp til at hverdagen blir enklere, slik at de kan kombinere omsorg, barn og
arbeid.
Jeg tror det bygger på en misforståelse at vi går inn og
kutter. Det er et forslag om å øke kontantstøtten fra halvårsvirkning dette året som vi ikke går inn for. De pengene som ville gått til det, disponerer vi på en annen måte.
Jeg mener det er i tråd med ansvarlig budsjettering. Skulle
det ikke være tilfellet, skal jeg være villig til å utdype det
nærmere ved en annen anledning.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Marit Arnstad (Sp) [11:35:11]: Mange tar en velfortjent ferie når Stortinget i dag trer fra hverandre, og mange
av oss kommer til å tilbringe mye av ferien i Norge. Jeg tror
mange ser fram til å besøke levende lokalsamfunn langs
kysten og i fjellet over hele landet. Vi gleder oss til moreller fra Hardanger, norske jordbær og en ost fra Den Gyldne Omvei. Vi gleder oss til å hvile øynene på et grønt og
frodig kulturlandskap.
Vi har et fantastisk land, og Norge er velsignet med ressurser som de aller fleste knapt kan drømme om. Men disse
ressursene utvikles ikke av seg sjøl. Det må satses, og det
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må satses i hele landet dersom man skal utvikle disse ressursene. Da må det også satses på distriktsnæringene, på
kommunene som velferdsleverandører i Distrikts-Norge
og på den spesifikke distriktspolitikken.
Hvis man ser på den samlede effekten av den politikken
regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti fører, kommer
Norge til å forandres når det gjelder distriktspolitikken.
Vi kommer til å forandres på en måte som alle taper på,
for summen av regjeringens politikk kommer til å gi store
konsekvenser for norske distrikt. Distriktene og folk som
bor der, blir systematisk nedprioritert. Den kombinasjonen
man har sett fra regjeringens side av strukturelle grep og
økonomisk nedprioritering av distriktene, taler et svært tydelig språk. Sentralisering og større enheter er svaret nesten uansett hva spørsmålet er. De distriktsfiendtlige tiltakene til regjeringen er ille nok i seg selv, men det er summen
og retningen som er det store problemet, og som på lengre
sikt kommer til å være så skadelig.
Tidenes sentraliseringsreform er satt i gang. Kommuner skal slås sammen i stor skala uansett om de ønsker det
eller ikke. Det kalles unntaksvis tvang.
Distriktsnæringene blir nedprioritert. Vi har sett det
både når det gjelder jordbruket, og når det gjelder fiskeripolitikken. Det økonomiske opplegget for kommunene viser at de store og sentrale kommunene, såkalte vekstkommuner, skal få mer, mens de små skal få mindre.
Midler som var rettet mot distriktssatsing spesielt, er fjernet. I budsjettet i fjor høst ble det fjernet nesten en halv
milliard kroner bare i regionale utviklingsmidler. Vi ser
dem heller ikke igjen i det reviderte budsjettet nå.
Også det som skulle kompensere for den differensierte
arbeidsgiveravgiften, er langt ifra en kompensering krone
for krone – som regjeringen ba om fra starten. Et eksempel på det er en region i mitt fylke, Namdalen, som landskapsmessig, ressursmessig og infrastrukturmessig henger
nøye sammen med Nord-Norge, og som i sammenheng
med differensiert arbeidsgiveravgift har blitt sett i sammenheng med Nord-Norge. Den er utelatt fra viktige deler
av kompenseringen.
Regjeringen og støttepartiene gjør det helt systematisk,
og de gjør det med åpne øyne. Jeg tror også at de er helt klar
over at motstanden er sterk, men jeg tror de gambler på at
flertallet, velgerne deres, bor andre steder.
Høyre og Fremskrittspartiet har nå hatt regjeringsmakta i åtte måneder. Venstre og Kristelig Folkeparti hjalp
dem inn i regjeringskvartalet og har sida vært regjeringens
trofaste støttespillere.
Jeg har sagt det tidligere, og det er grunn til å si det også i
dagens debatt, at det dessverre er slik at Kristelig Folkeparti og Venstre måler sine seiere ikke ut fra egne standpunkt,
ikke ut fra hva som kan oppnås gjennom et flertall i Stortinget, men ut fra hva de har reversert av de verste utslagene av
regjeringens politikk. Da blir det ikke store seiere.
Senterpartiet har fremmet et forslag her i dag, der vi
ber regjeringen om å imøtekomme anmodningen fra høykommissæren når det gjelder spørsmålet om flyktninger
fra Syria. Det spørsmålet kan ikke Kristelig Folkeparti og
Venstre stemme for, sjøl om Kristelig Folkepartis leder senest i går var på radioen og sa at den linja som regjeringen
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her fører, bryter med Kristelig Folkepartis syn på menneskeverdet. Men de kan ikke stemme for det i dag. I stedet
har de vært med på å legge fram et eget forslag som er et
rent vurderingsforslag. Jeg må si at det smaker av taktikkeri å gjøre det på den måten Kristelig Folkeparti og Venstre
nå gjør det, og det begynner å bli et system over det også.
Det begynner å bli et system at man i stedet for å stemme
for egne forslag, velger å lage utsettelsesforslag gjennom
vurderinger.
Presidenten: Det åpnes for replikkordskifte.
Gunnar Gundersen (H) [11:40:32]: «Skadelig for
distriktene», sa representanten Arnstad. Jeg skal i hvert
fall love at vi ikke skal sove så godt som Senterpartiet
gjorde i det avgjørende øyeblikk i juni 2013 da det gjaldt
differensiert arbeidsgiveravgift.
Jeg satt og hørte på distriktsradioen i dag, og jeg hørte
at det er opprør oppe i Nord-Østerdalen. Man ber om utsatt behandling av hele den differensierte arbeidsgiveravgiften. Nord-Østerdalen er Senterpartiets kjerneområde, så
jeg regner med at da vet alle hvor den ideen kommer fra.
Men man har altså ingen tanker om hvilken risiko man da
utsetter seg for med hensyn til å beholde en ordning som finansministeren sa kanskje er det viktigste distriktspolitiske
virkemiddelet vi har.
Da blir spørsmålet: Hvordan tør Senterpartiet sette hele
den differensierte arbeidsgiveravgiften på spill for sitt eget
behov, for å tåkelegge at man i regjering sov i det avgjørende øyeblikket i juni 2013?
Marit Arnstad (Sp) [11:41:32]: Jeg skjønner at regjeringen har tenkt å tåkelegge hele debatten om differensiert arbeidsgiveravgift med å påstå noen ting om hva som skjedde
i fjor vår, som de overhodet ikke kan dokumentere. Det som
skjedde i juni i fjor, var jo EUs vedtak. Jeg er enig i at det var
viktig å følge opp i etterkant, og spørsmålet er: Hva gjorde
regjeringen i oktober og november for å følge det opp?
Vi kan sjølsagt fortsette å diskutere det, fram og tilbake,
i mange år. Men nå har vi kommet i den situasjonen vi nå
har kommet i, og vi er nødt til å gjøre tilpasninger. Da er
også spørsmålet: Hvilke ordninger skal man nå gjøre bruk
av for å unngå at man rammer mest mulig problematisk?
Der har Senterpartiet sterke synspunkter bl.a. på hvordan
disse kompenserende tiltakene blir innrettet, bl.a. når det
gjelder regioner utenfor Nord-Norge.
Gunnar Gundersen (H) [11:42:22]: Vår regjering tok
umiddelbart tak med en gang man ble oppmerksom på
hvilken bombe som lå der. Jeg sitter i diverse utvalg på
Stortinget som behandler mange EU-saker, og jeg har sett
hvilken reaksjon som var blant de rød-grønne da man faktisk ble klar over hvilken forsovelse man sto for. Man visste
rett og slett ikke om dramatikken i det som var besluttet i
EU mens man satt i regjering. Det viser hvor viktig det er å
ha en aktiv europapolitikk – også for norske distrikter – når
man rett og slett ble tatt på senga og gikk ut av regjering
uten å vite om dramatikken i de vedtak som ble gjort mens
man satt i regjering.
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Jeg finner det ganske bemerkelsesverdig at Senterpartiet tør å drive en sånn tåkeleggingsstrategi som gjør at man
setter hele ordningen på spill.
Marit Arnstad (Sp) [11:43:22]: Jeg må fastholde at jeg
mener at det er nåværende regjering som driver en tåkeleggingsstrategi. I stedet for å diskutere realitetene i
den saken vi nå står overfor – både sjølve ordningen og
hva man kunne opprettholdt, og også kompenserende tiltak – velger man å konsentrere debatten om en påstand om
hva som ikke skjedde i fjor vår. Det er en påstand jeg har
spurt europaministeren tidligere om hvorvidt det er mulig
å dokumentere, noe han ikke har svart på.
Poenget er at vi i dag bør diskutere om de ordningene som nå innføres, er gode nok som kompenserende ordninger. De er langt fra det denne regjeringen har lovt sine
velgere – senest på radioen i vår lovte kommunalministeren krone for krone til kompensering. I dag er det store
områder som sjølsagt får altfor dårlig kompensasjon, og
som reagerer på det. Nord-Østerdalen er sikkert et av dem.
Namdalen, der jeg kommer fra, er et annet område.
Terje Breivik (V) [11:44:24]: Representanten Arnstad
var, som partileiaren sin, oppteken av flyktningsituasjonen
i Syria. Slagsvold Vedum sa bl.a. i sitt innlegg at dersom
han hadde hatt makt, ville han ha valt den skadde 16-åringen framfor den friske 25-åringen. Det verken Slagsvold
Vedum eller Marit Arnstad bruker noka taletid på, er at dei
begge to har hatt makt dei siste åra, og dei har systematisk
og konsekvent valt den friske 25-åringen.
Det er, som det er godt dokumentert i debatten i dag, regelverket til dei raud-grøne me fattar vedtak ut frå når det
gjeld kvoteflyktningar, og spørsmålet er kort og godt: Med
åtte år med makt, kvifor har ikkje Senterpartiet teke ut den
omsorga mens dei hadde fullt høve til det i fleirtalsregjering?
Marit Arnstad (Sp) [11:45:15]: Jeg ser at Venstre og
Kristelig Folkeparti i dag prøver å bruke retningslinjene
fra 2010 som det fikenbladet de skal gjemme seg bak, for
å slippe å stemme for et forslag de er for. Det er «fair
enough». Men la oss si at vi sammen mener at de retningslinjene ikke var tilstrekkelige. Da må det likevel være
mulig å stemme for Senterpartiets forslag her i dag, for
Senterpartiets forslag omhandler sjølve saken som nå er
aktuell, og den saken som det haster med.
I stedet for å gjemme seg bak enten fikenblad eller taktikkeri om at nå skal vi vurdere eller ha en gjennomgang
av dette, kunne Kristelig Folkeparti og Venstre – særlig når
man er ute i mediene og bruker så sterke ord som man gjorde i går – tatt på seg den oppgaven å stemme for dette forslaget i dag og bidratt til at det reelle flertallet i Stortinget
faktisk framkom.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Audun Lysbakken (SV) [11:46:26]: Jeg tror det vi
folkevalgte i ettertid blir målt på, er vår evne til å gå
inn i vår tid og gi svar på det som er tidens store spørs-
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mål. De som en gang går tilbake i historien for å se på
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringens første måneder ved
makten, kommer til å bli overrasket. Tenk at noen kunne
mene at Segway, mer taxfree-sprit, billigere båtmotorer,
poker og proffboksing var tidens store spørsmål i 2014.
Dette er blitt en regjering for småplukk og smålighet.
Revidert nasjonalbudsjett er egentlig regjeringens anledning til å justere på sitt budsjett i takt med at nye utfordringer har utviklet seg i løpet av året, og til å rette på feil man
gjorde i sitt opprinnelige budsjett. Med det som utgangspunkt skulle den sittende regjeringen hatt fire åpenbare
oppgaver:
1. Regjeringen burde prioritere opp klimainnsatsen, ut fra
erkjennelsen av at FNs klimapanels nye rapport har
gjort det enda klarere at det haster dramatisk med å
sette inn nye tiltak mot klimaendringene.
2. Regjeringen burde prioritere opp vår solidaritet med ofrene for krigen i Syria. Krigen har blitt vår tids største
humanitære katastrofe og en flyktningkatastrofe som
nå fører til at nabolandene har nådd et bristepunkt for
hva de kan stille opp med for det antallet flyktninger
som strømmer inn i Jordan, Libanon og Tyrkia.
3. Regjeringen burde rette opp sitt en egen blunder med
underfinansiering av barnehagene.
Ikke bare fjernet Solberg-regjeringen de rød-grønne bevilgningene til å gi flere høstbarn plass i
barnehage. Man var så sikker på at familiene ville
ha kontantstøtte, at man også kuttet dypt i barnehagebudsjettet. Å gi kommunene penger til å hindre barnehagekø – eller hindre andre velferdskutt
på grunn av underfinansieringen av barnehagene
– burde være en selvfølge for flertallet i denne behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.
4. Regjeringen burde reversere sin egen endring av permitteringsreglene, som nå sørger for at folk mister
jobben i norsk industri.
Regjeringen og det borgerlige flertallet i Stortinget gjør
ingenting av dette. I stedet prioriterer man at vi ikke-røykere skal få ta med oss mer alkohol hjem når vi har vært
på flytur, og man prioriterer lavere avgifter på båtmotorer – brandy og båtmotorer foran barnehager. Det er, synes
jeg, en kraftfull illustrasjon av hva som er viktigst for de
borgerlige partiene.
Klimainnsatsen til denne regjeringen er fortsatt i tråd
med regjeringserklæringen: Den er ikke ett av de åtte prioriterte prosjektene. Og krisen i Syria møter denne regjeringen med å ta imot færre kvoteflyktninger enn det den rødgrønne regjeringen foreslo, og med å drive en mer aktiv
utsiling så bare de friske får komme hit. Det er en merkelig øvelse når Kristelig Folkeparti og Venstre i dag, etter
å ha brukt veldig sterke ord om denne utsilingen i media
hele uken, stemmer for et vassent forslag om gjennomgang av regelverket istedenfor å stemme for Senterpartiets
forslag om å gjøre noe her og nå for å imøtekomme FNs
høykommissærs anbefalinger.
Den store forskjellen mellom situasjonen i dag og situasjonen i de årene SV, ofte sammen med Senterpartiet,
kjempet for en rausere flyktningpolitikk i den rød-grønne
regjeringen, er at det finnes i dag et alternativt flertall, som
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Kristelig Folkeparti og Venstre ikke velger å bruke. Det
synes jeg er spesielt. Representanten Terje Breivik snakket
på vegne av Venstre varmt om innsats for de fattige og om
innsats for flyktninger. Nå velger de altså ikke å bruke det
flertallet som finnes for å ta imot flere skadde krigsflyktninger. Mens det kommer store ord om verdighet og innsats for de fattige, er dette budsjettbehandling nummer to
under det borgerlige flertallet som gir mer til de velfødde i dette samfunnet, og som ikke gjør noe for å bekjempe
fattigdom.
Opp mot småplukket setter SV et budsjett for solidaritet, der vi prioriterer miljø, der vi ikke minst prioriterer
en kraftig opptrapping av hjelpen til Syria og det å ta imot
flere flyktninger, og der vi prioriterer barnehager. Opp mot
småligheten setter SV et budsjett for større verdier enn
penger. Vi kan ikke bare tenke på hva som tjener oss selv
på kort sikt, vi må tenke på hva slags land vi vil være, på
hva som er de store spørsmål i vår tid. Flertallet stryker på
den testen.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Heidi Nordby Lunde (H) [11:51:49]: Jeg skal innrømme at det koster meg litt å fortelle det jeg nå skal si. Før
jeg kom inn på Stortinget, var jeg permittert i seks måneder. Det betydde en halvering av inntekt, det betydde usikkerhet for framtiden, det var tap av muligheter for å ta egne
oppdrag som jeg kunne tjent penger på, og jeg ville miste
rettigheter til goder dersom jeg selv sa opp. Jeg mente permitteringen var gjort på feil grunnlag, og at det riktige virkemiddel den gang ville vært å gå til oppsigelse. Det ville
gitt meg rett til tre måneders lønn samt avklart min framtid,
slik at jeg kunne tilpasset meg det.
Permitteringsreglene, slik de var, og for så vidt i noen
grad er, overfører belastningen til den enkelte og til skattebetalerne istedenfor til bedriften selv. Permittering ser jeg
også kan være et godt og verdifullt virkemiddel for enkelte industrier i helt ekstraordinære tider. Men det jeg ikke
skjønner, er hvorfor SV vil ha permitteringsregler i et arbeidsmarked som faktisk trenger arbeidskraft og mobilitet,
og som normaliserer permitteringer, slik at privatkapitalistiske rikinger kan skyve kostnaden for dårlig planlegging og
omstilling over på fellesskapet og den enkelte arbeidstaker.
Audun Lysbakken (SV) [11:52:58]: Ingen av oss ønsker at folk skal gå permittert istedenfor å være i jobb. Men
her gjelder det å stikke fingeren i jorden og se hva som faktisk er alternativet for de mange i industrien som nå frykter
å bli satt på porten. Dette er deler av vårt næringsliv som
har stor usikkerhet rundt hva slags ordrer de får, hva slags
oppdrag de får, som er veldig konjunkturavhengig, og der
jeg mener det derfor er godt grunnlag for å opprettholde
regler som vi vet hindrer oppsigelser, som vi vet hindrer
arbeidsløshet.
Når flertallet nå ser resultatene av egen politikk, som er
at flere mister jobben, er det uforståelig for meg at man er
så stivbeint og nekter å endre dette regelverket. Jeg tror at
selv om representanten Nordby Lundes historie illustrerer
at det kan ha uheldige effekter også, er det motsatte saken
i mange viktige næringer, særlig i industrien.
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Heidi Nordby Lunde (H) [11:54:01]: Alternativet er
jobb i bærekraftige industrier som har klart den omstillingen. I et relativt normalt arbeidsmarked, hvor man ser at
behovet for arbeidskraft andre steder er høyt, og man trenger den mobiliteten i markedet, skjønner jeg ikke hvorfor
man ønsker en ordning som er for ekstraordinære tider, slik
at den ordningen kan misbrukes av bedrifter som ikke klarer å omstille seg, eller ikke vil omstille seg, og som da
skyver dette ansvaret over på den enkelte arbeidstaker.
Jeg tror faktisk ikke man forstår hvilken situasjon man
setter arbeidstakerne i. Det er ikke større trygghet når din
egen inntekt blir halvert, når du ikke vet når du kan komme
tilbake til jobb, og når du ikke har så mange valg for
framtiden.
Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor SV ønsker å prioritere
en slik ordning istedenfor å la arbeidstakerne gå og finne
en ny jobb for en sikrere framtid.
Audun Lysbakken (SV) [11:54:55]: Jeg kan bare forholde meg til det jeg har fått høre når jeg har besøkt industriarbeidsplasser denne våren. Jeg har besøkt en del av
dem – ikke minst i mitt eget fylke, Hordaland, der det er
mange av den typen bedrifter vi her snakker om.
Det er ett tydelig krav fra dem som jobber der, som jeg
har møtt – i hvert fall før regjeringen kom med sine forslag om arbeidsmiljøloven, så nå hadde det sikkert vært
to – og det var å gjøre noe med permitteringsreglene, for
det skaper utrygghet i de samfunnene langs kysten.
Så vil jeg legge til at når det gjelder behovet for omstillingen for norsk industri, er jeg enig i det. Vi trenger
en omstilling til framtidens næringer, til en industri som
er mindre oljeavhengig. Det gjør man jo ikke ved å presse fram oppsigelser av arbeidere. Det gjør man ved å fremme en helt annen olje- og energipolitikk enn det Høyre og
Fremskrittspartiet står for.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Lisbeth Berg-Hansen (A) [11:56:08] (ordfører for sak
nr. 32): La meg som saksordfører for saken om endring
i den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak få lov å takke komiteen for godt samarbeid. Jeg
tror vi alle hadde samme følelsen av frustrasjon da Stortinget fikk denne store og særdeles viktige saken med en
behandlingsfrist på noen få dager.
Men om vi er frustrerte, tror jeg det bare er forbokstaven i forhold til hva de bedriftene som er berørte, er. Jeg
skjønner dem veldig godt. Nå skal de altså i løpet av fjorten
dager implementere dette nye regelverket.
Derfor er vi i Arbeiderpartiet svært fornøyd med at vi
har fått med oss flertallet på betydelige forbedringer i forhold til regjeringens forslag. Det aller viktigste vedtaket
vi i dag gjør, er å be regjeringen om å reise til Brussel på
nytt med mål om så snart som mulig å få inkludert transportsektoren i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.
Jeg vil også få takke alle som har stilt opp for å bistå
med fakta og konsekvenser av de endringene som foreslås.
For egen del må jeg innrømme at særlig bidragene fra NHO
har gjort at vi har kunnet kvalitetssikre beslutningsgrunn-
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laget så langt det var mulig på denne korte tiden. Det, pluss
at vi gjennom dagens vedtak sikrer oss at Stortinget får
saken tilbake, gjør at vi i dag faktisk kan behandle denne
saken – for ikke bare har vi hatt særdeles knapp tid til behandlingen, men proposisjonen gir heller ikke utfyllende
beskrivelser av konsekvensene for de berørte.
Når noe av det som står, i tillegg er direkte feil, gjør
ikke regjeringen det enkelt for Stortinget. Blant annet skrives det at «de fleste transportforetak vil kompenseres fullt
ut gjennom fribeløpsordningen». Ifølge NHO, som jeg legger til grunn at har stor kunnskap om den næringen de
har i sin medlemsmasse, er dette ikke tilfellet. Videre viste
høringen vi har hatt, at anslagene over behovet for kompensasjon til fylkene til kjøp av persontransporttjenester
spriker. Derfor er jeg fornøyd med at regjeringen nå må
kvalitetssikre tall og ikke minst effektene av de forskjellige
tiltakene for så å komme tilbake til Stortinget.
Jeg og Arbeiderpartiet er også tilfreds med at regjeringen må likebehandle kjøp av persontransporttjenester,
uavhengig av om de er fylkeskommunale eller statlige.
Vi legger til grunn at både Widerøe og Hurtigruten blir
kompensert også i 2014, og ikke bare at man vurderer å
kompensere, som regjeringen skrev.
Flere fylkeskommuner får nå store utfordringer. Det er
opplagt at de må kompenseres for de økte kostnadene til
persontransport. Jeg er også glad for at regjeringen nå må
vurdere kompensasjon av fylkenes økte kostnader for investeringer, drift og vedlikehold av fylkesveiene. Bare for
Finnmark utgjør dette anslagsvis 16 mill. kr i året.
Vi i Arbeiderpartiet er også veldig fornøyd med at
regjeringen nå må vurdere både ekstraordinær sikring av
kraftforsyning og kompetansehevende tiltak i bedriftene.
Igjen er det viktigste tiltak som treffer de berørte bedriftene, innenfor både transport-, energi- og banksektoren.
Når de tingene er gjort, kan man begynne å diskutere
infrastrukturtiltak. Jeg registrerer at representanter for regjeringspartiene har vært i Finnmark og lovet forlengelse
av flyplass og andre ting. Det er sikkert trivelig det, men
for bedriftene som får en regning på til sammen 1,2 mrd.
kr, hjelper slike tiltak lite. Derfor må nå regjeringen først
finne ut hvor mye penger som trengs til målrettede, direkte kompensasjonsordninger til bedriftene og fylkene. Etter
det kan man begynne å se på hvilke infrastrukturtiltak som
kan gjennomføres for å bidra til positive ringvirkninger
for næringslivet. Regjeringen har sagt de skal overoppfylle Nasjonal transportplan. Det er bra, men jeg legger til
grunn at det skal de ikke gjøre med penger som hentes inn
fra næringslivet gjennom økt arbeidsgiveravgift. Da vil jeg
betegne den overoppfyllingen som juks!
Så må jeg si at som reservenamdaling er jeg også fornøyd med at Namdalen nå må vurderes inn i denne formen
for kompensasjonstiltak.
Selv om det vi i dag vedtar, er bedre enn det regjeringen
foreslo, så er vi ikke i mål. Jeg ser fram til at regjeringen
kommer tilbake til Stortinget med bedre tall og ikke minst
med effekter og konsekvenser av de forskjellige tiltakene.
Til sist vil jeg ønske regjeringen god tur til Brussel. Den
som reiser, er hjertelig velkommen raskt tilbake hit – med
forhåpentligvis et bedre resultat for norske bedrifter.
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Statsråd Vidar Helgesen [12:01:29]: Jeg er glad for at
det er et bredt flertall bak endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift og de kompenserende tiltakene regjeringen har foreslått, og jeg er glad for at komiteen
har lagt til rette for en rask behandling, for et vedtak nå er
avgjørende for at vi i det hele tatt skal ha en ordning med
differensiert arbeidsgiveravgift fra 1. juli. Her har vi som
nasjon havnet på etterkjelken; vi har vært for sent ute. Det
er viktig at vi sørger for å kompensere det med det tempoet som har blitt lagt for dagen – både fra regjeringen og
Stortinget – i denne saken, for dette er viktig for forutsigbarheten for norsk næringsliv. Det er dramatiske endringer som kommer i statsstøtteregelverket, og derfor har vi
arbeidet hardt for å begrense skadevirkningene og begrense anvendelsesområdet for reglene og å arbeide med gode,
kompenserende tiltak.
Regjeringen vil også følge opp Stortingets vedtak om å
følge rettsutviklingen i EU nøye, og for å komme inn på
representanten Berg-Hansens oppfordring om å sette seg
på et fly til Brussel: Det gjorde jeg i går. Jeg hadde i går et
møte med ESAs president for å diskutere veien videre i forhold til differensiert arbeidsgiveravgift. ESAs president la
stor vekt på at statsstøtteregelverket – som differensiert arbeidsgiveravgift er en del av – gjelder i hele EØS-området
og er ikke bare et norsk anliggende. Hun understreket også
at det er viktig med felles regler og viktig med en ensartet praktisering av disse reglene i hele EØS-området. ESApresidenten viste også til den grundige prosessen de siste
månedene mellom den norske regjeringen, kommisjonen
og ESA. Hun understreket at reglene nå er vedtatt og skal
gjelde i syv år, og hun anså derfor ikke at det er ytterligere
muligheter for endringer i regelverket.
Hva bør vi da gjøre herfra? For det første skal vi følge
med på hvordan regelverket nå blir iverksatt og gjennomført i praksis i EU-området. Dersom det skulle vise seg at
anvendelsen og praktiseringen av det skjer på en måte i
andre land som gir grunnlag for at vi skal be om forbedringer, så skal vi selvsagt gjøre det.
Men så er det viktig at vi som nasjon tar lærdom av
det som har sviktet i denne prosessen, og det betyr for det
første at vi må forholde oss til hvordan EU-lovgivningsprosesser foregår. Det viktige for at Norge skal ha innflytelse og kunne påvirke, er at vi kommer i inngrep med EUprosessene før kommisjonen legger forslagene sine på bordet. Kommisjonen la sitt forslag på bordet i januar 2013, så
det var i 2012 vi burde startet dette arbeidet. Så bør man
jobbe hardt i fasen mellom at kommisjonens forslag ligger
på bordet og vedtaket i Rådet skjer, og det skjedde mellom
januar og juni i 2013. Så må man jobbe hardt i prosessen
med å tolke og definere nærmere regelverket, og det er det
som har skjedd de siste månedene.
For det andre er det viktig i disse sammenhengene at vi
forstår at det er kommisjonen og Rådet som vedtar reglene, mens ESA tolker reglene. Det holder derfor ikke bare
å være i kontakt med ESA. Det som kommisjonen bestemmer, er det avgjørende tolkningsgrunnlaget for ESA, og
det er viktig at vi snakker med dem som lager reglene. Det
har vi gjort, men før vi gikk i politisk dialog med kommisjonen, hadde det – etter hva vi har brakt i erfaring – ikke
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vært politisk dialog mellom Norge og kommisjonen i
denne saken.
Så må vi for det tredje følge med i innholdet i regelutviklingen på det politiske nivå. En veldig interessant opplysning som ESA-presidenten kom med i går, var at Norge
hadde – under den rød-grønne regjeringen – inngitt kommentarer til regelverket i august i fjor. I de kommentarene
viste man til sektorunntakene, så man var klar over dem,
men man tok dem ikke opp som noe særlig problem. Man
var opptatt av kartet – og det er viktig nok – men man viste
altså at man var klar over regelverket, men tok ikke dette
med sektorunntakene opp som noe problem.
Det viser med tydelighet at her ble det sovet i timen. Det
er viktig at vi nå lærer av dette. Når vi nå vet at regelverket
skal gjelde i syv år, må vi ikke vente syv år til neste gang
vi engasjerer oss; da må vi om fire–fem år gå i dialog med
kommisjonen i reformarbeidet. Det er en meget viktig lærdom hvis vi skal komme i inngrep med og ha mulighet til
å påvirke et spørsmål som er av avgjørende betydning for
næringslivets forutsigbarhet, ikke minst i distriktene.

Lisbeth Berg-Hansen (A) [12:08:27]: Hvis det er slik
at det var klart for den nye regjeringen allerede da man tiltrådte og oppdaget dette, hvorfor i alle dager varslet man
ikke da omverdenen? Hvorfor varslet man ikke transportnæringen om at det her ligger et avgiftssjokk foran dere?
Da ville de hatt mye bedre tid til å forberede seg på det
som kom. Så sent som i februar hadde jo finansministeren
muligheter, men hun sa ingenting om det.
Så jeg må si at jeg er veldig glad for at regjeringens representanter her på Stortinget, i hvert fall, har vært mer
konstruktive og nå er med på å gi regjeringen noen nye
arbeidsoppgaver.
Så må jeg si at de oppslagene som er på NTB i dag, der
europaministeren sier at nå handler det kun om «fortolkning», er litt oppsiktsvekkende. Så mitt spørsmål til statsråden blir faktisk om han da er den rette til å reise til Brussel og forhandle om disse viktige spørsmålene på vegne av
Norge. Det blir faktisk som om Johaug og Bjørgen starter
i et skirenn i OL og sier at vi kommer til å tape, men vi
starter lell!

M a r i t N y b a k k hadde her overtatt presidentplassen.

Statsråd Vidar Helgesen [12:09:33]: Som jeg nettopp sa i mitt innlegg, dreier dette seg om fortolkning, men
det dreier seg også om å følge nøye med på hvordan regelverket blir anvendt, og hvis vi ser at det blir anvendt
på måter som gir oss nye muligheter, så skal vi gripe de
mulighetene.
Men jeg må få lov til å påpeke at den statsråden som
først hadde møter på politisk nivå med kommisjonen i
denne prosessen, var meg, og det er fordi det er viktig å
snakke med dem som har politisk ansvar. Å snakke med
ESA er viktig nok – men det er nettopp å snakke med dem
som tolker. Vi har gått i dialog med dem som utarbeider
forslagene, med dem som driver med politikkutformingen,
og det gjorde ikke – etter det vi har brakt i erfaring – våre
forgjengere.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Lisbeth Berg-Hansen (A) [12:06:26]: I dag behandler
vi altså en av de største og alvorligste sakene for store deler
av norsk næringsliv på lenge. Vi behandler en sak som er
alvorlig for store deler av landet. Ja, vi sender faktisk en
regning på 1,2 mrd. kr ut i Distrikts-Norge. Da må jeg si det
er med undring – eller nærmest «med sjokk», som jeg antar
en herværende statsråd ville sagt, som har sittet på den
andre siden av bordet – at europaministeren fortsatt er mest
opptatt av å se bakover, av å finne noen å skylde på, og
enda verre, at han snakker ned Norges forhandlingsposisjon. Det er for så vidt en kjent taktikk når en ikke ønsker å
svare for seg selv. Det har vært gjort gjentatte forsøk på å få
noen fra regjeringen til å fortelle hva som skjedde mellom
oktober i fjor og mars i år, da regjeringen kastet kortene.
Kan statsråden nå benytte denne anledningen til å fortelle
Stortinget hva som faktisk skjedde – eller ikke skjedde?
Statsråd Vidar Helgesen [12:07:24]: Mellom oktober
i fjor og mars i år arbeidet vi med notifiseringen til ESA, og
vi la opp til at den notifiseringen skulle være en foreløpig
notifisering, slik at vi hadde muligheten til å komme tilbake med ytterligere notifiseringer etter hvert som arbeidet
i EU – med regelverksutformingen – ble nærmere definert,
for statsstøtteverket er en helhet. Det vi fikk en mulighet
til etter mars, var å se på samspillet mellom regionalstøttereglene og de såkalte gruppeunntakene. Det var tolkninger i gruppeunntaksreglene som gjorde at vi kunne få nye
muligheter når det gjelder sektorunntakene. Der arbeidet
vi veldig hardt, og det er derfor vi har klart å få en snevrere definisjon av sektorunntakene. Så det er en prosess som
vi har grunn til å være relativt fornøyd med. Vi har arbeidet hardt, men det burde her ha vært arbeidet hardere i en
mye lengre periode og mye tidligere.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [12:10:32]: Jeg synes
det er nesten utrolig å sitte og høre på statsråd Helgesen.
Det virker som om han er mye mer opptatt av det politiske
spillet enn av dem som blir berørt av ordningen.
Som jeg sa tidligere i debatten i dag, er det ifølge Finansdepartementets tall 200 transportbedrifter som i gjennomsnitt vil få en avgiftsregning på 2,5 mill. kr ekstra
årlig, på grunn av endringen. Men vi hører ikke ett ord om
det fra Helgesen. Men det vi hører om, er at den forrige regjeringen har skylden for alt. Det er en ansvarsfraskrivelse
som er nesten helt utrolig, og jeg vil gjenta spørsmålet som
Lisbeth Berg-Hansen kom med:
Hva slags forhandlingskraft får man når man i mars
sender et brev som sier: ok, alt er greit, og så går man en ny
runde, med bakgrunn i kritikken, når man selv har akseptert alle vilkårene? Har regjeringen da lagt opp til en god
forhandlingsstrategi?
Statsråd Vidar Helgesen [12:11:31]: For det første:
Da vi notifiserte i mars, var det med et klart forbehold om
at vi her ville kunne komme tilbake, og det gjorde vi. Når
vi har gått i dialog med kommisjonen og de som utformer
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regelverket, er ikke det som et ledd i et politisk spill. Det er
nettopp for å finne løsninger. Det har vi gjort for bergverk,
olje- og gassvirksomhet og deler av transportsektoren.
Vi har også klart – i dialog med kommisjonen – å innsnevre området for sektorunntakene. Det er vi delvis fornøyd med. Vi er ikke helt fornøyd, for det er dramatiske
endringer med dramatiske utslag, men det er nettopp derfor vi også har lagt stor vekt på å få til kompenserende tiltak, og vi er glad for at et bredt flertall i Stortinget slutter
opp om det.
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [12:12:17]: Hvis vi
husker debatten i mars, var regjeringens – spesielt Jan Tore
Sanners – mantra at det ikke var mulig å gå nye runder,
fordi alt var lagt før den nye regjeringen fikk makten. Det
var avgjort før juni i fjor vår. Det er veldig rart, sett i ettertid, fordi det da ble hevdet at det var helt umulig å gå nye
runder, men etter at man fikk masse kritikk, fra både opposisjonen her på huset og et samlet næringsliv, var det mulig
å gå en ny runde likevel, og man fikk gjort noen bittesmå
justeringer. Men selvfølgelig hadde den norske regjeringen
mye mindre kraft da enn den hadde hatt hvis den hadde
kjørt linjen helt ut og hatt et samlet storting i ryggen. Det
blir som om de sier: Unnskyld at vi bryr dere én gang til,
men vi har fått så mye kjeft at vi gjør det.
Det er litt forunderlig det som gjentas gang etter gang,
at den forrige regjeringen ikke var aktiv i dette spørsmålet.
Vi fikk f.eks. utsatt implementering av regelverket fra januar til 1. juli, fordi vi mente at man måtte ha overgangstid,
for vi så at dette var krevende. Hvorfor tok ikke denne regjeringen initiativ til å utsette implementeringen fra 1. juli
til 1. januar når man ser hvor useriøs og rask behandling
man har hatt av dette og hvordan bedrifter blir rammet
veldig raskt: om én uke?
Statsråd Vidar Helgesen [12:13:24]: Det var aktivitet
under den forrige regjeringen. Blant annet opplyste ESApresidenten i går om at den forrige regjeringen klargjorde at man visste om sektorunntakene, men man problematiserte det ikke i skriftlige kommentarer til ESA. Man var
opptatt av kartet, viktig nok.
Vi konstaterer – det klargjorde også ESA-presidenten i
går, etter at jeg fulgte opp Stortingets ønske om en tett dialog med ESA også i fortsettelsen – at hele EUs statsstøtteregelverk nå trer i kraft. Ytterligere utsettelser er ikke på
agendaen. Vi er en del av EØS. Det betyr at vi er en del av
et område hvor det skal være like spilleregler. Det er viktig
for norsk næringsliv. Men det er uheldig at vi over flere år
ikke har vært i godt nok inngrep med denne regelverksutformingen. Vi har berget stumpene, og vi har gjennomført
gode, kompenserende tiltak, men vi må trekke lærdommer for fremtiden når det gjelder å komme i inngrep med
politikkutformingen.
Presidenten: Representanten Trygve Slagsvold Vedum får en tredje replikk hvis representanten Snorre Serigstad Valen tillater det. Det gjør han.
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [12:14:41]: Takk for
velvilligheten, president.
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Mitt spørsmål er: Har regjeringen på noe tidspunkt tatt
initiativ til å få utsatt implementeringen fra 1. juli?
Statsråd Vidar Helgesen [12:14:54]: Det har vi ikke,
for vi har tatt opp dette spørsmålet og fått en klar beskjed om at hele statsstøtteregelverket skal på plass. Regionstøtten og differensiert arbeidsgiveravgift er én del av
et større statsstøtteregelverk, og i de diskusjonene vi har
hatt, har det vært klart at dette skulle på plass. Det er
også en del av problemet her, nemlig at EU-kommisjonen
her har hatt dårlig tid. Mye av dette har vært møtt med
kritikk fra medlemsstater i EU om at det har vært dårlig håndverk. Men det forteller oss også at hvis vi hadde
vært tidligere ute, i 2012 eller i fjor, ville mulighetene for
å samspille med andre land om bedre løsninger også vært
større.
Snorre Serigstad Valen (SV) [12:15:48]: For min
del kunne jeg gjerne hørt flere replikker fra representanten Slagsvold Vedum, men jeg har et enkelt spørsmål til
statsråden:
La oss si at statsråden hadde fått en urettmessig skattesmell på 50 000 kr. Så klarer statsråden etter hvert å dokumentere at dette ikke stemmer, og at han har betalt
50 000 kr for mye i skatt og sender denne informasjonen til
skatteetaten. Hvis statsråden da hadde fått et svarbrev tilbake hvor det sto: Ja, du har helt rett. Vi har tatt 50 000 kr
for mye, og vi skal kompensere det ved å bruke 50 000 kr
på å tette noen hull i veien to kvartal unna.
Ville statsråden da følt at han var reelt og fullt ut
kompensert krone for krone?
Statsråd Vidar Helgesen [12:16:29]: Jeg må nok si at
parallellen halter litt når det gjelder regelverksutforming,
men jeg skal likevel svare på realiteten i spørsmålet:
Vi har kompensert med de beløpene det her dreier seg
om. Det er åpenbart at det er vanskelig å gå ned på bedriftsnivå og nå full krone for krone-kompensasjon. Men vi har
kompensert slik at de økte inntektene vi får gjennom avgiftene, går tilbake til næringslivet. Ikke bare det: Vi legger
stor vekt på at det ikke er staten, fylkeskommunene eller
kommunene som skal bestemme hvor hullene i veien skal
tettes. Næringslivet, som er de som betaler, skal ikke bare
ha et ord med i laget, men også en hånd på rattet i hvordan
disse midlene skal prioriteres.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Hans Andreas Limi (FrP) [12:17:36]: I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2014 viderefører
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen den politiske kursen
som ble staket ut i for høst, i både regjeringserklæringen
og i endringene i statsbudsjettet for 2014. Det føres nå en
ny politikk, i tråd med velgernes ønske, og det tas skritt
for å dreie norsk økonomi og samfunnet i en ny og bedre
retning.
Redusert skatte- og avgiftstrykk for både bedrifter og
privatpersoner, mindre byråkrati og en enklere hverdag for
folk flest er et viktig politisk mål for Fremskrittspartiet,
og det er veldig bra at regjeringen viser handlekraft, føl-
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ger opp med konkrete tiltak og legger til rette for en god
økonomisk utvikling i Norge.
Arveavgiften er allerede fjernet i sin helhet, inntektsog formuesskatten er redusert, og nå fjernes den midlertidige båtmotoravgiften, som ble innført i 1978, slik det er
nevnt tidligere i debatten.
Taxfree-ordningen gjøres mer fleksibel.
Innkreving av avgift på båtmotorer er byråkratisk og
kostbart, og provenyet er veldig begrenset, og så tiltaket er
like mye en avgiftslettelse som et forenklingstiltak.
Fleksible kvoter i taxfree-ordningen for alkohol og tobakk er ikke subsidiering av alkoholbruk, slik det hevdes
av noen i debatten, men et bidrag til å øke valgfriheten for
folk flest – i hvert fall for dem som reiser, og de er ganske
mange.
Jeg registrerer at Arbeiderpartiet og SV har stort behov
for å skrive seg inn i historiebøkene – gjennom sine mindretallsmerknader – ved å hylle resultatene som ble oppnådd under åtte år med rød-grønt styre. Og det er mye bra i
Norge og i norsk økonomi, samtidig som det var mange utfordringer i både offentlig og privat sektor ved inngangen
til 2014.
For å nevne noen:
– historisk lavt nivå på investeringene i Fastlands-Norge:
det laveste siden 1970
– timelønnskostnader som er nesten 70 pst. over snittet
for våre handelspartnere i EU
– kun én av seks oppstartbedrifter overlever de første tre
årene, noe som indikerer at ramme- og regelverk
ikke har vært spesielt entreprenørvennlige
– cirka 600 000 mennesker står helt eller delvis utenfor det ordinære arbeidslivet, noe som bidrar til den
største inntektsforskjellen i samfunnet
– vedlikeholdsetterslep på riksveiene på mellom
25 mrd. kr og 40 mrd. kr, og for fylkesveiene på mellom 45 mrd. kr og 75 mrd. kr
– manglende helhet i veiutbyggingen bidrar til at byggetiden nesten firedobles, og til at altfor mange viktige
prosjekter ikke blir gjennomført i tide
Dette er noe av den rød-grønne arven.
For øvrig er det interessant at Arbeiderpartiet allerede nå foreslår å øke formuesskatten, for da må vi jo spørre om de også ønsker å øke inntektsskatten og gjeninnføre arveavgiften. Det er viktig informasjon til velgerne som
Arbeiderpartiet også må være åpne og ærlige på.
Næringslivets rammebetingelser er i stor grad politisk
påvirket gjennom bl.a. skatteregimet og tilrettelegging av
infrastruktur, og derfor må ikke skattedebatten ensidig
fokusere på fordeling, men i langt større grad fokusere på
verdiskapning og konkurransevilkår. Dette er faktisk en
viktig skillelinje i norsk politikk.
Kunnskap og kompetanse er en viktig innsatsfaktor for
verdiskapning, økonomisk utvikling og velstand. Derfor er
det grunn til å understreke at den ekstrabevilgningen som
ligger i revidert, på 50 mill. kr til videreutdanning av lærere, faktisk gir anledning til at mer enn 3 500 lærere nå
kan ta videreutdanning. Da får vi utnyttet kapasiteten i utdanningssystemet tilnærmet 100 pst., og det bidras ytter-
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ligere, gjennom budsjettforliket, med 50 mill. kr for å øke
kapasiteten.
Det er grunn til å berømme regjeringen for målrettet
innsats i forhandlingene med EU og ESA for å opprettholde ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift frem til
2020, og for å ha fått aksept for snevrere sektorunntak for
energi- og transportsektoren enn det som var utgangspunktet fra forrige regjering.
Helt på tampen vil jeg også takke saksordføreren i komiteen for godt samarbeid og bidrag, sammen Venstre og
Kristelig Folkeparti, til bred enighet om regjeringens tiltak for å kompensere endringene i ordningen. Kort oppsummert kan vi vel egentlig si at den aktive rollen som
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har tatt overfor EU,
allerede har gitt bedre forhandlingsresultat, sammenlignet med en passiv, sitte-hjemme-på-berget-holdning, hvor
man bare sender brev til ESA.
Siri A. Meling (H) [12:22:59]: Differensiert arbeidsgiveravgift har vært et viktig, ubyråkratisk og treffsikkert
distriktspolitisk virkemiddel. Derfor er det viktig at saken
behandles nå, sånn at vi sikrer en – i utgangspunktet – videreføring av ordningen, selv om det blir endringer. Jeg har
òg lyst til å takke saksordføreren, Lisbeth Berg-Hansen,
for et godt samarbeid om denne saken.
Europakommisjonen vedtok nye retningslinjer for
regional statsstøtte 19. juni 2013, og ESA vedtok sine retningslinjer 23. oktober 2013. I forbindelse med denne revisjonen forpliktet Norge seg til å avvikle gjeldende ordning for differensiert arbeidsgiveravgift innen utløpet av
juni 2014, samtidig som norske myndigheter har notifisert ordningen på nytt for perioden 1. juli 2014 til 31. desember 2020 med disse endrede retningslinjene. Denne
notifiseringen ble for øvrig godkjent av ESA sist onsdag.
Disse endringene er dels positive ved at 31 nye kommuner kommer inn i ordningen, og denne utvidelsen innebærer at arbeidsgiverne her får en årlig avgiftslettelse på
om lag 500 mill. kr. Dette er et viktig bidrag til kommuner som har utfordringer når det gjelder befolkningsutvikling og sysselsetting. Videre er det positivt at skipsbygging, som er en sektor som tidligere var utenfor ordningen,
nå er innlemmet i ordningen for de kommuner eller deler
av landet dette gjelder.
Ulempen med de nye retningslinjene er at norske myndigheter har vært nødt til å unnta noen nye sektorer fra ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette gjelder
energisektoren, transportsektoren, flyplasser, stålsektoren,
syntetfibersektoren, finans- og forsikringssektoren samt hovedkontorfunksjoner og visse rådgivningstjenester i konsern. Disse ulempene kommer spesielt frem hos bedrifter i
vår nordlige landsdel, men også Nord-Trøndelag, Oppland,
Hedmark og andre geografiske områder er rammet.
Regjeringen har arbeidet hardt for å få en mest mulig
snever definisjon av sektorbegrepene, og det er derfor en
velfortjent honnør som flertallet gir regjeringen i merknads form for dette arbeidet. Regjeringen har vært opptatt av å gi kompenserende tiltak til dem som blir rammet
av bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Det legges
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derfor opp til en størst mulig grad av provenynøytralitet,
men for å sikre de mest effektive grepene er det ikke nødvendigvis på sektornivå, bedriftsnivå eller kommunenivå.
Denne kompensasjonen vil bli gitt i form av en såkalt fribeløpsordning eller bagatellmessig støtte til enkeltbedrifter
som er berettiget. Videre legges det opp til infrastrukturtiltak i Nord-Norge og økt statlig innkjøp av transporttjenester, fylkeskommunalt kjøp av transporttjenester og en
kompensasjon gjennom nettolønnsordningen.
Høyre er fornøyd med at vi gjennom komitébehandlingen og denne flertallsinnstillingen også ber om en vurdering av om ikke forsyningssikkerhet på strøm bør omfattes
av begrepet infrastrukturtiltak, og en vurdering av om det
bør tilbys kompetansehevende tiltak til de sektorene som
vil inngå i unntaket fra å kunne benytte redusert arbeidsgiveravgift. Videre er det også bedt om en vurdering av om
tilstøtende geografiske områder, som namdalskommunene, også bør være en del av det geografiske området for
infrastrukturtiltak.
Høyre ønsker å styrke næringsliv og sysselsetting i distriktene gjennom å videreføre en best mulig ordning med
differensiert arbeidsgiveravgift, fribeløpsordning og andre
tiltak. Jeg er glad for at både regjeringen og flertallet i
Stortinget legger opp til å følge utviklingen nøye fremover,
både hva angår effekten av omleggingen av differensiert
arbeidsgiveravgift og treffsikkerheten i de kompenserende
tiltakene. Videre er det bra at regjeringen vil følge mulighetsbildet fremover og se om det kan være muligheter for
ytterligere innsnevringer av sektorbegrepene for dem som
er unntatt fra ordningen, bl.a. transportsektoren.
Det er med relativt stor grad av undring jeg leser Senterpartiets merknader og forsøk på en virkelighetsbeskrivelse av denne saken og prosessen som har vært forut for
dagens behandling i Stortinget. Det finnes ingen antydning
til erkjennelse av at endringen av retningslinjene knyttet til
differensiert arbeidsgiveravgift ble initiert 19. juni i 2013,
mens Senterpartiet satt i regjering og deres egen partileder
var kommunalminister. Vår regjering finner omtrent ikke
spor av aktiviteter knyttet til dette spørsmålet fra den forrige regjeringen og Senterpartiets kommunalminister og
leder på dette tidspunktet. Representanten Navarsete la i
EØS-debatten her i Stortinget 27. mai 2014 ikke skjul på
at hun hadde vært klar over sektorunntakene, men at hun
allikevel ikke hadde funnet grunnlag for å informere Stortinget om dette, på tross av de dramatiske konsekvensene
av Europakommisjonens retningslinjer i juni 2013.
Ola Elvestuen (V) [12:28:16]: I forbindelse med at
Stortinget godkjente endringer i Kyotoprotokollen 12. desember i fjor ba vi om at regjeringen skulle komme tilbake
til Stortinget med en sak om innretting av Norges internasjonale klimainnsats i løpet av vårsesjonen 2014. I kapittel
5 i revidert nasjonalbudsjett er den tilbakemeldingen som
Stortinget har bedt om. Jeg vil gjerne knytte noen ord til
dette.
Vi går inn i et veldig viktig år internasjonalt på veien
mot det som forhåpentligvis blir en ny klimaavtale. Først
skal det være et klimatoppmøte den 28. september i New
York, initiert av FNs generalsekretær. Deretter skal det
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gjennomføres forhandlinger inn mot toppmøtet i Lima og
deretter i Paris til neste år. Med de klimautfordringene og
klimaendringene vi allerede ser, er det av avgjørende betydning at vi klarer å få en folkerettslig bindende avtale i
Paris, som også er bindende for alle land, ikke bare noen
land fra Kyotoprotokollens tidligere fase.
I revidert budsjett går regjeringen gjennom noe av det
som skal være Norges rolle fram mot Paris-forhandlingene. Noe av det viktigste Norge gjør, er å bidra innen klima- og skogsatsingen – der vi er ledende. Det er imponerende resultater man har klart å oppnå i Brasil, Indonesia
og Guyana. Forhåpentligvis vil man også kunne oppnå resultater i et framtidig samarbeid med Colombia, som man
har initiert. Det er et komplisert område, der man ikke bare
skal finansiere opp det som er tidligere resultater, men der
man i stor grad må samarbeide med land og drive også på
det innenrikspolitiske og lokalpolitiske feltet for å oppnå
resultater. Det er litt underkommunisert fra Warzawa at vi
også på dette feltet fikk en framdrift. Det som er viktig, er
at når vi skal ivareta regnskogen, må vi gjøre dette på en
måte som fremmer utvikling og det biologiske mangfoldet.
Når man får en internasjonal avtale, trenger man også å se
på hvordan vi skal overføre dette til norske forhold, der det
ikke bare handler om å lagre CO2, men også om å bevare
det biologiske mangfoldet.
Regjeringen legger stor vekt på at man trenger en pris
på CO2, og ønsker et internasjonalt kvotemarked. Jeg tror
det er lite sannsynlig at vi får det. Det er ingenting som
tyder på at de store landene vil ønske å få et forpliktende kvotemarked. Jeg tror at vi i vår politikk ikke skal ta
utgangspunkt i at dette kommer. Det er derfor forpliktelsene av landene i sum som må være sterke nok til å nå
togradersmålet.
Her sies det også mye om hvordan vi skal være med
internasjonalt på å bekjempe subsidier av fossilt drivstoff.
Det er en viktig oppgave. Det er mange subsidier i mange
land. Men jeg tror vi i den forbindelse også må se på hvilke
subsidier vi har. For norsk olje- og gassvirksomhet er det
også subsidier når det gjelder oljeleting, enten det er leterefusjonsordningen, fribeløp eller avskrivingsregler. OECD
har vurdert disse, som vi kan kalle subsidier, i en størrelsesorden opp mot 21–25 mrd. kr. Det er klart at når vi krever at subsidier skal fjernes internasjonalt, må vi være forberedt på at vi også må gjennomføre endringer i Norge.
Det vil være et viktig bidrag.
Fram mot klimatoppmøtet skal landene vurdere hvordan de kan redusere egne utslipp raskere fram mot
2020. Det ligger også i samarbeidsavtalen som Venstre og
Kristelig Folkeparti har med regjeringen, at vi skal forsterke klimaforliket. I årets budsjett er dette gjort ved at mineraloljeavgiften og elavgiften er økt. Det er også andre
tiltak.
Om gjennomgangen som regjeringen gjør av hva som
er regjeringens politikk, vil jeg bare si et par ord. Det ene
er: Det er ingen tvil om at det er helt avgjørende at vi får
et grønt skatteregime og forsterker det vi begynte i år. Det
er viktig at vi får nedsatt en grønn skattekommisjon. Det
er også viktig at vi ikke venter på at den er klar, før vi
setter i gang tiltak. Vi vet nok om hvor godt økonomis-

3752

20. juni – 1) Revidert nasjonalbudsjett 2014, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014
2) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)

ke incentiver virker. Da må også tiltakene igangsettes fra
første budsjett. Man må ikke vente på den endelige, store
vurderingen. Det vil være viktig for Venstre.
Helt til slutt: Karbonfangst- og lagring er viktig.
Så gjelder det utfasing av oljekjeler. Problemstillingen
med grunnlast visste jeg ikke eksisterte. Gjør som i Oslo:
Bare fjern alt, og ikke gjør det mer komplisert enn det det
er.
Dag Terje Andersen (A) [12:33:35]: Først må jeg få
benytte anledningen til å oppklare en åpenbar misforståelse. Det har blitt skapt inntrykk av at Arbeiderpartiet ikke
har vært ryddig når det gjelder proveny i sammenheng med
kontantstøtten, som vi altså ikke ønsker å øke. Noen påstår at vi krever tilbakebetalt penger som allerede er utbetalt. Det som er tilfellet, er at det gjelder en økning av kontantstøtten som er planlagt fra 1. august. Når vi foreslår at
den ikke gjennomføres, er det klart at det riktige beløpet å
ta inn i revidert er årsvirkningen. Det skulle for øvrig tatt
seg ut om Arbeiderpartiet begynte å surre med proveny. Er
det noe vi er opptatt av, så er det det. For øvrig er det slik
at den teksten som står i innstillinga, er teksten vi har fått
fra Finansdepartementet for å få avklart det spørsmålet. Da
håper jeg det er avklart.
Vi har hørt på Finansdepartementet og regjeringa, men
det siste året har vist at vi har en regjering som i liten grad
lytter. Det så vi i forbindelse med spørsmålet om legers
reservasjonsrett, som det var et bredt folkelig engasjement
om. Det bidro bl.a. til stor oppslutning om 8. mars. Dette
ga til slutt som resultat at regjeringa ga seg. Nå bekymrer
det meg at regjeringa ikke lytter til noen av sine i næringslivet når det gjelder permitteringsreglene. Ett eksempel er
Kværner Verdal, der både personalleder Harald Myrland
og Ståle Johansen er ute og sier tydelig at vi må få snudd
det, da det går ut over det seriøse næringslivet. Ståle Johansen peker på at statsråden, som ofte refererer til Verdal, sjøl
i 2009 mente at antall dager som bedriftene skal betale for,
burde reduseres til tre dager. Men når han blir statsråd, øker
han dette fra 10 til 20 dager og svekker kraftig næringslivets mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft. Det er
blitt sagt av direktør Knut E. Sunde i Norsk industri:
«Vi tror regjeringen må innse dette og endre reglene
i forbindelse med revidert budsjett i vår.»
Men verken Knut E. Sunde eller andre har blitt hørt. Jeg
er veldig uenig med finansministeren, som står her og sier
at vi må vente med å trykke på alarmknappen. De har trykket på alarmknappen. De har varslet regjeringa om at når
regjeringa varsler økt ledighet, må vi sette inn tiltak for å
unngå økt ledighet. Vi kan da ikke ha som prinsipp at man
ikke skal forebygge ledighet før ledigheten har inntrådt?
Det er i hvert fall et annet prinsipp enn det vi har. Resultatet blir færre permitterte, ja – for nå blir folk sagt opp i
stedet. Det styrker ikke det seriøse næringslivet.
På samme måte er det når det gjelder arbeidsmiljøloven. Regjeringa har sagt at den skal nedsette et arbeidstidsutvalg, som vi synes det er utmerket at regjeringen skal
gjøre, men de har ikke blitt ferdige til å gjøre det ennå.
Likevel legger de fram forslag om å endre arbeidstidsbestemmelsen før utvalget som skal vurdere spørsmålet, er

2014

nedsatt. De foreslår mer søndagsarbeid og mer pålagt overtid for vanlige arbeidstakere. Det kanskje mest alvorlige er
økt adgang til midlertidig ansettelse, eller rett og slett generell adgang til å ansette folk midlertidig – med det vi
vet om hva det betyr av usikkerhet. I denne salen har folk
i generasjon etter generasjon hatt som ambisjon: Når mine
unger og barnebarn skal ut i arbeidslivet, skal de ha tryggere betingelser enn vi hadde da min generasjon begynte.
Nå opplever vi en regjering som skal fjerne tryggheten for
fast ansettelse. Vi vet fra de land som har prøvd det, at
det ikke virker når det gjelder å gi flere jobb, men det gjør
det mye lettere å få hivd folk ut av jobben. Finansministeren kan gjerne himle med øynene så mye hun vil, men
jeg anbefaler at man faktisk setter seg inn i de rapporter
som finnes internasjonalt, fra de landene som har prøvd
å fjerne ansettelsestryggheten fra folk. Det gir ikke mer
sysselsetting.
Det samme gjelder for så vidt spørsmålet om vikarer,
selv om det er mange som ikke kommer til å bli berørt av
det forslaget som gjelder å skulle gi mulighet for å fravike vikarbyrådirektivet. Men det er et ganske typisk eksempel på at mens den forrige regjeringa bekymret seg for at
vikarene ofte ble for dårlig lønnet, og satte inn tiltak mot
det, bekymrer den nåværende regjeringa seg for at vikarene tjener for mye. Det er et godt uttrykk for den politiske
forskjellen.
Sigurd Hille (H) [12:38:55]: Revidert nasjonalbudsjett gir interessante føringer for den økonomiske politikken fremover. Et svært viktig punkt her er målet om reformer i offentlig sektor. Dette betyr at regjeringen vil legge
til rette for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets
ressurser.
Det må vises respekt for skattebetalernes penger. Et
godt eksempel her er at en vellykket kommunereform vil
være et godt bidrag til en mer effektiv offentlig sektor.
Men også unødvendige administrative kostnader og byråkrati er en byrde for næringslivet og dermed for samfunnet. Det er beregnet at om lag 4 800 årsverk i næringslivet
går med til å fremskaffe lovpålagt informasjon til offentlige myndigheter. Regjeringens mål er som kjent at kostnadene til dette skal reduseres med 25 pst. Stortinget behandlet for noen uker siden nye fremtidige tilpasninger til
a-opplysningsloven. Hovedpoenget var at diverse likelydende rapporteringer som hittil er levert til flere offentlige
instanser, nå kan leveres ett sted. Innsparingene er anslått
til 500–600 mill. kr.
Regjeringen har gjennomført 17 forenklingstiltak –
3 store og 14 mindre tiltak. Blant disse er innføring av elektronisk skattekort og innføring av ny enhetsprofil i Altinn.
Videre er 27 forenklingstiltak under gjennomføring, og det
arbeides aktivt med å få besluttet en rekke nye tiltak videre
i 2014. Alle disse tiltakene er skritt i riktig retning.
Norge har en meget god skatte- og avgiftsforvaltning.
Vi har relativt få og oversiktlige skattetyper. Utstrakt bruk
av elektronisk innlevering og gode registreringsdata er
med på å gjøre denne delen av offentlig virksomhet stadig bedre. Et besøk som finanskomiteen nylig var på hos
Skattedirektoratet, bekreftet at vi har en særdeles kompe-
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tent og effektiv skatteetat. Målet er ikke å flå folk, for å si
det slik. Jeg mener at vi har en effektiv, rettferdig og pålitelig skatteetat som er med på å bringe samfunnet fremover,
og som gjør en helt nødvendig jobb.
Selve skattesystemet vil alltid være gjenstand for betydelig politisk oppmerksomhet. I tråd med målet om effektiv bruk av samfunnets ressurser bør selve systemet innrettes slik at det blir mer lønnsomt å arbeide, spare og
investere. Oljepengene skal brukes bl.a. til vekstfremmende skattelettelser. Følgelig bør skatte- og avgiftsendringer
gi bedre vilkår for næringsvirksomhet, slik at dette fremmer verdiskaping, som igjen fører til stimulering til arbeid.
Skatteendringene som ble vedtatt i høst, var et skritt i den
retning.
Tillat meg å peke på at revidert nasjonalbudsjett gjennom forhandlinger med regjeringens samarbeidspartier er
blitt styrket på enkelte områder. Lokalt i Hordaland har de
fleste politiske partier lenge ivret for å få etablert et såkalt pilotanlegg for industriell bruk av CO2 til produksjon
av alger til fiskefôr. Anlegget skal etableres i tilknytning
til teknologisenteret på Mongstad. Algepiloten vil utnytte fanget CO2 og bidra til produksjon av sunn mat samt
bærekraftig vekst og utvikling i oppdrettsnæringen. Anlegget vil utnytte ren CO2 som er fanget på Mongstad, til
noe nyttig istedenfor å slippe det ut igjen. Bak prosjektet står bl.a. Universitetet i Bergen, Hordaland fylkeskommune samt flere private aktører. Disse har gitt tilsagn om
6 mill. kr under forutsetning av at staten bidrar med tilsvarende beløp. Det er dette som nå kommer på plass gjennom finanskomiteens behandling av saken og Stortingets
vedtak, og det er grunn til å glede seg over det.
Tom E. B. Holthe (FrP) [12:43:45]: Først og fremst
må jeg si meg meget godt fornøyd med forliket som vi
fikk til mellom Høyre og Fremskrittspartiet og våre samarbeidspartier Kristelig Folkeparti og Venstre. Revidert nasjonalbudsjett for 2014 fra regjeringen hadde symbolsaker
som fleksibel taxfree-kvote og fullstendig fjerning av upopulære avgifter som den vi finner på båtmotorer. Gjennom
forliket har vi fått inn flere populære saker som ikke nødvendigvis koster mange penger, men som har stor symbolverdi.
Organisasjonen Special Olympics gjør en ypperlig jobb
for psykisk utviklingshemmede. Mens Arbeiderpartiet og
den rød-grønne regjeringen førte en politikk der Special
Olympics ble holdt utenfor ordningen med statlig idrettsstøtte – Arbeiderpartiet sto fast på denne motstanden mot
Special Olympics så sent som i oktober 2013, bare dager
før partiet måtte forlate regjeringskontorene – har Fremskrittspartiet kjempet for Special Olympics i årevis. Jeg må
si meg svært godt fornøyd med at vi i dag sørger for at psykisk utviklingshemmede også i framtiden skal få muligheten til å prøve seg på idrettsarenaen. Beløpet på 2 mill. kr
er lavt sammenlignet med det man får igjen for pengene.
At Arbeiderpartiet nå støtter forslaget og dermed går imot
det de sto for under den rød-grønne regjeringen, er bare
positivt og ikke minst svært gledelig.
Mitt hjemfylke Vestfold har en sjøfartstradisjon som
strekker seg langt tilbake, og som omfatter både viking-
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historien, seilskutetiden og ikke minst hvalfangertiden. Jeg
vil gå så langt som til å si at verneverdige fartøyer er en
viktig del av den norske kulturarven. Disse kulturminnene er gjerne i privat eie, og frivillige krefter gjør en enorm
innsats, enten det er foreninger, lag eller lokalsamfunn som
holder fartøyene ved like. Fremskrittspartiet fikk flere ganger gjennomslag for økte bevilgninger til fartøyvern i forlikene vi hadde med Bondevik-regjeringen. Jeg er stolt av at
vi nå i forliket til revidert nasjonalbudsjett for 2014 har fått
på plass 5 mill. kr ekstra til fartøyvern. Det er heller ikke
mye penger, men allikevel et viktig bidrag når det gjelder
å verne om den norske kulturarven.
Oslo Freedom Forum er en viktig arena for sivile og
politiske rettigheter – ytringsfrihet, demokrati og kamp
mot tortur og tyranni. Her møtes frihetskjempere, aktivister, artister, kunstnere, bloggere, journalister, næringslivsledere og politikere til felles kamp mot verdens diktaturer
og autoritære regimer. Dette handler rett og slett om oppfølging av den universelle menneskerettighetserklæringen
av 1948. Oslo Freedom Forum trenger penger for å kunne
gjennomføre høstens planlagte arrangement. Det skyldes
bl.a. at Oslo Freedom Forum måtte flyttes fordi LO og Fellesforbundet truet med hotellstreik i forbindelse med arrangementet. Jeg er derfor godt fornøyd med at vi har fått
på plass 1 mill. kr ekstra til dette utrolig viktige arrangementet.
Politisk gjennomslag handler ikke alltid om de store
milliardene og de store reformene. Special Olympics, fartøyvern og Oslo Freedom Forum er gode eksempler på
dette. Av og til kan man få til mye med mindre beløp, og i
forliket om revidert budsjett synes jeg at vi har funnet fram
til mange ulike og ikke minst svært gode saker.
Avslutningsvis må jeg gjøre en kort visitt til SVs representant Serigstad Valen, som tidligere i dag, under replikkordskiftet, fikk spørsmål om den differensierte arbeidsgiveravgiften. Spørsmålet var hvilke tiltak den forrige
regjeringen hadde satt inn for å få en god prosess. Jeg
kunne ikke oppfatte noe som helst svar, og kan gjennom
det bare konstatere at det faktisk ikke ble gjort noe.
Helga Pedersen (A) [12:48:44]: I dag er vi ferdig med
et stortingsår med ny sammensetning av Stortinget. Jeg
har registrert at Høyres parlamentariske leder har sagt at
det nå er blitt veldig mye mer interessant å være på Stortinget, men jeg registrerer samtidig at han – sammen med
de parlamentariske lederne for Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre – åpenbart ikke synes det er interessant nok til å være med i debatten her i dag. Det synes
jeg er veldig synd, for det er en viktig debatt vi har i salen
her i dag, om hva slags prioriteringer vi skal gjøre når vi nå
er halvveis i 2014 – om de store utfordringene i det norske samfunnet løses ved større taxfree-kvoter og avgiftskutt
på påhengsmotorer, eller om vi heller bør satse på et bedre
permitteringsregelverk, barnehager og innsats for flyktningene fra Syria. Dette er viktige saker. Jeg er helt enig med
Svein Flåtten, Høyres finanspolitiske talsmann, som sa tidligere i debatten at utgangspunktet er godt, men det må
ikke være noen sovepute. Nettopp derfor prioriterer Arbeiderpartiet tiltak for sysselsetting, kunnskap og velferd.
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Dessuten: Vi må som et av verdens rikeste og best stilte land være med på å ta ansvar for flyktningene fra Syria.
I trontaledebatten sist høst inviterte statsministeren for det
første til samarbeid og sa hun skulle ha en lyttende holdning til alle de andre partiene på Stortinget, men hun sa
dessuten:
«Da regner vi med at man gjør som man sier, nemlig
stemmer for det man er for.»
Det store spørsmålet i dag er om Kristelig Folkeparti
og Venstre vil gjøre nettopp det – følge oppfordringen fra
statsministeren.
Jeg deler Kristelig Folkepartis og Venstres bekymring
og forargelse de siste dagene over at Norge ikke tar imot
flere sårede flyktninger fra Syria. Det har de hatt et stort
engasjement for i media. Det synes jeg er veldig bra. Samtidig registrerer jeg at Kristelig Folkeparti og Venstre har
vært med på å redusere ambisjonene for hvor mange flyktninger vi skulle ta imot i år. Det ble 500 færre enn det den
rød-grønne regjeringen hadde lagt opp til. Jeg registrerer
også at Kristelig Folkeparti og Venstre har sluttet seg til at
man skal legge mer vekt på integreringshensyn når man
skal ta imot kvoteflyktninger fra Syria og andre land.
Etter alt å dømme vil Kristelig Folkeparti og Venstre
i dag stemme imot vår Syria-milliard. De vil høyst sannsynlig også stemme imot vårt forslag om å øke integreringstilskuddet med 100 000 kr. Jeg er helt enig med alle
dem som sier at vi må ta kommunenes kapasitetsutfordringer på alvor – vi kan ikke pålegge dem større byrder enn
det de kan håndtere. Men da bør vårt svar være at vi må
ruste kommunene til å ta imot både de 5 000 som sitter på
mottak i dag, og vår andel av de menneskene i Syria som
opplever krig og elendighet.
Jeg har lagt merke til at Venstres leder skyver foran seg
som det store problemet i denne saken de veiledende retningslinjene fra 2010, som angir hvordan man skal prioritere kvoteflyktninger. Til det er det å si at det er ingenting
i de retningslinjene som forhindrer oss i å ta imot de mest
sårbare flyktningene. Tvert imot la man nettopp i de retningslinjene vekt på at man skulle prioritere de mest sårbare. Men ok – hvis det er problemet, la oss gjøre noe med
dem. Disse retningslinjene kan faktisk forandres på dagen,
og vi kan sende det signalet fra stortingssalen her og nå, i
dag.
Jeg registrerer med beklagelse at flertallet i stortingssalen vil fortsette å utrede disse retningslinjene. Utredning
kommer ikke til å hjelpe en eneste flyktning – med eller
uten krigsskader. Derfor vil Arbeiderpartiet støtte forslaget fra Senterpartiet, som helt konkret handler om at vi her
og nå, i dag, ber regjeringen om å øke «andelen overføringsflyktninger fra Syria med særlige medisinske behov».
Vi har i revidert nasjonalbudsjett mulighet til å vise solidaritet med folk lenger sør. Vi har i revidert nasjonalbudsjett også mulighet til å støtte offensive tiltak for nord.
Jeg er glad for at stortingsflertallet slutter seg til opplegget for regionalt differensiert arbeidsgiveravgift, som saksordføreren, Berg-Hansen, har stått i spissen for. Jeg forventer at regjeringen følger opp Brussel og ESA når det
gjelder avskrivningsregler, slik at oljen fra Castberg-feltet
blir ilandført. Jeg forutsetter også at regjeringen støtter opp

2014

om næringsutviklingsprosjekter som sådanne i nord – og i
Distrikts-Norge for øvrig.
Torstein Tvedt Solberg (A) [12:54:04]: Rett over nyttår fikk 40 ansatte på stålverket Scana Steel på Jørpeland
beskjed om at de mistet jobben. På Rosenberg Verft fikk
et enda større antall den samme beskjeden kort tid etterpå.
Kun uker etter det kom samme type beskjed til de ansatte
i Westcon i Ølen og i Storesund Marine på Karmøy.
Da de ansatte på stålverket og på Rosenberg Verft mistet jobben, spurte Arbeiderpartiet arbeidsministeren hva
han ville gjøre for å sikre norske arbeidsplasser. Han svarte
at han ville vente og se. Da de ansatte i Westcon og i Storesund Marine mistet jobben, spurte Arbeiderpartiet næringsministeren hva hun ville gjøre for å sikre norske arbeidsplasser. Hun svarte at hun ville vente og se. Jeg tenkte
at vi kanskje venter på finansministeren – det er jo hun som
sitter på pengene. Men da revidert nasjonalbudsjett ble lagt
fram, var også hun med i samme klubben. På alle spørsmål
om permitteringsregelverket svarte hun at hun ville vente
og se.
Representanten Svein Flåtten mente tidligere i dag at
regjeringas politikk skaper flere arbeidsplasser. Når jeg har
snakket med ansatte og ledelsen på stålverket, på Rosenberg verft, i Westcon og i Storesund Marine, er de uenig.
Samtlige peker på at endringene i permitteringsregelverket
gjør at bedrifter ser seg tvunget til å si opp ansatte framfor
å permittere når tidene blir tøffere. Det kan hende statistikken Flåtten har sett, forteller en annen historie, men det
hjelper lite for familiene til dem som mister jobben. Det
er ekte mennesker, som mister ekte jobber. Det skremmer
meg at regjeringa ikke makter å se den realiteten.
Jeg vil derfor utfordre regjeringspartiene på hvor lenge
vi skal vente før en tar grep. Dette regelverket skaper økt
usikkerhet for arbeidstakerne og deres familier og svekker
utviklinga i bedrifter og lokalsamfunn rundt omkring i hele
landet.
Slik som situasjonen er nå, har vi en tap-tap-situasjon.
De ansatte som mister jobben, taper. Bedriftene som mister kompetanse, taper. For konjunkturfølsomme bedrifter
er det viktig å kunne holde på de ansattes kompetanse, selv
om oppdrag og ordrer skulle utebli for en kortere periode.
Sjelden har vel NHO og LO vært mer samstemte enn de
er i kritikken av regjeringa på dette punktet. På høringa for
budsjettet hørte vi det samme gang på gang. Bygge- og anleggsbransjen sto også samlet og slo alarm. I maritim næring var det Rederiforbundet som heiste det røde flagget.
Så hvorfor er det så stille fra regjeringa – det er kanskje
veldig kostbart å rette opp den endringa som en har gjort?
Nei, det er det ikke. Det hadde ikke kostet mer enn halvparten av det beregnede inntektstapet på den økte taxfreekvoten å gjøre noe med dette. Derfor frykter jeg – som
representanten Serigstad Valen sa tidligere – at dette er
drevet av ren ideologi fra de borgerlige partienes side.
Jeg håper regjeringas ventetid snart er over, og at en
kan ta konkrete grep i denne saken, slik at en kan snu
en tap-tap-situasjon til en vinn-vinn-situasjon. Jeg lover
i hvert fall at Arbeiderpartiet skal holde trykket oppe til
permitteringsregelverket er endret.
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Trond Giske (A) [12:57:38]: Revidert nasjonalbudsjett er en anledning til å ha en midtveisevaluering av hvordan det budsjettet vi vedtok sist høst, har slått ut, og gjøre
justeringer der det trengs.
Da budsjettet ble vedtatt sist høst, sa jeg i mitt innlegg
i Stortinget at vi vedtok et budsjett som med noen unntak var et godt budsjett for utdanningssektoren. Den avgåtte rød-grønne regjeringen og den påtroppede Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen sto sammen om veldig mange av
de satsingene som lå i statsbudsjettet – riktignok med noen
endringer.
Så er spørsmålene, halvveis ute i 2014: Hvordan har
dette slått ut? Hvordan ser virkeligheten ut? Kreves det av
oss at vi justerer oss på noen punkter? I statsbudsjettet ble
det gjort endringer i forslaget fra de rød-grønne. To barnehageopptak i året ble kuttet. Frukt og grønt ble fjernet.
Kulturskoletimen ble tatt vekk, og forslaget om den ellevte
studiemåneden ble reversert. Noen av pengene ble i stedet
brukt til økt satsing på etter- og videreutdanning for lærere, i form av økt statstilskudd, og til det som av regjeringen
selv ble kalt et yrkesfagløft.
Nå ser vi for det første at søkningen til etter- og videreutdanning for lærere øker kraftig. Det er veldig bra. Det
tyder på at oppmerksomheten rundt dette har fått lærerne
til å se at her er det muligheter. Mens vi i tidligere år stort
sett har hatt nok penger til å dekke etterspørselen, ser vi nå
at vi slipper å diskutere hva som kommer først, høna eller
egget – søkningen eller bevilgningene. Nå er det veldig
mange lærere som ønsker å ta etter- og videreutdanning.
Arbeiderpartiet mener at vi må følge opp med en enda sterkere satsing på dette, slik at flest mulig får benyttet seg av
tilbudet. Vi ønsker et enda høyere tempo. Vi gikk til valg
på å doble statstilskuddet til etter- og videreutdanning. Vi
mener at det bør vi gjøre raskest mulig, slik at vi nå bruker det momentumet vi har, med en stor interesse blant
lærerne.
Det andre som regjeringen brukte en del av utdanningspengene på i sin omprioritering, var et yrkesfagløft. En
av de store fanesakene i den saken, var et lærlingtilskudd
på 50 000 til alle nye bedrifter som tok inn lærlinger. Til
det bevilget regjeringen 10 mill. kr, og vi burde nok vært
litt mer, skal vi si, «sensoraktig» i utdanningskomiteen og
kontrollregnet kunnskapsministerens regnestykker, for her
hadde man – viser det seg nå i ettertid – bommet med tigangeren. Hvert år blir det ca. 2 000 nye lærlingbedrifter.
10 mill. kr, med 50 000 per bedrift, holder bare til 200. Her
har man en underdekning på 90 mill. kr, forutsatt at stimuleringstilskuddet ikke gir en eneste ekstra lærlingbedrift
utover det som har vært normalnivået de siste årene.
Da finansministeren i spontanspørretimen 4. juni kanskje litt uforberedt fikk dette spørsmålet fra undertegnede,
svarte hun:
«Jeg er fortsatt i den situasjon at jeg er nødt til å
sjekke dette med Kunnskapsdepartementet. Det er de
som har ansvar for dette. Hvis de mener at det nå er
kommet nye anslag som viser en annen utvikling, må vi
selvsagt korrigere for det.»
Jeg konstaterer at det reviderte budsjettet som vi vedtar i dag, ikke korrigerer for denne mangelen, tvert imot.
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Man øker riktignok fra 10 til 20 mill. kr, så nå har man
ikke bommet med tigangeren, man har bommet med femgangeren. Det er ikke veldig mye trøst for alle de bedriftene og de fylkene som nå står i den situasjonen at regjeringen har lovet 50 000 til hver nye lærlingbedrift, men
bevilger bare 10 000 kr til hver nye lærlingbedrift. Spørsmålet blir da hvem som har ansvaret for å følge opp regjeringens helt konkrete løfte. Hvem har ansvaret for å følge
opp Stortingets helt klare vedtak? Skal fylkeskommunene
ta penger fra andre formål, fra videregående skole, fra kulturformål eller veiformål, for å dekke opp et løfte som regjeringen selv ikke er villig til å betale? Jeg mener det er
å føre bedriftene bak lyset. Dette er ansvarsfulle bedriftseiere, bedriftsledere og miljøer som tar et ansvar for lærlingutdanningen. Da kan man ikke gi dem løfter man ikke
holder.
Til slutt til dette med kommuneøkonomien og underdekningen av barnehageplasser. Det er helt lov å regne feil,
og det er lov at anslagene blir gale, men da må man rette
det opp. Problemet her er at barnehageplasser er lovfestet, så mange av disse barnehageplassene må kommunene
likevel skaffe til veie. Det de blir tvunget til å gjøre, er å
hente pengene fra andre sektorer. Utdanningssektoren er i
så måte svært sårbar, så jeg er veldig redd for at dette opplegget først og fremst er å svekke kunnskapsøkonomien og
kunnskapssatsingen ute i kommunene.
Gunnar Gundersen (H) [13:03:00]: Jeg la i dagens
innstilling spesielt merke til en av de første setningene i
Arbeiderpartiets hovedmerknad. Der står det at «ingen regjering har overtatt ansvaret for et land i bedre forfatning».
Selvskryt skal man høre på, for det bruker å komme fra
hjertet.
Jeg la også merke til representanten Gahr Støres innlegg om arbeidsmarkedstall og sånne ting. Det man da
levde på, var at man hadde hatt en regjering som tok noen
kraftige grep i norsk økonomi, og overlot norsk økonomi
i stand til å ta den fantastiske veksten som kom internasjonalt etterpå, som skapte enormt mange arbeidsplasser i
Norge. Det er kanskje den beste perioden norsk økonomi
kommer til å oppleve. Jeg har enda til gode å se noen ledere som var på den linja som Dagsavisen var i 2005, at den
nye «regjeringen kom til et dekket bord», så den virkelighetsoppfatningen tror jeg vi kan diskutere. Spørsmålet er
om Arbeiderpartiet har skylapper. Man må ha registrert at
vi står i en situasjon der oljeaktiviteten kanskje begynner
å «dippe» kraftig ned. Vi har et kostnadsnivå som har gått
kraftig opp – også i forhold til våre handelspartnere – vi har
svak innovasjonsevne, og vi har en rekke ting som signaliserer at vår konkurransekraft ikke er sånn som den burde
være.
Jeg vil gjerne si – og det må vi alle klype oss i armen for
sånn innimellom – at vi bor i et land som er meget godt å
bo i. Det som er spørsmålet, er hvordan vi skal forvalte det
framover for å sikre og videreutvikle den velferden vi faktisk har. Da blir den svekkede produktivitetsveksten helt
sentral. Dette har regjeringen tatt tak i, for bærekraft og
samsvar mellom kostnadsnivå og produktivitet er helt sentralt. I tidligere budsjettdokumenter, under den rød-grønne
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regjeringen, ble det i flere år framstilt en figur som viste
veldig klart at norsk produktivitetsvekst var rask og raskere enn hos våre handelspartnere fram til 2006. Etter 2006
har vi hatt lav produktivitetsvekst, til dels lavere enn den
våre handelspartnere har hatt. Her har også NHO påpekt
at kapitalslitet i fastlandsindustrien er større enn investeringsnivået, og det er en forvitringsstrategi som landet må
bort fra om vi skal sikre framtidig velferd. Det er åpenbart – som Flåtten også sa i sitt innlegg – at en framtidig
bærekraftig velferd må være basert på at vi klarer å utvikle Fastlands-Norge og utvikle vår hjernekraft slik at vi er
konkurransedyktige internasjonalt.
Det handler om konkurransekraft enten vi tror oljen
kan løfte oss videre, eller vi tror at vi nå starter en tøff
avmatingsperiode for å se hvor stor bør oljen faktisk kan
bære framover. Der er regjeringen på rett kurs. Vi fokuserer på vekstfremmende skattelettelser. Diskrimineringen
av norsk eierskap må avvikles, for eierskap er helt sentralt – særlig ute i Distrikts-Norge – for framtidige arbeidsplasser. Vi fokuserer på samferdsel, og infrastruktur generelt er uhyre sentralt dersom vi skal klare å utvikle hele
Norge. Vi har fokus på kunnskap, forskning og utvikling,
særlig det som er rettet mot at næringslivet skal få en bedret evne til å øke innovasjonen, og det å skape nye produkter. Kunnskap går fra fagarbeideren og helt opp, det er det
som er det helt sentrale i å utvikle norsk produktivitet.
Jeg synes revidert nasjonalbudsjett er en forsiktig justering. Selvfølgelig er det det, det er statsbudsjettet til høsten som virkelig kommer til å vise hvilke grep som skal
tas, men jeg synes vi gjorde en rekke grep i forrige statsbudsjett som indikerte en meget god retning. Hvis vi skal
klare – som jeg har sagt tidligere – å videreutvikle verdens høyeste velferd, er vi nødt til også å ha en produktivitet som ligger i toppen av verden, og vi er nødt til å
ha et næringsliv som har rammebetingelser som gjør at de
investerer for framtiden og skaper nye arbeidsplasser.
Irene Johansen (A) [13:07:58]: Jeg registrerer at vi
leser hverandres merknader – det er bra. Jeg har også lest
høyrepartienes, og jeg registrerer at de i sine merknader i
innstillingen kommenterer at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett gjennomfører «en nøktern revidering av budsjettet fordi den økonomiske utviklingen tilsier at det ikke
er behov for større justeringer nå». De understreker imidlertid at det fortsatt er «helt sentralt hvordan oljepengene
brukes», og at «regjeringen fører en ansvarlig økonomisk
politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljepenger».
Dette er verdt en refleksjon. Én ting er at det må være
frustrerende for Fremskrittspartiets representanter nå å
stille seg bak en slik merknad, etter at vi i alle år i disse debattene har fått høre fra Fremskrittspartiet at handlingsregelen skal skrotes så snart de kommer i regjering. En annen
ting er at regjeringspartiene ikke ser behov for å gjøre større endringer nå. Det er i hovedsak den rød-grønne regjeringens budsjett de styrer etter, med enkelte justeringer fra
den nye regjeringen i fjor høst, som dreide politikken på
noen områder, og enda færre justeringer nå i revidert. Regjeringspartiene bekrefter med det det vi sier, nemlig at
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ingen regjering har overtatt ansvaret for et land i bedre
forfatning enn Solberg-regjeringen.
Fra 2005 til 2013 er det skapt 350 000 nye arbeidsplasser i landet, Statens pensjonsfond ble mer enn tredoblet,
og fellesskapsløsninger for alle har vært hovedprioritet. Da
den rød-grønne regjeringen overtok, var de økonomiske
forskjellene mellom folk i Norge større enn i Sverige. Nå
er det motsatt. Det er en norsk økonomi som er i god stand,
med Europas laveste ledighet og høyere vekst enn i landene
rundt oss, som Solberg-regjeringen har overtatt. En historisk satsing på investeringer i vei og jernbane, på kommunenes budsjetter til eldreomsorg og skole, på barnehager
og innsats for å gjøre skolene og barnehagene enda bedre,
gir et veldig godt grunnlag å bygge videre på for Solbergregjeringen.
Likevel er det enkelte endringer som er gjort i budsjettet, som det hadde vært behov for å rette opp i revidert,
som tilsynelatende var regnefeil, men som nå viser seg å
være bevisste prioriteringer – en omlegging av politikken
fra regjeringen.
Venstre og Kristelig Folkeparti hadde muligheten til å
rette opp disse feilene som regjeringen gjorde i sitt framlegg, men de benyttet ikke sjansen, eller fikk rett og slett
ikke gjennomslag. I stedet ser vi et forlik som støtter forslagene fra regjeringen om endringer i taxfree-ordningen
og i avgifter på båtmotorer, som plusser på litt til frivillige organisasjoner, men lar være å kompensere fullt ut for
kuttet i barnehagetilskuddet, lar være å reversere kutt i permitteringsordningen og øke arbeidsmarkedstiltakene, og
lar være å øke bistanden til ofrene for borgerkrigen i Syria.
Dette viser hvilken kurs denne regjeringen og Kristelig
Folkeparti og Venstre vil ha og hva de prioriterer.
Revidert nasjonalbudsjett viser også en regjering som
er i utakt med folket og som ikke lytter. Det er norske småbarnsforeldre, arbeidstakere og bedrifter som disse
prioriteringene går ut over. Flere tusen familier står uten
barnehageplass, viser tall fra kommunene og KS. Arbeiderpartiet prioriterer å reversere kuttet regjeringen gjorde.
Innstramming i permitteringsregelverket som ble innført i høst, har ført til økende arbeidsledighet. Bedriftseiere, LO og NHO, byggenæringen og andre har varslet om
konsekvensene, senest på høringen i finanskomiteen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Men regjeringen
vender det døve øret til.
Finansministeren sier regjeringen har god kontakt med
næringslivet, og mener det er en normal situasjon og ingen
grunn til å gjøre endringer. Næringslivet sier noe annet.
Arbeiderpartiet reverserer innstrammingene i permitteringsregelverket fra 1. juli 2014.
Regjeringen har heller ikke lyttet i tide til industrien når
det gjelder å få i gang arbeidet med notifisering av videreføring av fritaket for elavgift for treforedlingsindustrien
til ESA som utløper 30. juni 2014. Regjeringen sier i sitt
forslag til revidert nasjonalbudsjett at de nå er i gang med
arbeidet. Forberedelsene med notifikasjon og behandling
av den i ESA vil imidlertid ta tid, slik at fritaket oppheves fra 1. juli. Treforedlingsindustrien må betale en redusert sats inntil videreføring av fritaket eventuelt er avklart
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med ESA. Her har regjeringen sovet i timen, slik statsråd
Helgesen uttrykte det tidligere i dag i saken om differensiert arbeidsgiveravgift. Industrien har i lang tid etterlyst
regjeringens engasjement, men altså ikke blitt hørt.
Vi har nå en regjering som prioriterer ideologiske løsninger for en annen tid framfor å løse folks hverdagsutfordringer i dagens virkelighet. Jeg håper regjeringspartiene bruker tiden fram til de skal legge fram nytt
statsbudsjett godt, lytter til folket, til næringslivet og industrien og retter opp feilene fra i år, men dessverre tror jeg
dette er en bevisst politikk og ikke bare startvansker.
Solveig Sundbø Abrahamsen (H) [13:13:14]: Differensiert arbeidsgjevaravgift er eit av dei viktigaste distriktspolitiske verkemidla i Noreg. Ordninga er ubyråkratisk og treffsikker og stimulerer arbeidsmarknaden i
distrikta – noko som er viktig når det gjeld busetjing.
Denne ordninga sikrar grunnlaget for lønsam drift for
veldig mange bedrifter i distrikta.
Differensiert arbeidsgjevaravgift inneber at arbeidsgjevarar i distrikta har ei lågare arbeidsgjevaravgift enn den
generelle satsen på 14,1 pst. Kommunane er inndelte i
soner, graderte frå 0 til 14,1 pst. i dei ulike sonene. Det er
uheldig at Noreg no må leggje nye retningsliner til grunn
for vidareføring av differensiert arbeidsgjevaravgift.
Ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift er å sjå
på som regional statsstøtte, og må vere godkjent av ESA
etter retningslinene for regionalstøtte. EU-kommisjonen
og ESA vedtok nye retningsliner for regionalstøtte 19. juni
2013. Så kjenner me alle til prosessen som har vore i etterkant av vedtaket, og òg konsekvensen av dette for dei
partane det gjeld.
Det er gledeleg at alle kommunar som i dag har differensiert arbeidsgjevaravgift, får halde fram med det, og i
tillegg at 31 nye kommunar kjem inn under ordninga frå
1. juli 2014. Felles for desse kommunane er svak folketalsutvikling, sysselsetjing eller økonomisk vekst. Den geografiske utvidinga av ordninga blir anslått, isolert sett, å gje
ei avgiftslette på 500 mill. kr.
I mitt heimfylke, Telemark, er allereie sju kommunar
omfatta av ordninga, og no kjem ytterlegare tre kommunar
inn i ordninga. Det er Drangedal, Nome og Hjartdal som
er i sone 2 i ordninga, med 10,6 pst. arbeidsgjevaravgift. I
Telemark har no altså 10 av 18 kommunar kome inn i ordninga. Det er unison tilbakemelding om at dette er ei veldig
viktig ordning for kommunane.
Så til det som har skapt overskrifter og reaksjonar på
vedtaket 19. juni og som inneber at det blir fleire sektorunntak. Transportsektoren, energisektoren, flyplassar,
stålsektoren, syntetfibersektoren, forsikrings- og finanssektoren samt hovudkontorfunksjonar og visse rådgjevingstenester i konsern blir unntatt.
Konsekvensane for Distrikts-Noreg er store, og spesielt
for Nord-Noreg, men òg for Nord-Trøndelag. Det har fleirtalet òg lagt inn som merknader i innstillinga til proposisjonen, der me no viser til at Namdalskommunane i NordTrøndelag på mange måtar har dei same distriktspolitiske utfordringane og verkemiddel som Nord-Noreg. Det er
derfor naturleg at regjeringa løpande vurderer om kom-
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pensasjonsordninga gjennom infrastrukturtiltak også skal
omfatte tilstøytande geografiske område.
Det er mange av oss som har motteke bekymringsmeldingar frå bedrifter som sektorunntaka gjeld for, og
dei gjev klart uttrykk for dei negative konsekvensane for
bedriftene sine.
Det har blitt arbeidd intenst frå regjeringas side med
kompenserande tiltak, og regjeringa legg opp til at omfanget av kompenserande tiltak skal vere om lag tilsvarande
den avgiftsauken dei aktuelle sektorane har for perioden
fram til 2020.
Framlegg til tiltak frå regjeringa er fribeløpsordninga
til alle sektorar, og forslaget anslår ein blir bokført med
ein verdi for 2014 på 150 mill. kr. Regjeringa foreslår ei
kompensasjon i form av infrastrukturtiltak og auka statleg
kjøp av persontransporttenester på 1, 6 mrd. kr i perioden
fram til midtvegsgjennomgangen i 2018. I 2014 foreslår
regjeringa auka løyvingar på til saman 124 mill. kr i slik
støtte.
Fylkeskommunens auka kostnader knytt til kjøp av
transporttenester foreslår ein blir kompensert med
44 mill. kr i 2014 gjennom auken av skjønstilskott som
inngår i dei frie inntektene.
Kompensasjon for nettolønsordninga: Ein foreslår å
auke tilskottet til sysselsetjing av sjøfolk for å ta høgde
for at reiarlaga innafor nettolønsordninga blir kompenserte
med anslagsvis 25 mill. kr i 2014.
I høyringa 16. juni kom det tilbakemeldingar frå bl.a.
KS og NHO om at dei var fornøgde med arbeidet som var
lagt ned i saka, og dei var rimeleg fornøgde med berekningane, men understreka samtidig at ein måtte kome tilbake
i revidert budsjett for 2015 med ei vurdering av effekten
av tiltaka og eventuelt foreslå endringar. I høyringa kom
det òg klart til uttrykk ei bekymring frå fylkeskommunane
knytt til fylkesvegar. Der har fleirtalet difor i merknadene sagt at ein i forbindelse med statsbudsjettet 2015 vurderer kompensasjon for fylkeskommunens auka kostnader
som følgje av endringar i differensiert arbeidsgjevaravgift
og ordninga knytt til investeringar, drift og vedlikehald av
fylkesvegar.
Til slutt vil eg takke saksordføraren, Lisbeth BergHansen for godt arbeid med proposisjonen.
Statsråd Tine Sundtoft [13:18:18]: Regjeringen har
en bred tilnærming til klimaarbeidet. Norge skal bli et lavutslippssamfunn fram mot 2050. Vi må derfor ha blikket
festet langt fram samtidig som vi tar de riktige beslutningene i dag. En løsning på klimautfordringene krever kutt i de
globale utslippene. Regjeringen arbeider for internasjonale
rammeverk som bidrar til en lavutslippsutvikling, en ambisiøs, global klimaavtale, et effektivt, globalt kvotemarked og en internasjonal pris på utslipp av klimagasser. Regjeringen prioriterer også konkrete klimainitiativ som kan
bidra til store og raske utslippskutt.
Hovedinnsatsområder er den internasjonale klima- og
skogsatsingen, utviklingen av effektive internasjonale kvotemarkeder, utfasing av subsidier til fossile brensler, kortlivede klimadrivere og ren energi i utviklingsland.
Samtidig fortsetter regjeringen arbeidet for å kutte ut-
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slippene nasjonalt. For å styrke klimaforliket har regjeringen bl.a. satset stort på jernbane i 2014-budsjettet, økt bevilgningene til sykkelveier og opprettet belønningsordning
for gang- og sykkelveier, foreslått å framskynde utfasing
av oljefyr i statlige bygg med to år og foreslått å skyte
inn 12,75 mrd. kr mer til fondene for klima og fornybar
energi og energiomlegging for å øke den årlige avkastningen. Dette innskuddet vil være et viktig bidrag i den omstillingen vi må gjennom som samfunn. Klimateknologi
er ikke bare en løsning nasjonalt, men også internasjonalt.
Nye grønne løsninger vil gjøre det enklere for andre land
å velge en utviklingsvei som ikke øker utslippene. Dette er
grønn vekst – vekst som regjeringen aktivt legger til rette
for.
Avtalen som skal vedtas i Paris i 2015, må være basert
på målet om å begrense global oppvarming til to grader.
Det krever at alle de store utslippslandene har ambisiøse
og tallfestede utslippsmål. Hovedlinjen i arbeidet med å utforme en ny, norsk utslippsforpliktelse er beskrevet i RNB.
Norge vil ta sitt ansvar og bidra til en mest mulig ambisiøs
avtale.
For å realisere nødvendige utslippskutt må en ny avtale legge til rette for markedsbasert samarbeid om utslippsreduksjoner og økt involvering av privat sektor. I dag
har manglende etterspørsel etter u-landskvoter, eller CDM
som de også kalles, gjort at markedet har brutt sammen.
Mange kvoter flyter nå rundt til gibortpris. Kjøp av slike
kvoter har ingen klimaeffekt. Vi kjøper derfor nå bare kvoter fra prosjekter hvor inntekter fra kvotesalg er avgjørende
for at tiltak skal overleve som klimaprosjekt.
Fram mot Paris 2015 blir det avgjørende å mobilisere
det politiske lederskapet. Statsministeren, utenriksministeren og jeg selv vil delta på FNs klimatoppmøte i New York
i september. Formålet med det møtet er både å stimulere
til nye, ambisiøse initiativ og bidra til en ambisiøs avtale i
Paris. Regjeringen vil arbeide for at møtet blir et konstruktivt bidrag inn mot de internasjonale klimaforhandlingene.
Vi får ingen løsning på klimautfordringene uten at utviklingsland får valget om å vokse på en ren eller klimaskadelig måte. Derfor er utvikling av ren energi i utviklingsland
vår nest største klimasatsing etter klima- og skoginitiativet. Vi søker å innrette innsatsen på ren energi, slik at vi
får størst mulig klimaeffekt. Fram mot Paris i 2015 blir
det viktig å vektlegge tidlig handling og se mulighetene i
grønn utvikling. Sammen med EUs klimakommisær, Connie Hedegaard, vil jeg også invitere til et ministermøte i
New York i september. Det er en oppfølging av det møtet
vi hadde i Brussel den 30. april i år. Formålet er å samle
land på tvers av grupperinger for å se over tradisjonelle
skillelinjer. Det er en forutsetning for global handling.
Presidenten: Det blir replikkordskifte.
Åsmund Grøver Aukrust (A) [13:23:29]: Et enstemmig storting sa før jul at man ønsket en egen sak til Stortinget om innretningen av Norges internasjonale klimainnsats. Jeg tror nok de fleste av oss som sto bak det forslaget,
så for oss at vi skulle få en egen sak om det for å få en egen
debatt om dette viktige temaet. Istedenfor har regjeringen
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lagt dette inn som en liten del av revidert, og vi får ikke den
ordentlige debatten som vi så for oss. Nå har vi lært: Neste
gang vi skal foreslå en sak, skal vi presisere at vi ber om
en egen sak.
Vi ønsket jo dette bl.a. også for å få diskutert toppmøtet
i New York, som ministeren refererte til.
Men mitt spørsmål til ministeren er: Hvordan ser hun
nå for seg å inkludere Stortinget og forankre politikken – først fram mot Lima i desember og så fram mot Paris
2015?
Statsråd Tine Sundtoft [13:24:20]: Vi har sagt at vi
vil invitere Stortinget til denne viktige debatten om klima
gjennom ordinære prosesser. Vi vil bruke statsbudsjettet til
å få fram hva vi må gjøre nasjonalt, og vi har sagt at vi vil
bruke revidert nasjonalbudsjett til å beskrive hva vi skal
gjøre internasjonalt. Vi har også sagt at vi vil komme tilbake til Stortinget i første kvartal 2015 med hva som skal
være vårt nasjonale bidrag inn til Paris 2015.
Så vi mener det er riktig å bruke de ordinære prosessene til å diskutere det vi er helt enig om er noe av det viktigste nå, nemlig å redusere utslippene og jobbe internasjonalt for det samtidig som vi arbeider for en omstilling av
lavutslippssamfunnet i Norge fram mot 2050.
Åsmund Grøver Aukrust (A) [13:25:16]: Arbeiderpartiet sa tidligere i vår at vi ønsket å overoppfylle Kyoto 2,
bl.a. gjennom å kjøpe flere kvoter, noe vi også legger opp
til i vårt alternative reviderte nasjonalbudsjett.
Statsministeren sa på Høyres landsmøte at dette var
klimaløftet på billigsalg, og at det ikke gir garantier for lavere utslipp. Det står i skarp kontrast til hva regjeringen
selv skriver i revidert nasjonalbudsjett:
«Kjøp av klimakvoter i utviklingsland, for å oppfylle våre internasjonale forpliktelser, bidrar til globale utslippsreduksjoner, til overføring av teknologi og
kunnskap til utviklingsland og til utvikling av kvotemarkeder.»
Mitt spørsmål til klima- og miljøministeren er derfor
om hun er enig med statsministeren i at kjøp av kvoter er
klimapolitikk på billigsalg, eller om hun er enig i det som
regjeringen selv skriver – at dette er et viktig bidrag til de
globale utslippskutt.
Statsråd Tine Sundtoft [13:26:15]: Det er ingen motsetning mellom hva regjeringen skriver i RNB og hva
statsministeren sa på Høyres landsmøte. Det statsministeren tok til orde for på Høyres landsmøte, var en forsterket
innsats i klimapolitikken, og budskapet var at vi ikke kan
basere oss på lettvinte løsninger.
Jeg merker meg at den nye lederen i Arbeiderpartiet sa
at når man sitter rundt frokostbordet og diskuterer hva den
enkelte selv kan bidra med i klimaarbeidet, er ikke svaret å
kjøpe klimakvoter. Det var det statsministeren var tydelig
på. Vi ønsker et kvotemarked som fungerer, da er det nyttig. Samtidig må vi arbeide for å redusere utslippene nasjonalt. Så det er ingen motsetning mellom hva regjeringen
skriver i RNB, og hva statsministeren har sagt. Men for at
kvotemarkedet skal fungere, må det faktisk bidra til å re-
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dusere klimautslippene, og det har det ikke gjort i den siste
tiden.
Ola Elvestuen (V) [13:27:29]: Jeg vil gjerne fortsette litt med klimakvoter, for det er mye forvirring i klimapolitikken. På den ene siden er utslippene i Norge høyere
i dag enn de var i 1990. Samtidig overoppfyller vi Kyotoprotokollen gjennom kjøp av klimakvoter med tvilsom effekt. Jeg tror det er enighet om at det er tvilsom effekt av
mange av CDM-ene.
Når vi nå skal inngå en ny klimaavtale, er mitt spørsmål om statsråden er enig i at vi først og fremst må legge
vekt på de forpliktelsene vi skal ha i Norge, for å kunne
gjennomføre de nødvendige endringene og skille det ganske klart fra såkalte fleksible ordninger, fra tiltak internasjonalt. Skogsatsing er et viktig tiltak internasjonalt, men det
bør ha en egenverdi og ikke motregnes mot gjennomføring
i Norge eller Europa.
Statsråd Tine Sundtoft [13:28:28]: Jeg tror det er
nettopp her det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Vi
sier at vi vil ha en forpliktende, internasjonal avtale. Hvis
vi får til effektive mekanismer, slik at vi også kan bruke
norske penger til å redusere utslippene globalt, slik at vi
får mer igjen for norske penger, tror jeg både finansministeren og det globale klimaet er glad for det. Men det skal
ikke være til hinder for at vi også skal jobbe for å redusere
kuttene i Norge. Det er derfor vi sammen har en ambisjon
om å få til lavutslippssamfunnet i 2050. Også FNs klimapanel er helt tydelig på at vi må ha negative utslipp, vi må
rett og slett binde mer karbon. Men vi må se at klimautfordringen er global, og det å få til effektive mekanismer
internasjonalt er også viktig.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [13:29:37]: I ordboken beskrives begrepet «utfasing» som noe som skal forsvinne gradvis. Derfor er jeg veldig fornøyd med at det i
regjeringserklæringen sto:
«Sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018 og forby bruk av fossil olje i
oppvarming i alle bygg fra 2020.»
I dagens VG kan vi lese at regjeringen åpenbart ikke har
lest ordboken, for der sier Erna Solberg at da hun skrev at
hun ønsket å utfase fyring med fossil olje, mente hun bare
utfasing av grunnlast med fossil olje.
Hvorfor i all verden har det blitt sånn at regjeringen har
valgt å gå vekk fra sitt løfte i regjeringserklæringen om å
forby bruk av fossil olje og utfase fyring med fossil olje i
alle offentlige bygg?
O l e m i c T h o m m e s s e n hadde her gjeninntatt
presidentplassen.
Statsråd Tine Sundtoft [13:30:46]: På samme måte
som representanten Eidsvoll Holmås beskylder oss for
ikke å ha lest ordboken, vet representanten hva som står
i klimaforliket. Når det gjelder ambisjonen i klimaforliket
om å utfase oljefyring, var også forutsetningen at det er
basert på grunnlast. Det statsministeren sa, og som vi har
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fulgt opp i RNB, er å framskynde utfasingen av grunnlast,
slik det er forutsatt i klimaforliket, i statlige bygg to år
tidligere enn det klimaforliket la til grunn.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [13:31:26]: Nå driver
statsråden med en klassisk øvelse fra denne talerstolen,
nemlig å svare på noe annet enn det jeg spurte om. Jeg vet
utmerket godt hva som står i klimaforliket – det er omtale av grunnlast og spisslast. Men jeg ser også regjeringserklæringen, og det var regjeringserklæringen – altså Tine
Sundtofts regjerings eget løfte om utfasing av fyring med
fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018, og forby bruk
av fossil olje – jeg spurte om hvorfor regjeringen har løpt
fra. Jeg snakker ikke om klimaforliket, jeg snakker om
regjeringserklæringen, som Tine Sundtoft styrer landet på.
Statsråd Tine Sundtoft [13:32:12]: Slik representanten Eidsvoll Holmås refererer regjeringserklæringen, er
helt korrekt, men det står ikke spesifikt hva som er grunnlast og hva som er topplast. Vi har basert regjeringserklæringen på hva Stortinget selv har vedtatt i klimaforliket, og
faktum er at vi framskynder utfasingen i statlige bygg to år
tidligere enn hva som ligger i klimaforliket.
Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
Rigmor Aasrud (A) [13:32:56]: Det beste en kan si
om Høyre–Fremskrittsparti-regjeringens første reviderte
budsjett, er at det viser retning og tydeliggjør blå-blå politikk. Vi får et innblikk i hva partiene bruker sin valgfrihet
til, altså i valget mellom politiske muligheter. De har valgt
frihet til de rikeste gjennom redusert formuesskatt – mon
tro om det er bedriftsinvesteringer eller privat forbruk som
drar nytte av det – frihet til båteiere som kan skaffe seg en
billigere båtmotor og frihet til dem som egentlig har nok
penger og reiser mye, til å redusere sine utgifter til vin.
Det er noe stusselig ved dette, noe populistisk i ordets negative forstand. Når sant skal sies: Det er Høyre-politikk
av gammelt godt merke, ispedd momenter fra et parti som
har levd alle sine år på folks ofte akutte og kortsiktige
misnøye.
Revidert ga muligheter til å rette opp noe av det som
ble feil i statsbudsjettsbehandlingen, bl.a. behovet for flere
barnehageplasser, men båtmotorer og taxfree vant over
barnehageplassene.
Skattelettene gjør at dugnadstimene blir flere for ildsjeler som er med på å bygge idrettsanlegg og trodde momsen skulle bli refundert. Tennisklubben i Bergen har sendt
brev og varsler fortvilet om at de trodde at de ville få mellom 10 mill. kr og 12 mill. kr i momsrefusjon. Men med
bevilgningene som vedtas her i dag, vil de mangle rundt
6 mill. kr. Det blir mange kakelotterier for å dekke opp for
den summen, kanskje kan de håpe på at skattelettene gjør
at kjøpelysten øker.
På spørsmål om man er skuffet over at regjeringen ikke
foreslår penger til flere barnehageplasser, svarer Høyres
byråd, Hove, i Bergen at jo, det er han. Det var forresten den samme Høyre-politikeren som kritiserte det opprinnelige barnehagebudsjettet med en sarkastisk uttalelse
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til Bergens Tidende. Det var ikke dette de mente med nye
ideer og bedre løsninger.
Ordføreren og ledende Høyre-politikere i Tønsberg beklager seg over at kuttet hindrer dem i å oppfylle barnehagelovnader. I Lillesand vil Høyres ordfører ta opp saken
med sentrale myndigheter og partifeller i rikspolitikken. Vi
kan konstatere at han ikke nådde fram. Høyres Drammenordfører har sendt brev til Stortinget og departementet og
håper at de vil innse at kuttene må kompenseres. Heller
ikke han ble hørt.
Før valget skulle Høyre og Fremskrittspartiet forsterke barnehageinnsatsen. Ledende representanter fra begge
partier uttalte seg nærmest foraktfullt over forrige regjerings manglende innsats for å sikre de minste barna barnehageplass. Nå er gjennomføringskraft erstattet med gjennomgangskraft – vi må vente og utrede.
Kan det være komplisert å fatte at det ikke er færre
barnehageplasser som er svaret, når ettåringene trenger
plass? Kan det være behov for en utredning for å skjønne at kommunene trenger bevilgning når det er flere som
søker? Og kan man overbevise småbarnsforeldre, næringsliv og kommuner om at det er bedre med 1 000 kr i
økt kontantstøtte i stedet for barnehageplass? Nei, det er
vanskelig.
Høyres talsperson, Svein Harberg, gjør desperate forsøk i avisinnlegg på å beskylde meg for å drive såkalt svartmaling. Skulle han ha rett, har jeg i alle fall noe til felles
med svært mange folk i hans eget parti. Kunnskapsministeren, Torbjørn Røe Isaksen, er ikke bare glad, men han
er svært glad for at hans eget barnehagebudsjett ble stoppet allerede i stortingsporten av Kristelig Folkeparti og
Venstre, som rettet opp noen av kuttene.
Arbeiderpartiet har brukt mulighetene som ligger i revidert. Vi har rettet opp bevilgningene til kommunene når
det gjelder barnehagene, akkurat sånn som vi gjorde i
2012, da vi så at de anslagene som ble gjort, ikke stemte.
Vi brukte kunnskapen. Og vi har sørget for økte bevilgninger til momskompensasjon, sånn at idrettsanleggene og idrettslagene slipper regningen for en urettferdig skatte- og
avgiftspolitikk.
Tore Hagebakken (A) [13:37:55]: Først vil jeg, som
flere andre har gjort, gi honnør til Lisbeth Berg-Hansen
som saksordfører for saken om differensiert arbeidsgiveravgift og kompenserende tiltak. Hun har på svært kort tid
utført solid politisk håndverk. Her har Stortinget vist seg
fra sin beste side, både når det gjelder å handle raskt og
evne å gå sammen om gode løsninger. Det er bra at de såkalte samarbeidspartiene så – eller rettere sagt innså – at
det var nødvendig å gå lenger enn det regjeringa la opp til
i sitt forslag.
I dag er det mange bedrifter innenfor de store sektorene transport, energi, finans og forsikring som ser lysere på
framtiden enn de gjorde for få dager siden, og det fortjener de. Likedan er det også for fylkeskommuner, hvor økte
kostnader truer med hensyn til investering i drift og vedlikehold av fylkesveier, nødvendig at det gjøres noe. Det er
ikke nok at det bare legges opp til kompensasjon for økte
transportkostnader. Det er Stortinget tydelig på, og regje-
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ringspartiene er med på at de – når det gjelder å lage statsbudsjettet, er det i utgangspunktet ikke «vi» lenger, har jeg
skjønt – i statsbudsjettet for 2015 skal vurdere kompensasjon for økte kostnader for fylkesveiene. Jeg legger til
grunn at regjeringa forstår hva det språket betyr.
Enten det gjelder næringsliv eller berørte offentlige
virksomheter, skal virkningen av de kompenserende tiltakene følges nøye, og om de ikke strekker til, skal og må
regjering og storting handle, slik det er beskrevet i innstillinga. Dette er en svært viktig sak nord i landet, gode
løsninger her er også i høyeste grad avgjørende for hjørnesteinsbedrifter og andre aktører i mange distriktskommuner i flere andre regioner i landet også, deriblant i innlandet – Hedmark og Oppland – hvor for øvrig åtte nye
kommuner nå er inne med ordningen, og det er bra.
Veldig viktig er det at en ikke avfinner seg med at transportsektoren er definert ut av ordningen av ESA. Her er
det all grunn til offensiv omkamp. Lykke til til dem som
skal gjøre jobben, med ytterligere intensitet og Stortingets
sterke støtte!
Jeg er og blir dessverre fortsatt forundret over regjeringspartienes totalt døve ører for et samstemt arbeidsliv.
Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og bransjer
av nær sagt alle slag protesterer høylytt og massivt mot permitteringsreglene regjeringa og flertallet her i salen innførte fra nyttår. Det er alt annet enn grunn til å slå seg på
brystet over at færre arbeidstakere nå permitteres, når det
i stedet ender opp i oppsigelse. Folk mister jobben, og bedrifter mister kompetanse, fordi permitteringer er blitt for
dyrt.
Da jeg hørte representanten Hagesæters svar på mitt
spørsmål tidligere her i dag, skjønte jeg at Fremskrittspartiet tydeligvis mener at næringslivet har eller kan ha misbrukt de gamle reglene. Det stiller jeg meg undrende til blir
sagt, og jeg skulle gjerne ha fått dokumentert det nærmere. Jeg mener at de gamle reglene balanserte godt, ut fra de
ulike hensyn.
Nesten enda mer forunderlig er det at Kristelig Folkeparti og Venstre ikke gjør noe med disse permitteringsreglene. Om en har valgt å være i samme båt, kan det umulig være slik at avgiftskutt på påhengsmotorer er viktigere.
For Arbeiderpartiet er det i alle fall ingen tvil om hva som
er viktigst.
Jeg er alvorlig bekymret for kommunesektoren, og
igjen virker det som om regjeringas evne til å lytte er
begrenset, slik Rigmor Aasrud hadde flere eksempler på
fra regjeringas egne rekker. Skatteinntektene svikter – og
dessverre mer enn noen så for seg. Dessverre ser ikke
dette ut til å bekymre regjeringa, og nye skattekutt er sikkert under oppseiling fra den kanten. Heldigvis har Kristelig Folkeparti og Venstre forstått, tror jeg, mer enn de
har fått når kommunene nå skal få tilbake under halvparten av pengene til lovpålagte barnehageplasser, som flertallet her i salen tok fra dem før jul. Noe har mellompartiene fått, men svært begrenset, begrunnet i en etter
hvert dokumentert villfarelse om at utvidelse av kontantstøtteordninga skulle gi grunn til å fjerne barnehageplasser. Regjeringa vil ikke gjøre noe med det, vi trodde aldri
på det. Med vårt budsjettopplegg ville kommunene fått

2014

20. juni – 1) Revidert nasjonalbudsjett 2014, og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014
2) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)

hver eneste barnehagekrone tilbake, sjøl om vi aldri tok
pengene.
Vi er også bekymret over fylkeskommunens økonomi – sterkt bekymret. Det opplegget som er varslet for
2015, vil jeg kalle tidenes dårligste økonomiske opplegg
for fylkeskommunene, og dette går ut over tilbudet til
ungdommen – og veiene våre blir dårligere.
Heidi Nordby Lunde (H) [13:43:19]: Norsk økonomi
går etter forholdene godt, det ser det ut til at vi alle er enige
om. Men jeg har lyst til å minne om at under trontaledebatten i fjor var det flere representanter for de rød-grønne som
i denne sal slo fast at norsk økonomi var bunnsolid – dette
til tross for at deres egen perspektivmelding fra 2013 viste
at den sosialdemokratiske velferdsstaten over tid ikke er
bærekraftig, til tross for at vi, ironisk nok, ble mer oljeavhengig enn noen gang under en såkalt rød-grønn regjering,
og at det ble 15 000 flere fattige barn i Norge under de rødgrønne.
Analytiker Magne Østnor i DNB Markets sa i fjor at
det store bildet er at Norge har gått fra å være annerledeslandet med positivt fortegn til annerledeslandet med negativt fortegn. Dette skjedde i februar 2013, altså syv måneder før valget. Det var arven etter åtte år med rød-grønt
styre.
Både statsministeren og særlig finansministeren har
satt viktigheten av vekst i produktiviteten på dagsordenen.
Vi har høy sysselsetting, men ligger nær bunnen i OECD
målt i antall timer arbeidet per person i arbeidsfør alder. I
tillegg ligger norske lønninger nesten 70 pst. over – ikke
Kina, men gjennomsnittet i OECD. Det høye kostnadsnivået er ikke bare en utfordring for utekonkurrerende industri, vi ser at kostnadsnivået presser næringer som leverer til petroleumsvirksomheten. Rundt 210 000 jobber
er direkte eller indirekte knyttet til etterspørselen fra oljeselskapene, så selv om det hovedsakelig går godt i norsk
økonomi, med økonomisk vekst, lav arbeidsledighet og
høy sysselsetting, ville jeg ikke beskrevet økonomien som
bunnsolid og bare holdt kursen.
Allerede i budsjettet for 2014 gjennomførte regjeringen
vekstfremmende skattelettelser og flyttet bruken av penger over mot framtidsrettede investeringer i samferdsel og
kunnskap. Det var begynnelsen på en ny retning for Norge.
Lettelser i formuesskatten var en av disse.
Tidligere næringsminister Trond Giske og daværende
LO-leder Roar Flåthen så også på muligheten for å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, nettopp fordi denne
kunne true norsk industriutvikling og norske arbeidsplasser, men i opposisjon henfalles det til retorikk om mye til
dem som har mest fra før. Og hvis enkel retorikk er det
eneste man klarer å komme opp med til et av de største
spørsmålene i Norge, nemlig hva vi skal leve av etter oljen,
var det på tide med et regjeringsskifte.
Når det gjelder retorikk, er det alltid lett å framstå som
snill med andres penger. I Dagbladet i dag fikk vi endelig
svar på hvor Arbeiderpartiet ville hente den ekstra milliarden til Syria fra: bistandsbudsjettet, stat-til-stat-samarbeid,
infrastruktur og utdanningsprosjekter i utviklingsland. Det
er å ta fra dem som har minst fra før. Utdanning er nøk-
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kelen til fattigdomsreduksjon, særlig for jenter og unge
kvinner, et satsingsområde for denne regjeringen.
Revidert budsjett er en revisjon og justeringer, men
likevel er jeg glad for at det finnes rom for å fjerne nok
en avgift helt. Opposisjonen må gjerne harselere med regjeringens arbeid med å forenkle og forbedre Norge, men
illegitime eller dårlig fungerende skatter og avgifter blir
ikke mer legitime eller bedre fungerende dersom de går til
å dekke for så vidt legitime behov. Når båtmotoravgiften
er forholdsvis ressurskrevende å ta inn, og en oppheving
kan føre til større utskiftning til mindre støyende og mer
miljøvennlige båtmotorer, skjønner jeg ikke kritikken.
Apropos miljøvennlig: Jeg ser også med glede at regjeringen følger opp med klimatiltak som faktisk virker.
Det foreslås å øke den årlige avkastningen fra klimafondet
betydelig, og regjeringen foreslår et kapitalinnskudd med
4,25 mrd. kr. Med den opptrappingsplanen regjeringen
foreslår, vil kapitalen i fondet være nesten 13 mrd. kr høyere i 2016 enn forutsatt i klimaforliket. Med dagens rentenivå vil denne opptrappingsplanen gi en avkastning fra fondet på rundt 2 mrd. kr i 2017. Dette er penger som kan
skape nye grønne arbeidsplasser og bidra til lavutslippsutvikling både nasjonalt og globalt.
Vi har fått økt satsing på kollektivtransport i de store
byene. Som Oslo-borger uten «lappen» ønsker jeg dette
mer enn hjertelig velkommen. Oslo har også vært kåret til
Europas mest miljøvennlige by, og jeg vet at byrådet i Oslo
har ambisiøse klimaplaner for byen. Det forventes en vekst
på 10 000 innbyggere per år i årene som kommer, og det
stiller store krav til utbygging av bærekraftig infrastruktur,
så på vegne av hjembyen min er jeg glad for at regjeringen
viser handlekraft også her, og jeg gleder meg til å se også
mer utbygging av sykkelveier og gangveier.
Jeg er også en av dem som med stor forventning ser
fram til resultatene fra Grønn skattekommisjon, som begynner sitt arbeid til høsten. Økonomiske incentiver fungerer. Å vri enkelte skatter og avgifter fra røde skatter til
blå-grønne har jeg stor tro på.
I det hele tatt: Vi har sett klare føringer til en ny politikk som tar landet i en ny retning, og som jeg begynte med,
trenger Norge et skifte for å sikre økonomisk vekst og en
bærekraftig velferdsstat.
Presidenten: De talere som heretter får ordet, har en
taletid på inntil 3 minutter.
Elin Rodum Agdestein (H) [13:48:25]: EU-kommisjonens vedtak om endringene i den regionale statsstøtten,
altså den differensierte arbeidsgiveravgiften, og de forhandlingene som har pågått med EU og ESA siden vår
regjering overtok i fjor høst, har vært krevende. Saken
har også hatt vesentlige konsekvenser for næringslivet i
Distrikts-Norge.
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen var uenig i disse
sektorunntakene, fordi RDA-ordningen er det mest treffsikre distriktspolitiske virkemidlet vi har. Regjeringen vil
sikre verdiskaping i hele landet og sa derfor at den ville tilbakeføre hele avgiftsøkningen i de berørte regionene krone
for krone.
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EU-kommisjonen la fram forslaget til endringer i januar i fjor. Først i juni ble regelverket vedtatt. Da dette regelverket først var vedtatt, var man henvist til å forhandle
om fortolkningen av det og forsøke å oppnå en enighet med
EU for å begrense konsekvensene for norske distrikter og
norsk næringsliv. Jeg vil rose regjeringen og de statsrådene som har vært involvert i denne prosessen, for å ha gjort
en svært stor innsats i møter med EU-kommisjonen for å
påvirke fortolkningen av sektorunntakene og for å få gjennomslag for innsnevringer og kompensatoriske tiltak også
med ESA. Regjeringen har på den måten klart å begrense
skadevirkningene for næringslivet i de regionene som er
berørt.
Det dreier seg altså om innsnevring og kompensatoriske tiltak, som flere i finanskomiteen har redegjort for i
sine innlegg, så det skal ikke jeg gå detaljert inn på. Vi
får imidlertid en stor satsing på infrastrukturinvesteringer,
1,6 mrd. kr, i løpet av de nærmeste årene i Nord-Norge. Det
er bra. Over 80 pst. av provenyet i den saken er knyttet til
de tre nordligste fylkene.
Andre fylker er imidlertid også berørt. For å bruke
Nord-Trøndelag som et eksempel: 17 av 24 kommuner er
innenfor ordningen, der Namdalskommunene ligger i sone
IV. Jeg er derfor glad for at flere partier i komiteen har lyttet
til innspill fra Nord-Trøndelag, og for flertallsmerknaden,
som viser til at Namdalskommunene i Nord-Trøndelag på
mange måter har de samme distriktspolitiske utfordringer og virkemidler som Nord-Norge, og at det er naturlig at regjeringen blir bedt om å vurdere løpende om også
kompensasjonsordningene bør omfatte disse geografiske
områdene.
Denne saken er et godt eksempel på betydningen av en
aktiv europapolitikk, hvor viktig det er at Norge er tidlig
inne i prosesser i dialog med EU i saker som har eller kan
få stor betydning for Norge. Bare på den måten kan vi påvirke regelverkutforming, lovgiving og saker mens de ennå
er i prosess.
Jeg er glad for at vi har fått en regjering som står for en
ny kurs, og Høyre er svært tilfreds med arbeidet til europaministeren og den nye europastrategien som regjeringen
nylig har lagt fram. Den innebærer at vi skal ha et eget
europautvalg i regjeringen. Vi får meldinger til Stortinget
direkte i viktige EU- og EØS-saker, i tillegg til den halvårlige redegjørelsen og de drøftingsmøtene vi har i Europautvalget. Vi ser i likhet med regjeringen at det ligger en
rekke muligheter i et sterkere nordisk samarbeid om EUog EØS-saker.
Heikki Eidsvoll Holmås (SV) [13:51:46]: I revidert
nasjonalbudsjett er det et helt kapittel som er viet spørsmålet om Norges internasjonale klimabidrag. Jeg vil si at
det er en god oppsummering av det Norge står for, og det
angir på noen områder retningen til Norge videre. Det er
bra. Men hvis jeg skulle si noe om hva det er som mangler,
og hva slags perspektiver jeg synes mangler i den presentasjonen og det kapitlet, som vi fra komiteen egentlig ønsket
å invitere ministeren til debatt om, vil det være følgende:
Erna Solberg, statsministeren vår, har to favorittord:
kunnskap og gjennomføringskraft. Gjennom våren har vi
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fått en klar beskjed fra verdenssamfunnet og fra verdens
klimaeksperter om hva det betyr, nemlig at det er helt nødvendig raskt å redusere de samlede utslippene av verdens
klimagasser. Endringene er i gang, og de er mer dramatiske enn noen gang. Halvparten av Norges befolkning sier at
de har erfaringer fra klimaendringer, noe som skulle gjøre
at det var stor mulighet for å få oppslutning om en offensiv
klimapolitikk.
Jeg har tre ting jeg vil trekke fram. For det første mangler perspektivet om hvor stor andel av de fossile ressursene Norge vil la ligge. Det drøftes ikke engang. IPCC sier
at det er minst fem ganger så mye fossile ressurser i verden
som det vi har råd til å benytte oss av hvis vi skal hindre
en oppvarming på mer enn 2 grader. Da hadde jeg forventet at vi i hvert fall drøftet om Norge skulle ta en del av ansvaret for å la våre fossile ressurser ligge. Alle skjønner at
det ligger rikdom i å hente ut fossile ressurser. I det ligger
også problemet, nemlig at hvis vi skal la noe av det ligge,
må vi faktisk se på hva slags andel vi skal la ligge.
Det andre er hvor store klimaforpliktelser vi skal påta
oss fram mot 2030. Statsråden har tidligere vært inne på at
hun ønsker at regjeringen skal legge fram en politikk basert på et karbonbudsjett. Det synes jeg er bra, for IPCC
gir oss et karbonbudsjett på 750 gigatonn. Vel, da hadde
jeg forventet at vi sa noe om hvor mye vi vil gå ut i verden og si at vi har tenkt å ta av det samlede karbonbudsjettet. Jeg mener at regjeringen bør hente ekspertuttalelser fra
fagmiljøene som finnes i Norge for å få innspill til hvilken andel av karbonbudsjettet det er rimelig og rettferdig
at Norge benytter.
Det tredje er at vi må gjøre en jobb for å nå målet om å
bruke 100 mrd. dollar årlig fra 2020. Jeg forventer at regjeringen fram mot klimatoppmøtet i september klargjør hvor
stor andel av de pengene Norge bør stille opp med.
Sveinung Stensland (H) [13:55:05]: SV viser i sine
merknader til undersøkelser gjennomført av Statens institutt for rusmiddelforskning som viser at såkalte e-sigaretter kan være et alternativ for røykere, som drastisk reduserer helserisikoen. De fremmer videre et forslag om at
Stortinget skal be regjeringen legge frem sak om regulering av salg av nikotinholdige e-sigaretter her i landet.
Rapporten SV viser til, er skrevet av forskningsleder
Karl Erik Lund. Han har uttalt at å forby e-sigaretter er som
å stenge nødutgangen fordi branntrappa er glatt.
E-sigaretter kan være et godt middel for røykeslutt, og
jeg deler langt på vei Lunds analyse. Jeg synes det er underlig at e-sigaretter ikke er lovlig salgsvare i Norge. De
som vil kjøpe disse, er henvist til egenimport, og vi vet at
e-sigarettene som kjøpes over Internett, er av svært varierende kvalitet. I dag er det altså forbudt å selge e-sigaretter i Norge, men de er lett tilgjengelige på nettet. Et nytt
EU-direktiv for salg av e-sigaretter ble vedtatt i vinter. Fra
2016 skal produktet være lovlig å selge. Hvordan det skal
reguleres, bestemmes i hvert enkelt medlemsland.
Vi er kjent med at Helsedepartementet allerede vurderer e-sigarettenes plass i tobakkspolitikken. Uavhengig
av hva som skjer med tobakksdirektivet, er departementet i gang med å utrede behovet for endringer i regelver-
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ket, fordi tobakksforskriften er vanskelig å håndheve for
tilsynsmyndighetene.
Helseministeren har allerede varslet Stortinget om at
han vil vurdere om e-sigaretter skal tillates solgt i Norge.
Både Høyre og Fremskrittspartiet har uttalt seg positivt til
å gjøre e-sigaretter lovlige i Norge. Vi er derfor glad for
at departementet er i gang med å vurdere dette. Med bakgrunn i det finner vi det ikke nødvendig å støtte SVs forslag om egen sak om dette, men vi støtter SVs engasjement
for å få e-sigaretter vurdert som lovlig salgsvare i Norge.
Martin Henriksen (A) [13:57:11]: Det er siste dag for
Stortinget nå. Jeg gleder meg til jeg i kveld skal sette meg
på flyet med kurs nordover. Jeg gleder meg til å oppleve nordnorsk sommer. Onde tunger har jo kalt det en mild
vinter etter snøbyger nå i juni. Det synes jeg er unødvendig ondskapsfullt. Jeg vil minne om Arthur Arntzens ord:
«Med et par gode somra e deinne snøen forsvuinne.»
Jeg skal snakke om nordområdene. I 2005 gjorde Jonas
Gahr Støre og den rød-grønne regjeringa nordområdene til
Norges viktigste strategiske satsingsområde. Mentale kart
ble snudd, og pilen peker nå i riktig retning i nord. Hvor
står så innsatsen nå? Jeg hørte selv utenriksminister Børge
Brende holde en offensiv tale om nordområdene i Tromsø etter valget. Det lovet godt. Men så ble det stille. Det
ble helt stille. Det siste året må nå kalles et tapt år for
nordområdene.
Det er blitt sagt i dag at revidert nasjonalbudsjett er en
mulighet til å justere kursen. Vel, når man ikke vil noe sted,
ikke har noen kurs, er det heller ingenting å justere, og det
føler jeg det er nødvendig å kommentere. Denne regjeringa har konsekvent latt være å gripe sjansen når den har hatt
den. Verken i regjeringserklæringa, trontaledebatten, statsbudsjettet, utenriksministerens redegjørelse, statsministerens nyttårstale, under partienes landsmøter eller i revidert
nasjonalbudsjett har det kommet nye initiativer for nordområdene. I budsjettene er kuttlista mye lengre enn prioriteringslista. Man prioriterer skattekutt som kommer andre
deler av landet til gode, og en innsats som ikke treffer godt
i nord. I sum kommer nordområdene dårligere ut enn for et
år siden. Det er trist, for nordområdesatsinga er viktig for
Norge. Den setter oss på kartet internasjonalt. Den gir oss
det beste som vi kan tilby verden.
Det er antakeligvis for tidlig å felle en dom over denne
regjeringas nordområdepolitikk. Men underveisvurderinga, med utgangspunkt i dette reviderte nasjonalbudsjettet,
er at den tar ingen nye grep. Den kutter heller viktige satsinger, og den viser altså liten interesse for nordområdene. Dette reviderte nasjonalbudsjettet kan stå som et bevis
på at de som lurer på hva de neste viktige initiativene for
nordområdene er, må lete andre plasser enn i regjeringas
dokumenter.
Nordområdepolitikken er viktig for Norge. Den setter
oss på kartet internasjonalt, og den er også åpenbart for
viktig til å overlates til dagens styringskamerater.
Hårek Elvenes (H) [14:00:12]: Jeg lyttet med spesiell
interesse til Gahr Støres og representanten Marthinsens
innlegg. Representanten Marthinsen var opptatt av den to-
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delte økonomien i Norge, mens representanten Gahr Støre
passerte dette i stillhet og lot som om det ikke var et
problem. Det er representanten Marthinsen som har rett.
Men representanten Marthinsen har ikke rett i sin adressat
av kritikken. Det var noe som oppsto under den rød-grønne
regjeringen.
I perioden 2010–2012 var det en oppgangskonjunktur
i kongeriket. Den kjennetegnes av at det var store økninger i investeringer i petroleumssektoren og i boliginvesteringene. Vanligvis når man har hatt en oppgangskonjunktur, har det vært oppgang i investeringene på bred front,
men denne gangen uteble investeringsveksten i fastlandsindustrien. Det har ført til at avskrivningen totalt sett nå er
større enn bruttoinvesteringene. Konsekvensen av det er at
produksjonskapasitet forvitrer, og det er et uttrykk for en
pessimisme. Det er den pessimismen som regjeringen nå
må snu etter de rød-grønne.
Bytteforholdet til Norge er eksepsjonelt bra. Vi selger
dyrt, og vi handler billig. Men det er litt for optimistisk å
tro at en sånn situasjon vil vedvare. Det vi ser, er at vi blir
mer og mer avhengig av vår råvarebaserte eksport, mens
de ferdigproduserte produktene nå utgjør en mindre andel
av eksporten.
Det er nettopp med dette bakteppet at regjeringen prater om økt konkurransekraft. Det er omsorgen for arbeid,
det er omsorgen for hus og hjem. Det er derfor regjeringen satser på å styrke forskning, styrke skolen og styrke
samferdsel, for å nevne det. Vi vet jo alle at infrastrukturen er så viktig for å kunne være konkurransedyktig. Og
til slutt: Viktigheten av vekstfremmende skattelettelser er
sentralt i politikken som regjeringen nå fører for å styrke
konkurransekraften.
Karin Andersen (SV) [14:02:34]: For to timer sida
sto stortingspresidenten og jeg ute på Løvebakken, og stortingspresidenten tok imot 169 slike båter. På dem står det
navnet vårt, men det står også «En livbåt for Syria». Stortingspresidenten tok imot båtene, men det handler jo om å
ta imot folk.
Da Kosovo-krigen var på sitt verste, tok Norge imot
6 000. Da sa daværende stortingsrepresentant Inge Lønning fra Høyre at det bare var ett parti som hadde «robust nok samvittighet» til å si nei. Han sa også at det bare
var ett parti, nemlig Fremskrittspartiet, som hadde «fantasi nok» til å tro at det gikk an å velge mellom å hjelpe her
og å hjelpe der. Og han sa at det var det ingen andre som
mente – FN mener det ikke, hjelpeorganisasjonene mener
det ikke. Det er bare Fremskrittspartiet, sa Lønning da, og
han fortsatte:
«Det er med respekt å melde litt trist at det finnes et
politisk parti i Norge som ikke er i stand til å oppfatte
dette.»
I dag er det tydeligvis et flertall som er blinde og døve
for nøden og nødrop fra FN og hjelpeorganisasjonene.
Det hadde vært behov for at høyresida hadde akslet
noen politikere med det format som Inge Lønning hadde,
som var i stand til å se at vi måtte gjøre noe når det var
krise. Da må vi gjøre det som er nødvendig, og ikke minst
mulig.
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SV har fremmet forslag om dette i Stortinget som har
blitt nedstemt. I dag foreligger det noen forslag om at man
i hvert fall skal løse litt på reglene. Det kan regjeringen
gjøre på det sekundet de vil. Tvert imot har de inngått en
avtale med Venstre og Kristelig Folkeparti om å ha stramme regler der det bare er de mest tilpasningsdyktige som
skal komme. Familier som er splittet i krig, skal ikke få
komme. Alle som vet noe om krig, vet at da splittes familier. En familie som har mistet en av sine kjære, skal altså
utelukkes fra å komme til Norge, for da kan det komme en
for mye, og det er det verste som kan skje.
Det forslaget som foreligger i dag fra Senterpartiet, bør
alle stemme for. Jeg vil oppfordre så sterkt jeg kan, også
Arbeiderpartiet til å stemme for det. Arbeiderpartiet har
noen forslag i denne innstillingen, men det er ikke lenger
enn to uker siden de stemte mot å ta imot flere flyktninger.
De stemte mot å gi oppsettende virkning for de asylbarna
som kan risikere å bli sendt ut av landet før nytt regelverk
er på plass. Så nå forventer jeg snart at også Arbeiderpartiet er med når beslutningene tas, og er med på et flertallsvedtak som i hvert fall kan bety at vi tar imot noen av dem
som trenger det aller mest.
Nils Aage Jegstad (H) [14:05:54]: Jeg skal først ta
opp forslag nr. 32 på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet,
Kristelig Folkeparti og Venstre. Bakgrunnen for forslaget
er implementering av eurovignettdirektivet, som setter en
øvre grense for bompengerabatter på 13 pst. Dette gjelder tunge kjøretøy. Ved behandlingen i forrige periode ble
dette også gjort gjeldende for alle kjøretøy. Dette fører til
en urimelig økt belastning for pendlerne med avtale.
Forslaget innebærer at Stortinget gir Samferdselsdepartementet fullmakt til å justere takst- og rabattsystemet for
rv. 23 Oslofjordforbindelsen, E6 i Østfold og E18 i Agder.
Justeringene av takst- og rabattsystemet skal gjøres i dialog med lokale myndigheter og innebære provenynøytralitet for de to sistnevnte prosjektene. Oslofjordtunnelen er
allerede nedbetalt og står nå på overtid. Det er derfor ekstra
urimelig at takstene øker her.
Regjeringen vil ta i bruk nye virkemidler for å bygge ut
infrastrukturen. Et slikt virkemiddel er å etablere et eget utbyggingsselskap for å løfte flere veiprosjekter og gjennomføre utbyggingen mer effektivt. Det overordnede målet
med utbyggingsselskapet er å øke effektiviteten og få større samfunnsøkonomisk lønnsomhet samlet sett i transportsektoren innenfor de rammene som handlingsregelen setter. Departementet legger opp til at selskapet skal bygge
ut mer helhetlig enn i dag, gi mer effektiv ressursbruk og
sørge for større satsing på de mest samfunnsøkonomisk
lønnsomme prosjektene.
Regjeringen legger til rette for fleksible kollektivløsninger i byene, som gjør at folk i hverdagen kan velge
kollektivtransport. Jeg er glad for at komiteen framhever
at målsettingen skal være å gjøre kollektivtransportløsningene i byene så gode at folk velger dette framfor annen
transport, heller enn å gjøre framkommeligheten for andre
transportløsninger vanskelig. Hvis man ønsker å redusere
utslippene fra transportsektoren, må man sette inn tiltakene der trafikken og utslippene er størst. Jeg er glad for både
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jernbanesatsing og tilskuddene til tung infrastruktur i de
største byene.
Mange steder er det stort behov for å legge bedre til
rette for god infrastruktur og tryggere trafikale forhold for
de syklende. Jeg er spesielt glad for at man vil prioritere infrastrukturinvesteringer i tilknytning til skoleveier. Det har
både et trafikksikkerhets- og folkehelseperspektiv.
Presidenten: Representanten Nils Aage Jegstad har
tatt opp det forslaget han viste til.
Åsmund Grøver Aukrust (A) [14:08:47]: Denne uken
tok Arbeiderpartiet farvel med vår tidligere partileder Reiulf Steen. Det var en rørende begravelse for arbeidergutten
som tok på seg den store jobben med å være med og bygge
velferdsstaten Norge. Men selv om han kom fra fattige kår,
som så mange fra sin tid, hadde han et stort internasjonalt
engasjement for å være med og hjelpe dem som hadde det
enda verre enn han selv. Det er en del av den norske historien. De som bygde landet, ville at Norge skulle være et
land med blikket vendt ut mot verden. Det klarte vi da vi
var som fattigst. Da skal det være en selvfølge at vi skal
gjøre så mye mer når vi har endt opp med å bli verdens
rikeste land.
Høyre og Fremskrittspartiet sier at vi skal se bort fra
prosentmålet i norsk bistand, fordi statsbudsjettene har
blitt så store at den ene prosenten utgjør så mye. Det man
egentlig sier, er at vi har blitt så rike at vi ikke har råd til å
bidra som før. Jeg synes det er flaut at vi har en regjering
med en finanspolitisk talsperson som brukte mesteparten
av sitt innlegg på å forklare at nå kan et par kjøpe en hel
kasse vin på taxfree, og ikke nevnte det skrikende behovet
som er i Syria. Syria er den største humanitære katastrofen
i vår tid. Millioner av mennesker er drevet på flukt, og de
menneskelige lidelsene er ikke til å fatte. Syria har ikke tid
til at vi venter. Historien vil dømme oss om vi ikke handler.
Derfor må det handles i dag. Arbeiderpartiet har foreslått
å gi en krisemilliard til Syria, og jeg synes det er skuffende
at Stortinget ikke klarer å samle seg om det i dag.
For et halvt år siden halverte vår nye regjering ekstrakvoten for syriske flyktninger. De siste ukene har vi
også sett hvordan de velger bort de flyktningene som mest
hadde trengt å komme til Norge, og tar imot dem som
trenger det minst.
Kristelig Folkeparti og Venstre har i dag på denne talerstolen skrytt av at de nå har fått gjennomslag for at man
skal ha en utredning om hvem det er man skal ta imot. Jeg
kan ikke helt skjønne hva den utredningen skal føre til. For
det står jo i samarbeidsavtalen mellom regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre at det er de flyktningene med
størst inkluderingsbehov man skal ta imot. Da sier det seg
selv at de mest rammede flyktningene i Syria ikke akkurat
står øverst på lista over dem som har størst integreringsbehov. Nå har vi sett hva det forslaget betyr i praksis, derfor
kommer Arbeiderpartiet til å støtte Senterpartiets forslag,
for vi synes det er et godt forslag for å ivareta hensynene
til dem som trenger det aller mest.
I dag, den 20. juni, er Verdens flyktningdag. Tall vi fikk
i dag, viser at det ikke siden andre verdenskrig har vært
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flere flyktninger i verden. Dessverre har vi et storting og
en regjering som ikke er villige til å ta det nødvendige
ansvaret.
Margunn Ebbesen (H) [14:11:59]: Det som for NordNorge nærmest førte til et opprør i landsdelen da konsekvensene av den nye ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift som ble ratifisert av norske myndigheter
i mars, ble kjent, er nå, gjennom denne proposisjonen fra
regjeringen, snudd til en gryende optimisme.
Jeg er veldig glad for at et flertall i komiteen støtter opp
om den gode jobben som regjeringen har gjort i dette arbeidet, og at de støtter forslagene som regjeringen fremmer
gjennom denne proposisjonen.
Det er ikke tvil om at differensiert arbeidsgiveravgift er det mest omfattende distriktspolitiske virkemidlet i
Norge – og et av det viktigste. Ordningen er treffsikker og
svært viktig for næringsutvikling og bosetting i distriktene.
Det ble skapt unødvendig tvil om riktigheten av vedtakene som ble fattet, og hvorvidt regjeringen hadde håndtert
saken korrekt da den ble presentert i mars. Nå hersker det
vel ingen tvil – hos flertallet her på Stortinget i hvert fall,
Arbeiderpartiet inkludert – om at retningslinjene som ble
vedtatt av ESA 23. oktober i fjor, inneholdt bestemmelser
som innskrenker hvilken type virksomhet som kan motta
støtte etter regionalstøtteretningslinjene.
Den jobben som regjeringen har gjort etter at vi kom
inn i regjeringskontorene, viser at ved dialog og møter med
rette instanser – som EU-kommisjonen – har regjeringen
klart å få godkjenning for at flere virksomheter enn det
som var inntatt i det opprinnelige forslaget til vedtak fra
EU i juni i fjor, har kommet inn i ordningen.
Jeg hører i debatten her i dag at det fortsatt er representanter fra de rød-grønne partiene som ikke helt skjønte
hva de ikke gjorde mens de satt med makten for å påvirke
endringer hos EU-kommisjonen. De informerte heller ikke
Stortinget eller næringslivet om de endringene som ville
komme, og som var kjent allerede i juni i fjor.
Som stortingsrepresentant fra nord er jeg meget godt
fornøyd med at regjeringen i sin proposisjon til Stortinget
nå foreslår at de økte avgiftsinntektene skal føres tilbake
til de berørte regionene fullt ut. Dette kommer til uttrykk
både gjennom fribeløpsordning og kompensasjonsordning
og ikke minst gjennom et strukturfond til Nord-Norge på
1,6 mrd. kr for perioden fram til 2018. Det blir spennende
å se hvilke prioriterte infrastrukturtiltak som kommer som
følge av den nye ordningen.
Jeg er heller ikke i tvil om at regjeringen kommer til
å følge opp forslaget fra flertallet i komiteen om å følge
rettsutviklingen i EU/EØS nøye og så raskt som mulig vurdere om det er mulig å få gjennomslag for endringer i notifikasjonen i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Både Høyres og Fremskrittspartiets representanter fra
nord har hatt et sterkt påtrykk mot regjeringen for å jobbe
med dette og kommer til å følge nøye med i denne saken
framover.
Regina Alexandrova (H) [14:15:13]: Jeg ønsker å
nevne noen av prioriteringene som revidert budsjett bidrar
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til, bl.a. ytterligere økning av vår operative evne, med økt
tildeling til forsvarsbudsjettet.
Regjeringen øker Hærens bevilgning med 55 mill. kr.
Dette er en god nyhet for Brigade Nord. Brigadene er Hærens viktigste verktøy for å forebygge og håndtere sikkerhetspolitiske kriser i Norge og for å bidra til forsvar av
Norge og et forsvarssamarbeid med våre allierte i NATO.
Det er viktig at brigaden har et høyt operativt nivå, og at
avdelingene har nødvendig materiell og personell med god
kompetanse.
En økning i budsjettet vil bidra til å heve personellets
ferdigheter og kompetanse ved økt øving og trening. En
viktig og grunnleggende del av personellets ferdigheter er
bl.a. kompetanse til å håndtere avdelingsvåpen og personlige våpen. Dette gjelder øving og trening fra enkeltpersonnivå til kompaninivå og samtrening mellom avdelinger. Skyte- og våpentrening er grunnleggende ferdigheter
som kan skille mellom liv og død når man er ute i skarpe
internasjonale operasjoner.
Brigadens avdelinger skal øve mer, antall vervede og
avdelingsbefal skal økes og vedlikehold av Hærens materiell prioriteres for å sikre Hæren tilgang på relevant
materiell.
I tillegg gis Heimevernet en økning i budsjettet på 45
mill. kr. Pengene skal gå til innkjøp av personlig bekledning og utstyr til Heimevernets personell og derved øke
kvaliteten på øvingsvirksomheten. Heimevernet utgjør en
sentral del av vår militære og samfunnsmessige beredskap.
De bidrar til nasjonal sikkerhet og er en god og viktig samarbeidspartner for alle forsvarsgrener, i lag med allierte
styrker, og som støtte for politiet. De økte bevilgningene er
med på å modernisere HV i takt med utviklingen.
Forsvarets evne til å løse sine oppgaver er høyt prioritert
for Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen. Den økte bevilgningen vil styrke Heimevernets og Hærens operative evne
i tråd med langtidsplanen for forsvarssektoren. Dette innebærer at man når et høyere operativt nivå tidligere enn det
som var opprinnelig planlagt i 2014.
Kent Gudmundsen (H) [14:18:13]: Jeg vil starte med
å gi ros til regjeringen for det gode politiske håndverket i
saken om regional differensiert arbeidsgiveravgift. For vi
våknet brått, flere av oss, da sektorunntakene ble kjent. At
den rød-grønne regjeringen og tidligere kommunalminister Navarsete ikke fant grunn til å informere Stortinget og
ei heller påvirke EU-kommisjonen til å arbeide mot rådsbeslutningen, viser hvilken total kortslutning som må ha
funnet sted i arbeidet med denne saken de siste årene. Man
skulle anta at erfarne politikere skjønte hvordan europapolitikken utformes. At man ventet til den lå i ESA-systemet
før man startet påvirkningsarbeidet, er mildt sagt skremmende naivt. Det er derfor veldig godt nå å se et taktskifte
i europapolitikken. Vi har en regjering som forstår systemet, og hvor det jobbes langt mer aktivt. Vi har en regjering som har egen EU-minister, en regjering med statsråder og politisk ledelse i departementene som nå stadig drar
til Brussel for å ivareta norske interesser mot vårt viktigste
marked, Europa.
Arbeidet direkte mot EU-politikere og kommisjonen
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har som kjent gitt resultater, bedre enn hva man arvet, og
ikke uventet har ESA også nå nylig godkjent de nye retningslinjene som gledelig skjermer drosjenæringen, deler
av transportnæringen, bergverk og olje- og gassutvinning,
for å nevne noe. Etter innspill fra næringslivet har man i
tillegg tatt i bruk regelverket for bagatellmessig støtte så
langt det er tillatt. Resultatet er nå at langt flere bedrifter får tilbakeført krone for krone enn det man først antok
og fryktet. Dette begrenser avgiftshoppet med flere hundre millioner kroner, som vises direkte på bunnlinjen til
nordnorske bedrifter.
Ordningen med kompensasjon for økte kostnader, tjenestekontrakter, økning av nettolønnsordning og – ikke
minst – et eget infrastrukturfond på 1,6 mrd. kr fram mot
2018 kompenserer landsdelen krone for krone der regelverket ikke muliggjør direkte kompensasjon til bedriften.
Fortsatt er det likevel en rekke bedrifter som ikke kan
kompenseres fullt ut.
Det er et bredt flertall for videre arbeid med den opprinnelige ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift. Det
er en ubyråkratisk og treffsikker ordning, og i det videre
arbeidet håper jeg derfor at flere her i salen nå har forstått
at det er Europas politikere og politikkutformere som man
skal ha dialog med, ikke EU-byråkrater. Det blir som om
våre kommunepolitikere skulle kjempe for en lovendring
overfor Fylkesmannen, for senere å oppdage at det var de
folkevalgte på Stortinget, sammen med regjeringen, som
sto for dette arbeidet.
Jeg håper vi har lært, og jeg ser fram til det videre
arbeidet.
Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [14:21:23]: I dag begynner vi så smått å forstå at historia om Olav Digre har
vore forfalska. Olav Digre, som Kyrkja var rask til å døype
om til «den heilage», var i røynda ein tyrann. Det var den
nordnorske nasjonalhelten Tore Hund som stansa Olavs
herjingar. Motvillig leia han an i slaget på Stiklestad og
vann.
Kampen var i realiteten ein kamp om kontrollen med
ressursane i nord. Despoten Olav Digre måtte ha kontroll
med fisket og handelen med samar, finnar og russarar for
å skaffe kontroll over heile landet, og han strupte derfor
kornhandelen med valdelege middel i eit forsøk på å få
nordlendingane til å underkaste seg.
Tore Hund ville det annleis – det skulle vere nordlendingane som skulle bestemme framtida for landsdelen,
ikkje ekspansive krefter utanfrå.
Nesten tusen år etterpå er historia framleis like relevant.
Nord-Noreg har opplevd stor og etterlengta vekst i dei seinare åra. Utviklinga har kome som ei følgje av ei målretta
satsing og samarbeid mellom nordlendingane og den raudgrøne regjeringa.
Eit halvår inne i den blå regjeringas første statsbudsjett
ser vi ei heilt ny utvikling – ein heilt annan plan. Systematisk struper regjeringa Nord-Noreg gjennom auka arbeidsgjevaravgift, ein kommuneøkonomi med slagside mot
landsdelen, store kutt i regional utvikling og avvikling
av strategiske tillegg – ein skattepolitikk som kjem andre
delar av landet til gode. Målretta svekkjer dei fiskeria i
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nord gjennom endringar i leveringsforpliktingar, strukturering, kutt i program og tilskot og eit landbruksoppgjer
som hardt rammar det arktiske landbruket.
I dag behandlar vi kompensasjonen for auka arbeidsgjevaravgift, der det er uendeleg enkelt for regjeringa å late
som om det blir satsa, mens dei eigentlig ikkje gjer det. Ein
kan bake inn satsinga i allereie eksisterande planar.
I staden for satsing på det nordnorske vil regjeringa at
landsdelen skal bli ein åstad for petroleums- og mineralutvinning. Ein struper i nord for å presse fram ein desperasjon som seier ja til boring i våre mest sårbare område.
Planen vil ikkje berre gi færre arbeidsplassar og mindre
nordnorsk eigarskap totalt sett, det vil gjere Nord-Noreg
om til eit haustingsland for krefter utanfrå, der nordlendingane blir sette i baksetet.
For SV, som for Tore Hund, er målet det diametralt
motsette. Vi vil ha Nord-Noreg på nordlendinganes premissar, ikkje på premissane til oljeselskapa, reiarane eller
mineralselskapa.
Eg varslar motstand i nord.
Truls Wickholm (A) [14:24:26]: I valgkampen var
mantraet fra Høyre og Fremskrittspartiet at vi trengte en
ny og handlekraftig regjering. Vi fikk en ny regjering, men
hvor handlekraftig den egentlig er, synes jeg er vanskelig
å si noe om.
Den retorikken er tydeligvis lagt på hylla for en stund.
I debatten i dag har det gjennomgående vært noen andres
feil – noen andres ansvar. Regjeringen trenger ikke selv å
handle, for det er ikke deres skyld at det blir sånn som vi
nå opplever det. Det er regler, systemet eller Stoltenberg
som må bære ansvaret. Det må være deilig å styre når man
egentlig ikke trenger å ta noe ansvar.
Overføringen til barnehagene ble kuttet. Men når det
viser seg at regjeringens beregninger ikke holder stikk, velger den ikke å prioritere å rette opp egen feilberegning.
Unnskyld, president: Representanten Flåtten har avklart
tidligere i debatten at det ikke var regnet feil. Høyre er jo,
som han sa, et kalkulatorparti, og det var systemet som var
feil. Men det handlekraftige kalkulatorpartiet klarte altså
ikke å regne seg fram til hvordan man skulle prioritere
mennesker foran systemet.
Også når man kommer til de syriske flyktningene, blir
det tydeligvis lett for regjeringens representanter å sitte
stille i båten. Det er ikke deres skyld. De trenger jo ikke
å prioritere oppholdstillatelse til mennesker som har fysiske spor etter den krigen de har vært utsatt for. Det er tross
alt et system som ligger der, som sier at de er på trygg
grunn. De trenger heller ikke å stemme for Arbeiderpartiets forslag om en Syria-milliard, for det har vært viktigere
å diskutere om dette dreier seg om et nytt prinsipp for budsjettering. Ja, det er godt vi ser hva handlekraft er i virkeligheten – på Verdens flyktningdag til og med – når vi vet at
det finnes 51,2 millioner flyktninger i verden, 33,3 millioner av dem internt fordrevne. Vi diskuterer altså her i hvilken beskaffenhet de skal være når de kommer. Selv ikke
der klarer regjeringen å vise handlekraft og si at dette er
feil, la oss gjøre det annerledes. Det hadde det stått respekt
av.
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Jeg mistenker at dette er prioriteringer, eller en måte å
drive politikk på, som sitter dårlig hos Kristelig Folkeparti og hos Venstre. Jeg synes vi har merket oss det i debatten. Mens Høyres og Fremskrittspartiets representanter har
vært opptatt av å presentere budsjettet og dagen som en
viktig dag som markerer en linje, et taktskifte og en retning
for på hvilken vei man skal fortsette med den nye regjeringen, har representantene fra Venstre og Kristelig Folkeparti hatt en annen tone. Da har det vært snakk om at det
virkelige merket, de ordentlige prioriteringene og den nye
veien først skal komme til syne når budsjettet legges til
høsten. Det blir spennende å se om det blir mer handlekraft
av denne fraværende typen, eller om det blir nye takter til
høsten.
Ketil Kjenseth (V) [14:27:33]: Representanten Trygve Slagsvold Vedum prøvde i sitt innlegg å gi inntrykk av
at det lukter svidd gummi og bremseklosser av Venstre og
Kristelig Folkeparti i samarbeidet med regjeringspartiene.
Punkteringen av det rød-grønne samarbeidet husker vi
fortsatt. En viktig årsak til havariet var manglende tillit
til den rød-grønne regjeringa innen helse- og sykehuspolitikken. Slagsvold Vedum tyr til faktafeil fra talerstolen
og hevder at Venstre tidligere i uka stemte for å legge ned
Rjukan sykehus. Venstre stemte faktisk med Senterpartiet,
SV og Miljøpartiet De Grønne om at lokalisering av akuttog fødetilbud må bli en del av nasjonal helse- og sykehusplan, og ikke ta fra Stortinget mulighet til å mene om
sykehusstruktur inntil vi har vedtatt nasjonal sykehusplan.
Når det gjelder lokalsykehus og akutt- og fødetilbud,
forstår jeg at Senterpartiet har et markeringsbehov, og de
får en kjærkommen anledning med Rjukan. Men i den rødgrønne regjeringsperioden er 13 lokalsykehus, akutt- og/
eller fødetilbud lagt ned. Det må være en del av en CVetter
åtte år i regjering som Senterpartiet har et akutt behov for
å vri seg unna.
Fakta i Sykehus-Norge nå er at det er arven etter
den rød-grønne regjeringas foretaksvelde og mangel på
en sykehuspolitikk forankret i Stortinget vi nå sliter med.
Utviklingsplanen for Rjukan og Kragerø sykehus er et
eksempel på dette. Mer nærliggende for representanten
Slagsvold Vedum og meg selv er situasjonen i Sykehuset
Innlandet i Hedmark og i Oppland. I fjor ble avdeling 1B,
en stor spesialavdeling for langvarige og alvorlig psykisk
syke, ved Reinsvoll sykehus i Oppland, avviklet. Etter ti
år med oppbygging av spisset satsing på bipolare lidelser
begrunnet Sykehus Innlandet avviklingen med at det var
i tråd med såkalte nasjonale retningslinjer, dvs. politiske
prioriteringer. Nå skal Helse Sør-Øst – som Sykehuset Innlandet er en del av – kjøpe slike tilbud for 440 mill. kr.
Alle de dyktige ansatte i det offentlige tilbudet på Reinsvoll, som nå er spredt for alle vinder, og alle pasienter og
pårørende som kjempet for tilbudet der, skjønner at dette
framstår som en dårlig innstilt politisk karusell. Mange i
Vestoppland rister nå oppgitt på hodet, ikke minst når vi
ser at Elverum har posisjonert seg i løpet av det siste året
med privat tilbud, og at noe av tilbudet som ble avviklet ved
Reinsvoll, er flyttet til Sanderud sykehus i representanten
Slagsvold Vedums hjemkommune Stange.
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For Venstre er kontrasten ganske stor mellom en rødgrønn flertallsregjering, og hvor partiene bare hadde innflytelse på eget partis departementer, og en blå mindretallsregjering som er avhengig av Venstre og Kristelig Folkeparti.
Nå får vi debatten om prioriteringene i Stortinget – ikke
rundt om på ulike bakrom.
Vi ser også forskjellen på en helseminister fra Arbeiderpartiet, som kjørte foretakene foran seg, og en helseminister fra Høyre, som faktisk tør å ta et aktivt politisk
ansvar.
For regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre
har det vært viktig å sørge for økte ressurser til å sikre både
økt kapasitet og mer kompetanse for å behandle alvorlig
psykisk syke. Når det gjelder Helse Sør-Østs valg om å
kjøpe økt kapasitet i form av private plasser, er det et valg
de selv må stå inne for. De økte midlene har ikke med seg
et stempel fra regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti
om at de må brukes bare på private eller ideelle aktører. De
kan også brukes til å bygge opp tilbud i egen regi.
Kent Gudmundsen (H) [14:30:53]: Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen investerer i kunnskapssamfunnet.
Det er veldig gledelig å se taktskiftet vi sammen med samarbeidspartiene nå har fått til på vegne av kompetansesamfunnet.
I denne sammenhengen vil jeg trekke fram den store
satsingen vi har på etter- og videreutdanning av lærere. Sju
av ti medlemmer i Utdanningsforbundet har ytret ønske
om videreutdanning. I vår så vi resultatet av satsingen og
ønsket fra lærerne: 7 000 søknader – og 4 300 innvilget fra skoleeierne. Dette er historiske tall og en utvikling
som viser at dagens regjering har truffet veldig godt med
tilrettelegging av ordningen.
Høyere vikarsatser og innretningene som dette gir, har
faktisk dekket de faktiske kostnadene man har hatt. I tillegg har staten økt sin andel og dermed dempet presset på
norsk kommuneøkonomi.
I tillegg har vi fjernet egenandelen for dem som tar
videreutdanning i realfag.
Med ytterligere satsing i revidert nasjonalbudsjett får
nå om lag 3 550 lærere tilbud om videreutdanning.
Vi skal satse videre. Målet skal bli en normaltilstand der
fortløpende kompetansepåfyll vil bli en del av skolehverdagen.
I tillegg vil jeg tekke fram gjennomføring av støtte til
PC for dem med lese- og skrivevansker. Dette er en ordning som helt uforståelig ble fjernet av de rød-grønne i
2010 – til stor protest fra foreldre, elever og ikke minst
Dysleksi Norge. Jubelen var tilsvarende stor fra flere da
vi fulgte opp vårt valgløfte og sikret gjeninnføring av en
viktig ordning for en svak elevgruppe. Grunnleggende ferdigheter i å lese og skrive er helt avgjørende for videre
skolegang. Det forstår dagens regjering, statsminister og
kunnskapsminister.
Norsk konkurransekraft er avhengig av vår evne til nyskaping og kompetansebygging. Norge kan ikke konkurrere på lønn alene. Derfor er det også flott at man ytterligere
styrker grunnfinansieringen til universitets- og høyskole-
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sektoren med 50 mill. kr og styrker ordningen for resultatbasert omfordeling og kobling opp mot EU-forskning.
Norske forskere må strekke seg mot toppmiljøene i Europa. Skal vi lykkes, må vi bryne oss på de beste i Europa. Vi
må samarbeide om prosjekter, og vi må styrke vår forskningsinnsats mot internasjonale og europeiske institusjoner.
Regjeringen og samarbeidspartiene har lovet en styrking av norsk konkurransekraft og bygging av kunnskapssamfunnet. Det viser nå at vi leverer.
Steinar Gullvåg (A) [14:34:04]: For vel et år siden
stundet det mot valg. Da løp daværende leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, nåværende arbeids- og
sosialminister, Robert Eriksson rundt og snakket om et
pensjonsran. Daværende stortingsrepresentant, nåværende
kommunal- og fornyingsminister, Jan Tore Sanner fortalte pensjonistene at hans parti ville reversere skatteomleggingen fra 2011, der to tredjedeler av landets pensjonister, altså de med lave og middels pensjonsinntekter, fikk
skattelettelser, og de med høye inntekter fikk en viss
skatteskjerpelse.
Jeg kunne ikke høre at finansminister Siv Jensen i sitt
innlegg tidligere i dag nevnte skattelettelser til pensjonistene blant de tiltak som regjeringen akter å gjennomføre. Jeg har heller ikke hørt at arbeids- og sosialministeren
har omtalt pensjonsranet etter regjeringsskiftet sist høst.
Derimot har jeg registrert at arbeids- og sosialministeren
har gjennomført årets drøftinger med pensjonistorganisasjonene, og der sørget for en forlengelse av pensjonsranet
gjennom en avkortning på 0,75 pst. i forhold til gjennomsnittlig lønnsutvikling for lønnstakerne her til lands. Uten
å fortrekke en mine fortsetter arbeids- og sosialministeren
å forvalte en drøftingsordning han ikke bare er imot, men
som han har betegnet som et rent ran.
Jeg har naturligvis en viss forståelse for at Fremskrittspartiet med en tilslutning på 16 pst., neppe har kraft nok til
å reversere et pensjonssystem som alle andre partier er for,
selv om det var akkurat det man forsøkte å innbille velgerne sist høst. Derimot var både regjeringspartiene og støttepartiene fast bestemt på å reversere skatteomleggingen.
Som en av dem som etter årsskiftet tilhører den pensjonistgruppen som i så fall kan imøtese en viss skattelettelse, er
jeg naturligvis interessert i å høre når denne omleggingen
kommer.
I regjeringserklæringen fra i fjor høst kom Høyre og
Fremskrittspartiet til enighet om at det er urimelig at pensjonen til ektefeller og samboende pensjonister reduseres
med 15 pst. i forhold til enslige pensjonister. Derimot er
det ganske rimelig at ektefeller og samboende avkortes
med 10 pst. for den åpenbare fordelen de har av å leve sammen. Spørsmålet er naturligvis hvor lenge landets pensjonister må leve med denne urimeligheten. Jeg vil ikke bli
spesielt overrasket om vi i beste fall må vente til revidert
nasjonalbudsjett for 2017, eller mest trolig til statsbudsjettet for 2018 – like før regjeringsskifte.
Erlend Wiborg (FrP) [14:37:22]: Jeg skal i likhet med
Steinar Gullvåg snakke om Fremskrittspartiets politikk.
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Jeg kan også berolige Steinar Gullvåg med at Fremskrittspartiet var imot det berømmelige pensjonsforliket, og vi er
fortsatt imot det. Men som Gullvåg selv var inne på, fikk
Fremskrittspartiet 16,3 pst., og vi registrerer at det er et
flertall i Stortinget for pensjonsforliket.
Han nevnte også den berømmelige avkortningen for
gifte og samboende pensjonister. Fremskrittspartiet, i motsetning til representanten Gullvåg og Arbeiderpartiet,
mener at avkortningen er usosial og gal. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå har fått gjennomslag for å begynne
nedtrappingen av denne usosiale avkortningen fra 15 pst.
til 10 pst. Det skal bli spennende å se hva Gullvåg og Arbeiderpartiet faktisk gjør når regjeringen senere kommer
til å fremme forslag om dette.
Når man sitter og hører på debatten, gjør man seg noen
refleksjoner. Flere av oss husker den rød-grønne regjeringen snakket om at man ikke skulle snakke Norge ned. Men
når man hører debatten, får man inntrykk av at det nesten
er et ragnarok i Norge, og at alt går gal vei. Politikken er
kanskje sånn at opposisjonen til enhver tid skal peke på
som er galt. Jeg tror kanskje det hadde gavnet debatten litt
om man hadde tatt inn over seg at vi nå snakker om en revidering av et budsjett, der vi retter opp og følger med med
hensyn til hvilke tiltak som fungerte og hvilke som ikke
fungerte.
Men regjeringen holder det den lover. Vi gikk til valg
på å redusere skatter og avgifter. Det har vi gjort. Regjeringen har fjernet arveavgiften. Vi har økt byggingen av vei
og jernbane. I dag gjeninnfører vi bompengerabatten, som
er meget viktig for flere innbyggere i Norge – spesielt i mitt
hjemfylke, Østfold, der den rød-grønne regjeringen delvis
ønsket å delvis forby bompengerabatter. Vi gjeninnfører
dette.
Representanten Dag Terje Andersen tok opp arbeidspolitikken og advarte mot den. Akkurat arbeidspolitikken er
ett av de viktigste områdene for regjeringen. Vi vet at vi har
over 600 000 nordmenn i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet. Mange av dem er funksjonshemmet. I en
undersøkelse sier 80 000 funksjonshemmede at de ønsker
å arbeide, og de mener at de kan arbeide bare det blir bedre
tilrettelagt for dem.
Da er jeg veldig glad for at regjeringen har økt antall tiltaksplasser for folk med nedsatt funksjonsevne, men ikke
minst er jeg glad for det regjeringen nå sender ut på høring: at vi ønsker å skape et mer fleksibelt arbeidsliv der vi
sørger for at døren inn til arbeidslivet er videre og bredere, sånn at flere mennesker kan få arbeid og dermed bidra
med den kapasiteten de har.
Øyvind Korsberg (FrP) [14:40:47]: I saken om differensiert arbeidsgiveravgift har Stortinget vist seg fra sin
beste side. Stortinget har handlet raskt, og handlet godt, i
en sak som har vært – og for så vidt er – under utvikling
hele tiden. Stortinget har altså brukt det handlingsrommet
som lå der, for å få til et godt resultat, og det har Stortinget
fått til.
Det er interessant å registrere den enigheten som
er mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet, som synliggjøres i innstil-
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lingen. Jeg er veldig glad for at det er en så bred politisk enighet, som støtter regjeringen i det arbeidet som har
vært gjort, og videre i det arbeidet som skal gjøres i denne
saken.
Derfor er det også interessant å registrere SVs og – spesielt – Senterpartiets posisjon i saken. Jeg registrerer iallfall at det er full splid mellom de rød-grønne, der Arbeiderpartiet er på den ene siden og SV og Senterpartiet på
den andre. Det er altså uenighet både om den historiske
beskrivelsen i saken og om de mulighetene som ligger der
framover.
Hvem som har gjort hva og når i denne saken, har vært
et tema både i dag og tidligere. Arbeiderpartiet synes det
er mest interessant å vite hva som har skjedd fra oktober i
fjor og fram til nå. Senterpartiet og SV ber seg i realiteten
fritatt for de faktiske forhold i saken og prøver å fortrenge
at de har sittet i regjering, og at de har sovet på vakt.
Jeg synes statsråd Helgesen hadde et meget godt innlegg, både når det gjaldt å beskrive det regjeringen har gjort
i saken, og ikke minst også de faktiske forhold. Det Helgesen kunne vise til i sitt innlegg, er at denne saken begynte
å rulle allerede i 2012, og ikke minst viste han til det som
skjedde i august i fjor, i 2013, da regjeringen var orientert
om hva som kom til å bli regelverket. Ingenting skjedde fra
den rød-grønne regjeringens side, og det er interessant å ta
med seg.
Til slutt registrerer jeg at Martin Henriksen kritiserer
denne regjeringen for ikke å ha noen kurs og ikke ville i
noen retning. Rigmor Aasrud sier derimot at denne regjeringen har en blå-blå retning. Det kunne være interessant
om Arbeiderpartiet til syvende og sist klarte å bestemme
seg for hva de skal kritisere denne regjeringen for – om den
enten er blå-blå og har en blå-blå retning, eller om det er en
regjering som ikke har retning noen plass.
Stefan Heggelund (H) [14:44:08]: Det er med en viss
undring jeg har hørt på innleggene til de rød-grønne. Det er
med forbauselse vi må konstatere at Arbeiderpartiet nekter å svare på hvem som skal få høyere skatt med deres
politikk. Det viser en mangel på en definert politikk, og
man burde kunne forvente noe annet av landets største
opposisjonsparti.
Det er med forbløffelse jeg hører Arbeiderpartiet snakke om permitteringsreglene som om de skulle være statiske, som om de aldri er blitt tilpasset arbeidsmarkedet
tidligere. Og det er pussig at representanten Dag Terje Andersen, som jeg har lært å kjenne som en klok mann i arbeids- og sosialkomiteen, ikke er i stand til å se at moderate
endringer i arbeidsmiljøloven er nødvendig i en situasjon
der enkelte melder seg ut av fagforeninger for å kunne
avtale turnus lokalt.
Så kan man legge det sammen med deres motstand
mot normerte sykmeldinger – en ordning man vil ha for å
unngå store fylkesvise forskjeller i sykmeldingsperioden,
og som kan få sykefraværet ned – og deres motstand mot et
forsøk med at man etter seks måneders sykmelding skal få
en ny medisinsk vurdering av en annen lege, nettopp fordi
vi kjenner konsekvensene av å gå sykmeldt for lenge. Dette
kommer altså i en tid hvor vi vet at sykefraværet i Norge
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er høyt når man sammenligner med internasjonale tall, og
det kom en rapport om det senest i går.
Men det forteller oss noe om de rød-grønne. De er systemforsvarere selv når de er i opposisjon. Vi har fått et ordskifte der debatt om nye ideer blir til at de tre partiene som
satt i regjering i to perioder, er mest opptatt av å forsvare
det de gjorde da de satt i regjering. De vil forsvare sine ordninger, sine systemer. Jo da, de holder store taler med enda
større ord. De får det til å høres ut som de har visjoner og
vyer, men det er forsvarere de er.
Det er ganske forstemmende, for det sier noe om hvilket syn man har på samfunnet. Det sier noe om hvordan
man ser på sine egne handlinger. De rød-grønne partiene
ser på det de gjorde da de satt i regjering, som en fasit, som
noe som skal ha to streker under. Det betyr at de rød-grønnes bidrag i denne debatten – i skattepolitikk, i arbeidslivspolitikk – er blitt redusert til et eneste stort intet. Det er
tomt, det er hult, og det er blottet for innhold. Det er ganske
synd.
Elin Rodum Agdestein (H) [14:47:24]: Det har vært
nokså spesielt å registrere representanter fra de tidligere
rød-grønne regjeringspartiene i debatten i dag, og de angrepene som er blitt framført mot regjeringen, om dårlig håndtering av saken om differensiert arbeidsgiveravgift – og det så lenge den rød-grønne regjeringen beviselig
forholdt seg så passivt som den gjorde da den satt med ansvaret i fjor. Det kan man ikke fraskrive seg ansvaret for,
heller ikke snakke seg bort fra.
Representanten Slagsvold Vedum fra Senterpartiet sa at
Senterpartiet aldri godtok endringene. Ja vel, hvorfor snakket man ikke da med EU? EU-kommisjonen la ut utkastet
til endringer i god tid, et halvt år før de ble vedtatt. Det er
uheldig – og det er en lærdom i det, som statsråd Helgesen
sa – at man ikke engasjerte seg da det fortsatt var mulig å
påvirke utformingen av regelverket.
Daværende kommunalminister sa i debatten etter EU-/
EØS-redegjørelsen nå i mai at hun var kjent med sektorunntakene for samferdsel, men at hun ikke fant det naturlig å informere Stortinget om det, og at hun etter dialog med ESA mente at dette ville ordne seg. Dette er etter
vår mening en altfor defensiv holdning. Den forrige regjeringen diskuterte med ESA, men ikke med EU. Det er
altså ingen holdepunkter for at det var holdt noen politiske møter mellom den rød-grønne regjeringen og EU-kommisjonen om dette temaet. Om det skulle ha vært sånn, har
det ikke vært dokumentert.
Vi er glade for at vi har en ny regjering med en helt
annen europapolitikk. Den nåværende regjeringen gjør
jobben. Den diskuterer med EU, og det er den riktige
arenaen for å ivareta Norges interesser.
Når det gjelder sentralisering, som flere fra Senterpartiet har vært inne på, har jeg merket meg at det var smått
med mottiltak da Senterpartiet satt i regjering, f.eks. når
det gjaldt utflytting av statlige kompetansearbeidsplasser.
Her har Høyre andre og langt bedre resultater å vise til. Vi
er opptatt av å føre en politikk som gir vekst og utvikling i
hele landet gjennom virkemidler som sikrer næringslivets
konkurransekraft.
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Mazyar Keshvari (FrP) [14:50:10]: Konflikten i
Syria, som startet i 2006, har bidratt til en av de største
humanitære katastrofene i nyere tid. Det anslås at et sted
mellom 160 000 og 200 000 mennesker er drept. Det er
6,5 millioner mennesker som er internt fordrevet i Syria,
og 2,8 millioner mennesker som er flyktninger i nærområdene.
Nettopp derfor har regjeringen og stortingsflertallet bidratt, gjennom å ta imot rekordmange syriske flyktninger
til Norge. Vi er det landet i Europa som tar imot flest syriske flyktninger, med tanke på antall – Sverige er det landet som tar imot flere, med 1 200 mennesker, og de er nesten dobbelt så mange som oss – men også med tanke på
hvor mange innbyggere vi har i Norge. Vi har også bidratt
med drøyt 1 mrd. kr i løpet av de 8 månedene den nye
regjeringen har hatt sitt virke.
Jeg reagerer derfor veldig sterkt på den framstillingen
enkelte opposisjonspartier har kommet med. Det har aldri
vært slik at Norge har tatt imot 2 000 syriske flykninger, og
at det har blitt halvert under den nye regjeringen. Det har
aldri vært vedtatt noe sted at man skal ta imot 2 000 syriske flyktninger. Det var noe regjeringspartiene kom på først
da de var på vei ut av regjeringskontorene.
Det vi har gjort hittil, betyr ikke at vi ikke både kan og
skal gjøre mer for menneskene i Syria, som befinner seg i
en veldig vanskelig situasjon, som befinner seg i en katastrofe. Men det går ikke an å framstille det slik – etter at
man selv har sittet åtte år i en flertallsregjering og ikke løftet så mye som en finger for menneskene i Syria – og stå på
Stortingets talerstol og skulle være moralsk overlegen alle
andre. Det nytter ikke å forsøke å framstille det som om vi
andre, mennesker som er like opptatt av, like frustrert over,
like lei seg over katastrofen i Syria, er mer opptatt av taxfree-kvoter enn av menneskene i Syria. Jeg synes det er et
til dels patetisk skue, det spillet enkelte i opposisjonen har
satt i gang rundt dette. De burde tenkt seg om, de burde tatt
seg sammen og tenkt over hvordan dette oppfattes der ute.
Denne regjeringen – stortingsflertallet – har bidratt mer
enn noen for innbyggerne i Syria. Jeg synes at partier som
Sosialistisk Venstreparti, som er veldig høyt på banen, bør
gå noen runder med seg selv om hvorfor de ikke løftet
en finger fra 2006 til 2013, da de satt i en flertallsregjering, før de begynner å komme med den typen usaklige
beskyldninger mot andre.
Ingrid Heggø (A) [14:53:08]: Eg hadde ikkje tenkt å
bidra til å forlenga denne debatten så veldig mykje. Etter at
eg har høyrt dei tre siste innlegga, er det nummeret før eg
ombestemmer meg – det må eg berre seia.
Grunnen til at eg bad om ordet, var at eg vil påpeika ein
glipp som har oppstått i komiteen. Ved ein feil er det ikkje
registrert at Arbeidarpartiet og Senterpartiet skulle ha støtta merknadene frå SV og Kristeleg Folkeparti på side 112,
under post 5.9.1, om rekenæringa, som lyder:
«Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og
Sosialistisk Venstreparti ber regjeringen om å se på mulige tiltak og virkemidler på kort sikt, herunder tilgang
på råstoff, for å sikre driftsgrunnlaget til den gjenværende rekeindustrien i Norge.
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Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti etterlyser handlekraft fra regjeringen for å sikre viktige næringer i Nord-Norge. Dette medlem mener det er
av nasjonal betydning å sikre rekenæringens tilstedeværelse og økonomi i nordområdene. Årlig rekefiske i
Barentshavet er under 1⁄3 av anbefalt TAC (Total Allowable Catch) på 60 000 tonn. Kombiflåten, som tidligere dannet ryggraden i det norske rekefisket, er i stor
grad oppstrukturert på torsk/hvitfisk, og interessen for
å fiske reker blant den norske flåten er lav. Dette medfører problemer med å sikre nok råstoff til deler av industrien og kan hindre vekst og ny utvikling i næringa.
Dette gjelder særlig en av de to gjenværende industriaktørene, som beskriver situasjonen som prekær. Det er
behov for umiddelbare tiltak som vil bedre situasjonen
for hele rekenæringa både på hav og land.»
Arbeidarpartiet og Senterpartiet støttar dette, og eg ber
om at det vert protokollert.
Lisbeth Berg-Hansen (A) [14:55:04]: Jeg har nå sittet
og hørt på den ene etter den andre med nordnorsk dialekt,
som har vært her oppe og skrytt hemningsløst av regjeringens arbeid med differensiert arbeidsgiveravgift. Jeg hørte
sågar representanten Margunn Ebbesen si at næringslivet
så optimistisk på situasjonen. Jeg må si at jeg er glad for at
det nå ikke skal være møter på Stortinget på en stund, og
jeg anbefaler opptil flere representanter å besøke de berørte bedriftene og få kalibrert virkelighetsoppfatningen sin
en smule.
Så er det flere som har tatt Arbeiderpartiets standpunkt
til inntekt for stor støtte til regjeringens arbeid og forslag.
Når Arbeiderpartiet i dag stemmer i lag med regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti, er det nettopp fordi
vi har fått disse partiene med på flere viktige grep. Jeg vil
igjen rose de partiene for å ha gått konstruktivt inn i dette.
Det fortjener næringslivet, som er rimelig hardt rammet av
dette – ikke minst det at regjeringen nå må ta nye runder i
Brussel for å ta i bruk det EØS-rettslige handlingsrommet,
som flere har pekt på. Aller tydeligst har NHO pekt på det,
og det er en organisasjon som i hvert fall regjeringspartiene
bør lytte til.
Jeg vil referere litt fra NHOs pressemelding fra tidligere, da denne saken eksploderte i mars:
«NHO mener at EUs retningslinjer for regionalstøtte ikke gjør det påkrevet å unnta transportsektoren fra
ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.
NHO og landsforeningene innen transport har fått
utredet om innholdet i EUs regionalstøtteregler nødvendiggjør den begrensningen som er lagt inn på transport. Konklusjonen er at det ikke er nødvendig.»
Så sier NHO videre:
«NHO viser også til at norske myndigheter helt frem
til 24. februar 2014 var av samme oppfatning, slik det
blant annet kommer frem i finansministerens svar på
skriftlig spørsmål i Stortinget.»
Så når representanter for nordnorsk næringsliv nå har
gått ut og sagt at de ser litt lysere på situasjonen, er det
jo nettopp med bakgrunn i de vedtak som blir fattet her
i denne sal i dag, og ikke minst den beskjeden som går
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til regjeringen om å kvalitetssikre tall og effekter, slik at
vi faktisk vet hva slags tiltak som treffer de forskjellige
bedriftene.
Igjen: Vi er absolutt ikke i mål, og jeg synes faktisk at
vi av hensyn til de berørte bedriftene, nå bør konsentrere
oss om dem, og prøve å gjøre denne situasjonen så god som
overhodet mulig.
God sommer!
Karin Andersen (SV) [14:58:16]: I går meldte NTB
at Jordan stenger grensene sine for flyktninger fra Syria.
Vesle Libanon, som er like stort som mitt hjemfylke, Hedmark, og har fire millioner mennesker, har tatt imot over
en million flykninger. I Irak, som tar imot mange, er det
krig og krise – vi ser det på tv hver dag. Tyrkia har tatt
imot mange. Det er situasjonen i disse nærområdene som
nå er så kritisk, og fullt ut er sammenlignbar med den situasjonen som var i nabolandene rundt Kosovo, da Stortinget – mot kun Fremskrittspartiets stemmer – den gangen
tok imot 6 000.
SV har fremmet forslag, som ble nedstemt for noen
uker siden, om å ta imot inntil 5 000. Det er heller ikke et
høyt tall. SV fremmet, da vi satt i regjering, forslag om å
ta imot langt flere enn det denne regjeringen vil ta imot.
Denne regjeringen har måttet bli tvunget av stortingsflertallet til å ta imot noen flere.
Situasjonen eskalerer for hver eneste dag. Det er dette
som er alvoret i denne saken. Flyktninghjelpen ber oss
om å ta imot flere. Amnesty har vært ute på plassen her
i dag, og stortingspresidenten tok imot beskjed om at vi
må ta imot flere. FN sier at vi må ta imot flere. Det er en
akutt situasjon, som eskalerer fra dag til dag og fra time til
time – og så er representantene fra Fremskrittspartiet opptatt av hva SV gjorde i regjering for flere år siden. Det er
ikke det alvor som denne saken fortjener. Dette skjer nå.
Norge er et av de rikeste land i verden, vi kan ta imot flere,
og vi kan hjelpe mer i nærområdene.
Forrige gang jeg var oppe her, siterte jeg daværende
stortingsrepresentant Inge Lønning fra Høyre, som sa at
under Kosovo-krigen var det bare ett parti som hadde samvittighet til å stemme nei når situasjonen var så akutt. Dessverre ser det i dag ut til at det er et flertall i salen som har
det.
Men jeg ville håpe at presidenten nå kunne bruke sin
innflytelse til å formidle det budskapet som ble formidlet
ute på Løvebakken for noen timer siden, der Amnesty fortalte hva som skjer i praksis et sted i verden der det er krig
og krise, mens vi sitter her i verdens rikeste land og skal
vedta et budsjett og altså velger å bruke det handlingsrommet vi har, til å innvilge folk billigere taxfree-kvoter. Jeg
skjems!
Margunn Ebbesen (H) [15:01:23]: Representanten
Berg-Hansen påstår at vi ikke ser alvoret, og at vi sier at
det er «optimisme». I mitt innlegg presiserte jeg at det var
en «gryende optimisme», og det er stor forskjell på «gryende optimisme» og «optimisme». Men skal den gryende
optimismen blomstre, er det viktig at vi politikere legger
grunnlaget for at den kan blomstre – og ikke svartmaler
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mer enn det man har gjort, og skaper en krisestemning i
Nord-Norge.
Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen tok hansken. Den
hansken tok ikke den rød-grønne regjeringen da de satt
med makten og muligheten til å gjøre noe. Det hadde vært
flott om de hadde gjort det, så hadde vi kanskje unngått den
krisestemningen som saken egentlig var preget av i mars.
Nå er det gjort mange gode grep fra regjeringens side. Regjeringen har tett dialog med ESA og med EU, det kommer den også til å ha i fortsettelsen, og jeg er trygg på at
alle steiner vil bli snudd for å få til en god løsning på denne
saken videre framover.
Jeg tar på alvor at vi har et rikt næringsliv i Nordland
og i Nord-Norge. Det næringslivet har muligheten til vekst,
og det er vi som skal gi dem muligheten. Det gjør vi ved å
tro på dem og vise dem at vi tar dem på alvor. Jeg har snakket med mange i næringslivet i Nord-Norge – og ikke bare
de store aktørene, men mange av de små aktørene, som vi
nå har reddet med den kontakten regjeringen har hatt inn
mot EU. Dem har vi reddet. De får sine gode løsninger i
de kompenserende tiltakene som regjeringen har lagt fram
i denne proposisjonen.
Presidenten: Representanten Kent Gudmundsen har
hatt ordet to ganger før og får ordet til en kort merknad,
begrenset til ett minutt.
Kent Gudmundsen (H) [15:03:20]: Representanten
Henriksen etterlyste retningen til denne regjeringen i nordområdepolitikken. Retningen er at vi satser, retningen er at
vi investerer i nord, i nordområdene, i landsdelen.
Jeg vil minne Stortinget om at denne regjeringen allerede har brukt godt over 1 mrd. kr ekstra til riksveiprosjekter
i nord – fra Helgeland sør i landsdelen til Kirkenes i nordøst. I tillegg har man brukt 260 mill. kr mer på fylkesveiene. Man varsler ytterligere økning til neste år. Det er varslet
150 mill. kr i næringslivssatsing over Utenriksdepartementets budsjett til Innovasjon Norge, vi har åpnet for mer oppdrettsaktivitet, petroleumstrykket er høyt, og i tillegg har
vi gitt grønt lys for mineralsatsing. Så denne regjeringen er
villig til å ta landsdelen i bruk – ikke verne den. Vi går fra
«ordområdepolitikk» til nordområdepolitikk!
Mazyar Keshvari (FrP) [15:04:32]: Representanten
Andersen fra SV var inne på den vanskelige situasjonen
som også nabolandene befinner seg i, og det er jo nettopp
derfor vi har bidratt så betydelig. Når en så stor katastrofe inntreffer, er det viktig å kunne konsentrere ressursene
slik at man kan hjelpe flest mulig mennesker. Kostnaden
med de 1 000 flyktningene man tar imot i Norge, er anslått
å være rundt 155 mill. kr årlig. For den samme summen
kunne man hjulpet 26 000 mennesker i nærområdene. Det
vil si at for den samme ressursbruken som man kan hjelpe
1 000 mennesker med her, kunne man hjulpet 26 ganger
flere mennesker i nærområdene. Men vi har ikke sagt at det
skal være enten – eller. Vi gjør jo faktisk begge deler: Vi tar
imot et betydelig antall flyktninger fra Syria, og vi gir betydelig økonomisk hjelp til humanitære formål i Syria og
nærområdene.
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Jeg synes det er helt legitimt å ha ulike meninger og
oppfatninger om antall flyktninger fra Syria og alt mulig
annet – det er ikke det jeg har problemer med. Det jeg ikke
finner meg i, under noen som helst omstendigheter, er å
få menneskesynet mitt trukket i tvil av politikere som ikke
foretok seg noen verdens ting da de hadde anledning selv.
Representanten Andersen var inne på at man er nødt til å
ta hensyn til at saken eskalerer og ting utvikler seg raskt.
Det er riktig: Konflikten i Syria har utviklet seg fra 2006
og fram til den katastrofen det er i dag, og da hadde jo
både Arbeiderpartiet, SVog Senterpartiet en mulighet til å
bidra og gjøre noe mer. De lot være å gjøre det. Det er et
valg de har tatt, det er et valg de må stå for. Men de kan
ikke deretter komme og moralisere over andre mennesker
og framstille det som om vi er mer opptatt av taxfree-kvoter enn av mennesker som lider. Det er en uverdig måte å
debattere på. Så når representanten Andersen sier at hun
skjems, så skjønner jeg godt det. Hun har god grunn til
det.
Presidenten: Representanten Lisbeth Berg-Hansen er
saksordfører i saken om den differensierte arbeidsgiveravgiften og får derfor 3 minutter – hvis det er det som er
temaet?
Lisbeth Berg-Hansen (A) [15:06:54]: Det er det definitivt, president!
Jeg var nok litt kjapp med å ønske god sommer i stad,
for representanten Margunn Ebbesen fikk meg altså til å ta
ordet igjen. Når hun sier at flere blir reddet av den fribeløpsordningen – ja, hvem er det som blir det? Det er jo nettopp det vi mangler kunnskap om. Regjeringen sier f.eks. at
så godt som hele transportnæringen blir «reddet» – hvis jeg
skal bruke det ordet – av den. Nei, sier jeg nå, det blir den
ikke, for der er fribeløpet lavere. Dette må vi ha kunnskap
om.
Et annet eksempel, som ikke har vært nevnt i det hele
tatt, er transport på sjø. Der er jo nettolønnsordningen pekt
på. Ja, men hvem treffer den? Vi vet at ganske mange av rederiene allerede har nådd taket i nettolønnsordningen. Når
ikke det taket blir hevet, ja, så får de jo ingen nytte av nettolønnsordningen – selv om det blir lagt inn mer penger. Men
vi vet heller ikke hvem det treffer, og hvordan det treffer.
Så ja: Arbeiderpartiet tar bedriftene, næringslivet, på
største alvor, og det er nettopp derfor det har vært så viktig
for oss å få mer tid til å se på kompenserende tiltak. Men
det aller, aller viktigste er å få tatt i bruk det handlingsrommet som faktisk finnes i Brussel, og der ser jeg fram til
at regjeringen kommer tilbake hit så snart som overhodet
mulig.
Da er det jo godt at Brussel ikke tar ferie ennå, der
skal det jobbes en måned til. Og vi skal ikke plage statsrådene hit til Stortinget på en stund, så her er det bare å
komme i gang – og det skjønte jeg at europaministeren allerede er. Det kan godt være lurt å ta med seg flere på den
jobben.
Da ønsker jeg god sommer – både til oss og til dette næringslivet, som nå har 14 dager på seg til å implementere
et meget krevende regelverk.
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Snorre Serigstad Valen (SV) [15:09:10]: Det første
den rød-grønne regjeringen gjorde da den tok over i 2005,
var å øke antallet kvoteflyktninger. Det var en kampsak
under valgkampen i 2005. Der sto SV, Arbeiderpartiet og
Senterpartiet på den siden som ville øke antallet kvoteflyktninger, og Fremskrittspartiet argumenterte hardt imot.
Jeg har lyst til å sitere Ibsen for representanten Keshvari:
Der ute, under det skinnende hvelv, mellem menn
det heter: «Mann, vær deg selv!» Her inne hos oss
mellem trollenes flokk det heter: «Troll, vær deg
selv – nok!»
Det er nå engang slik at det er en krise i Syria som har
utløst mer enn 6 millioner flyktninger, og 2,5 millioner av
de flyktningene er på flukt ute av Syria. Jordan har tatt imot
hundretusenvis, og Libanon har tatt imot hundretusenvis.
Nå stenger de etter hvert grensene, for de klarer ikke å ta
imot flere.
Denne regjeringen mener at heller ikke vi kan ta imot
flere nå. Vi har ikke råd til det.
Jeg vet ikke hvor Keshvari henter sine argumenter fra.
Det var ingen borgerkrig i Syria i 2006, men det var
det i fjor, og allerede da var flyktningkatastrofen verdens
største. Da foreslo de daværende regjeringspartiene å øke
antallet kvoteflyktninger for å ta imot flere syrere. Det var
Fremskrittspartiet som var imot det. Det var Fremskrittspartiet som sørget for at hvis man skulle ta imot 1 000
flyktninger fra Syria, måtte 500 andre flyktninger, som var
i nød andre steder i verden, bli igjen der de var, og ikke få
lov til å være i Norge.
En kritikk av det politiske standpunktet og en påpekning av de menneskelige konsekvensene av Fremskrittspartiets politikk får representanter fra Fremskrittspartiet
bare leve med kommer fra denne talerstolen, uten å stå her
og spille fornærmet. Det er en ganske rar forestilling vi har
vært vitner til i dag, hvor det ene partiet etter det andre har
skjøvet retningslinjer fra 2010 og vikarierende argumentasjon over manglende kapasitet i kommunene foran seg,
for å dekke over det faktumet at de er imot å ta imot flyktninger, fordi de har gått til valg på en strengere innvandrings-, asyl- og flyktningpolitikk. Dette er jo politikken til
Fremskrittspartiet – så enkelt er det.
Representanten Keshvari var fornærmet over at Karin
Andersen antydet at Fremskrittspartiet var mer opptatt av
taxfree og båtmotorer enn av flyktninger. Hvordan kunne
Karin Andersen havne i den villfarelsen? Jeg undres. Det
kan jo ha noe med at det eneste Fremskrittspartiet har
snakket om i hele debatten i dag, og det eneste Fremskrittspartiet har snakket om i alle avisoppslagene om revidert nasjonalbudsjett, er hvilket politisk linjeskifte det er
at den rikeste eliten i Norge får billigere 150 hestekrefters
båtmotorer, og at resten får en ekstra flaske vin.
Presidenten: Representanten Karin Andersen har hatt
ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,
begrenset til 1 minutt.
Karin Andersen (SV) [15:12:16]: Det er situasjonen
i nærområdene, som tar imot mange flyktninger, som er
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den akutte grunnen til at FN og organisasjonene nå ber
oss om å ta imot flere. Det er nå vi behandler et revidert
nasjonalbudsjett, der vi kunne gjort det mulig.
Det er slik nå, som det var under Kosovo-krigen, at når
situasjonen i nærområdene blir så vanskelig, er det ikke et
valg mellom å hjelpe her eller der, men vi må gjøre begge
deler, som både tidligere stortingsrepresentant Inge Lønning og tidligere stortingsrepresentant Per-Kristian Foss så
utmerket sa i debatten den gangen. For det er akutt nå, og
det blir verre for hver dag som går.
Jeg synes det er uverdig at vi ikke klarer å ta en slik beslutning nå, og at vi ikke greier å imøtekomme de mest prekære humanitære behovene, som internasjonale organisasjoner ber oss om.
Presidenten: Representanten Mazyar Keshvari har
hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
Mazyar Keshvari (FrP) [15:13:30]: Først til det siste
som ble sagt herfra: Vi gjør begge deler. Vi både tar imot
et betydelig antall flyktninger og er på topp i Europa,
og vi bidrar gjennom økonomisk bistand til humanitære
programmer i Syria og nabolandene.
Jeg er ikke fornærmet over Fremskrittspartiets politikk.
Det er jeg overhodet ikke. Det er en god grunn til at vi er
nødt til å se på hva vi har kapasitet til å ta imot.
Det jeg reagerer på, er moraliseringen enkelte har drevet med. Det jeg reagerer på, er at man tillegger mennesker andre holdninger og verdier enn det de har. Dersom
representanten fra SV ikke har fått med seg noe annet fra
denne debatten i dag enn taxfree-kvoter, burde han kanskje
ha fulgt litt bedre med.
Hans Olav Syversen (KrF) [15:14:31]: Jeg har ikke
tenkt å karakterisere noen andre partier eller andre partiers
talere. Jeg har bare lyst å slå fast noe som det har vært et
bredt et flertall for i dette stortinget, fra og med behandlingen av dette budsjettet før jul til salderingen av budsjettet for fjoråret og til de løpende bevilgningene som regjeringen har gitt til Syria, Sudan og andre katastrofeområder.
Det er en betydelig vilje i alle partier til å stille opp, både
i nærområdene og hjemme.
Det er bare en uke siden Stortinget ga regjeringen i oppdrag å se på hvordan vi i fortsettelsen kan bedre situasjonen
for flyktningene i Syria, både i nærområdene og her hjemme. Jeg har tillit til at regjeringen vil følge opp det, og jeg
er helt sikker på at flertallet her i salen også kommer til å
følge det opp.
Presidenten: Flere har ikke bedt ordet til sakene nr. 31
og 32.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

S a k n r . 3 4 [15:16:09]
Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag
fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Line Henriette Hjemdal, Geir Pollestad, Pål Farstad og Rasmus
Hansson om bedret sikkerhet på sjøen (Innst. 310 S (2013–
2014), jf. Dokument 8:86 S (2013–2014))
Ingrid Heggø (A) [15:16:38]: Komiteen er oppteken
av å betra sikkerheita på sjøen og ser fram til ei sak frå regjeringa om dette i løpet av 2014. Det er ein samla komité som viser til at denne saka må sjåast i samanheng med
Stortingets debatt og vedtak ved behandlinga av Innst. 242
L for 2013–2014.
Når ordninga med utbyting er med i saksframstillinga,
er det berre for å forklara kvifor vi tek opp igjen saka.
Det er som sagt ein samla komité som fremjar følgjande
forslag:
«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak i løpet
av 2014 om bedre sikkerhet på sjøen, herunder en vurdering av påbud om bruk av flyteutstyr og hvordan dette
kan gjennomføres.»
Gunnar Gundersen (H) [15:17:34]: Det er stor enighet om at vi ikke skal ha noen debatt om dette, men i innstillingen henvises det til den såkalte utbytteordningen, og
da bør det være riktig. At et parti hadde én representant for
mye i salen, hadde ingen innvirkning på resultatet. Det avgjørende er at den avtalen som ble gjort den 23. oktober,
ikke tok høyde for den situasjonen som da oppsto og ga et
feil flertall i Stortinget, sammenlignet med hva det skulle
vært – sånn at man er klar over det.
Når vi nå stemmer for det forslaget som ligger i innstillingen, er det mye på grunn av det vi prøvde å bruke den
debatten som det ble referert til, til, nemlig å få avklart om
forslaget som lå der den gangen, innebar at man skulle vurdere påbud om redningsvest, eller om det gjaldt et pålegg
om redningsvest. Nå har vi fått den avklaringen, Dermed
stemmer vi for forslaget, så det er en samlet komité som
står bak innstillingen.
Øyvind Korsberg (FrP) [15:18:50]: Helt kort: Stortinget kjenner vel i realiteten ikke til utbytteordningen,
men vi registrerer at det under debatten forrige fredag nok
var grunnlag for å tro at resultatet av den nevnte voteringen skulle vært et annet enn det som ble realiteten. Når vi
har hastebehandlet den saken vi behandler nå, anbefaler
jeg Fremskrittspartiets gruppe å stemme for forslaget.
Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 34.

S a k n r . 3 3 [15:15:49]
Innstilling fra finanskomiteen om skatteavtale mellom
Norge og Belgia (Innst. 257 S (2013–2014), jf. Prop. 100
S (2013–2014))

Etter at det hadde ringt til votering, uttalte
presidenten: Statsråd Monica Mæland vil overbringe
ni kgl. proposisjoner (se under Referat).
Stortinget er klar til å votere over sakene på dagens kart.
Sakene nr. 1–30 er det votert over tidligere i dag.
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Votering i sak nr. 31
Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 34
forslag. Det er:
– forslag nr. 1, fra Svein Flåtten på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre
– forslagene nr. 2–6, fra Marianne Marthinsen på vegne
av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti
– forslagene nr. 7–11, fra Marianne Marthinsen på vegne
av Arbeiderpartiet
– forslagene nr. 12–20, fra Trygve Slagsvold Vedum på
vegne av Senterpartiet
– forslagene nr. 21–29 på vegne av Snorre Serigstad
Valen på vegne av Sosialistisk Venstreparti
– forslag nr. 30, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne
av Senterpartiet
– forslag nr. 31, fra Terje Breivik på vegne av Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre
– forslag nr. 32, fra Nils Aage Jegstad på vegne av Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre
– forslagene nr. 33 og 34, fra Rasmus Hansson på vegne
av Miljøpartiet De Grønne
Forslagene nr. 30–34 er gjort tilgjengelig for representantene.
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 34, fra Miljøpartiet De Grønne, som lyder:

«Stortinget ber regjeringen besørge at det etableres
et investeringstilskudd på 40 prosent til solcelleanlegg
gjennom Enova og at dagens investeringstilskudd for
solfangere økes fra 20 til 40 prosent.»

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 104 mot
2 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.31.55)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 33, fra Miljøpartiet De Grønne, som lyder:
«Stortinget ber regjeringen om å innføre momsfritak for el-sykler.»
Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 101 mot
5 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.32.20)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 21, 24 og
29, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 21 lyder:
«I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer
Kap.
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Formål
H.M. Kongen og H.M. Dronningen
(NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, b e v i l g e s med ................
Statsministerens kontor
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000
Statsrådet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000
Stortinget
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000
Tilskudd til partigruppene, f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og
sikkerhetstjeneste
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000
Høyesterett
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000
Utenriksdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000
Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
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fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000
EØS-finansieringsordningene
EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, f o r h ø y e s med .......
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000
Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000
Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000
Sivilt samfunn og demokratiutvikling
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000
Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
Humanitær bistand, kan overføres, f o r h ø y e s med .........................................
fra kr 2 394 600 000 til kr 2 811 222 000
Menneskerettigheter, kan overføres, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 348 300 000 til kr 353 300 000
Fred, forsoning og demokrati
Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, f o r h ø y e s med ................
fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000
Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, f o r h ø y e s med ...............
fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000
Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 2 110 812 000 til kr 2 003 990 000
Multilaterale finansinstitusjoner
Verdensbanken, kan overføres, n e d s e t t e s med .............................................
fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000
Kunnskapsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000
Tiltak i grunnopplæringen
Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000
Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 795 173 000 til kr 791 065 000
Videreutdanning for lærere og skoleledere, f o r h ø y e s med ...........................
fra kr 563 600 000 til kr 616 773 000
Tilskudd til særskilte skoler
Tilskudd til Signo og Briskeby, f o r h ø y e s med ..............................................
fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000
Tilskudd til private skoler mv.
Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven,
overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................................................
fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000
Tiltak for livslang læring
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, f o r h ø y e s med ....................
fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000
Universiteter og høyskoler
Statlige universiteter og høyskoler, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 28 148 145 000 til kr 28 161 968 000
Private høyskoler, f o r h ø y e s med ...................................................................
fra kr 1 141 772 000 til kr 1 148 600 000
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Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, f o r h ø y e s med ..........
fra kr 358 981 000 til kr 458 981 000
Fagskoleutdanning
Annen fagskoleutdanning, n e d s e t t e s med ....................................................
fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000
Felles tiltak for universiteter og høyskoler
Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000
Andre overføringer, kan nyttes under post 1, f o r h ø y e s med .........................
fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000
Tilskudd til internasjonale programmer, f o r h ø y e s med ................................
fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000
Meteorologiformål
Meteorologisk institutt, n e d s e t t e s med .........................................................
fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000
Internasjonale samarbeidsprosjekter, f o r h ø y e s med .....................................
fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000
Forskningsinstitutter og andre tiltak
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 10 803 000 til kr 25 078 000
Internasjonale samarbeidstiltak
Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, f o r h ø y e s med ......................
fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000
EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, f o r h ø y e s med .................
fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000
Kulturdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 2 589 000 til kr 14 589 000
Frivillighetsformål
Ymse faste tiltak, n e d s e t t e s med ..................................................................
fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000
Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 55 777 000 til kr 65 777 000
Allmenne kulturformål
Til disposisjon, kan nyttes under post 1, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000
Scenekunstformål
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000
Museums- og andre kulturvernformål
Ymse faste tiltak, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000
Kirkebygg og gravplasser
Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, f o r h ø y e s med .......
fra kr 10 665 000 til kr 16 665 000
Justis- og beredskapsdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000
Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000
Norges forskningsråd, f o r h ø y e s med ............................................................
fra kr 22 070 000 til kr 24 270 000

2014

Kroner
100 000 000

4 051 000

600 000
1 325 000
6 627 000

540 000
5 454 000

14 275 000

27 121 000
255 795 000

350 000
12 000 000

5 000 000

10 000 000

1 000 000

300 000

2 500 000

6 000 000

2 650 000

800 000
2 200 000

2014

Kap.

20. juni – Voteringer

Post

Formål

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, f o r h ø y e s med .............................
fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000
Tingrettene og lagmannsrettene
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000
Kriminalomsorgsdirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000
Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 12 810 475 000 til kr 12 827 275 000
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000
Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000
Datalagringsdirektivet, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 110 000 000 til kr 0
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000
Redningshelikoptertjenesten
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000
Redningstjenesten
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000
Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, f o r h ø y e s med ......
fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000
Direktoratet for nødkommunikasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000
Spesialenheten for politisaker
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000
Fri rettshjelp
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000
Fri sakførsel, f o r h ø y e s med ...........................................................................
fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000
Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000
Svalbardbudsjettet
Tilskudd, n e d s e t t e s med ...............................................................................
fra kr 322 780 000 til kr 317 708 000
Utlendingsdirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 839 794 000 til kr 855 294 000
Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, n e d s e t t e s med ................................
fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000
Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, n e d s e t t e s med .........................
fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000
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Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere
og flyktninger, n e d s e t t e s med .......................................................................
fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000
Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000
Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes
under kap. 821 post 60, f o r h ø y e s med ..........................................................
fra kr 6 977 000 til kr 27 277 000
Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 15 497 000 til kr 34 187 000
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000
Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000
Eiendommer utenfor husleieordningen
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000
Erstatningslokaler for departementene
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 406 107 000 til kr 443 807 000
Direktoratet for forvaltning og IKT
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000
Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000
Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, f o r h ø y e s med ...............
fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000
Rammetilskudd til kommuner
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000
Innbyggertilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................
fra kr 115 616 047 000 til kr 115 976 247 000
Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, n e d s e t t e s med ............
fra kr 2 157 000 000 til kr 2 134 100 000
Rammetilskudd til fylkeskommuner
Innbyggertilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................
fra kr 28 766 999 000 til kr 28 856 999 000
Bolig- og bomiljøtiltak
Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, f o r h ø y e s med ................................
fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000
Byutvikling og planlegging
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000
Bærekraftig byutvikling, kan overføres, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000
Internasjonale organisasjoner, f o r h ø y e s med ................................................
fra kr 640 000 til kr 734 000
Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, f o r h ø y e s med ...
fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000
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Arbeids- og sosialdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000
Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
(NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45,
b e v i l g e s med .................................................................................................
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes
under post 21, n e d s e t t e s med .......................................................................
fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000
Arbeids- og velferdsetaten
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 10 855 430 000 til kr 10 847 430 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000
Pensjoner av statskassen
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000
Tilskudd til Statens pensjonskasse
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000
For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000
Arbeidsgiveravgift til folketrygden
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000
For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000
Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
Utlån, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ....................................................
fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000
Yrkesskadeforsikring
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000
Arbeidsmarkedstiltak
Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 6 210 330 000 til kr 6 184 330 000
Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, f o r h ø y e s med ..............................
fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000
Arbeidstilsynet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 510 600 000 til kr 514 600 000
Pionerdykkere i Nordsjøen
(NY) Oppreisning, kan overføres, b e v i l g e s med ...........................................
Helse- og omsorgsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 206 951 000 til kr 206 751 000
IKT i helse- og omsorgssektoren
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 217 150 000 til kr 225 150 000
Internasjonalt samarbeid
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000
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Annet folkehelsearbeid
Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, f o r h ø y e s med ......
fra kr 18 691 000 til kr 20 691 000
Helsedirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000
Norsk pasientskadeerstatning
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000
Statens helsepersonellnemnd
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000
Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 3 244 000 til kr 0
Regionale helseforetak
Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og
75, f o r h ø y e s med ...........................................................................................
fra kr 630 705 000 til kr 631 405 000
Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med ..............
fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000
Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000
Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med .......
fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000
Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000
Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ................
fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000
Habilitering og rehabilitering
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, n e d s e t t e s med .................
fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000
Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000
Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, f o r h ø y e s med ..............
fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000
Omsorgstjeneste
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000
Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000
Dagaktivitetstilbud, kan overføres, n e d s e t t e s med .......................................
fra kr 81 400 000 til kr 51 400 000
Investeringstilskudd, kan overføres, n e d s e t t e s med .....................................
fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000
Utviklingstiltak, n e d s e t t e s med ....................................................................
fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000
Primærhelsetjeneste
Forebyggende helsetjenester, f o r h ø y e s med .................................................
fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000
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Fengselshelsetjeneste, f o r h ø y e s med ............................................................
fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000
Rustiltak
Kommunalt rusarbeid, kan overføres, n e d s e t t e s med ...................................
fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000
Kompetansesentra mv., f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000
Psykisk helse
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000
Utviklingstiltak, kan overføres, f o r h ø y e s med ..............................................
fra kr 433 415 000 til kr 434 415 000
Vold og traumatisk stress, kan overføres, f o r h ø y e s med ...............................
fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000
Forsøk og utvikling mv.
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 71 062 000 til kr 76 762 000
Personell
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, n e d s e t t e s med .................
fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 191 246 000 til kr 218 146 000
Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, f o r h ø y e s med ..
fra kr 38 483 000 til kr 39 532 000
Integreringstilskudd, kan overføres, f o r h ø y e s med .......................................
fra kr 5 895 503 000 til kr 6 230 967 000
Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger,
overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................................................
fra kr 448 165 000 til kr 422 787 000
Kommunale innvandrertiltak, f o r h ø y e s med .................................................
fra kr 209 796 000 til kr 221 146 000
Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 51 582 000 til kr 51 982 000
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 1 659 768 000 til kr 1 645 000 000
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 6 749 000 til kr 0
Krisetiltak
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000
Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000
Familievern
Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000
Kontantstøtte
Tilskudd, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................................
fra kr 1 414 000 000 til kr 1 300 500 000
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Barnetrygd
Tilskudd, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000
Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, n e d s e t t e s med .................
fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000
Tilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................................
fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000
Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, n e d s e t t e s med .................
fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000
Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000
Tiltak i barne- og ungdomsvernet
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, n e d s e t t e s med .................
fra kr 85 083 000 til kr 79 533 000
Forskning og utvikling, f o r h ø y e s med ..........................................................
fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000
Utvikling i kommunene, n e d s e t t e s med .......................................................
fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000
Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige
mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med
fra kr 1 023 534 000 til kr 676 430 000
Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000
Barne- og ungdomstiltak
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000
Barne- og ungdomsorganisasjoner, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000
Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, n e d s e t t e s med ..................
fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000
Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000
EUs ungdomsprogram
Driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ..................................................
fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000
Forbrukerrådet
Markedsportaler, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000
Forbrukerpolitiske tiltak
Tilskudd, n e d s e t t e s med ...............................................................................
fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000
Statens institutt for forbruksforskning
Basisbevilgning, f o r h ø y e s med .....................................................................
fra kr 26 307 000 til kr 26 557 000
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Nærings- og fiskeridepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 326 701 000 til kr 330 756 000
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 66 765 000 til kr 68 120 000
Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, f o r h ø y e s med .....................
fra kr 20 100 000 til kr 23 000 000
Brønnøysundregistrene
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 309 000 000 til kr 318 700 000
Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................
fra kr 230 200 000 til kr 235 200 000
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Miljøtiltak Løkken, kan overføres, n e d s e t t e s med .......................................
fra kr 35 000 000 til kr 8 000 000
Diverse fiskeriformål
Tilskudd til kommuner, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 180 000 000 til kr 481 662 000
Norges forskningsråd
Tilskudd, n e d s e t t e s med ...............................................................................
fra kr 1 522 000 000 til kr 1 509 300 000
Romvirksomhet
Kontingent i European Space Agency (ESA), f o r h ø y e s med .......................
fra kr 147 500 000 til kr 164 900 000
Internasjonal romvirksomhet, f o r h ø y e s med ................................................
fra kr 309 700 000 til kr 344 300 000
Drift av forskningsfartøyene
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 300 000 000 til kr 213 280 000
Marin forskning og utvikling
(NY) Kompensasjon for merverdiavgift, b e v i l g e s med ................................
Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, n e d s e t t e s med ..........................
fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000
Tilskudd til Nofima, kan overføres, f o r h ø y e s med .......................................
fra kr 85 090 000 til kr 85 590 000
Forvaltning av statlig eierskap
(NY) Tap på statens lån til Secora AS, b e v i l g e s med ...................................
Kings Bay AS
Tilskudd, nedsettes med
fra kr 27 500 000 til kr 19 000 000
Landbruks- og matdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 143 477 000 til kr 143 377 000
Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap,
Veterinærinstituttet, f o r h ø y e s med ................................................................
fra kr 87 998 000 til kr 109 338 000
Mattilsynet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 205 073 000 til kr 1 207 573 000
Statens landbruksforvaltning
Tilskudd til veterinærdekning, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 132 449 000 til kr 134 449 000
Naturskade – erstatninger
Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................
fra kr 185 700 000 til kr 216 700 000
Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .............
fra kr 72 000 000 til kr 87 000 000
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Samferdselsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 172 908 000 til kr 171 148 000
Forskning og utvikling mv.
Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 89 600 000 til kr 99 600 000
Statens vegvesen
Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.,
kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 9 622 000 000 til kr 9 634 500 000
Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29,
post 31 og post 72, n e d s e t t e s med ................................................................
fra kr 10 531 700 000 til kr 10 281 700 000
Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 217 250 000 til kr 225 000 000
Særskilte transporttiltak
Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene,
kan overføres, f o r h ø y e s med .........................................................................
fra kr 945 300 000 til kr 1 010 300 000
(NY) Belønningsordning sykkelvei (ny) , b e v i l g e s med ..............................
Jernbaneverket
Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 6 056 900 000 til kr 6 306 900 000
Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 8 659 500 000 til kr 8 653 700 000
Persontransport med tog
Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 3 047 000 000 til kr 3 072 000 000
Kystverket
Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med .....................
fra kr 479 860 000 til kr 529 260 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes
under post 1, n e d s e t t e s med .........................................................................
fra kr 191 120 000 til kr 187 720 000
Tilskudd til Redningsselskapet, f o r h ø y e s med .............................................
fra kr 78 170 000 til kr 81 170 000
Post- og teletilsynet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 160 400 000 til kr 164 800 000
Klima- og miljødepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 215 314 000 til kr 217 114 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 85 755 000 til kr 75 255 000
Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres, n e d s e t t e s med
fra kr 19 000 000 til kr 0
(NY) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven,
b e v i l g e s med .................................................................................................
Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 33 050 000 til kr 30 050 000
Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 8 957 000 til kr 2 957 000
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Miljøhensyn i offentlige innkjøp
(NY) Spesielle driftsutgifter, b e v i l g e s med ..................................................
Miljøvernforskning og miljøovervåking
Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 9 433 000 til kr 13 433 000
Miljødirektoratet
Statlige vannmiljøtiltak, n e d s e t t e s med ........................................................
fra kr 199 700 000 til kr 197 200 000
Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 44 080 000 til kr 34 080 000
(NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, b e v i l g e s med ................
Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, f o r h ø y e s med ...........................
fra kr 20 800 000 til kr 28 300 000
Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .............
fra kr 346 320 000 til kr 420 000 000
Vilt- og fisketiltak
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 15 000 000 til kr 14 540 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 30 600 000 til kr 29 260 000
Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 11 500 000 til kr 10 300 000
Riksantikvaren
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 37 735 000 til kr 87 485 000
Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner,
kan overføres, f o r h ø y e s med .........................................................................
fra kr 30 005 000 til kr 34 605 000
Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap,
kan overføres, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 120 402 000 til kr 112 302 000
Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 58 821 000 til kr 56 621 000
Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring,
kan overføres, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 41 997 000 til kr 36 797 000
Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, n e d s e t t e s med .................................
fra kr 56 712 000 til kr 56 462 000
Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 8 264 000 til kr 8 014 000
Tilskudd til verdensarven, kan overføres, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 49 202 000 til kr 25 852 000
Norsk kulturminnefond
Til disposisjon for kulturminnetiltak, f o r h ø y e s med .....................................
fra kr 63 590 000 til kr 125 030 000
Svalbard miljøvernfond
Overføringer til Svalbard miljøvernfond, f o r h ø y e s med ..............................
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
Kjøp av klimakvoter
Driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ..................................................
fra kr 5 500 000 til kr 9 200 000
Finansdepartementet
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 55 400 000 til kr 55 150 000
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Skatteetaten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 4 541 400 000 til kr 4 599 400 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 167 200 000 til kr 152 200 000
Større IT-prosjekter, kan overføres, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 298 800 000 til kr 169 000 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 104 400 000 til kr 111 200 000
Statens innkrevingssentral
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 282 500 000 til kr 281 500 000
Salg av klimakvoter
Driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s med .................................................
fra kr 3 700 000 til kr 0
Statsgjeld, renter mv.
Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 10 725 600 000 til kr 10 785 100 000
Forsvarsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 371 587 000 til kr 368 087 000
Forskning og utvikling, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 31 174 000 til kr 34 174 000
Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
Nybygg og nyanlegg, kan overføres, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 1 588 411 000 til kr 1 679 811 000
Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 254 421 000 til kr 268 621 000
Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .........................
fra kr 135 875 000 til kr 267 875 000
Overføringer til andre, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 71 865 000 til kr 69 365 000
Felles ledelse og kommandoapparat
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 3 872 711 000 til kr 3 700 848 000
Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 32 363 000 til kr 32 538 000
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 198 466 000 til kr 201 466 000
Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 2 013 488 000 til kr 2 028 449 000
Hæren
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 5 240 804 000 til kr 5 409 697 000
Sjøforsvaret
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 3 427 384 000 til kr 3 457 612 000
Luftforsvaret
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 4 403 498 000 til kr 4 502 662 000
Heimevernet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 190 838 000 til kr 1 242 681 000
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Forsvarets logistikkorganisasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 2 087 765 000 til kr 2 119 199 000
Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, f o r h ø y e s med ...............
fra kr 1 017 568 000 til kr 1 076 708 000
Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 38 302 000 til kr 27 302 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes
under kap. 1761, post 45, n e d s e t t e s med .....................................................
fra kr 7 908 100 000 til kr 6 168 100 000
Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 26 500 000 til kr 20 500 000
Nye kampfly med baseløsning
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 83 257 000 til kr 82 056 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 966 182 000 til kr 2 443 182 000
Nybygg og nyanlegg, kan overføres, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 152 902 000 til kr 265 002 000
Kystvakten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 028 239 000 til kr 1 047 921 000
Norske styrker i utlandet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 851 525 000 til kr 856 809 000
(NY) Tilskudd til ettergivelse av lån, b e v i l g e s med ......................................
Kulturelle og allmennyttige formål
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 268 307 000 til kr 278 057 000
Olje- og energidepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 163 859 000 til kr 163 709 000
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 30 445 000 til kr 26 945 000
(NY) Overføring til Sametinget, kan overføres, b e v i l g e s med .....................
(NY) Tilskudd til kommuner, kan overføres, b e v i l g e s med ..........................
Petoro AS
Unitisering, kan overføres, f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 24 000 000 til kr 36 000 000
Norges vassdrags- og energidirektorat
Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og
72, f o r h ø y e s med ...........................................................................................
fra kr 196 300 000 til kr 241 300 000
Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under
postene 22 og 72, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 19 000 000 til kr 24 000 000
Energiomlegging, energi- og klimateknologi
Kapitalinnskudd, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 5 000 000 000 til kr 9 250 000 000
Forskning og næringsutvikling
Overføring til Norges forskningsråd, f o r h ø y e s med .....................................
fra kr 673 600 000 til kr 679 600 000
Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 19 400 000 til kr 27 400 000
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CO2-håndtering
Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, n e d s e t t e s med .....................
fra kr 1 877 000 000 til kr 1 764 000 000
Tilfeldige utgifter
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 10 800 000 000 til kr 10 476 200 000
Statens lånekasse for utdanning
Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 334 991 000 til kr 337 971 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 85 220 000 til kr 82 240 000
Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ..........
fra kr 5 424 320 000 til kr 5 489 354 000
Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 3 140 390 000 til kr 3 105 295 000
Andre stipend, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 745 268 000 til kr 753 866 000
Rentestøtte, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .........................................
fra kr 961 380 000 til kr 946 096 000
Avskrivninger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 488 349 000 til kr 497 070 000
Tap på utlån, f o r h ø y e s med ...........................................................................
fra kr 259 000 000 til kr 344 700 000
Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ............
fra kr 8 860 000 til kr 9 360 000
Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...........................
fra kr 21 797 935 000 til kr 22 274 976 000
Innovasjon Norge
Innovasjon – prosjekter, fond, f o r h ø y e s med ................................................
fra kr 235 200 000 til kr 250 200 000
(NY) Tapsfond, såkornkapitalfond, b e v i l g e s med ........................................
Bedriftsutvikling og administrasjon, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 351 650 000 til kr 356 650 000
Marint verdiskapingsprogram, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 20 000 000 til kr 22 000 000
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
Investeringer, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 30 000 000 000 til kr 38 000 000 000
Statsbygg
Driftsresultat
1 Driftsinntekter ..................................................................................................
2 Driftsutgifter .....................................................................................................
3 Avskrivninger ...................................................................................................
4 Renter av statens kapital ...................................................................................
5 Til investeringsformål ......................................................................................
6 Til reguleringsfondet ........................................................................................
Sum ......................................................................................................................
Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, n e d s e t t e s med ...
fra kr 36 500 000 til kr 11 500 000
Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 141 000 000 til kr 192 500 000
Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 593 790 000 til kr 673 790 000
Garanti-instituttet for eksportkreditt
Driftsresultat
1 Driftsinntekter ..................................................................................................
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Kroner

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ...................................................................
Sum ......................................................................................................................

154 000 000
0

Statens pensjonskasse
Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning .................................................................
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ...................................................................
3 Avskrivninger ...................................................................................................
4 Renter av statens kapital ...................................................................................
5 Til investeringsformål ......................................................................................
6 Til reguleringsfond ...........................................................................................
Sum ......................................................................................................................

-632 974 000
482 145 000
114 549 000
18 578 000
18 070 000
-23 000 000
-22 632 000

Foreldrepenger
Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .................
fra kr 17 685 000 000 til kr 17 190 000 000
Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ...........
fra kr 435 000 000 til kr 430 000 000
Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............
fra kr 68 000 000 til kr 53 000 000
Dagpenger
Dagpenger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...........................................
fra kr 10 891 500 000 til kr 11 441 000 000
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 707 000 000 til kr 780 000 000
Stønad til enslig mor eller far
Overgangsstønad, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 2 381 000 000 til kr 2 410 000 000
Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .........................
fra kr 385 000 000 til kr 375 000 000
Utdanningsstønad, n e d s e t t e s med ................................................................
fra kr 62 000 000 til kr 58 000 000
Forskuttering av underholdsbidrag, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 784 000 000 til kr 755 000 000
Sykepenger
Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......
fra kr 33 770 000 000 til kr 33 760 000 000
Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ..............
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 640 000 000
Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 565 000 000 til kr 540 000 000
Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .....................
fra kr 33 860 000 000 til kr 34 110 000 000
Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ....................................
fra kr 390 000 000 til kr 360 000 000
Legeerklæringer, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 350 000 000 til kr 375 000 000
Uførhet
Grunnpensjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ....................................
fra kr 24 035 000 000 til kr 23 810 000 000
Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 37 010 000 000 til kr 36 530 000 000
Særtillegg, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ...........................................
fra kr 2 285 000 000 til kr 2 250 000 000

495 000 000
5 000 000
15 000 000
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73 000 000

29 000 000
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Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
Hjelpestønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 675 000 000
Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 154 700 000 til kr 147 200 000
Tilskudd til biler, n e d s e t t e s med ...................................................................
fra kr 810 000 000 til kr 790 000 000
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, f o r h ø y e s med .............................
fra kr 2 597 100 000 til kr 2 605 100 000
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, f o r h ø y e s med .......
fra kr 235 000 000 til kr 235 375 000
Alderdom
Grunnpensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 59 190 000 000 til kr 59 220 000 000
Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 110 980 000 000 til kr 111 520 000 000
Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ..........
fra kr 5 794 500 000 til kr 5 670 000 000
Etterlatte
Grunnpensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 1 210 000 000 til kr 1 220 000 000
Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 950 000 000 til kr 955 000 000
Gravferdsstønad
Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .................................
fra kr 197 000 000 til kr 180 000 000
Spesialisthelsetjeneste mv.
Spesialisthjelp, n e d s e t t e s med ......................................................................
fra kr 1 680 000 000 til kr 1 670 000 000
Tannbehandling, forhøyes med
fra kr 2 055 000 000 til kr 2 075 000 000
Private laboratorier og røntgeninstitutt, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 714 000 000 til kr 754 880 000
Legemidler mv.
Medisinsk forbruksmateriell, n e d s e t t e s med ................................................
fra kr 1 855 000 000 til kr 1 835 000 000
Refusjon av egenbetaling
Egenandelstak 1, n e d s e t t e s med ...................................................................
fra kr 3 848 200 000 til kr 3 840 000 000
Helsetjenester i kommunene mv.
Allmennlegehjelp, n e d s e t t e s med .................................................................
fra kr 4 233 400 000 til kr 4 182 000 000
Andre helsetiltak
Bidrag, n e d s e t t e s med ..................................................................................
fra kr 220 000 000 til kr 205 000 000
Tiltak i grunnopplæringen
Refusjon av ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s med ...................................
fra kr 73 882 000 til kr 52 345 000
Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
Salgsinntekter, f o r h ø y e s med ........................................................................
fra kr 90 232 000 til kr 100 232 000
Personalbarnehage, n e d s e t t e s med ...............................................................
fra kr 5 767 000 til kr 5 467 000
Gebyr - utlendingssaker, n e d s e t t e s med .......................................................
fra kr 165 300 000 til kr 158 800 000
Direktoratet for nødkommunikasjon
Brukerbetaling, n e d s e t t e s med .....................................................................
fra kr 142 896 000 til kr 124 725 000
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15 000 000
7 500 000
20 000 000
8 000 000
375 000

30 000 000
540 000 000
124 500 000

10 000 000
5 000 000

17 000 000

10 000 000
20 000 000
40 880 000

20 000 000

8 200 000

51 400 000

15 000 000

21 537 000

10 000 000
300 000
6 500 000

18 171 000
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Variable refusjoner, f o r h ø y e s med ................................................................
fra kr 59 790 000 til kr 107 729 000
Faste refusjoner, f o r h ø y e s med .....................................................................
fra kr 8 784 000 til kr 22 906 000
Utlendingsdirektoratet
Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 17 945 000 til kr 36 388 000
Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 1 420 302 000 til kr 1 072 114 000
Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 6 977 000 til kr 27 277 000
Direktoratet for forvaltning og IKT
Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post, f o r h ø y e s med ...
fra kr 394 000 til kr 619 000
Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
Gebyrinntekter, lån, f o r h ø y e s med ................................................................
fra kr 49 000 000 til kr 67 000 000
Tilbakebetaling av lån, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 10 000 000 000 til kr 10 600 000 000
Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 156 816 000 til kr 402 970 000
Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger,
ODA-godkjente utgifter, f o r h ø y e s med ........................................................
fra kr 30 700 000 til kr 42 946 000
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s med .............
fra kr 158 719 000 til kr 124 479 000
EUs ungdomsprogram
Tilskudd fra Europakommisjonen, f o r h ø y e s med .........................................
fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000
Brønnøysundregistrene
Gebyrinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
Fiskeridirektoratet
Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, f o r h ø y e s med ...............................
fra kr 450 000 000 til kr 1 204 155 000
Forvaltning av statlig eierskap
(NY) Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet, b e v i l g e s med .....................
(NY) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, b e v i l g e s med .......
(NY) Secora AS, salg av fordring og tap på lån, b e v i l g e s med ....................
Mattilsynet
Gebyr m.m., f o r h ø y e s med ...........................................................................
fra kr 139 993 000 til kr 142 493 000
Post- og teletilsynet
Diverse gebyrer, f o r h ø y e s med .....................................................................
fra kr 152 700 000 til kr 157 100 000
Miljødirektoratet
Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, n e d s e t t e s med ................................
fra kr 27 000 000 til kr 22 000 000
Salg av klimakvoter
(NY) Salgsinntekter, b e v i l g e s med ...............................................................
Finansdepartementet
(NY) Fondskapital, b e v i l g e s med .................................................................

3
3490
3

4
6

3540
5
3614
1
90
3821
1
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3822
1
3859
1
3904
1
3917
13
3950
71
87
90
4115
1
4380
1
4420
6
4481
1
4600
95
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47 939 000
14 122 000

18 443 000
348 188 000

20 300 000

225 000

18 000 000
600 000 000

246 154 000

12 246 000

34 240 000

3 350 000

25 000 000

754 155 000

24 600 000
58 800 000
50 000 000
2 500 000

4 400 000

5 000 000

539 600 000
52 100 000 000
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4618
1
5
4638
1
4720
1
4725
1
4733
1
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45
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4792
90
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1
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1
4
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80
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5309
29
5310
29
89
90
93
5325
50
91
5440
24

Formål
Skatteetaten
Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 82 000 000 til kr 67 000 000
Gebyr for utleggsforretninger, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000
Salg av klimakvoter
Salgsinntekter, n e d s e t t e s med ......................................................................
fra kr 539 600 000 til kr 0
Felles ledelse og kommandoapparat
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 67 925 000 til kr 102 925 000
Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 55 134 000 til kr 58 134 000
Luftforsvaret
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 175 133 000 til kr 240 133 000
Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
(NY) Store nyanskaffelser, b e v i l g e s med ......................................................
Fellesfinansierte investeringer, inntekter, f o r h ø y e s med ...............................
fra kr 26 500 000 til kr 32 000 000
Norske styrker i utlandet
(NY) Tilbakebetaling av lån, b e v i l g e s med ..................................................
Kulturelle og allmennyttige formål
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 9 256 000 til kr 16 756 000
Oljedirektoratet
Gebyrinntekter, n e d s e t t e s med .....................................................................
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
(NY) Salg av undersøkelsesmateriale, b e v i l g e s med ....................................
CO2-håndtering
Renter, TCM DA, n e d s e t t e s med .................................................................
fra kr 100 000 000 til kr 89 000 000
Avdrag, TCM DA, n e d s e t t e s med ................................................................
fra kr 1 114 000 000 til kr 1 111 000 000
Tilfeldige inntekter
Ymse, f o r h ø y e s med .....................................................................................
fra kr 50 000 000 til kr 150 000 000
Statens lånekasse for utdanning
Termingebyr, n e d s e t t e s med .........................................................................
fra kr 30 420 000 til kr 29 274 000
Purregebyrer, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 117 600 000 til kr 115 065 000
Redusert lån og rentegjeld, f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 8 253 202 000 til kr 8 303 672 000
Utdanningslån, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 5 200 318 000 til kr 5 237 061 000
Innovasjon Norge
Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, f o r h ø y e s med ..........
fra kr 5 000 000 til kr 49 900 000
Tilbakeført kapital, såkornfond, f o r h ø y e s med .............................................
fra kr 10 000 000 til kr 312 800 000
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
Driftsresultat
1 Driftsinntekter ..................................................................................................
2 Driftsutgifter .....................................................................................................
3 Lete- og feltutviklingsutgifter ..........................................................................
4 Avskrivninger ...................................................................................................
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15 000 000
10 000 000

539 600 000

35 000 000

3 000 000

65 000 000

8 340 000
5 500 000

4 155 000
7 500 000

10 000 000
36 000 000
11 000 000
3 000 000

100 000 000

1 146 000
2 535 000
50 470 000
36 743 000

44 900 000
302 800 000

190 800 000 000
-34 400 000 000
-1 500 000 000
-23 100 000 000
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5491
30
5507
72
5521
70
5526
70
5531
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5541
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5543
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5578
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5582
70
5603
80
5607
80
5611
85
5617
80
5618
85
5622
85
5624
80
5625
80
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Kroner

5 Renter av statens kapital ...................................................................................
Sum ......................................................................................................................

-5 700 000 000
126 100 000 000

Avskrivninger, f o r h ø y e s med ........................................................................
fra kr 22 800 000 000 til kr 23 100 000 000
Renter av statens kapital, f o r h ø y e s med ........................................................
fra kr 4 900 000 000 til kr 5 700 000 000
Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
Avskrivninger, f o r h ø y e s med ........................................................................
fra kr 858 018 000 til kr 862 823 000
Skatt og avgift på utvinning av petroleum
Særskatt på oljeinntekter, n e d s e t t e s med ......................................................
fra kr 111 900 000 000 til kr 111 870 000 000
Merverdiavgift
Merverdiavgift, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 250 953 000 000 til kr 250 981 000 000
Avgift på alkohol
Avgift på alkohol, f o r h ø y e s med ...................................................................
fra kr 12 540 000 000 til kr 12 680 000 000
Avgift på tobakkvarer mv.
Avgift på tobakkvarer mv., f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 7 000 000 000 til kr 7 100 000 000
Avgift på elektrisk kraft
Avgift på elektrisk kraft, f o r h ø y e s med .........................................................
fra kr 7 945 000 000 til kr 7 949 000 000
Miljøavgift på mineralske produkter mv.
CO2-avgift, f o r h ø y e s med .............................................................................
fra kr 5 400 000 000 til kr 6 190 000 000
Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, f o r h ø y e s med .......................
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
Fiskeravgifter, n e d s e t t e s med .......................................................................
fra kr 18 000 000 til kr 15 000 000
Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
(NY) Bidrag til kulturminnevern, b e v i l g e s med ...........................................
Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
Renter av statens faste kapital, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 81 825 000 til kr 84 538 000
Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
Renter, f o r h ø y e s med ....................................................................................
fra kr 2 266 000 000 til kr 2 461 000 000
Aksjer i NSB AS
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 260 000 000 til kr 515 000 000
Renter fra Statens lånekasse for utdanning
Renter, n e d s e t t e s med ...................................................................................
fra kr 3 868 062 000 til kr 3 804 289 000
Aksjer i Posten Norge AS
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 217 000 000 til kr 256 000 000
Aksjer i Avinor AS
Utbytte, n e d s e t t e s med .................................................................................
fra kr 478 000 000 til kr 445 400 000
Renter av Svinesundsforbindelsen AS
Renter, f o r h ø y e s med ....................................................................................
fra kr 30 000 000 til kr 46 100 000
Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
Renter på lån fra statskassen, n e d s e t t e s med ...............................................
fra kr 320 000 000 til kr 265 000 000

300 000 000
800 000 000

4 805 000

30 000 000

28 000 000

140 000 000

100 000 000

4 000 000

790 000 000

2 980 000
3 000 000

2 400 000
2 713 000

195 000 000

255 000 000

63 773 000

39 000 000

32 600 000

16 100 000

55 000 000
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81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen, f o r h ø y e s med ..............................
fra kr 5 000 000 til kr 16 000 000
(NY) Tilbakeføreing av renter fra såkornkapitalfond, b e v i l g e s med ............
Utbytte, lavrisikolåneordningen, n e d s e t t e s med ...........................................
fra kr 17 400 000 til kr 11 100 000
Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 500 000 til kr 0
Aksjer i AS Vinmonopolet
Statens overskuddsandel, f o r h ø y e s med .......................................................
fra kr 30 000 000 til kr 42 300 000
Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet
Renter på lån til Secora AS, f o r h ø y e s med ...................................................
fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000
Statskog SF – renter og utbytte
Utbytte, n e d s e t t e s med .................................................................................
fra kr 121 000 000 til kr 70 100 000
Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 11 219 453 000 til kr 12 067 253 000
Aksjer i Statoil ASA
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 14 421 000 000 til kr 14 955 000 000
Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 77 200 000 til kr 82 900 000
Diverse inntekter
Diverse inntekter, f o r h ø y e s med ...................................................................
fra kr 570 000 000 til kr 759 000 000
Hjelpemiddelsentraler m.m., f o r h ø y e s med ..................................................
fra kr 36 590 000 til kr 60 000 000
Refusjon fra bidragspliktige, n e d s e t t e s med ................................................
fra kr 310 000 000 til kr 270 000 000»

83
85
86

5631
85
5650
81
5652
85
5656
85
5685
85
5692
85
5701
2
3
73

Forslag nr. 24 lyder:
«Stortinget ber regjeringen utsette omorganiseringsprosessen og overføringen av ansvar fra toll- og
avgiftsetaten til skatteetaten, og bes komme tilbake til
Stortinget med et bedre forankret forslag til omorganisering hvor de ansattes organisasjoner er involvert.»
Forslag nr. 29 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2015
innføre grunnavgift på gass til oppvarming, for å sikre
at utfasingen av fossil fyringsolje ikke erstattes av fossil
gass.»

Vo t e r i n g :
Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 101
mot 5 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.32.46)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 22, 23, 25,
26 og 28, fra Sosialistisk Venstreparti.

2014

Kroner
11 000 000
221 000 000
6 300 000

500 000

12 300 000

1 000 000

50 900 000

847 800 000

534 000 000

5 700 000

189 000 000
23 410 000
40 000 000

Forslag nr. 22 lyder:
«Stortinget ber regjeringen gjenopprette Direktoratet for forvaltning og IKT sin avdeling for miljøretting
av offentlige innkjøp.»
Forslag nr. 23 lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan styrke kompetansen innen miljøhensyn i offentlige anskaffelser.»
Forslag nr. 25 lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til aktivitetsskatt i finansnæringen i
tråd med omtalen i statsbudsjettet 2014.»
Forslag nr. 26 lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak for
Stortinget om regulering av salg av nikotinholdige
e-sigaretter i Norge.»
Forslag nr. 28 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2015
legge fram en opptrappingsplan for avgiftene på fossil
fyringsolje opp mot svensk nivå, herunder en kompensasjonsordning til landbruket.»
Miljøpartiet De Grønne har varsle støtte til forslagene.
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Vo t e r i n g :
Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 100
mot 6 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.33.46)

herunder forslag som sikrer en sterkere kobling mellom
land-for-land-rapportering og årsregnskap.»
Arbeiderpartiet har varslet støtte til forslaget.

Vo t e r i n g :
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 27, fra Sosialistisk Venstreparti.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet 2015 med forslag til forbedringer i forskriften om land-for-landrapportering som sikrer den nødvendige åpenheten,

Kap.

Post

1
51
20
1
21
1
41
1
70
44
1
61
1
100
1
103
1
117
75
76

152
78

160
1

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 64 mot
42 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.34.11)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 12 og 20,
fra Senterpartiet.
Forslag nr. 12 lyder:
«I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:

Formål
H.M. Kongen og H.M. Dronningen
(NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, b e v i l g e s med ................
Statsministerens kontor
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000
Statsrådet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000
Stortinget
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000
Tilskudd til partigruppene, f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og
sikkerhetstjeneste
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000
Høyesterett
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000
Utenriksdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000
Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000
EØS-finansieringsordningene
EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, f o r h ø y e s med .......
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000
Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000
Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000
Sivilt samfunn og demokratiutvikling
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000

Kroner

7 000 000
400 000

7 400 000

6 000 000
3 000 000

1 900 000

1 700 000

6 855 000

1 200 000

160 000 000

140 000 000

83 000 000

10 000 000
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163
71
72
164
70
73
167
21
171
70
200
1
225
64

226
21
22
227
74
228
70
72

73
258
21
260
50
70
276
72
281
1
70
73
283
50

Formål
Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
Humanitær bistand, kan overføres, f o r h ø y e s med .........................................
fra kr 2 394 600 000 til kr 2 561 222 000
Menneskerettigheter, kan overføres, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 348 300 000 til kr 353 300 000
Fred, forsoning og demokrati
Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, f o r h ø y e s med ................
fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000
Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, f o r h ø y e s med ...............
fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000
Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 2 110 812 000 til kr 1 704 190 000
Multilaterale finansinstitusjoner
Verdensbanken, kan overføres, n e d s e t t e s med .............................................
fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000
Kunnskapsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000
Tiltak i grunnopplæringen
Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000
Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 795 173 000 til kr 891 065 000
Videreutdanning for lærere og skoleledere, f o r h ø y e s med ...........................
fra kr 563 600 000 til kr 616 773 000
Tilskudd til særskilte skoler
Tilskudd til Signo og Briskeby, f o r h ø y e s med ..............................................
fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000
Tilskudd til private skoler mv.
Private grunnskoler, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ..............................
fra kr 1 601 993 000 til kr 1 604 593 000
Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven,
overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................................................
fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000
Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .............
fra kr 111 458 000 til kr 111 610 000
Tiltak for livslang læring
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, f o r h ø y e s med ....................
fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000
Universiteter og høyskoler
Statlige universiteter og høyskoler, n e d s e t t e s med .......................................
fra kr 28 148 145 000 til kr 28 112 968 000
Private høyskoler, f o r h ø y e s med ...................................................................
fra kr 1 141 772 000 til kr 1 147 600 000
Fagskoleutdanning
Annen fagskoleutdanning, n e d s e t t e s med ....................................................
fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000
Felles tiltak for universiteter og høyskoler
Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000
Andre overføringer, kan nyttes under post 1, f o r h ø y e s med .........................
fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000
Tilskudd til internasjonale programmer, f o r h ø y e s med ................................
fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000
Meteorologiformål
Meteorologisk institutt, n e d s e t t e s med .........................................................
fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000
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Internasjonale samarbeidsprosjekter, f o r h ø y e s med .....................................
fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000
Forskningsinstitutter og andre tiltak
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 10 803 000 til kr 10 078 000
Internasjonale samarbeidstiltak
Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, f o r h ø y e s med ......................
fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000
EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, f o r h ø y e s med .................
fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000
Kulturdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000
Frivillighetsformål
Ymse faste tiltak, nedsettes med
fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000
(NY) Merverdiavgiftskompensasjon, frivillighetsformål, b e v i l g e s med ......
Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 55 777 000 til kr 65 777 000
Allmenne kulturformål
Til disposisjon, kan nyttes under post 1, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000
Scenekunstformål
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000
Museums- og andre kulturvernformål
Ymse faste tiltak, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000
Den norske kirke
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 166 716 000 til kr 1 172 216 000
Kirkebygg og gravplasser
Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, f o r h ø y e s med .......
fra kr 10 665 000 til kr 16 665 000
Justis- og beredskapsdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000
Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000
Norges forskningsråd, n e d s e t t e s med ...........................................................
fra kr 22 070 000 til kr 21 270 000
Tilskudd til internasjonale organisasjoner, f o r h ø y e s med .............................
fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000
Tingrettene og lagmannsrettene
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000
Kriminalomsorgsdirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000
Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 12 810 475 000 til kr 12 819 975 000
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000
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Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000
Datalagringsdirektivet, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 110 000 000 til kr 0
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000
Redningshelikoptertjenesten
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000
Redningstjenesten
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000
Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, f o r h ø y e s med ......
fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000
Direktoratet for nødkommunikasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000
Spesialenheten for politisaker
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000
Fri rettshjelp
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000
Fri sakførsel, f o r h ø y e s med ...........................................................................
fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000
Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000
Svalbardbudsjettet
Tilskudd, n e d s e t t e s med ...............................................................................
fra kr 322 780 000 til kr 317 620 000
Utlendingsdirektoratet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 839 794 000 til kr 818 294 000
Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, n e d s e t t e s med ................................
fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000
Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, n e d s e t t e s med .........................
fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000
Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000
Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000
Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 15 497 000 til kr 17 287 000
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000

72
451
1
21
454
1
45
455
45
71
456
1
45
460
1
470
1
70
471
71
480
50
490
1
21
22
60

70
75

500
1
510
1

2014

Kroner
6 600 000
110 000 000

2 500 000
2 400 000

11 950 000
1 600 000

800 000
2 500 000

13 164 000
247 161 000

17 800 000

4 000 000
5 000 000

45 000 000

5 160 000

21 500 000
324 320 000
7 000 000

31 723 000
108 697 000

1 790 000

1 100 000

5 930 000

2014

Kap.

20. juni – Voteringer

Post

525
1
530
45
533
45
540
1
22

542
70
571
21
60
64
572
64
581
76
590
21
61
71
81
600
1
604
21
45

605
1
45
611
1

Formål
Fylkesmannsembetene
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 1 490 899 000 til kr 1 460 899 000
Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000
Eiendommer utenfor husleieordningen
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000
Direktoratet for forvaltning og IKT
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000
Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000
Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, f o r h ø y e s med ...............
fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000
Rammetilskudd til kommuner
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000
Innbyggertilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................
fra kr 115 616 047 000 til kr 116 064 447 000
Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, n e d s e t t e s med ............
fra kr 2 157 000 000 til kr 2 145 100 000
Rammetilskudd til fylkeskommuner
Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64, f o r h ø y e s med .............
fra kr 512 000 000 til kr 532 000 000
Bolig- og bomiljøtiltak
Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, f o r h ø y e s med ................................
fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000
Byutvikling og planlegging
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000
Bærekraftig byutvikling, kan overføres, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000
Internasjonale organisasjoner, f o r h ø y e s med ................................................
fra kr 640 000 til kr 734 000
Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, f o r h ø y e s med ...
fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000
Arbeids- og sosialdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000
Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
(NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45,
b e v i l g e s med .................................................................................................
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes
under post 21, n e d s e t t e s med .......................................................................
fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000
Arbeids- og velferdsetaten
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 10 855 430 000 til kr 10 846 430 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000
Pensjoner av statskassen
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000
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Tilskudd til Statens pensjonskasse
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000
For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000
Arbeidsgiveravgift til folketrygden
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000
For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000
Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
Utlån, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ....................................................
fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000
Yrkesskadeforsikring
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000
Arbeidsmarkedstiltak
Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 6 210 330 000 til kr 6 184 330 000
Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, f o r h ø y e s med ..............................
fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000
Pionerdykkere i Nordsjøen
(NY) Oppreisning, kan overføres, b e v i l g e s med ...........................................
Helse- og omsorgsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 206 951 000 til kr 206 751 000
IKT i helse- og omsorgssektoren
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 217 150 000 til kr 221 150 000
Internasjonalt samarbeid
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000
Annet folkehelsearbeid
Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, f o r h ø y e s med ......
fra kr 18 691 000 til kr 20 691 000
Helsedirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000
Norsk pasientskadeerstatning
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000
Statens helsepersonellnemnd
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000
Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 3 244 000 til kr 0
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Regionale helseforetak
Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og
75, n e d s e t t e s med .........................................................................................
fra kr 630 705 000 til kr 629 905 000
Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med ..............
fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000
Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000
Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med .......
fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000
Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000
Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ................
fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000
Habilitering og rehabilitering
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, n e d s e t t e s med .................
fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000
Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000
Spesielle driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000
Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, f o r h ø y e s med ..............
fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000
Omsorgstjeneste
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000
Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000
Investeringstilskudd, kan overføres, n e d s e t t e s med .....................................
fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000
Utviklingstiltak, n e d s e t t e s med ....................................................................
fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000
Primærhelsetjeneste
Forebyggende helsetjenester, f o r h ø y e s med .................................................
fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000
Fengselshelsetjeneste, f o r h ø y e s med ............................................................
fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000
Rustiltak
Kommunalt rusarbeid, kan overføres, n e d s e t t e s med ...................................
fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000
Kompetansesentra mv., f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000
Psykisk helse
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000
Utviklingstiltak, kan overføres, f o r h ø y e s med ..............................................
fra kr 433 415 000 til kr 435 415 000
Vold og traumatisk stress, kan overføres, f o r h ø y e s med ...............................
fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000
Forsøk og utvikling mv.
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 71 062 000 til kr 93 762 000
Personell
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, n e d s e t t e s med .................
fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000
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Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 191 246 000 til kr 195 246 000
Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, f o r h ø y e s med ..
fra kr 38 483 000 til kr 59 532 000
Integreringstilskudd, kan overføres, n e d s e t t e s med .....................................
fra kr 5 895 503 000 til kr 5 771 967 000
Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger,
overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................................................
fra kr 448 165 000 til kr 419 087 000
Kommunale innvandrertiltak, f o r h ø y e s med .................................................
fra kr 209 796 000 til kr 211 146 000
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 1 659 768 000 til kr 1 608 600 000
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 6 749 000 til kr 0
Krisetiltak
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000
Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000
Familievern
Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000
Kontantstøtte
Tilskudd, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................................
fra kr 1 414 000 000 til kr 1 400 000 000
Barnetrygd
Tilskudd, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000
Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, n e d s e t t e s med .................
fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000
Tilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................................
fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000
Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, n e d s e t t e s med .................
fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000
Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000
Tiltak i barne- og ungdomsvernet
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, n e d s e t t e s med .................
fra kr 85 083 000 til kr 77 033 000
Forskning og utvikling, f o r h ø y e s med ..........................................................
fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000
Utvikling i kommunene, n e d s e t t e s med .......................................................
fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000
Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige
mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med
fra kr 1 023 534 000 til kr 664 930 000

2014

Kroner
4 000 000

21 049 000
123 536 000

29 078 000
1 350 000

51 168 000

6 749 000

500 000

500 000

6 900 000

14 000 000

125 000 000

600 000
600 000

6 016 000
6 016 000

5 000 000

8 050 000
1 000 000
1 000 000

358 604 000

2014

Kap.

20. juni – Voteringer

Post

Formål

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000
Barne- og ungdomstiltak
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000
Barne- og ungdomsorganisasjoner, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000
Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, n e d s e t t e s med ..................
fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000
Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000
EUs ungdomsprogram
Driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ..................................................
fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000
Forbrukerrådet
Markedsportaler, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000
Forbrukerpolitiske tiltak
Tilskudd, n e d s e t t e s med ...............................................................................
fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000
Statens institutt for forbruksforskning
Basisbevilgning, f o r h ø y e s med .....................................................................
fra kr 26 307 000 til kr 26 557 000
Nærings- og fiskeridepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 326 701 000 til kr 330 756 000
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 66 765 000 til kr 68 120 000
Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, f o r h ø y e s med .....................
fra kr 20 100 000 til kr 23 000 000
Brønnøysundregistrene
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 309 000 000 til kr 318 700 000
Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................
fra kr 230 200 000 til kr 235 200 000
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Miljøtiltak Løkken, kan overføres, n e d s e t t e s med .......................................
fra kr 35 000 000 til kr 8 000 000
Diverse fiskeriformål
Tilskudd til kommuner, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 180 000 000 til kr 481 662 000
Norges forskningsråd
Tilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................................
fra kr 1 522 000 000 til kr 1 524 300 000
Romvirksomhet
Kontingent i European Space Agency (ESA), f o r h ø y e s med .......................
fra kr 147 500 000 til kr 164 900 000
Internasjonal romvirksomhet, f o r h ø y e s med ................................................
fra kr 309 700 000 til kr 344 300 000
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Drift av forskningsfartøyene
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 300 000 000 til kr 213 280 000
Marin forskning og utvikling
(NY) Kompensasjon for merverdiavgift, b e v i l g e s med ................................
Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, n e d s e t t e s med ..........................
fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000
Tilskudd til Nofima, kan overføres, f o r h ø y e s med .......................................
fra kr 85 090 000 til kr 85 590 000
Forvaltning av statlig eierskap
(NY) Tap på statens lån til Secora AS, b e v i l g e s med ...................................
Kings Bay AS
Tilskudd, n e d s e t t e s med ...............................................................................
fra kr 27 500 000 til kr 19 000 000
Landbruks- og matdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 143 477 000 til kr 143 377 000
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 1 069 000 til kr 2 069 000
Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap,
Veterinærinstituttet, f o r h ø y e s med ................................................................
fra kr 87 998 000 til kr 109 338 000
Mattilsynet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 205 073 000 til kr 1 221 573 000
Naturskade – erstatninger
Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................
fra kr 185 700 000 til kr 216 700 000
Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .............
fra kr 72 000 000 til kr 87 000 000
Samferdselsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 172 908 000 til kr 171 148 000
Forskning og utvikling mv.
Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 89 600 000 til kr 99 600 000
Statens vegvesen
Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.,
kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 9 622 000 000 til kr 9 634 500 000
Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 217 250 000 til kr 225 000 000
Skredsikring fylkesveger, kan overføres, f o r h ø y e s med ...............................
fra kr 564 000 000 til kr 609 000 000
Utbyggingsselskap for veg
(NY) Aksjeselskap, b e v i l g e s med .................................................................
Særskilte transporttiltak
Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene,
kan overføres, f o r h ø y e s med .........................................................................
fra kr 945 300 000 til kr 1 010 300 000
Jernbaneverket
Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 6 056 900 000 til kr 6 060 900 000
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Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 8 659 500 000 til kr 8 653 700 000
Persontransport med tog
Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 3 047 000 000 til kr 3 072 000 000
Kystverket
Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med .....................
fra kr 479 860 000 til kr 529 260 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes
under post 1, n e d s e t t e s med .........................................................................
fra kr 191 120 000 til kr 187 720 000
Tilskudd til Redningsselskapet, f o r h ø y e s med .............................................
fra kr 78 170 000 til kr 81 170 000
Post- og teletilsynet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 160 400 000 til kr 164 800 000
Klima- og miljødepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 215 314 000 til kr 217 114 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 85 755 000 til kr 75 255 000
Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 19 000 000 til kr 0
(NY) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven,
b e v i l g e s med .................................................................................................
Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 33 050 000 til kr 30 050 000
Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 8 957 000 til kr 2 957 000
Miljøvernforskning og miljøovervåking
Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 9 433 000 til kr 13 433 000
Miljødirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 709 049 000 til kr 711 549 000
Statlige vannmiljøtiltak, n e d s e t t e s med ........................................................
fra kr 199 700 000 til kr 197 200 000
Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 44 080 000 til kr 34 080 000
(NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, b e v i l g e s med ................
Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, n e d s e t t e s med .......................
fra kr 331 091 000 til kr 328 591 000
Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, f o r h ø y e s med ...........................
fra kr 20 800 000 til kr 35 300 000
Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen,
kan overføres, f o r h ø y e s med .........................................................................
fra kr 64 600 000 til kr 74 600 000
Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .............
fra kr 346 320 000 til kr 420 000 000
Vilt- og fisketiltak
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 15 000 000 til kr 14 540 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 30 600 000 til kr 29 260 000
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Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 11 500 000 til kr 10 300 000
Riksantikvaren
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 37 735 000 til kr 87 485 000
Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner,
kan overføres, f o r h ø y e s med .........................................................................
fra kr 30 005 000 til kr 34 605 000
Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap,
kan overføres, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 120 402 000 til kr 112 302 000
Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 58 821 000 til kr 56 621 000
Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring,
kan overføres, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 41 997 000 til kr 36 797 000
Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 56 712 000 til kr 61 462 000
Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 8 264 000 til kr 8 014 000
Tilskudd til verdensarven, kan overføres, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 49 202 000 til kr 25 852 000
Norsk kulturminnefond
Til disposisjon for kulturminnetiltak, f o r h ø y e s med .....................................
fra kr 63 590 000 til kr 125 030 000
Svalbard miljøvernfond
Overføringer til Svalbard miljøvernfond, f o r h ø y e s med ..............................
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
Kjøp av klimakvoter
Driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ..................................................
fra kr 5 500 000 til kr 9 200 000
Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, n e d s e t t e s med ........................
fra kr 306 300 000 til kr 250 000 000
Finansdepartementet
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 55 400 000 til kr 55 150 000
Toll- og avgiftsetaten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 507 500 000 til kr 1 512 500 000
Skatteetaten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 4 541 400 000 til kr 4 611 400 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 167 200 000 til kr 152 200 000
Større IT-prosjekter, kan overføres, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 298 800 000 til kr 167 000 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 104 400 000 til kr 111 200 000
Statens innkrevingssentral
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 282 500 000 til kr 281 500 000
Salg av klimakvoter
Driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s med .................................................
fra kr 3 700 000 til kr 0
Statsgjeld, renter mv.
Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 10 725 600 000 til kr 10 785 100 000
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Forsvarsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 371 587 000 til kr 368 087 000
Forskning og utvikling, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 31 174 000 til kr 34 174 000
Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
Nybygg og nyanlegg, kan overføres, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 1 588 411 000 til kr 1 679 811 000
Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 254 421 000 til kr 268 621 000
Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .........................
fra kr 135 875 000 til kr 267 875 000
Overføringer til andre, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 71 865 000 til kr 69 365 000
Felles ledelse og kommandoapparat
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 3 872 711 000 til kr 3 700 848 000
Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 32 363 000 til kr 32 538 000
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 198 466 000 til kr 201 466 000
Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 2 013 488 000 til kr 2 003 449 000
Hæren
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 5 240 804 000 til kr 5 409 697 000
Sjøforsvaret
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 3 427 384 000 til kr 3 457 612 000
Luftforsvaret
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 4 403 498 000 til kr 4 502 662 000
Heimevernet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 190 838 000 til kr 1 242 681 000
Forsvarets logistikkorganisasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 2 087 765 000 til kr 2 119 199 000
Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, f o r h ø y e s med ...............
fra kr 1 017 568 000 til kr 1 076 708 000
Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 38 302 000 til kr 27 302 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes
under kap. 1761, post 45, n e d s e t t e s med .....................................................
fra kr 7 908 100 000 til kr 6 168 100 000
Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 26 500 000 til kr 20 500 000
Nye kampfly med baseløsning
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 83 257 000 til kr 82 056 000
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Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 966 182 000 til kr 2 443 182 000
Nybygg og nyanlegg, kan overføres, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 152 902 000 til kr 265 002 000
Kystvakten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 028 239 000 til kr 1 047 921 000
Norske styrker i utlandet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 851 525 000 til kr 856 809 000
(NY) Tilskudd til ettergivelse av lån, b e v i l g e s med ......................................
Kulturelle og allmennyttige formål
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 268 307 000 til kr 278 057 000
Olje- og energidepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 163 859 000 til kr 163 709 000
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 30 445 000 til kr 26 945 000
(NY) Overføring til Sametinget, kan overføres, b e v i l g e s med .....................
(NY) Tilskudd til kommuner, kan overføres, b e v i l g e s med ..........................
Oljedirektoratet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 253 100 000 til kr 243 100 000
Petoro AS
Administrasjon, n e d s e t t e s med ....................................................................
fra kr 311 000 000 til kr 301 000 000
Unitisering, kan overføres, f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 24 000 000 til kr 36 000 000
Norges vassdrags- og energidirektorat
Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og
72, f o r h ø y e s med ...........................................................................................
fra kr 196 300 000 til kr 241 300 000
Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under
postene 22 og 72, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 19 000 000 til kr 24 000 000
Energiomlegging, energi- og klimateknologi
Overføring til Energifondet, f o r h ø y e s med ...................................................
fra kr 1 216 000 000 til kr 1 266 000 000
Kapitalinnskudd, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 5 000 000 000 til kr 9 250 000 000
Forskning og næringsutvikling
Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 19 400 000 til kr 27 400 000
CO2-håndtering
Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, n e d s e t t e s med .....................
fra kr 1 877 000 000 til kr 1 764 000 000
Tilfeldige utgifter
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 10 800 000 000 til kr 10 218 000 000
Statens lånekasse for utdanning
Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 334 991 000 til kr 337 971 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 85 220 000 til kr 82 240 000
Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ..........
fra kr 5 424 320 000 til kr 5 489 354 000
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Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 3 140 390 000 til kr 3 105 295 000
Andre stipend, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 745 268 000 til kr 753 866 000
Rentestøtte, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .........................................
fra kr 961 380 000 til kr 946 096 000
Avskrivninger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 488 349 000 til kr 497 070 000
Tap på utlån, f o r h ø y e s med ...........................................................................
fra kr 259 000 000 til kr 344 700 000
Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ............
fra kr 8 860 000 til kr 9 360 000
Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...........................
fra kr 21 797 935 000 til kr 22 274 976 000
Innovasjon Norge
Innovasjon - prosjekter, fond, f o r h ø y e s med .................................................
fra kr 235 200 000 til kr 250 200 000
(NY) Tapsfond, såkornkapitalfond, b e v i l g e s med ........................................
Bedriftsutvikling og administrasjon, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 351 650 000 til kr 356 650 000
Marint verdiskapingsprogram, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 20 000 000 til kr 22 000 000
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
Investeringer, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 30 000 000 000 til kr 38 000 000 000
Statsbygg
Driftsresultat
1 Driftsinntekter ..................................................................................................
2 Driftsutgifter .....................................................................................................
3 Avskrivninger ...................................................................................................
4 Renter av statens kapital ...................................................................................
5 Til investeringsformål ......................................................................................
6 Til reguleringsfondet ........................................................................................
Sum ......................................................................................................................

71
72
73
74
76
90
2421
50
51
70
75
2440
30
2445
24

31
32

34
2460
24

2470
24
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Kroner
35 095 000
8 598 000
15 284 000
8 721 000
85 700 000
500 000
477 041 000

15 000 000
381 100 000
5 000 000
2 000 000

8 000 000 000

-3 974 855 000
1 746 660 000
720 000 000
62 900 000
924 594 000
-43 248 000
-563 949 000

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, n e d s e t t e s med ...
fra kr 36 500 000 til kr 6 500 000
Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 141 000 000 til kr 192 500 000
Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 593 790 000 til kr 673 790 000
Garanti-instituttet for eksportkreditt
Driftsresultat
1 Driftsinntekter ..................................................................................................
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ...................................................................
Sum ......................................................................................................................

30 000 000

-154 000 000
154 000 000
0

Statens pensjonskasse
Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning .................................................................
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ...................................................................
3 Avskrivninger ...................................................................................................
4 Renter av statens kapital ...................................................................................
5 Til investeringsformål ......................................................................................
6 Til reguleringsfond
Sum ......................................................................................................................

-632 974 000
482 145 000
114 549 000
18 578 000
18 070 000
-23 000 000
-22 632 000

51 500 000
80 000 000
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2530
70
72
73
2541
70
2542
70

2620
70
72
73
76
2650
70
71
72

2651
70
71
72
2655
70
71
72
2661
71
73
74
75
76

Formål
Foreldrepenger
Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .................
fra kr 17 685 000 000 til kr 17 190 000 000
Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ...........
fra kr 435 000 000 til kr 430 000 000
Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............
fra kr 68 000 000 til kr 53 000 000
Dagpenger
Dagpenger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...........................................
fra kr 10 891 500 000 til kr 11 441 000 000
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 707 000 000 til kr 780 000 000
Stønad til enslig mor eller far
Overgangsstønad, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 2 381 000 000 til kr 2 410 000 000
Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .........................
fra kr 385 000 000 til kr 375 000 000
Utdanningsstønad, n e d s e t t e s med ................................................................
fra kr 62 000 000 til kr 58 000 000
Forskuttering av underholdsbidrag, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 784 000 000 til kr 755 000 000
Sykepenger
Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......
fra kr 33 770 000 000 til kr 33 760 000 000
Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ..............
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 640 000 000
Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 565 000 000 til kr 540 000 000
Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .....................
fra kr 33 860 000 000 til kr 34 110 000 000
Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ....................................
fra kr 390 000 000 til kr 360 000 000
Legeerklæringer, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 350 000 000 til kr 375 000 000
Uførhet
Grunnpensjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ....................................
fra kr 24 035 000 000 til kr 23 810 000 000
Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 37 010 000 000 til kr 36 530 000 000
Særtillegg, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ...........................................
fra kr 2 285 000 000 til kr 2 250 000 000
Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
Hjelpestønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 675 000 000
Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 154 700 000 til kr 147 200 000
Tilskudd til biler, n e d s e t t e s med ...................................................................
fra kr 810 000 000 til kr 790 000 000
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, f o r h ø y e s med .............................
fra kr 2 597 100 000 til kr 2 605 100 000
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, f o r h ø y e s med .......
fra kr 235 000 000 til kr 235 375 000

2014

Kroner
495 000 000
5 000 000
15 000 000

549 500 000

73 000 000

29 000 000
10 000 000
4 000 000
29 000 000

10 000 000
50 000 000

25 000 000

250 000 000
30 000 000
25 000 000

225 000 000
480 000 000
35 000 000

15 000 000
7 500 000
20 000 000
8 000 000
375 000

2014

Kap.

20. juni – Voteringer

Post

2670
70
71
73
2680
70
71
2686
70
2711
70
76
2751
72
2752
70
2755
70
2790
70
3225
4
3440
3
5
6
3456
1
2
3
3490
3

4
3540
5

Formål
Alderdom
Grunnpensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 59 190 000 000 til kr 59 220 000 000
Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 110 980 000 000 til kr 111 520 000 000
Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ..........
fra kr 5 794 500 000 til kr 5 670 000 000
Etterlatte
Grunnpensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 1 210 000 000 til kr 1 220 000 000
Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 950 000 000 til kr 955 000 000
Gravferdsstønad
Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .................................
fra kr 197 000 000 til kr 180 000 000
Spesialisthelsetjeneste mv.
Spesialisthjelp, n e d s e t t e s med ......................................................................
fra kr 1 680 000 000 til kr 1 670 000 000
Private laboratorier og røntgeninstitutt, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 714 000 000 til kr 754 880 000
Legemidler mv.
Medisinsk forbruksmateriell, n e d s e t t e s med ................................................
fra kr 1 855 000 000 til kr 1 835 000 000
Refusjon av egenbetaling
Egenandelstak 1, n e d s e t t e s med ...................................................................
fra kr 3 848 200 000 til kr 3 840 000 000
Helsetjenester i kommunene mv.
Allmennlegehjelp, n e d s e t t e s med .................................................................
fra kr 4 233 400 000 til kr 4 182 000 000
Andre helsetiltak
Bidrag, n e d s e t t e s med ..................................................................................
fra kr 220 000 000 til kr 205 000 000
Tiltak i grunnopplæringen
Refusjon av ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s med ...................................
fra kr 73 882 000 til kr 52 345 000
Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
Salgsinntekter, f o r h ø y e s med ........................................................................
fra kr 90 232 000 til kr 100 232 000
Personalbarnehage, n e d s e t t e s med ...............................................................
fra kr 5 767 000 til kr 5 467 000
Gebyr - utlendingssaker, n e d s e t t e s med .......................................................
fra kr 165 300 000 til kr 158 800 000
Direktoratet for nødkommunikasjon
Brukerbetaling, n e d s e t t e s med .....................................................................
fra kr 142 896 000 til kr 124 725 000
Variable refusjoner, f o r h ø y e s med ................................................................
fra kr 59 790 000 til kr 107 729 000
Faste refusjoner, f o r h ø y e s med .....................................................................
fra kr 8 784 000 til kr 22 906 000
Utlendingsdirektoratet
Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 17 945 000 til kr 19 688 000
Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 1 420 302 000 til kr 1 072 114 000
Direktoratet for forvaltning og IKT
Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post, f o r h ø y e s med ...
fra kr 394 000 til kr 619 000
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Kroner
30 000 000
540 000 000
124 500 000

10 000 000
5 000 000

17 000 000

10 000 000
40 880 000

20 000 000

8 200 000

51 400 000

15 000 000

21 537 000

10 000 000
300 000
6 500 000

18 171 000
47 939 000
14 122 000

1 743 000
348 188 000

225 000
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3614
1
90
3821
1

2

3822
1
3859
1
3904
1
3917
13
3950
71
87
90
4115
1
4380
1
4420
6
4481
1
4600
95
4618
1
5
4638
1
4720
1
4725
1
4733
1

Formål
Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
Gebyrinntekter, lån, f o r h ø y e s med ................................................................
fra kr 49 000 000 til kr 67 000 000
Tilbakebetaling av lån, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 10 000 000 000 til kr 10 600 000 000
Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 156 816 000 til kr 146 370 000
Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger,
ODA-godkjente utgifter, f o r h ø y e s med ........................................................
fra kr 30 700 000 til kr 36 746 000
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s med .............
fra kr 158 719 000 til kr 124 479 000
EUs ungdomsprogram
Tilskudd fra Europakommisjonen, f o r h ø y e s med .........................................
fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000
Brønnøysundregistrene
Gebyrinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
Fiskeridirektoratet
Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, f o r h ø y e s med ...............................
fra kr 450 000 000 til kr 1 204 155 000
Forvaltning av statlig eierskap
(NY) Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet, b e v i l g e s med .....................
(NY) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, b e v i l g e s med .......
(NY) Secora AS, salg av fordring og tap på lån, b e v i l g e s med ....................
Mattilsynet
Gebyr m.m., f o r h ø y e s med ...........................................................................
fra kr 139 993 000 til kr 142 493 000
Post- og teletilsynet
Diverse gebyrer, f o r h ø y e s med .....................................................................
fra kr 152 700 000 til kr 157 100 000
Miljødirektoratet
Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, n e d s e t t e s med ................................
fra kr 27 000 000 til kr 22 000 000
Salg av klimakvoter
(NY) Salgsinntekter, b e v i l g e s med ...............................................................
Finansdepartementet
(NY) Fondskapital, b e v i l g e s med .................................................................
Skatteetaten
Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 82 000 000 til kr 67 000 000
Gebyr for utleggsforretninger, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000
Salg av klimakvoter
Salgsinntekter, n e d s e t t e s med ......................................................................
fra kr 539 600 000 til kr 0
Felles ledelse og kommandoapparat
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 67 925 000 til kr 102 925 000
Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 55 134 000 til kr 58 134 000
Luftforsvaret
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 175 133 000 til kr 240 133 000

2014

Kroner
18 000 000
600 000 000

10 446 000

6 046 000

34 240 000

3 350 000

25 000 000

754 155 000

24 600 000
58 800 000
50 000 000
2 500 000

4 400 000

5 000 000

539 600 000
52 100 000 000
15 000 000
10 000 000

539 600 000

35 000 000

3 000 000

65 000 000
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Kap.

20. juni – Voteringer

Post

4760
45
48
4792
90
4795
1
4810
1
4
4840
80
86
5309
29
5310
29
89
90
93
5325
50
91
5440
24

30
80
5491
30
5507
72
5521
70
5541
70

Formål
Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
(NY) Store nyanskaffelser, b e v i l g e s med ......................................................
Fellesfinansierte investeringer, inntekter, forhøyes med
fra kr 26 500 000 til kr 32 000 000
Norske styrker i utlandet
(NY) Tilbakebetaling av lån, b e v i l g e s med ..................................................
Kulturelle og allmennyttige formål
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 9 256 000 til kr 16 756 000
Oljedirektoratet
Gebyrinntekter, n e d s e t t e s med .....................................................................
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
(NY) Salg av undersøkelsesmateriale, b e v i l g e s med ....................................
CO2-håndtering
Renter, TCM DA, n e d s e t t e s med .................................................................
fra kr 100 000 000 til kr 89 000 000
Avdrag, TCM DA, n e d s e t t e s med ................................................................
fra kr 1 114 000 000 til kr 1 111 000 000
Tilfeldige inntekter
Ymse, f o r h ø y e s med .....................................................................................
fra kr 50 000 000 til kr 150 000 000
Statens lånekasse for utdanning
Termingebyr, n e d s e t t e s med .........................................................................
fra kr 30 420 000 til kr 29 274 000
Purregebyrer, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 117 600 000 til kr 115 065 000
Redusert lån og rentegjeld, f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 8 253 202 000 til kr 8 303 672 000
Utdanningslån, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 5 200 318 000 til kr 5 237 061 000
Innovasjon Norge
Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, f o r h ø y e s med ..........
fra kr 5 000 000 til kr 49 900 000
Tilbakeført kapital, såkornfond, f o r h ø y e s med .............................................
fra kr 10 000 000 til kr 312 800 000
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
Driftsresultat
1 Driftsinntekter ..................................................................................................
2 Driftsutgifter .....................................................................................................
3 Lete- og feltutviklingsutgifter ..........................................................................
4 Avskrivninger ...................................................................................................
5 Renter av statens kapital ...................................................................................
Sum ......................................................................................................................
Avskrivninger, f o r h ø y e s med ........................................................................
fra kr 22 800 000 000 til kr 23 100 000 000
Renter av statens kapital, f o r h ø y e s med ........................................................
fra kr 4 900 000 000 til kr 5 700 000 000
Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
Avskrivninger, f o r h ø y e s med ........................................................................
fra kr 858 018 000 til kr 862 823 000
Skatt og avgift på utvinning av petroleum
Særskatt på oljeinntekter, n e d s e t t e s med ......................................................
fra kr 111 900 000 000 til kr 111 870 000 000
Merverdiavgift
Merverdiavgift, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 250 953 000 000 til kr 250 981 000 000
Avgift på elektrisk kraft
Avgift på elektrisk kraft, n e d s e t t e s med .......................................................
fra kr 7 945 000 000 til kr 7 941 000 000
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Kroner
8 340 000
5 500 000

4 155 000
7 500 000

10 000 000
36 000 000
11 000 000
3 000 000

100 000 000

1 146 000
2 535 000
50 470 000
36 743 000

44 900 000
302 800 000

190 800 000 000
-34 400 000 000
-1 500 000 000
-23 100 000 000
-5 700 000 000
126 100 000 000
300 000 000
800 000 000

4 805 000

30 000 000

28 000 000

4 000 000
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5578
70
72
5582
70
5603
80
5607
80
5611
85
5617
80
5618
85
5622
85
5624
80
5625
80
81
83
85
86

5631
85
5650
81
5652
85
5656
85
5685
85
5692
85

Formål
Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, f o r h ø y e s med .......................
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
Fiskeravgifter, n e d s e t t e s med .......................................................................
fra kr 18 000 000 til kr 15 000 000
Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
(NY) Bidrag til kulturminnevern, b e v i l g e s med ...........................................
Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
Renter av statens faste kapital, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 81 825 000 til kr 84 538 000
Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
Renter, f o r h ø y e s med ....................................................................................
fra kr 2 266 000 000 til kr 2 461 000 000
Aksjer i NSB AS
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 260 000 000 til kr 515 000 000
Renter fra Statens lånekasse for utdanning
Renter, n e d s e t t e s med ...................................................................................
fra kr 3 868 062 000 til kr 3 804 289 000
Aksjer i Posten Norge AS
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 217 000 000 til kr 256 000 000
Aksjer i Avinor AS
Utbytte, n e d s e t t e s med .................................................................................
fra kr 478 000 000 til kr 445 400 000
Renter av Svinesundsforbindelsen AS
Renter, f o r h ø y e s med ....................................................................................
fra kr 30 000 000 til kr 46 100 000
Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
Renter på lån fra statskassen, n e d s e t t e s med ...............................................
fra kr 320 000 000 til kr 265 000 000
Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med
fra kr 5 000 000 til kr 16 000 000
(NY) Tilbakeføreing av renter fra såkornkapitalfond, b e v i l g e s med ............
Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med
fra kr 17 400 000 til kr 11 100 000
Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 500 000 til kr 0
Aksjer i AS Vinmonopolet
Statens overskuddsandel, f o r h ø y e s med .......................................................
fra kr 30 000 000 til kr 42 300 000
Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet
Renter på lån til Secora AS, f o r h ø y e s med ...................................................
fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000
Statskog SF – renter og utbytte
Utbytte, n e d s e t t e s med .................................................................................
fra kr 121 000 000 til kr 70 100 000
Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 11 219 453 000 til kr 12 067 253 000
Aksjer i Statoil ASA
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 14 421 000 000 til kr 14 955 000 000
Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 77 200 000 til kr 82 900 000

2014

Kroner
2 980 000
3 000 000

2 400 000
2 713 000

195 000 000

255 000 000

63 773 000

39 000 000

32 600 000

16 100 000

55 000 000
11 000 000
221 000 000
6 300 000

500 000

12 300 000

1 000 000

50 900 000

847 800 000

534 000 000

5 700 000
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5701
2
3
73

Formål

Kroner

Diverse inntekter
Diverse inntekter, f o r h ø y e s med ...................................................................
fra kr 570 000 000 til kr 759 000 000
Hjelpemiddelsentraler m.m., f o r h ø y e s med ..................................................
fra kr 36 590 000 til kr 60 000 000
Refusjon fra bidragspliktige, n e d s e t t e s med ................................................
fra kr 310 000 000 til kr 270 000 000»

Forslag nr. 20 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om å øke kap. 1420 Miljødirektoratet, post 73 Førebyggjande og konfliktdempande tiltak i rovviltforvaltninga, med 10 mill. kroner i forbindelse med ny saldering av statsbudsjettet
2014. Midlene skal gå til rovviltnemdene, som kan
disponere dem til økt godtgjøring av fellingslag, eller
andre tiltak i tråd med deres behov.»

Vo t e r i n g :
Forslagene fra Senterpartiet ble med 100 mot 6 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.34.36)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 14, fra Senterpartiet.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen pålegge Politidirektoratet å omdisponere 2,5 mill. kroner i 2014, ved intern
effektivisering. Effektiviseringstiltakene skal gjelde i
PODs egen organisasjon, og ikke gjennomføres på politidistriktsnivå. Pengene skal omdisponeres til styrking
av politiets IKT-systemer, for å sikre rask fremdrift for
iverksettelse av ny straffelov.»
Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Senterpartiet ble med 96 mot 10 stemmer
ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.35.00)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 13, 15 og
17–19, fra Senterpartiet.
Forslag nr. 13 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om snarest å igangsette et arbeid med raskt å få på plass lyd- og bildeopptak
i domstolene. Forprosjektet må kartlegge investeringsbehov. Basert på tidligere grundig forarbeid fra Domstoladministrasjonen forventes det at forprosjektet kan
gjennomføres uten økt budsjettramme.»
Forslag nr. 15 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om at også blinde og

189 000 000
23 410 000
40 000 000

svaksynte defineres som elever med lese- og skrivevansker, slik at også disse gis rett til PC og annet utstyr fra
Nav Hjelpemiddelsentral.»
Forslag nr. 17 lyder:
«Stortinget ber regjeringen fortsette arbeidet med
forskriftsfesting i tråd med stortingsvedtak i behandlingen av Prop. 55 L (2012–2013) om ny tobakksskadelov.»
Forslag nr. 18 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om at prosjektet «Mat
langs nasjonale turistveger» opprettholdes i ytterligere to år. Regjeringen bes om å sette av 1 mill. kroner i
nysalderingen 2014 til videreføring av prosjektet fra og
med 1. juli 2014.»
Forslag nr. 19 lyder:
«Stortinget ber regjeringen opprette prøveprosjekt
med dyrepoliti i Oslo. Stortinget ber regjeringen prioritere 2 mill. kroner til dette i 2014.»
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har
varslet støtte til forslagene.

Vo t e r i n g :
Forslagene fra Senterpartiet ble med 95 mot 11 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.35.25)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 16, fra Senterpartiet.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen om å reversere endringen som ble gjort i permitteringsregelverket. Endringen
får virkning fra 1. juli 2014.»
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet
støtte til forslaget.

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Senterpartiet ble med 58 mot 47 stemmer
ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.33.52)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Arbeiderpartiet.
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Forslaget lyder:
«I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:
Kap.

Post

1
51
20
1
21
1
41
1
70
44
1
61
1
100
1
103
1
117
75
76

152
78

160
1
163
71
72
164
70
73
167
21
171
70

Formål
H.M. Kongen og H.M. Dronningen
(NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, b e v i l g e s med ................
Statsministerens kontor
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000
Statsrådet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000
Stortinget
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000
Tilskudd til partigruppene, f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og
sikkerhetstjeneste
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000
Høyesterett
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000
Utenriksdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000
Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000
EØS-finansieringsordningene
EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, f o r h ø y e s med .......
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000
Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000
Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000
Sivilt samfunn og demokratiutvikling
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000
Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
Humanitær bistand, kan overføres, f o r h ø y e s med .........................................
fra kr 2 394 600 000 til kr 2 561 222 000
Menneskerettigheter, kan overføres, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 348 300 000 til kr 353 300 000
Fred, forsoning og demokrati
Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, f o r h ø y e s med ................
fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000
Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, f o r h ø y e s med ...............
fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000
Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 2 110 812 000 til kr 1 704 190 000
Multilaterale finansinstitusjoner
Verdensbanken, kan overføres, n e d s e t t e s med .............................................
fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000
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200
1
225
64
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74
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72
287
21
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1

Formål
Kunnskapsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000
Tiltak i grunnopplæringen
Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000
Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 795 173 000 til kr 791 065 000
Videreutdanning for lærere og skoleledere, f o r h ø y e s med ...........................
fra kr 563 600 000 til kr 689 773 000
Tilskudd til særskilte skoler
Tilskudd til Signo og Briskeby, f o r h ø y e s med ..............................................
fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000
Tilskudd til private skoler mv.
Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven,
overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................................................
fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000
Tiltak for livslang læring
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, f o r h ø y e s med ....................
fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000
Universiteter og høyskoler
Statlige universiteter og høyskoler, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 28 148 145 000 til kr 28 161 968 000
Private høyskoler, f o r h ø y e s med ...................................................................
fra kr 1 141 772 000 til kr 1 150 600 000
Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
Tilskudd til velferdsarbeid, f o r h ø y e s med ....................................................
fra kr 77 436 000 til kr 82 436 000
Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, f o r h ø y e s med ..........
fra kr 358 981 000 til kr 498 981 000
Fagskoleutdanning
Annen fagskoleutdanning, n e d s e t t e s med ....................................................
fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000
Felles tiltak for universiteter og høyskoler
Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000
Andre overføringer, kan nyttes under post 1, f o r h ø y e s med .........................
fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000
Tilskudd til internasjonale programmer, f o r h ø y e s med ................................
fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000
Meteorologiformål
Meteorologisk institutt, n e d s e t t e s med .........................................................
fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000
Internasjonale samarbeidsprosjekter, f o r h ø y e s med .....................................
fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000
Forskningsinstitutter og andre tiltak
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 10 803 000 til kr 25 078 000
Internasjonale samarbeidstiltak
Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, f o r h ø y e s med ......................
fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000
EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, f o r h ø y e s med .................
fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000
Kulturdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000
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Formål
Kultur og samfunn
Til disposisjon, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 5 343 000 til kr 7 343 000
Frivillighetsformål
Ymse faste tiltak, n e d s e t t e s med ..................................................................
fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000
Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 55 777 000 til kr 90 777 000
Sjakk-OL, f o r h ø y e s med ...............................................................................
fra kr 65 000 000 til kr 80 000 000
Allmenne kulturformål
Til disposisjon, kan nyttes under post 1, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000
Scenekunstformål
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000
Museums- og andre kulturvernformål
Ymse faste tiltak, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000
Den norske kirke
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 166 716 000 til kr 1 172 216 000
Kirkebygg og gravplasser
Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, f o r h ø y e s med .......
fra kr 10 665 000 til kr 16 665 000
Justis- og beredskapsdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000
Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000
Norges forskningsråd, n e d s e t t e s med ...........................................................
fra kr 22 070 000 til kr 21 270 000
Tilskudd til internasjonale organisasjoner, f o r h ø y e s med .............................
fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000
Tingrettene og lagmannsrettene
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000
Kriminalomsorgsdirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000
Tilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................................
fra kr 20 464 000 til kr 21 164 000
Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 12 810 475 000 til kr 12 819 975 000
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000
Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000
Datalagringsdirektivet, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 110 000 000 til kr 0
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000
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Formål

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000
Redningshelikoptertjenesten
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000
Redningstjenesten
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000
Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, f o r h ø y e s med ......
fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000
Direktoratet for nødkommunikasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000
Spesialenheten for politisaker
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000
Fri rettshjelp
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000
Fri sakførsel, f o r h ø y e s med ...........................................................................
fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000
Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000
Svalbardbudsjettet
Tilskudd, n e d s e t t e s med ...............................................................................
fra kr 322 780 000 til kr 317 708 000
Utlendingsdirektoratet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 839 794 000 til kr 818 294 000
Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, n e d s e t t e s med ................................
fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000
Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, n e d s e t t e s med .........................
fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000
Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000
Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000
Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 15 497 000 til kr 17 287 000
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000
Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000
Eiendommer utenfor husleieordningen
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000
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Erstatningslokaler for departementene
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 406 107 000 til kr 443 807 000
Direktoratet for forvaltning og IKT
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000
Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000
Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, f o r h ø y e s med ...............
fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000
Rammetilskudd til kommuner
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000
Innbyggertilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................
fra kr 115 616 047 000 til kr 115 991 247 000
Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, n e d s e t t e s med ............
fra kr 2 157 000 000 til kr 2 149 700 000
Rammetilskudd til fylkeskommuner
Innbyggertilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................
fra kr 28 766 999 000 til kr 28 776 999 000
Bolig- og bomiljøtiltak
Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, f o r h ø y e s med ................................
fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000
Byutvikling og planlegging
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000
Bærekraftig byutvikling, kan overføres, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000
Internasjonale organisasjoner, f o r h ø y e s med ................................................
fra kr 640 000 til kr 734 000
Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, f o r h ø y e s med ...
fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000
Arbeids- og sosialdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000
Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
(NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45,
b e v i l g e s med .................................................................................................
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes
under post 21, n e d s e t t e s med .......................................................................
fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000
Arbeids- og velferdsetaten
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 10 855 430 000 til kr 10 847 430 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000
Pensjoner av statskassen
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000
Tilskudd til Statens pensjonskasse
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000
For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000
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Arbeidsgiveravgift til folketrygden
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000
For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000
Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
Utlån, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ....................................................
fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000
Yrkesskadeforsikring
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000
Arbeidsmarkedstiltak
Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 6 210 330 000 til kr 6 299 330 000
Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, f o r h ø y e s med ..............................
fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000
Arbeidstilsynet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 510 600 000 til kr 515 600 000
Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud, f o r h ø y e s med .....................
fra kr 10 600 000 til kr 12 600 000
Pionerdykkere i Nordsjøen
(NY) Oppreisning, kan overføres, b e v i l g e s med ...........................................
Helse- og omsorgsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 206 951 000 til kr 204 751 000
IKT i helse- og omsorgssektoren
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 217 150 000 til kr 221 150 000
Internasjonalt samarbeid
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000
Annet folkehelsearbeid
Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, f o r h ø y e s med ......
fra kr 18 691 000 til kr 20 691 000
Helsedirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000
Norsk pasientskadeerstatning
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000
Statens helsepersonellnemnd
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000
Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 3 244 000 til kr 0
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Regionale helseforetak
Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og
75, n e d s e t t e s med .........................................................................................
fra kr 630 705 000 til kr 629 905 000
Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med ..............
fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000
Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000
Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med .......
fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000
Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000
Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ................
fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000
Habilitering og rehabilitering
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, n e d s e t t e s med .................
fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000
Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000
Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, f o r h ø y e s med ..............
fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000
Omsorgstjeneste
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000
Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000
Dagaktivitetstilbud, kan overføres, n e d s e t t e s med .......................................
fra kr 81 400 000 til kr 51 400 000
Investeringstilskudd, kan overføres, n e d s e t t e s med .....................................
fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000
Utviklingstiltak, n e d s e t t e s med ....................................................................
fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000
Primærhelsetjeneste
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 30 196 000 til kr 37 196 000
Forebyggende helsetjenester, f o r h ø y e s med .................................................
fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000
Fengselshelsetjeneste, f o r h ø y e s med ............................................................
fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000
Rustiltak
Kommunalt rusarbeid, kan overføres, n e d s e t t e s med ...................................
fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000
Kompetansesentra mv., f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000
Psykisk helse
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000
Utviklingstiltak, kan overføres, f o r h ø y e s med ..............................................
fra kr 433 415 000 til kr 434 415 000
Vold og traumatisk stress, kan overføres, f o r h ø y e s med ...............................
fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000
Forsøk og utvikling mv.
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 71 062 000 til kr 93 762 000
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Personell
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, n e d s e t t e s med .................
fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000
Turnustjeneste, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 133 400 000 til kr 189 900 000
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 191 246 000 til kr 195 246 000
Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, f o r h ø y e s med ..
fra kr 38 483 000 til kr 39 532 000
Integreringstilskudd, kan overføres, f o r h ø y e s med .......................................
fra kr 5 895 503 000 til kr 5 956 967 000
Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger,
overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................................................
fra kr 448 165 000 til kr 419 087 000
Kommunale innvandrertiltak, f o r h ø y e s med .................................................
fra kr 209 796 000 til kr 221 146 000
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 1 659 768 000 til kr 1 608 600 000
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 6 749 000 til kr 0
Krisetiltak
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000
Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000
Familievern
Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000
Kontantstøtte
Tilskudd, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................................
fra kr 1 414 000 000 til kr 1 201 000 000
Barnetrygd
Tilskudd, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000
Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, n e d s e t t e s med .................
fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000
Tilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................................
fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000
Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, n e d s e t t e s med .................
fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000
Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000
Tiltak i barne- og ungdomsvernet
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, n e d s e t t e s med .................
fra kr 85 083 000 til kr 77 033 000
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Forskning og utvikling, f o r h ø y e s med ..........................................................
fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000
Utvikling i kommunene, n e d s e t t e s med .......................................................
fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000
Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige
mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 1 023 534 000 til kr 664 930 000
Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000
Barne- og ungdomstiltak
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000
Barne- og ungdomsorganisasjoner, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000
Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, n e d s e t t e s med ..................
fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000
Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000
EUs ungdomsprogram
Driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ..................................................
fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000
Forbrukerrådet
Markedsportaler, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000
Forbrukerpolitiske tiltak
Tilskudd, n e d s e t t e s med ...............................................................................
fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000
Statens institutt for forbruksforskning
Basisbevilgning, f o r h ø y e s med .....................................................................
fra kr 26 307 000 til kr 26 557 000
Nærings- og fiskeridepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 326 701 000 til kr 330 756 000
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 66 765 000 til kr 68 120 000
Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, f o r h ø y e s med .....................
fra kr 20 100 000 til kr 23 000 000
Brønnøysundregistrene
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 309 000 000 til kr 318 700 000
Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................
fra kr 230 200 000 til kr 235 200 000
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Miljøtiltak Løkken, kan overføres, n e d s e t t e s med .......................................
fra kr 35 000 000 til kr 8 000 000
Diverse fiskeriformål
Tilskudd til kommuner, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 180 000 000 til kr 481 662 000
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Norges forskningsråd
Tilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................................
fra kr 1 522 000 000 til kr 1 524 300 000
Romvirksomhet
Kontingent i European Space Agency (ESA), f o r h ø y e s med .......................
fra kr 147 500 000 til kr 164 900 000
Internasjonal romvirksomhet, f o r h ø y e s med ................................................
fra kr 309 700 000 til kr 344 300 000
Drift av forskningsfartøyene
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 300 000 000 til kr 213 280 000
Marin forskning og utvikling
(NY) Kompensasjon for merverdiavgift, b e v i l g e s med ................................
Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, n e d s e t t e s med ..........................
fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000
Tilskudd til Nofima, kan overføres, f o r h ø y e s med .......................................
fra kr 85 090 000 til kr 85 590 000
Forvaltning av statlig eierskap
(NY) Tap på statens lån til Secora AS, b e v i l g e s med ...................................
Kings Bay AS
Tilskudd, n e d s e t t e s med ...............................................................................
fra kr 27 500 000 til kr 19 000 000
Landbruks- og matdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 143 477 000 til kr 143 377 000
Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap,
Veterinærinstituttet, f o r h ø y e s med ................................................................
fra kr 87 998 000 til kr 109 338 000
Mattilsynet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 205 073 000 til kr 1 207 573 000
Naturskade - erstatninger
Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................
fra kr 185 700 000 til kr 216 700 000
Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .............
fra kr 72 000 000 til kr 87 000 000
Samferdselsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 172 908 000 til kr 171 148 000
Forskning og utvikling mv.
Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 89 600 000 til kr 99 600 000
Statens vegvesen
Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.,
kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 9 622 000 000 til kr 9 634 500 000
Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 217 250 000 til kr 225 000 000
Utbyggingsselskap for veg
(NY) Aksjeselskap, b e v i l g e s med .................................................................
Særskilte transporttiltak
Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene,
kan overføres, f o r h ø y e s med .........................................................................
fra kr 945 300 000 til kr 1 010 300 000

3825

Kroner
2 300 000

17 400 000
34 600 000

86 720 000

29 000 000
2 000 000
500 000

20 000 000
8 500 000

100 000

21 340 000

2 500 000

31 000 000

15 000 000

1 760 000

10 000 000

12 500 000
7 750 000

100 000

65 000 000

3826

Kap.

20. juni – Voteringer

Post

Formål

62

(NY) Belønningsordning sykkelveier, b e v i l g e s med ....................................
Jernbaneverket
Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 6 056 900 000 til kr 6 060 900 000
Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 8 659 500 000 til kr 8 653 700 000
Persontransport med tog
Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 3 047 000 000 til kr 3 072 000 000
Kystverket
Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med .....................
fra kr 479 860 000 til kr 529 260 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes
under post 1, n e d s e t t e s med .........................................................................
fra kr 191 120 000 til kr 187 720 000
Tilskudd til Redningsselskapet, f o r h ø y e s med .............................................
fra kr 78 170 000 til kr 81 170 000
Post- og teletilsynet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 160 400 000 til kr 164 800 000
Klima- og miljødepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 215 314 000 til kr 217 114 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 85 755 000 til kr 75 255 000
Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 19 000 000 til kr 0
(NY) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven,
b e v i l g e s med .................................................................................................
Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 33 050 000 til kr 30 050 000
Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 8 957 000 til kr 2 957 000
Miljøvernforskning og miljøovervåking
Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 9 433 000 til kr 13 433 000
Miljødirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 709 049 000 til kr 711 549 000
Statlige vannmiljøtiltak, n e d s e t t e s med ........................................................
fra kr 199 700 000 til kr 197 200 000
Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 44 080 000 til kr 34 080 000
(NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, b e v i l g e s med ................
Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, n e d s e t t e s med .......................
fra kr 331 091 000 til kr 328 591 000
Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, f o r h ø y e s med ...........................
fra kr 20 800 000 til kr 28 300 000
Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .............
fra kr 346 320 000 til kr 420 000 000
Vilt- og fisketiltak
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 15 000 000 til kr 14 540 000
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Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 30 600 000 til kr 29 260 000
Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 11 500 000 til kr 10 300 000
Riksantikvaren
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 37 735 000 til kr 87 485 000
Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner,
kan overføres, f o r h ø y e s med .........................................................................
fra kr 30 005 000 til kr 34 605 000
Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap,
kan overføres, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 120 402 000 til kr 112 302 000
Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 58 821 000 til kr 56 621 000
Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring,
kan overføres, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 41 997 000 til kr 36 797 000
Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 56 712 000 til kr 61 462 000
Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 8 264 000 til kr 8 014 000
Tilskudd til verdensarven, kan overføres, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 49 202 000 til kr 25 852 000
Norsk kulturminnefond
Til disposisjon for kulturminnetiltak, f o r h ø y e s med .....................................
fra kr 63 590 000 til kr 125 030 000
Svalbard miljøvernfond
Overføringer til Svalbard miljøvernfond, f o r h ø y e s med ..............................
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
Kjøp av klimakvoter
Driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ..................................................
fra kr 5 500 000 til kr 9 200 000
Finansdepartementet
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 55 400 000 til kr 55 150 000
Toll- og avgiftsetaten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 507 500 000 til kr 1 512 500 000
Skatteetaten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 4 541 400 000 til kr 4 611 400 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 167 200 000 til kr 152 200 000
Større IT-prosjekter, kan overføres, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 298 800 000 til kr 169 000 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 104 400 000 til kr 111 200 000
Statens innkrevingssentral
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 282 500 000 til kr 281 500 000
Salg av klimakvoter
Driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s med .................................................
fra kr 3 700 000 til kr 0
Statsgjeld, renter mv.
Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 10 725 600 000 til kr 10 785 100 000
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Forsvarsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 371 587 000 til kr 368 087 000
Forskning og utvikling, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 31 174 000 til kr 34 174 000
Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
Nybygg og nyanlegg, kan overføres, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 1 588 411 000 til kr 1 679 811 000
Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 254 421 000 til kr 268 621 000
Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .........................
fra kr 135 875 000 til kr 267 875 000
Overføringer til andre, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 71 865 000 til kr 69 365 000
Felles ledelse og kommandoapparat
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 3 872 711 000 til kr 3 700 848 000
Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 32 363 000 til kr 32 538 000
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 198 466 000 til kr 201 466 000
Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 2 013 488 000 til kr 2 028 449 000
Hæren
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 5 240 804 000 til kr 5 409 697 000
Sjøforsvaret
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 3 427 384 000 til kr 3 457 612 000
Luftforsvaret
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 4 403 498 000 til kr 4 502 662 000
Heimevernet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 190 838 000 til kr 1 242 681 000
Forsvarets logistikkorganisasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 2 087 765 000 til kr 2 119 199 000
Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, f o r h ø y e s med ...............
fra kr 1 017 568 000 til kr 1 076 708 000
Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 38 302 000 til kr 27 302 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes
under kap. 1761, post 45, n e d s e t t e s med .....................................................
fra kr 7 908 100 000 til kr 6 168 100 000
Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 26 500 000 til kr 20 500 000
Nye kampfly med baseløsning
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 83 257 000 til kr 82 056 000
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Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ......
fra kr 966 182 000 til kr 2 443 182 000
Nybygg og nyanlegg, kan overføres, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 152 902 000 til kr 265 002 000
Kystvakten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 028 239 000 til kr 1 047 921 000
Norske styrker i utlandet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 851 525 000 til kr 856 809 000
(NY) Tilskudd til ettergivelse av lån, b e v i l g e s med ......................................
Kulturelle og allmennyttige formål
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 268 307 000 til kr 278 057 000
Olje- og energidepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 163 859 000 til kr 163 709 000
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 30 445 000 til kr 26 945 000
(NY) Overføring til Sametinget, kan overføres, b e v i l g e s med .....................
(NY) Tilskudd til kommuner, kan overføres, b e v i l g e s med ..........................
Petoro AS
Unitisering, kan overføres, f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 24 000 000 til kr 36 000 000
Norges vassdrags- og energidirektorat
Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og
72, f o r h ø y e s med ...........................................................................................
fra kr 196 300 000 til kr 286 300 000
Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under
postene 22 og 72, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 19 000 000 til kr 29 000 000
Energiomlegging, energi- og klimateknologi
Kapitalinnskudd, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 5 000 000 000 til kr 9 250 000 000
Forskning og næringsutvikling
Overføring til Norges forskningsråd, f o r h ø y e s med .....................................
fra kr 673 600 000 til kr 679 600 000
Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 19 400 000 til kr 27 400 000
CO2-håndtering
Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, n e d s e t t e s med .....................
fra kr 1 877 000 000 til kr 1 764 000 000
Tilfeldige utgifter
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 10 800 000 000 til kr 10 476 212 000
Statens lånekasse for utdanning
Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 334 991 000 til kr 337 971 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, n e d s e t t e s med ....
fra kr 85 220 000 til kr 82 240 000
Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ..........
fra kr 5 424 320 000 til kr 5 489 354 000
Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 3 140 390 000 til kr 3 105 295 000
Andre stipend, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 745 268 000 til kr 753 866 000
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Rentestøtte, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .........................................
fra kr 961 380 000 til kr 946 096 000
Avskrivninger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 488 349 000 til kr 497 070 000
Tap på utlån, f o r h ø y e s med ...........................................................................
fra kr 259 000 000 til kr 344 700 000
Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ............
fra kr 8 860 000 til kr 9 360 000
Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...........................
fra kr 21 797 935 000 til kr 22 274 976 000
Innovasjon Norge
Innovasjon - prosjekter, fond, f o r h ø y e s med .................................................
fra kr 235 200 000 til kr 250 200 000
(NY) Tapsfond, såkornkapitalfond, b e v i l g e s med ........................................
Bedriftsutvikling og administrasjon, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 351 650 000 til kr 356 650 000
(NY) Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres,
b e v i l g e s med .................................................................................................
Marint verdiskapingsprogram, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 20 000 000 til kr 22 000 000
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
Investeringer, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 30 000 000 000 til kr 38 000 000 000
Statsbygg
Driftsresultat
1 Driftsinntekter ..................................................................................................
2 Driftsutgifter .....................................................................................................
3 Avskrivninger ...................................................................................................
4 Renter av statens kapital ...................................................................................
5 Til investeringsformål ......................................................................................
6 Til reguleringsfondet ........................................................................................
Sum ......................................................................................................................

73
74
76
90
2421
50
51
70
73
75
2440
30
2445
24

31

32

34
2460
24

2470
24
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15 284 000
8 721 000
85 700 000
500 000
477 041 000

15 000 000
381 100 000
5 000 000

7 300 000
2 000 000

8 000 000 000

-3 974 855 000
1 746 660 000
720 000 000
62 900 000
924 594 000
-43 248 000
-563 949 000

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 36 500 000 til kr 6 500 000
Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 141 000 000 til kr 192 500 000
Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 593 790 000 til kr 673 790 000
Garanti-instituttet for eksportkreditt
Driftsresultat
1 Driftsinntekter ..................................................................................................
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ...................................................................
Sum ......................................................................................................................

-154 000 000
154 000 000
0

Statens pensjonskasse
Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning .................................................................
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ...................................................................
3 Avskrivninger ...................................................................................................
4 Renter av statens kapital ...................................................................................
5 Til investeringsformål ......................................................................................
6 Til reguleringsfond ...........................................................................................
Sum ......................................................................................................................

-632 974 000
482 145 000
114 549 000
18 578 000
18 070 000
-23 000 000
-22 632 000

30 000 000

51 500 000
80 000 000

2014

Kap.

20. juni – Voteringer

Post

2530
70
72
73
2541
70
2542
70

2620
70
72
73
76
2650
70
71
72

2651
70
71
72
2655
70
71
72
2661
71
73
74
75
76
2670
70

Formål
Foreldrepenger
Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .................
fra kr 17 685 000 000 til kr 17 190 000 000
Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ...........
fra kr 435 000 000 til kr 430 000 000
Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............
fra kr 68 000 000 til kr 53 000 000
Dagpenger
Dagpenger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...........................................
fra kr 10 891 500 000 til kr 11 441 000 000
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 707 000 000 til kr 780 000 000
Stønad til enslig mor eller far
Overgangsstønad, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 2 381 000 000 til kr 2 410 000 000
Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .........................
fra kr 385 000 000 til kr 375 000 000
Utdanningsstønad, n e d s e t t e s med ................................................................
fra kr 62 000 000 til kr 58 000 000
Forskuttering av underholdsbidrag, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 784 000 000 til kr 755 000 000
Sykepenger
Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......
fra kr 33 770 000 000 til kr 33 760 000 000
Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ..............
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 640 000 000
Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 565 000 000 til kr 540 000 000
Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .....................
fra kr 33 860 000 000 til kr 34 110 000 000
Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ....................................
fra kr 390 000 000 til kr 360 000 000
Legeerklæringer, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 350 000 000 til kr 375 000 000
Uførhet
Grunnpensjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ....................................
fra kr 24 035 000 000 til kr 23 810 000 000
Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 37 010 000 000 til kr 36 530 000 000
Særtillegg, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ...........................................
fra kr 2 285 000 000 til kr 2 250 000 000
Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
Hjelpestønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 675 000 000
Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 154 700 000 til kr 147 200 000
Tilskudd til biler, n e d s e t t e s med ...................................................................
fra kr 810 000 000 til kr 790 000 000
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, f o r h ø y e s med .............................
fra kr 2 597 100 000 til kr 2 605 100 000
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, f o r h ø y e s med .......
fra kr 235 000 000 til kr 235 375 000
Alderdom
Grunnpensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 59 190 000 000 til kr 59 220 000 000
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Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 110 980 000 000 til kr 111 520 000 000
Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ..........
fra kr 5 794 500 000 til kr 5 670 000 000
Etterlatte
Grunnpensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 1 210 000 000 til kr 1 220 000 000
Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 950 000 000 til kr 955 000 000
Gravferdsstønad
Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .................................
fra kr 197 000 000 til kr 180 000 000
Spesialisthelsetjeneste mv.
Spesialisthjelp, n e d s e t t e s med ......................................................................
fra kr 1 680 000 000 til kr 1 670 000 000
Private laboratorier og røntgeninstitutt, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 714 000 000 til kr 754 880 000
Legemidler mv.
Medisinsk forbruksmateriell, n e d s e t t e s med ................................................
fra kr 1 855 000 000 til kr 1 835 000 000
Refusjon av egenbetaling
Egenandelstak 1, n e d s e t t e s med ...................................................................
fra kr 3 848 200 000 til kr 3 840 000 000
Helsetjenester i kommunene mv.
Allmennlegehjelp, n e d s e t t e s med .................................................................
fra kr 4 233 400 000 til kr 4 182 000 000
Andre helsetiltak
Bidrag, n e d s e t t e s med ..................................................................................
fra kr 220 000 000 til kr 205 000 000
Tiltak i grunnopplæringen
Refusjon av ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s med ...................................
fra kr 73 882 000 til kr 52 345 000
Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
Salgsinntekter, f o r h ø y e s med ........................................................................
fra kr 90 232 000 til kr 100 232 000
Personalbarnehage, n e d s e t t e s med ...............................................................
fra kr 5 767 000 til kr 5 467 000
Gebyr - utlendingssaker, n e d s e t t e s med .......................................................
fra kr 165 300 000 til kr 158 800 000
Direktoratet for nødkommunikasjon
Brukerbetaling, n e d s e t t e s med .....................................................................
fra kr 142 896 000 til kr 124 725 000
Variable refusjoner, f o r h ø y e s med ................................................................
fra kr 59 790 000 til kr 107 729 000
Faste refusjoner, f o r h ø y e s med .....................................................................
fra kr 8 784 000 til kr 22 906 000
Utlendingsdirektoratet
Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 17 945 000 til kr 19 688 000
Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 1 420 302 000 til kr 1 072 114 000
Direktoratet for forvaltning og IKT
Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post, f o r h ø y e s med ...
fra kr 394 000 til kr 619 000
Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
Gebyrinntekter, lån, f o r h ø y e s med ................................................................
fra kr 49 000 000 til kr 67 000 000
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Tilbakebetaling av lån, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 10 000 000 000 til kr 10 600 000 000
Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 156 816 000 til kr 146 370 000
Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger,
ODA-godkjente utgifter, f o r h ø y e s med ........................................................
fra kr 30 700 000 til kr 36 746 000
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s med .............
fra kr 158 719 000 til kr 124 479 000
EUs ungdomsprogram
Tilskudd fra Europakommisjonen, f o r h ø y e s med .........................................
fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000
Brønnøysundregistrene
Gebyrinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
Fiskeridirektoratet
Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, f o r h ø y e s med ...............................
fra kr 450 000 000 til kr 1 204 155 000
Forvaltning av statlig eierskap
(NY) Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet, b e v i l g e s med .....................
(NY) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, b e v i l g e s med .......
(NY) Secora AS, salg av fordring og tap på lån, b e v i l g e s med ....................
Mattilsynet
Gebyr m.m., f o r h ø y e s med ...........................................................................
fra kr 139 993 000 til kr 142 493 000
Post- og teletilsynet
Diverse gebyrer, f o r h ø y e s med .....................................................................
fra kr 152 700 000 til kr 157 100 000
Miljødirektoratet
Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, n e d s e t t e s med ................................
fra kr 27 000 000 til kr 22 000 000
Salg av klimakvoter
(NY) Salgsinntekter, b e v i l g e s med ...............................................................
Finansdepartementet
(NY) Fondskapital, b e v i l g e s med .................................................................
Skatteetaten
Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 82 000 000 til kr 67 000 000
Gebyr for utleggsforretninger, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000
Salg av klimakvoter
Salgsinntekter, n e d s e t t e s med ......................................................................
fra kr 539 600 000 til kr 0
Felles ledelse og kommandoapparat
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 67 925 000 til kr 102 925 000
Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 55 134 000 til kr 58 134 000
Luftforsvaret
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 175 133 000 til kr 240 133 000
Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
(NY) Store nyanskaffelser, b e v i l g e s med ......................................................
Fellesfinansierte investeringer, inntekter, f o r h ø y e s med ...............................
fra kr 26 500 000 til kr 32 000 000
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Formål
Norske styrker i utlandet
(NY) Tilbakebetaling av lån, b e v i l g e s med ..................................................
Kulturelle og allmennyttige formål
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 9 256 000 til kr 16 756 000
Oljedirektoratet
Gebyrinntekter, n e d s e t t e s med .....................................................................
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
(NY) Salg av undersøkelsesmateriale, b e v i l g e s med ....................................
CO2-håndtering
Renter, TCM DA, n e d s e t t e s med .................................................................
fra kr 100 000 000 til kr 89 000 000
Avdrag, TCM DA, n e d s e t t e s med ................................................................
fra kr 1 114 000 000 til kr 1 111 000 000
Tilfeldige inntekter
Ymse, f o r h ø y e s med .....................................................................................
fra kr 50 000 000 til kr 150 000 000
Statens lånekasse for utdanning
Termingebyr, n e d s e t t e s med .........................................................................
fra kr 30 420 000 til kr 29 274 000
Purregebyrer, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 117 600 000 til kr 115 065 000
Redusert lån og rentegjeld, f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 8 253 202 000 til kr 8 303 672 000
Utdanningslån, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 5 200 318 000 til kr 5 237 061 000
Innovasjon Norge
Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, f o r h ø y e s med ..........
fra kr 5 000 000 til kr 49 900 000
Tilbakeført kapital, såkornfond, f o r h ø y e s med .............................................
fra kr 10 000 000 til kr 312 800 000
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
Driftsresultat
1 Driftsinntekter ..................................................................................................
2 Driftsutgifter .....................................................................................................
3 Lete- og feltutviklingsutgifter ..........................................................................
4 Avskrivninger ...................................................................................................
5 Renter av statens kapital ...................................................................................
Sum ......................................................................................................................
Avskrivninger, f o r h ø y e s med ........................................................................
fra kr 22 800 000 000 til kr 23 100 000 000
Renter av statens kapital, f o r h ø y e s med ........................................................
fra kr 4 900 000 000 til kr 5 700 000 000
Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
Avskrivninger, f o r h ø y e s med ........................................................................
fra kr 858 018 000 til kr 862 823 000
Skatt og avgift på utvinning av petroleum
Ordinær skatt på formue og inntekt, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 67 800 000 000 til kr 68 480 000 000
Særskatt på oljeinntekter, n e d s e t t e s med ......................................................
fra kr 111 900 000 000 til kr 111 870 000 000
Merverdiavgift
Merverdiavgift, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 250 953 000 000 til kr 250 981 000 000
Avgift på elektrisk kraft
Avgift på elektrisk kraft, f o r h ø y e s med .........................................................
fra kr 7 945 000 000 til kr 7 949 000 000
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Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, f o r h ø y e s med .......................
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
Fiskeravgifter, n e d s e t t e s med .......................................................................
fra kr 18 000 000 til kr 15 000 000
Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
(NY) Bidrag til kulturminnevern, b e v i l g e s med ...........................................
Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
Renter av statens faste kapital, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 81 825 000 til kr 84 538 000
Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
Renter, f o r h ø y e s med ....................................................................................
fra kr 2 266 000 000 til kr 2 461 000 000
Aksjer i NSB AS
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 260 000 000 til kr 515 000 000
Renter fra Statens lånekasse for utdanning
Renter, n e d s e t t e s med ...................................................................................
fra kr 3 868 062 000 til kr 3 804 289 000
Aksjer i Posten Norge AS
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 217 000 000 til kr 256 000 000
Aksjer i Avinor AS
Utbytte, n e d s e t t e s med .................................................................................
fra kr 478 000 000 til kr 445 400 000
Renter av Svinesundsforbindelsen AS
Renter, f o r h ø y e s med ....................................................................................
fra kr 30 000 000 til kr 46 100 000
Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
Renter på lån fra statskassen, n e d s e t t e s med ...............................................
fra kr 320 000 000 til kr 265 000 000
Rentemargin, innovasjonslåneordningen, f o r h ø y e s med ..............................
fra kr 5 000 000 til kr 16 000 000
(NY) Tilbakeføreing av renter fra såkornkapitalfond, b e v i l g e s med ............
Utbytte, lavrisikolåneordningen, n e d s e t t e s med ...........................................
fra kr 17 400 000 til kr 11 100 000
Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 500 000 til kr 0
Aksjer i AS Vinmonopolet
Statens overskuddsandel, f o r h ø y e s med .......................................................
fra kr 30 000 000 til kr 42 300 000
Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet
Renter på lån til Secora AS, f o r h ø y e s med ...................................................
fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000
Statskog SF - renter og utbytte
Utbytte, n e d s e t t e s med .................................................................................
fra kr 121 000 000 til kr 13 500 000
Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 11 219 453 000 til kr 12 067 253 000
Aksjer i Statoil ASA
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 14 421 000 000 til kr 14 955 000 000
Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 77 200 000 til kr 82 900 000
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2 980 000
3 000 000

2 400 000
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5701
2
3
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Formål

Kroner

Diverse inntekter
Diverse inntekter, f o r h ø y e s med ...................................................................
fra kr 570 000 000 til kr 759 000 000
Hjelpemiddelsentraler m.m., f o r h ø y e s med ..................................................
fra kr 36 590 000 til kr 60 000 000
Refusjon fra bidragspliktige, n e d s e t t e s med ................................................
fra kr 310 000 000 til kr 270 000 000»

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 69 mot 37 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.36.14)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 8, fra Arbeiderpartiet.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en anvisning av omdisponeringer innenfor
den samlede bistandsramma, slik at den samlede innsatsen overfor Syria styrkes med 1 mrd. kroner i 2014.»
Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet
støtte til forslaget.

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 62 mot 43 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.36.39)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 9–11, fra
Arbeiderpartiet.
Forslag nr. 9 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om at de statlige øremerkede midlene til etter- og videreutdanning for lærere brukes i henhold til vedtatte planer for etter- og
videreutdanning.»
Forslag nr. 10 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for snarlig oppstart av arbeidet med neste levekårsundersøkelse.»
Forslag nr. 11 lyder:
«Stortinget ber regjeringen øke kvotekjøpene slik at
Norge kan overoppfylle sine forpliktelser etter Kyoto
II-avtalen med ti prosentpoeng til 40 pst. av 1990-nivå
innen 2020.»
Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslagene.

Vo t e r i n g :
Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 65 mot 39 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.37.07)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

189 000 000
23 410 000
40 000 000

Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av hvordan tilskuddet på
50 000 kroner til nye lærebedrifter skal finansieres.»

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 65 mot 36 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.37.36)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 5 og 6, fra
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.
Forslag nr. 5 lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at dagens CO2-kompensasjonsordning for industrien videreføres ut avtaleperioden 2020.»
Forslag nr. 6 lyder:
«Stortinget ber regjeringen gjennomgå de økonomiske rammevilkårene for sertifikatpliktig vindkraft i
Norge, herunder avskrivningsregelverket, med tanke
på å utjevne forskjellene i konkurranseforhold mellom Norge og Sverige. Stortinget ber regjeringen redegjøre for dette på egnet måte, og foreslå nødvendige
endringer i statsbudsjettet 2015.»
Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet
støtte til forslagene.

Vo t e r i n g :
Forslagene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 58 mot 43 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.38.07)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.
Forslaget lyder:
«Stortinget samtykker i at Husbanken i 2014 kan gi
tilsagn om lån for 25 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt
i 2014 og senere år.»
Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 64 mot 37 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.38.34)

2014

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen om å legge fram en plan
for en økt takt i etableringen av dagtilbud i statsbudsjettet 2015.»
Senterpartiet har varslet støtte til forslaget.
Vo t e r i n g :
Forslaget fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 59 mot 42 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.39.01)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 32, fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.
Forslaget lyder:
«Stortinget gir Samferdselsdepartementet fullmakt
til å justere takst- og rabattsystemet for utvalgte bompengeprosjekt slik at nye rabattsatser som følge av tilpasningsteksten til Eurovignettdirektivet (jf. forskrift
av 14. juni 2013 nr. 614 § 4) ikke skal slå urimelig ut for
storbrukerne. Denne fullmakten omfatter: Rv 23 Oslofjordforbindelsen, E6 i Østfold og E18 i Agder. Justeringene av takst- og rabattsystemet skal gjøres i dialog
med lokale myndigheter og innebære provenynøytralitet for de to sistnevnte prosjektene.»
Arbeiderpartiet har varslet støtte til forslaget, og Senterpartiet støtter forslaget subsidiært.
Vo t e r i n g :
Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble bifalt med 94 mot 5 stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 15.39.35)
Kap.
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1
51
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41
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Presidenten: Det voteres alternativt mellom forslag
nr. 31, fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti
og Venstre, og forslag nr. 30, fra Senterpartiet.
Forslag nr. 31 lyder:
«Stortinget ber regjeringen gjennomgå retningslinjer for uttak av overføringsflyktninger, fastsatt
16.06.2010, i lys av erfaringer fra uttak av flyktninger
fra Syria våren 2014.»
Forslag nr. 30 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om å imøtekomme anmodningen fra FNs høykommissær for flyktninger slik
at andelen overføringsflyktninger fra Syria med særlige
medisinske behov økes ut over de kriterier som så langt
er gitt fra den norske regjeringen.»
Miljøpartiet De Grønne, Arbeiderpartiet og Sosialistisk
Venstreparti har varslet støtte til Senterpartiets forslag.

Vo t e r i n g :
Ved alternativ votering mellom forslaget fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre og forslaget fra Senterpartiet ble forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre bifalt med 58
mot 43 stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 15.40.44)
Komiteen hadde innstilt:
A.
Forslag til bevilgningsvedtak
I
I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:

Formål
H.M. Kongen og H.M. Dronningen
(NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, b e v i l g e s med ................
Statsministerens kontor
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med
fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000
Statsrådet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med
fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000
Stortinget
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000
Tilskudd til partigruppene, f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og
sikkerhetstjeneste
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000
Høyesterett
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000

Kroner

7 000 000
400 000

7 400 000

6 000 000
3 000 000

1 900 000

1 700 000
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100
1
103
1
117
75

76

152
78

160
1
163
71
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21
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1
225
64

226
21
22
227
74
228
72

258
21

Formål
Utenriksdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000
Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000
EØS-finansieringsordningene
EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000
Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000
Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000
Sivilt samfunn og demokratiutvikling
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000
Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
Humanitær bistand, kan overføres, f o r h ø y e s med .........................................
fra kr 2 394 600 000 til kr 2 561 222 000
Menneskerettigheter, kan overføres, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 348 300 000 til kr 354 300 000
Fred, forsoning og demokrati
Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, f o r h ø y e s med ................
fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000
Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, f o r h ø y e s med ...............
fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000
Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 2 110 812 000 til kr 1 704 190 000
Multilaterale finansinstitusjoner
Verdensbanken, kan overføres, n e d s e t t e s med .............................................
fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000
Kunnskapsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000
Tiltak i grunnopplæringen
Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000
Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 795 173 000 til kr 791 065 000
Videreutdanning for lærere og skoleledere, f o r h ø y e s med ...........................
fra kr 563 600 000 til kr 616 773 000
Tilskudd til særskilte skoler
Tilskudd til Signo og Briskeby, f o r h ø y e s med ..............................................
fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000
Tilskudd til private skoler mv.
Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven,
overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................................................
fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000
Tiltak for livslang læring
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, f o r h ø y e s med ....................
fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000

2014
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Formål
Universiteter og høyskoler
Statlige universiteter og høyskoler, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 28 148 145 000 til kr 28 161 968 000
Private høyskoler, f o r h ø y e s med ...................................................................
fra kr 1 141 772 000 til kr 1 150 600 000
Fagskoleutdanning
Annen fagskoleutdanning, n e d s e t t e s med ....................................................
fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000
Felles tiltak for universiteter og høyskoler
Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000
Andre overføringer, kan nyttes under post 1, f o r h ø y e s med .........................
fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000
Tilskudd til internasjonale programmer, f o r h ø y e s med ................................
fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000
Meteorologiformål
Meteorologisk institutt, n e d s e t t e s med .........................................................
fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000
Internasjonale samarbeidsprosjekter, f o r h ø y e s med .....................................
fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000
Forskningsinstitutter og andre tiltak
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 10 803 000 til kr 25 078 000
Internasjonale samarbeidstiltak
Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, f o r h ø y e s med ......................
fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000
EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, f o r h ø y e s med .................
fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000
Kulturdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000
Kultur og samfunn
Til disposisjon, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 5 343 000 til kr 7 343 000
Frivillighetsformål
Ymse faste tiltak, n e d s e t t e s med ..................................................................
fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000
Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 55 777 000 til kr 65 777 000
Sjakk-OL, f o r h ø y e s med ...............................................................................
fra kr 65 000 000 til kr 77 000 000
Allmenne kulturformål
Til disposisjon, kan nyttes under post 1, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000
Scenekunstformål
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000
Museums- og andre kulturvernformål
Ymse faste tiltak, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000
Den norske kirke
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 166 716 000 til kr 1 172 216 000
Kirkebygg og gravplasser
Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, f o r h ø y e s med .......
fra kr 10 665 000 til kr 16 665 000
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Justis- og beredskapsdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000
Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000
Norges forskningsråd, n e d s e t t e s med ...........................................................
fra kr 22 070 000 til kr 21 270 000
Tilskudd til internasjonale organisasjoner, f o r h ø y e s med .............................
fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000
Tingrettene og lagmannsrettene
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000
Kriminalomsorgsdirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000
Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 12 810 475 000 til kr 12 819 975 000
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000
Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000
Datalagringsdirektivet, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 110 000 000 til kr 0
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000
Redningshelikoptertjenesten
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000
Redningstjenesten
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000
Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000
Direktoratet for nødkommunikasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000
Spesialenheten for politisaker
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000
Fri rettshjelp
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000
Fri sakførsel, f o r h ø y e s med ...........................................................................
fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000
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Formål
Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000
Svalbardbudsjettet
Tilskudd, n e d s e t t e s med ...............................................................................
fra kr 322 780 000 til kr 317 708 000
Utlendingsdirektoratet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 839 794 000 til kr 824 794 000
Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, n e d s e t t e s med ................................
fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000
Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, n e d s e t t e s med .........................
fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000
Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000
Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000
Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 15 497 000 til kr 17 287 000
Utlendingsnemnda
Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 281 637 000 til kr 275 137 000
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000
Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000
Eiendommer utenfor husleieordningen
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000
Erstatningslokaler for departementene
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 406 107 000 til kr 443 807 000
Direktoratet for forvaltning og IKT
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000
Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000
Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, f o r h ø y e s med ...............
fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000
Rammetilskudd til kommuner
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000
Innbyggertilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................
fra kr 115 616 047 000 til kr 115 788 247 000
Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, n e d s e t t e s med ............
fra kr 2 157 000 000 til kr 2 134 100 000
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Rammetilskudd til fylkeskommuner
Innbyggertilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................
fra kr 28 766 999 000 til kr 28 776 999 000
Bolig- og bomiljøtiltak
Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, f o r h ø y e s med ................................
fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000
Byutvikling og planlegging
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000
Bærekraftig byutvikling, kan overføres, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000
Internasjonale organisasjoner, f o r h ø y e s med ................................................
fra kr 640 000 til kr 734 000
Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000
Arbeids- og sosialdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000
Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
(NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45,
b e v i l g e s med .................................................................................................
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes
under post 21, n e d s e t t e s med .......................................................................
fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000
Arbeids- og velferdsetaten
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 10 855 430 000 til kr 10 847 430 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000
Pensjoner av statskassen
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000
Tilskudd til Statens pensjonskasse
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000
For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000
Arbeidsgiveravgift til folketrygden
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000
For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000
Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
Utlån, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ....................................................
fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000
Yrkesskadeforsikring
Driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000
Arbeidsmarkedstiltak
Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 6 210 330 000 til kr 6 184 330 000
Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, f o r h ø y e s med ..............................
fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000
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Pionerdykkere i Nordsjøen
(NY) Oppreisning, kan overføres, b e v i l g e s med ...........................................
Helse- og omsorgsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 206 951 000 til kr 206 751 000
IKT i helse- og omsorgssektoren
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 217 150 000 til kr 225 150 000
Internasjonalt samarbeid
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000
Annet folkehelsearbeid
Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, f o r h ø y e s med ......
fra kr 18 691 000 til kr 20 691 000
Helsedirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000
Norsk pasientskadeerstatning
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000
Statens helsepersonellnemnd
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000
Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 3 244 000 til kr 0
Regionale helseforetak
Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og
75, n e d s e t t e s med .........................................................................................
fra kr 630 705 000 til kr 629 905 000
Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med ..............
fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000
Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000
Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med .......
fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000
Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000
Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ................
fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000
Habilitering og rehabilitering
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, n e d s e t t e s med .................
fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000
Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000
Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, f o r h ø y e s med ..............
fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000
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Omsorgstjeneste
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000
Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000
Dagaktivitetstilbud, kan overføres, n e d s e t t e s med .......................................
fra kr 81 400 000 til kr 51 400 000
Investeringstilskudd, kan overføres, n e d s e t t e s med .....................................
fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000
Utviklingstiltak, n e d s e t t e s med ....................................................................
fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000
Primærhelsetjeneste
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 30 196 000 til kr 37 196 000
Forebyggende helsetjenester, f o r h ø y e s med .................................................
fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000
Fengselshelsetjeneste, f o r h ø y e s med ............................................................
fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000
Rustiltak
Kommunalt rusarbeid, kan overføres, n e d s e t t e s med ...................................
fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000
Kompetansesentra mv., f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000
Psykisk helse
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000
Utviklingstiltak, kan overføres, f o r h ø y e s med ..............................................
fra kr 433 415 000 til kr 435 415 000
Vold og traumatisk stress, kan overføres, f o r h ø y e s med ...............................
fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000
Forsøk og utvikling mv.
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 71 062 000 til kr 93 762 000
Personell
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, n e d s e t t e s med .................
fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 191 246 000 til kr 195 246 000
Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, f o r h ø y e s med ..
fra kr 38 483 000 til kr 39 532 000
Integreringstilskudd, kan overføres, n e d s e t t e s med .....................................
fra kr 5 895 503 000 til kr 5 771 967 000
Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger,
overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................................................
fra kr 448 165 000 til kr 419 087 000
Kommunale innvandrertiltak, f o r h ø y e s med .................................................
fra kr 209 796 000 til kr 221 146 000
Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 51 582 000 til kr 52 582 000
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 1 659 768 000 til kr 1 608 600 000
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Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 6 749 000 til kr 0
Krisetiltak
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000
Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000
Familievern
Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000
Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 143 248 000 til kr 145 248 000
Kontantstøtte
Tilskudd, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................................
fra kr 1 414 000 000 til kr 1 400 000 000
Barnetrygd
Tilskudd, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000
Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, n e d s e t t e s med .................
fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000
Tilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................................
fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000
Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, n e d s e t t e s med .................
fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000
Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000
Tiltak i barne- og ungdomsvernet
Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, n e d s e t t e s med .................
fra kr 85 083 000 til kr 77 033 000
Forskning og utvikling, f o r h ø y e s med ..........................................................
fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000
Utvikling i kommunene, n e d s e t t e s med .......................................................
fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000
Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige
mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 1 023 534 000 til kr 664 930 000
Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000
Barne- og ungdomstiltak
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000
Barne- og ungdomsorganisasjoner, f o r h ø y e s med ........................................
fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000
Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000
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Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, n e d s e t t e s med ..................
fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000
Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000
EUs ungdomsprogram
Driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ..................................................
fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000
Forbrukerrådet
Markedsportaler, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000
Forbrukerpolitiske tiltak
Tilskudd, n e d s e t t e s med ...............................................................................
fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000
Statens institutt for forbruksforskning
Basisbevilgning, f o r h ø y e s med .....................................................................
fra kr 26 307 000 til kr 26 557 000
Nærings- og fiskeridepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 326 701 000 til kr 330 756 000
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................................
fra kr 66 765 000 til kr 68 120 000
Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, f o r h ø y e s med .....................
fra kr 20 100 000 til kr 23 000 000
Brønnøysundregistrene
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 309 000 000 til kr 318 700 000
Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, f o r h ø y e s med ....................
fra kr 230 200 000 til kr 235 200 000
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Miljøtiltak Løkken, kan overføres, n e d s e t t e s med .......................................
fra kr 35 000 000 til kr 8 000 000
Diverse fiskeriformål
Tilskudd til kommuner, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 180 000 000 til kr 481 662 000
Norges forskningsråd
Tilskudd, f o r h ø y e s med .................................................................................
fra kr 1 522 000 000 til kr 1 524 300 000
Romvirksomhet
Kontingent i European Space Agency (ESA), f o r h ø y e s med .......................
fra kr 147 500 000 til kr 164 900 000
Internasjonal romvirksomhet, f o r h ø y e s med ................................................
fra kr 309 700 000 til kr 344 300 000
Drift av forskningsfartøyene
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 300 000 000 til kr 213 280 000
Marin forskning og utvikling
(NY) Kompensasjon for merverdiavgift, b e v i l g e s med ................................
Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, n e d s e t t e s med ..........................
fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000
Tilskudd til Nofima, kan overføres, f o r h ø y e s med .......................................
fra kr 85 090 000 til kr 85 590 000
Forvaltning av statlig eierskap
(NY) Tap på statens lån til Secora AS, b e v i l g e s med ...................................
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Kings Bay AS
Tilskudd, n e d s e t t e s med ...............................................................................
fra kr 27 500 000 til kr 19 000 000
Landbruks- og matdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 143 477 000 til kr 143 377 000
Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap,
Veterinærinstituttet, f o r h ø y e s med ................................................................
fra kr 87 998 000 til kr 109 338 000
Mattilsynet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 205 073 000 til kr 1 207 573 000
Naturskade – erstatninger
Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................
fra kr 185 700 000 til kr 216 700 000
Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .............
fra kr 72 000 000 til kr 87 000 000
Samferdselsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 172 908 000 til kr 171 148 000
Forskning og utvikling mv.
Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 89 600 000 til kr 99 600 000
Statens vegvesen
Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.,
kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 9 622 000 000 til kr 9 634 500 000
Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, f o r h ø y e s med ..................
fra kr 217 250 000 til kr 225 000 000
Utbyggingsselskap for veg
(NY) Aksjeselskap, b e v i l g e s med .................................................................
Særskilte transporttiltak
Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene,
kan overføres, f o r h ø y e s med .........................................................................
fra kr 945 300 000 til kr 1 010 300 000
(NY) Belønningsordning sykkelveier, kan overføres, b e v i l g e s med ............
Jernbaneverket
Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 6 056 900 000 til kr 6 060 900 000
Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 8 659 500 000 til kr 8 653 700 000
Persontransport med tog
Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 3 047 000 000 til kr 3 072 000 000
Kystverket
Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med .....................
fra kr 479 860 000 til kr 529 260 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes
under post 1, n e d s e t t e s med .........................................................................
fra kr 191 120 000 til kr 187 720 000
Tilskudd til Redningsselskapet, f o r h ø y e s med .............................................
fra kr 78 170 000 til kr 81 170 000
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Post- og teletilsynet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 160 400 000 til kr 164 800 000
Klima- og miljødepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 215 314 000 til kr 217 114 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 85 755 000 til kr 75 255 000
Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 19 000 000 til kr 0
(NY) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven,
b e v i l g e s med .................................................................................................
Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 33 050 000 til kr 30 050 000
Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 8 957 000 til kr 2 957 000
Miljøvernforskning og miljøovervåking
Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 9 433 000 til kr 13 433 000
Miljødirektoratet
Statlige vannmiljøtiltak, n e d s e t t e s med ........................................................
fra kr 199 700 000 til kr 197 200 000
Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 44 080 000 til kr 34 080 000
(NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, b e v i l g e s med ................
Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, f o r h ø y e s med ...........................
fra kr 20 800 000 til kr 28 300 000
Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .............
fra kr 346 320 000 til kr 420 000 000
Vilt- og fisketiltak
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 15 000 000 til kr 14 540 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 30 600 000 til kr 29 260 000
Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, n e d s e t t e s med ...............................
fra kr 11 500 000 til kr 10 300 000
Riksantikvaren
Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 37 735 000 til kr 87 485 000
Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner,
kan overføres, f o r h ø y e s med .........................................................................
fra kr 30 005 000 til kr 34 605 000
Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap,
kan overføres, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 120 402 000 til kr 112 302 000
Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 58 821 000 til kr 56 621 000
Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring,
kan overføres, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 41 997 000 til kr 36 797 000
Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 56 712 000 til kr 61 462 000
Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 8 264 000 til kr 8 014 000
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Tilskudd til verdensarven, kan overføres, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 49 202 000 til kr 25 852 000
Norsk kulturminnefond
Til disposisjon for kulturminnetiltak, f o r h ø y e s med .....................................
fra kr 63 590 000 til kr 125 030 000
Svalbard miljøvernfond
Overføringer til Svalbard miljøvernfond, f o r h ø y e s med ..............................
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
Kjøp av klimakvoter
Driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s med ..................................................
fra kr 5 500 000 til kr 9 200 000
Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, n e d s e t t e s med ........................
fra kr 306 300 000 til kr 250 000 000
Finansdepartementet
Spesielle driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 55 400 000 til kr 55 150 000
Toll- og avgiftsetaten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 507 500 000 til kr 1 512 500 000
Skatteetaten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 4 541 400 000 til kr 4 611 400 000
Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s med ..........................................................
fra kr 167 200 000 til kr 152 200 000
Større IT-prosjekter, kan overføres, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 298 800 000 til kr 169 000 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 104 400 000 til kr 111 200 000
Statens innkrevingssentral
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 282 500 000 til kr 281 500 000
Salg av klimakvoter
Driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s med .................................................
fra kr 3 700 000 til kr 0
Statsgjeld, renter mv.
Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 10 725 600 000 til kr 10 785 100 000
Forsvarsdepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 371 587 000 til kr 368 087 000
Forskning og utvikling, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 31 174 000 til kr 34 174 000
Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
Nybygg og nyanlegg, kan overføres, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 1 588 411 000 til kr 1 679 811 000
Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 254 421 000 til kr 268 621 000
Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .........................
fra kr 135 875 000 til kr 267 875 000
Overføringer til andre, kan overføres, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 71 865 000 til kr 69 365 000
Felles ledelse og kommandoapparat
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 3 872 711 000 til kr 3 700 848 000
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Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 32 363 000 til kr 32 538 000
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 198 466 000 til kr 201 466 000
Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 2 013 488 000 til kr 2 028 449 000
Hæren
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 5 240 804 000 til kr 5 409 697 000
Sjøforsvaret
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 3 427 384 000 til kr 3 457 612 000
Luftforsvaret
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 4 403 498 000 til kr 4 502 662 000
Heimevernet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 190 838 000 til kr 1 242 681 000
Forsvarets logistikkorganisasjon
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 2 087 765 000 til kr 2 119 199 000
Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, f o r h ø y e s med ...............
fra kr 1 017 568 000 til kr 1 076 708 000
Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 38 302 000 til kr 27 302 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes
under kap. 1761, post 45, n e d s e t t e s med .....................................................
fra kr 7 908 100 000 til kr 6 168 100 000
Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 26 500 000 til kr 20 500 000
Nye kampfly med baseløsning
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 83 257 000 til kr 82 056 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 966 182 000 til kr 2 443 182 000
Nybygg og nyanlegg, kan overføres, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 152 902 000 til kr 265 002 000
Kystvakten
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 1 028 239 000 til kr 1 047 921 000
Norske styrker i utlandet
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 851 525 000 til kr 856 809 000
(NY) Tilskudd til ettergivelse av lån, b e v i l g e s med ......................................
Kulturelle og allmennyttige formål
Driftsutgifter, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 268 307 000 til kr 278 057 000
Olje- og energidepartementet
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 163 859 000 til kr 163 709 000
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Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 30 445 000 til kr 26 945 000
(NY) Overføring til Sametinget, kan overføres, b e v i l g e s med .....................
(NY) Tilskudd til kommuner, kan overføres, b e v i l g e s med ..........................
Petoro AS
Unitisering, kan overføres, f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 24 000 000 til kr 36 000 000
Norges vassdrags- og energidirektorat
Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og
72, f o r h ø y e s med ...........................................................................................
fra kr 196 300 000 til kr 241 300 000
Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under
postene 22 og 72, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 19 000 000 til kr 24 000 000
Energiomlegging, energi- og klimateknologi
Kapitalinnskudd, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 5 000 000 000 til kr 9 250 000 000
Forskning og næringsutvikling
Overføring til Norges forskningsråd, f o r h ø y e s med .....................................
fra kr 673 600 000 til kr 679 600 000
Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 19 400 000 til kr 27 400 000
CO2-håndtering
Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, n e d s e t t e s med .....................
fra kr 1 877 000 000 til kr 1 764 000 000
Tilfeldige utgifter
Driftsutgifter, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 10 800 000 000 til kr 10 476 212 000
Statens lånekasse for utdanning
Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 334 991 000 til kr 337 971 000
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 85 220 000 til kr 82 240 000
Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ..........
fra kr 5 424 320 000 til kr 5 489 354 000
Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 3 140 390 000 til kr 3 105 295 000
Andre stipend, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 745 268 000 til kr 753 866 000
Rentestøtte, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .........................................
fra kr 961 380 000 til kr 946 096 000
Avskrivninger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 488 349 000 til kr 497 070 000
Tap på utlån, f o r h ø y e s med ...........................................................................
fra kr 259 000 000 til kr 344 700 000
Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ............
fra kr 8 860 000 til kr 9 360 000
Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...........................
fra kr 21 797 935 000 til kr 22 274 976 000
Innovasjon Norge
Innovasjon – prosjekter, fond, f o r h ø y e s med ................................................
fra kr 235 200 000 til kr 250 200 000
(NY) Tapsfond, såkornkapitalfond, b e v i l g e s med ........................................
Bedriftsutvikling og administrasjon, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 351 650 000 til kr 356 650 000
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Marint verdiskapingsprogram, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 20 000 000 til kr 22 000 000
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
Investeringer, f o r h ø y e s med ..........................................................................
fra kr 30 000 000 000 til kr 38 000 000 000
Statsbygg
Driftsresultat
1 Driftsinntekter ..................................................................................................
2 Driftsutgifter .....................................................................................................
3 Avskrivninger ...................................................................................................
4 Renter av statens kapital ...................................................................................
5 Til investeringsformål ......................................................................................
6 Til reguleringsfondet ........................................................................................
Sum

2440
30
2445
24

31

32

34
2460
24

2470
24

2530
70
72
73
2541
70
2542
70

2620
70
72
73

2014

Kroner
2 000 000

8 000 000 000

-3 974 855 000
1 746 660 000
720 000 000
62 900 000
924 594 000
-43 248 000
-563 949 000

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 36 500 000 til kr 6 500 000
Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 141 000 000 til kr 192 500 000
Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 593 790 000 til kr 673 790 000
Garanti-instituttet for eksportkreditt
Driftsresultat
1 Driftsinntekter ..................................................................................................
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ...................................................................
Sum ......................................................................................................................

-154 000 000
154 000 000
0

Statens pensjonskasse
Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning .................................................................
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ...................................................................
3 Avskrivninger ...................................................................................................
4 Renter av statens kapital ...................................................................................
5 Til investeringsformål ......................................................................................
6 Til reguleringsfond ...........................................................................................
Sum ......................................................................................................................

-632 974 000
482 145 000
114 549 000
18 578 000
18 070 000
-23 000 000
-22 632 000

Foreldrepenger
Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .................
fra kr 17 685 000 000 til kr 17 190 000 000
Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ...........
fra kr 435 000 000 til kr 430 000 000
Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .............
fra kr 68 000 000 til kr 53 000 000
Dagpenger
Dagpenger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...........................................
fra kr 10 891 500 000 til kr 11 400 000 000
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 707 000 000 til kr 780 000 000
Stønad til enslig mor eller far
Overgangsstønad, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 2 381 000 000 til kr 2 410 000 000
Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .........................
fra kr 385 000 000 til kr 375 000 000
Utdanningsstønad, n e d s e t t e s med ................................................................
fra kr 62 000 000 til kr 58 000 000
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Forskuttering av underholdsbidrag, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 784 000 000 til kr 755 000 000
Sykepenger
Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 33 770 000 000 til kr 33 760 000 000
Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ..............
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 640 000 000
Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 565 000 000 til kr 540 000 000
Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med .....................
fra kr 33 860 000 000 til kr 34 110 000 000
Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ....................................
fra kr 390 000 000 til kr 360 000 000
Legeerklæringer, f o r h ø y e s med ....................................................................
fra kr 350 000 000 til kr 375 000 000
Uførhet
Grunnpensjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ....................................
fra kr 24 035 000 000 til kr 23 810 000 000
Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ..................................
fra kr 37 010 000 000 til kr 36 530 000 000
Særtillegg, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ...........................................
fra kr 2 285 000 000 til kr 2 250 000 000
Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
Hjelpestønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ......................................
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 675 000 000
Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, n e d s e t t e s med ......................
fra kr 154 700 000 til kr 147 200 000
Tilskudd til biler, n e d s e t t e s med ...................................................................
fra kr 810 000 000 til kr 790 000 000
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, f o r h ø y e s med .............................
fra kr 2 597 100 000 til kr 2 605 100 000
Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, f o r h ø y e s med .......
fra kr 235 000 000 til kr 235 375 000
Alderdom
Grunnpensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 59 190 000 000 til kr 59 220 000 000
Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 110 980 000 000 til kr 111 520 000 000
Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med ..........
fra kr 5 794 500 000 til kr 5 670 000 000
Etterlatte
Grunnpensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ......................................
fra kr 1 210 000 000 til kr 1 220 000 000
Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ...................................
fra kr 950 000 000 til kr 955 000 000
Gravferdsstønad
Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s med .................................
fra kr 197 000 000 til kr 180 000 000
Spesialisthelsetjeneste mv.
Spesialisthjelp, n e d s e t t e s med ......................................................................
fra kr 1 680 000 000 til kr 1 670 000 000
Private laboratorier og røntgeninstitutt, f o r h ø y e s med .................................
fra kr 714 000 000 til kr 754 880 000
Legemidler mv.
Medisinsk forbruksmateriell, n e d s e t t e s med ................................................
fra kr 1 855 000 000 til kr 1 835 000 000
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Refusjon av egenbetaling
Egenandelstak 1, n e d s e t t e s med ...................................................................
fra kr 3 848 200 000 til kr 3 840 000 000
Helsetjenester i kommunene mv.
Allmennlegehjelp, n e d s e t t e s med .................................................................
fra kr 4 233 400 000 til kr 4 182 000 000
Andre helsetiltak
Bidrag, n e d s e t t e s med ..................................................................................
fra kr 220 000 000 til kr 205 000 000
Tiltak i grunnopplæringen
Refusjon av ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s med ...................................
fra kr 73 882 000 til kr 52 345 000
Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
Salgsinntekter, f o r h ø y e s med ........................................................................
fra kr 90 232 000 til kr 100 232 000
Personalbarnehage, n e d s e t t e s med ...............................................................
fra kr 5 767 000 til kr 5 467 000
Gebyr – utlendingssaker, n e d s e t t e s med ......................................................
fra kr 165 300 000 til kr 158 800 000
Direktoratet for nødkommunikasjon
Brukerbetaling, n e d s e t t e s med .....................................................................
fra kr 142 896 000 til kr 124 725 000
Variable refusjoner, f o r h ø y e s med ................................................................
fra kr 59 790 000 til kr 107 729 000
Faste refusjoner, f o r h ø y e s med .....................................................................
fra kr 8 784 000 til kr 22 906 000
Utlendingsdirektoratet
Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 17 945 000 til kr 19 688 000
Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 1 420 302 000 til kr 1 072 114 000
Direktoratet for forvaltning og IKT
Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post,
f o r h ø y e s med .................................................................................................
fra kr 394 000 til kr 619 000
Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
Gebyrinntekter, lån, f o r h ø y e s med ................................................................
fra kr 49 000 000 til kr 67 000 000
Tilbakebetaling av lån, f o r h ø y e s med ...........................................................
fra kr 10 000 000 000 til kr 10 600 000 000
Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 156 816 000 til kr 146 370 000
Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger,
ODA-godkjente utgifter, f o r h ø y e s med ........................................................
fra kr 30 700 000 til kr 36 746 000
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s med .............
fra kr 158 719 000 til kr 124 479 000
EUs ungdomsprogram
Tilskudd fra Europakommisjonen, f o r h ø y e s med .........................................
fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000
Brønnøysundregistrene
Gebyrinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000

2014

Kroner
8 200 000

51 400 000

15 000 000

21 537 000

10 000 000
300 000
6 500 000

18 171 000
47 939 000
14 122 000

1 743 000
348 188 000

225 000

18 000 000
600 000 000

10 446 000

6 046 000

34 240 000

3 350 000

25 000 000

2014

Kap.
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Post

3917
13
3950
71
87
90
4115
1
4380
1
4420
6
4481
1
4600
95
4618
1
5
4638
1
4720
1
4725
1
4733
1
4760
45
48
4792
90
4795
1
4810
1
4
4840
80
86
5309
29

Formål
Fiskeridirektoratet
Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, f o r h ø y e s med ...............................
fra kr 450 000 000 til kr 1 204 155 000
Forvaltning av statlig eierskap
(NY) Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet, b e v i l g e s med .....................
(NY) Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, b e v i l g e s med .......
(NY) Secora AS, salg av fordring og tap på lån, b e v i l g e s med ....................
Mattilsynet
Gebyr m.m., f o r h ø y e s med ...........................................................................
fra kr 139 993 000 til kr 142 493 000
Post- og teletilsynet
Diverse gebyrer, f o r h ø y e s med .....................................................................
fra kr 152 700 000 til kr 157 100 000
Miljødirektoratet
Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, n e d s e t t e s med ................................
fra kr 27 000 000 til kr 22 000 000
Salg av klimakvoter
(NY) Salgsinntekter, b e v i l g e s med ...............................................................
Finansdepartementet
(NY) Fondskapital, b e v i l g e s med .................................................................
Skatteetaten
Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, n e d s e t t e s med .............................
fra kr 82 000 000 til kr 67 000 000
Gebyr for utleggsforretninger, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000
Salg av klimakvoter
Salgsinntekter, n e d s e t t e s med ......................................................................
fra kr 539 600 000 til kr 0
Felles ledelse og kommandoapparat
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 67 925 000 til kr 102 925 000
Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 55 134 000 til kr 58 134 000
Luftforsvaret
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 175 133 000 til kr 240 133 000
Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
(NY) Store nyanskaffelser, b e v i l g e s med ......................................................
Fellesfinansierte investeringer, inntekter, f o r h ø y e s med ...............................
fra kr 26 500 000 til kr 32 000 000
Norske styrker i utlandet
(NY) Tilbakebetaling av lån, b e v i l g e s med ..................................................
Kulturelle og allmennyttige formål
Driftsinntekter, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 9 256 000 til kr 16 756 000
Oljedirektoratet
Gebyrinntekter, n e d s e t t e s med .....................................................................
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
(NY) Salg av undersøkelsesmateriale, b e v i l g e s med ....................................
CO2-håndtering
Renter, TCM DA, n e d s e t t e s med .................................................................
fra kr 100 000 000 til kr 89 000 000
Avdrag, TCM DA, n e d s e t t e s med ................................................................
fra kr 1 114 000 000 til kr 1 111 000 000
Tilfeldige inntekter
Ymse, f o r h ø y e s med .....................................................................................
fra kr 50 000 000 til kr 150 000 000

3855

Kroner
754 155 000

24 600 000
58 800 000
50 000 000
2 500 000

4 400 000

5 000 000

539 600 000
52 100 000 000
15 000 000
10 000 000

539 600 000

35 000 000

3 000 000

65 000 000

8 340 000
5 500 000

4 155 000
7 500 000

10 000 000
36 000 000
11 000 000
3 000 000

100 000 000

3856
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Post

5310
29
89
90
93
5325
50
91
5440
24

30
80
5491
30
5507
72
5521
70
5526
70
5531
70
5537
71
5541
70
5578
70
72
5582
70
5603
80

Formål
Statens lånekasse for utdanning
Termingebyr, n e d s e t t e s med .........................................................................
fra kr 30 420 000 til kr 29 274 000
Purregebyrer, n e d s e t t e s med ........................................................................
fra kr 117 600 000 til kr 115 065 000
Redusert lån og rentegjeld, f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 8 253 202 000 til kr 8 303 672 000
Utdanningslån, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 5 200 318 000 til kr 5 237 061 000
Innovasjon Norge
Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, f o r h ø y e s med ..........
fra kr 5 000 000 til kr 49 900 000
Tilbakeført kapital, såkornfond, f o r h ø y e s med .............................................
fra kr 10 000 000 til kr 312 800 000
Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
Driftsresultat
1 Driftsinntekter ..................................................................................................
2 Driftsutgifter .....................................................................................................
3 Lete- og feltutviklingsutgifter ..........................................................................
4 Avskrivninger ...................................................................................................
5 Renter av statens kapital ...................................................................................
Sum ......................................................................................................................
Avskrivninger, f o r h ø y e s med ........................................................................
fra kr 22 800 000 000 til kr 23 100 000 000
Renter av statens kapital, f o r h ø y e s med ........................................................
fra kr 4 900 000 000 til kr 5 700 000 000
Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
Avskrivninger, f o r h ø y e s med ........................................................................
fra kr 858 018 000 til kr 862 823 000
Skatt og avgift på utvinning av petroleum
Særskatt på oljeinntekter, n e d s e t t e s med ......................................................
fra kr 111 900 000 000 til kr 111 870 000 000
Merverdiavgift
Merverdiavgift, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 250 953 000 000 til kr 251 161 000 000
Avgift på alkohol
Avgift på alkohol, n e d s e t t e s med .................................................................
fra kr 12 540 000 000 til kr 12 440 000 000
Avgift på tobakkvarer mv.
Avgift på tobakkvarer mv., f o r h ø y e s med .....................................................
fra kr 7 000 000 000 til kr 7 040 000 000
Avgifter på båter mv.
Avgift på båtmotorer, n e d s e t t e s med ............................................................
fra kr 166 000 000 til kr 76 000 000
Avgift på elektrisk kraft
Avgift på elektrisk kraft, f o r h ø y e s med .........................................................
fra kr 7 945 000 000 til kr 7 949 000 000
Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, f o r h ø y e s med .......................
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
Fiskeravgifter, n e d s e t t e s med .......................................................................
fra kr 18 000 000 til kr 15 000 000
Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
(NY) Bidrag til kulturminnevern, b e v i l g e s med ...........................................
Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
Renter av statens faste kapital, f o r h ø y e s med ...............................................
fra kr 81 825 000 til kr 84 538 000

2014

Kroner
1 146 000
2 535 000
50 470 000
36 743 000

44 900 000
302 800 000

190 800 000 000
-34 400 000 000
-1 500 000 000
-23 100 000 000
-5 700 000 000
126 100 000 000
300 000 000
800 000 000

4 805 000

30 000 000

28 000 000

100 000 000

40 000 000

90 000 000

4 000 000

2 980 000
3 000 000

2 400 000
2 713 000

2014

Kap.
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Post

5607
80
5611
85
5617
80
5618
85
5622
85
5624
80
5625
80
81
83
85
86

5631
85
5650
81
5652
85
5656
85
5685
85
5692
85
5701
2
3
73

Formål
Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
Renter, f o r h ø y e s med ....................................................................................
fra kr 2 266 000 000 til kr 2 461 000 000
Aksjer i NSB AS
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 260 000 000 til kr 515 000 000
Renter fra Statens lånekasse for utdanning
Renter, n e d s e t t e s med ...................................................................................
fra kr 3 868 062 000 til kr 3 804 289 000
Aksjer i Posten Norge AS
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 217 000 000 til kr 256 000 000
Aksjer i Avinor AS
Utbytte, n e d s e t t e s med .................................................................................
fra kr 478 000 000 til kr 445 400 000
Renter av Svinesundsforbindelsen AS
Renter, f o r h ø y e s med ....................................................................................
fra kr 30 000 000 til kr 46 100 000
Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
Renter på lån fra statskassen, n e d s e t t e s med ...............................................
fra kr 320 000 000 til kr 265 000 000
Rentemargin, innovasjonslåneordningen, f o r h ø y e s med ..............................
fra kr 5 000 000 til kr 16 000 000
(NY) Tilbakeføreing av renter fra såkornkapitalfond, b e v i l g e s med ............
Utbytte, lavrisikolåneordningen, n e d s e t t e s med ...........................................
fra kr 17 400 000 til kr 11 100 000
Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa,
n e d s e t t e s med ...............................................................................................
fra kr 500 000 til kr 0
Aksjer i AS Vinmonopolet
Statens overskuddsandel, f o r h ø y e s med .......................................................
fra kr 30 000 000 til kr 42 300 000
Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet
Renter på lån til Secora AS, f o r h ø y e s med ...................................................
fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000
Statskog SF - renter og utbytte
Utbytte, n e d s e t t e s med .................................................................................
fra kr 121 000 000 til kr 70 100 000
Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 11 219 453 000 til kr 12 067 253 000
Aksjer i Statoil ASA
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 14 421 000 000 til kr 14 955 000 000
Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
Utbytte, f o r h ø y e s med ...................................................................................
fra kr 77 200 000 til kr 82 900 000
Diverse inntekter
Diverse inntekter, f o r h ø y e s med ...................................................................
fra kr 570 000 000 til kr 759 000 000
Hjelpemiddelsentraler m.m., f o r h ø y e s med ..................................................
fra kr 36 590 000 til kr 60 000 000
Refusjon fra bidragspliktige, n e d s e t t e s med ................................................
fra kr 310 000 000 til kr 270 000 000

3857

Kroner
195 000 000

255 000 000

63 773 000

39 000 000

32 600 000

16 100 000

55 000 000
11 000 000
221 000 000
6 300 000

500 000

12 300 000

1 000 000

50 900 000

847 800 000

534 000 000

5 700 000

189 000 000
23 410 000
40 000 000
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Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger
II
Omdisponeringsfullmakt
Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan omdisponere inntil 25 mill.
kroner mellom kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 1 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, og kap. 2465
Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og
vedlikehold.
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser
ut over gitte bevilgninger
III
Tilsagnsfullmakter
Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i
2014 kan:
1. gi tilsagn om å utbetale 20 prosent av tilskudd til
opplæring i kriminalomsorgen over kap. 225 post 68
påfølgende budsjettår, når endelig regnskap foreligger.
2. gi tilsagn om tilskudd under stipendordningen for lærere ut over gitt bevilgning på kap. 226 post 22, men
slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar
ikke overstiger 42,8 mill. kroner.
3. gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning på kap.
255 post 74, til nye lokaler for Narviksenteret, men
slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar
ikke overstiger 24,7 mill. kroner.
IV
Fullmakt til å pådra seg forpliktelser med
et eventuelt sykkel-VM
Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan
Kap.

VI
Fullmakt til å endre overført bevilgning
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i bevilgningsregnskapet for 2014 reduserer overført bevilgning fra
2013 under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål,
post 30 Større rehabiliteringsprosjekter med 2,5 mill. kroner mot tilsvarende økning av overført bevilgning under
kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen, post 51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff.
VII
Tilsagnsfullmakt
Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd
ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for
nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende
beløp:

76

Bolig- og bomiljøtiltak
Tilskudd til utleieboliger ...................................................................

Samlet ramme

Betegnelse

76

Arbeidsmarkedstiltak
Tiltak for arbeidssøkere ....................................................................

X
Tilsagnsfullmakt
Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte be-

Samlet ramme

2 555,37 mill. kroner

vilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og
gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Post

Formål

71

Naturskade – erstatninger
Naturskade, erstatninger ...................................................................

1148

553,0 mill. kroner

IX
Tilsagnsfullmakt
Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og
gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Post

634

Kap.

V
Fullmakter til å pådra forpliktelser knyttet til
investeringsprosjekter
Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 får fullmakt til å inngå forpliktelser til innkjøp og prosjektering av brukerutstyr for inntil
60 mill. kroner ut over gitt bevilgning på kap. 530 post 45
til byggeprosjektet Campus Ås.

Betegnelse

VIII
Fullmakt til å gjennomføre prosjektet Sikker teknisk
infrastruktur
Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet Sikker teknisk infrastruktur innenfor en kostnadsramme på 2 400 mill. kroner i prisnivå per desember 2013.
Kap.

inngå avtale med arrangør av sykkel-VM i Bergen i 2017
om at staten forplikter seg til å dekke utgifter til veg-, politi/sikkerhets- og kollektivtiltak og frivillighetsprogram på
inntil 30 mill. kroner i forbindelse med et eventuelt sykkelVM i Bergen i 2017.

Post

581

2014

Samlet ramme

112,9 mill. kroner

2014
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XI
Bestillingsfullmakt
Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i

Kap.

Betegnelse

Samlet ramme

45

Kystverket
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold .........................................

88 mill. kroner

XII
Tilsagnsfullmakter
Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet
Post

1420
34
1429
21

Post

1733
1
1740
1

i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt
ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Betegnelse

Samlet ramme

Miljødirektoratet
Statlige erverv, nasjonalparker ..........................................................
Riksantikvaren
Spesielle driftsutgifter .......................................................................

XIII
Opphevelse av fullmakt til overskridelse
Stortinget trekker tilbake fullmakt for Finansdepartementet i 2014 til å overskride bevilgningen på kap. 1638
Salg av klimakvoter, post 1 Driftsutgifter, til dekning av
honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.
Kap.

2014 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger,
men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt
ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Post

1360

Kap.

3859

Samlet ramme

Luftforsvaret
Driftsutgifter .....................................................................................
Forsvarets logistikkorganisasjon
Driftsutgifter .....................................................................................

Andre fullmakter
XVI
Tilføying av stikkord
Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet kan tilføye stikkordet «kan nyttes under post 78» på
bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post
60 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune.

21,0 mill. kroner

XIV
Bestillingsfullmakter
Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014
kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik
at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar
ikke overstiger følgende beløp:

Betegnelse

XV
Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjekt
Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014
kan starte opp et nytt investeringsprosjekt med formål å
sikre stabil nødstrømsforsyning i Statsministerens kontors
og Forsvarsdepartementets lokaler, innenfor en kostnadsramme på 124 mill. kroner.

12,1 mill. kroner

1 500 mill. kroner
1 320 mill. kroner

XVII
Korreksjoner i kapitalregnskapet
Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2014 kan kreditere kapitalregnskapets konto
62-80-06 Leierboerinnskudd mv. under Arbeids- og sosialdepartementet og debitere konto for forskyvning i balansen med 4 100 000 kroner.
XVIII
Regnskapsføring av utgifter
Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i
statsregnskapet for 2014 kan utgiftsføre uten bevilgning
tilskudd til driftsutgifter for interimsselskapet for utbyggingsselskap på veg under kapittel 1321 Utbyggingsselskap for veg, post 70 Tilskudd til drift mot tilsvarende innsparing av bevilgningen i statsbudsjettet 2014 under kap.
1320 Statens vegvesen, post 23 Drift og vedlikehold av
riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn, m.m.

3860

2014
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XIX
Fullmakt til avhending av eiendom
Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet ved Miljødirektoratet i 2014 gis fullmakt til å avhende
eiendommen Havnevik skog i Svelvik kommune.
XX
Utbetaling av tilskudd
Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet
i 2014 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av
8. november 1984 om utbetalinger av gitte bevilgninger på
følgende måte:
1. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året for FNs klima- og skogprogram, samt
Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility,
Forest Investment Program og BioCarbon Fund plus.
2. Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green Growth
Institute kan foretas i henhold til organisasjonens
regelverk.
3. Tilskudd til Verdensbankens BioCarbon Fund Tranche
3 kan utbetales med det formål å betale for framtidige
verifiserte utslippsreduksjoner.
XXI
Utbetaling av renter på tilskudd
Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd
som er utbetalt fra Norge til FNs klima- og skogprogram,
Brasils Amazonasfond, Guyana REDD+ Investment Fund,
Global Green Growth Institute, Forest Carbon Partnership
Facility, Forest Investment.
Program og BioCarbon Fund plus kan benyttes til tiltak
som avtales mellom Klima- og miljødepartementet og den
enkelte mottaker.
Svalbardbudsjettet
Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger
XXII
Merinntektsfullmakter – Svalbardbudsjettet
Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningene under
1. kap. 5 post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet
under kap. 3005 post 2
2. kap. 6 post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet
under kap. 3006 post 2
3. kap. 9 post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet
under kap. 3009 post 1
XXIII
Merinntektsfullmakt – Svalbardbudsjettet
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014
kan overskride bevilgningen under kap. 22 post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3022 post 1.

Driftsutgifter, endrer benevnelse til kap. 7 Tilfeldige utgifter, post 70 Diverse tilskudd.
XXV
Stortinget ber regjeringen etablere en ny metode for
å beregne etterspørselseffekter av endringer i kontantstøtten og foreldrebetalingen i barnehagene. Bevilgningsendringene ved endret kontantstøtte og foreldrebetaling i perioden 2012–2014 gjennomgås sammen med KS som en
del av arbeidet. Det forutsettes at dette danner grunnlaget
for beregning av endringer i innbyggertilskudd som følge
av etterspørselsendringer på barnehageområdet fra og med
2015.
XXVI
Stortinget ber regjeringen følge det internasjonale nødhjelpsbehovet nøye og fortløpende vurdere å øke nødhjelpen til ofrene for borgerkrigene i Syria og SørSudan.
XXVII
Stortinget ber regjeringen sikre den nødvendige fremdrift i konseptvalgutredningen av grensekontrollstasjon
ved Storskog i Finnmark.
XXVIII
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den varslede gjennomgangen av bilavgifter vurdere endring av veibruksavgiften, slik at unntak for denne kun gis for drivstoff
og drivstoffblandinger som oppfyller bærekraftkriteriene i
EUs fornybardirektiv.
XXIX
Stortinget ber regjeringen vurdere incentiver for raskere bosetting av enslige mindreårige asylsøkere i kommunene.
XXX
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med budsjettet
for 2015 gi vurderinger av aktuelle byråkratikutt i skolesektoren som skal ha som mål å redusere antall skjemaer
og rapporteringer.
B.
Forslag til avgiftsvedtak
Forslag til vedtak om endring
i Stortingets vedtak 5. desember 2013 om avgift
på båtmotorer for budsjettåret 2014
I
Frå 1. juli 2014 vert Stortingets vedtak 5. desember
2013 om avgift på båtmotorer for budsjettåret 2014 oppheva.

Andre fullmakter
XXIV
Svalbardbudsjettet – endring i postbenevnelse
Svalbardbudsjettets kap. 7 Tilfeldige utgifter, post 1

II
Departementet kan i forskrift gi reglar om gjennomføring av opphevinga og om attendebetaling av avgift for
ubrukte båtmotorar som er på lager.

2014

Forslag til vedtak om endringar
i Stortingets vedtak 5. desember 2013 om avgift
på elektrisk kraft for budsjettåret 2014
III
Frå 1. juli 2014 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 5. desember 2013 om avgift på elektrisk kraft
for 2014:
§ 2 fyrste ledd bokstav h vert oppheva.
Nogjeldande bokstav i til l blir h til k.

Kap.
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IV
Frå den tid departementet fastset skal § 2 fyrste ledd
bokstav h lyde:
leveres energiintensitive foretak i treforedlingsindustrien som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram.
Fritaket gjelder kun kraft som benyttes i forbindelse med
selve produksjonsprosessen,
Bokstav h til k blir i til l.
Presidenten: Det voteres først alternativt over komiteens innstilling til A I Kap. 5521 Post 70 Merverdiavgift
og forslag nr. 1, fra Høyre, Fremskritttspartiet og Venstre.
Forslag nr. 1 lyder:
«I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring:

Post

Formål

70

Merverdiavgift
Merverdiavgift, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 250 953 000 000 til kr 250 961 000 000»

5521

Miljøpartiet De Grønne har varslet at de støtter forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.
Vo t e r i n g s t a v l e n e viste at det var avgitt 53 stemmer for forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre
og 48 stemmer for komiteens innstilling til A I Kap. 5521
Post 70 Merverdiavgift.
(Voteringsutskrift kl. 15.41.48)
Karin Andersen (SV) (fra salen): President! Jeg stemte feil. Jeg stemte for – jeg skulle stemt imot.
Presidenten: Presidenten foreslår at det voteres på
nytt. – Det nikkes.
Vo t e r i n g :
Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling
til A I Kap. 5521 Post 70 Merverdiavgift og forslaget fra
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble forslaget bifalt
med 53 mot 48 stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 15.42.58)
Presidenten: Det voteres så over komiteens innstilling
til de resterende kapitler under A I, resten av A – II–
XXX – og B.
Når vi nå skal votere over dette, er partigruppene innstilt på å avstå fra å følge opp sine primærstandpunkter, slik
at vi slipper en oppsplittet og til dels komplisert votering.
Det er under den klare forutsetning at dette ikke blir
brukt mot dem ved en senere anledning.
Vo t e r i n g :
Komiteens innstilling til de resterende kapitler under
A I, resten av A – II–XXX – og B ble enstemmig bifalt.

Kroner

8 000 000

Votering i sak nr. 32
Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 25
forslag. Det er
– forslag nr. 1, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne av
Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti
– forslagene nr. 2–23, fra Trygve Slagsvold Vedum på
vegne av Senterpartiet
– forslag nr. 24, fra Snorre Serigstad Valen på vegne av
Sosialistisk Venstreparti
– forslag nr. 25, fra Trygve Slagsvold Vedum på vegne
av Senterpartiet
Det voteres først over forslag nr. 24, fra Sosialistisk
Venstreparti.
Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til kompenserende tiltak i forbindelse med endringen av den differensierte arbeidsgiveravgiften, som reelt og fullt ut kompenserer de berørte
bedrifter og regioner. Saken må legges fram så raskt
som mulig høsten 2014.»

Vo t e r i n g :
Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 96 mot 4
stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.44.42)
Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 2-23 og
25, fra Senterpartiet.
Forslag nr. 2 lyder:
«Stortinget ber regjeringen snarest komme i gang
med å notifisere endringer i DA-ordningen som inkluderer transportsektoren i ordningen fullt ut.»
Forslag nr. 3 lyder:
«Stortinget ber regjeringen notifisere endringer i

3862

20. juni – Voteringer

DA-ordningen som inkluderer større deler av energisektoren i ordningen.»
Forslag nr. 4 lyder:
«Stortinget ber regjeringen foreta løpende vurderinger av muligheten for å notifisere ytterligere endringer
i DA-ordningen gjennom å inkludere hele eller deler av
utelatte sektorer i ordningen.»
Forslag nr. 5 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sørge for utsatt frist for
implementering til minst 1. januar 2015 for bedrifter
som påvirkes negativt av endringer i DA-ordningen,
samt bedrifter som driver blandet virksomhet.»
Forslag nr. 6 lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til kompenserende tiltak i forbindelse med endringer i DA-ordningen for 2015 og videre i forbindelse
med statsbudsjettet 2015. I den forbindelse ber Stortinget om at regjeringen beregner de reelle virkningene av
de ulike kompenserende tiltakene.»
Forslag nr. 7 lyder:
«Stortinget ber regjeringen foreta beregninger av de
regionaløkonomiske effektene av endringene i DA-ordningen, knyttet til sysselsetting og lokalisering/relokalisering av arbeidsplasser og bedrifter i ulike næringer.
Stortinget ber videre om at disse virkningene inkluderes i det beløp som totalt sett skal kompenseres til den
enkelte region, og at man i den forbindelse med dette
også vurderer kompensasjon til næringer som indirekte
rammes av endringene i DA-ordningen.»
Forslag nr. 8 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2015 legge frem beregninger av økte administrative kostnader for bedriftene som følge av endringer i DA-ordningen, og at disse kostnadene inkluderes
i det beløp som samlet sett skal kompenseres.»
Forslag nr. 9 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2015 fremme forslag om kompenserende tiltak som innebærer at de negative virkningene som endringen i DA-ordningen har for bedrifter, kommuner
og regioner, kompenseres fullt ut krone for krone til
berørte regioner.»
Forslag nr. 10 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene fremlegge beregninger og
vurderinger av om iverksatte kompenserende tiltak har
den tilsiktede effekt, og ved behov fremme forslag om
ytterligere kompenserende tiltak for å sørge for reell
kompensasjon krone for krone for virkningen av endringen i DA-ordningen.»
Forslag nr. 11 lyder:
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2015 foreslå tilpasninger i avgiftsstrukturen, for eksempel gjennom nedsettelse av lufthavnavgiftene, som ivaretar distriktsrutene innenfor luftfart i
forbindelse med statsbudsjettet 2015.»
Forslag nr. 12 lyder:
«Stortinget ber regjeringen kjøpe sosiale rabatter på
ekspressbussene som kompenserende tiltak for virkningen av endringen i DA-ordningen.»
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Forslag nr. 13 lyder:
«Stortinget ber regjeringen komme med en mer presis beregning av fribeløpsordningen enn den som fremkommer i Prop. 118 S (2013–2014).»
Forslag nr. 14 lyder:
«Stortinget ber regjeringen gjøre en sektoravklaring
i DA-ordningen for taubaner, kabelbaner og skiheiser,
samt utrede mulighetene for å innføre en terskelverdi for hvor stor del av driften innenfor reiseliv som
innebærer transport.»
Forslag nr. 15 lyder:
«Stortinget ber regjeringen kompensere fylkeskommunene fullt ut for økte kostnader til kjøp av transporttjenester knyttet til endringen i DA-ordningen.»
Forslag nr. 16 lyder:
«Stortinget ber regjeringen kompensere fylkeskommunene fullt ut for økte kostnader knyttet til drift av fylkesveier i forbindelse med endringen i DA-ordningen.»
Forslag nr. 17 lyder:
«Stortinget ber regjeringen iverksette ekstraordinære tiltak for å styrke forsyningssikkerheten av elektrisk
kraft i Nord-Norge.»
Forslag nr. 18 lyder:
«Stortinget ber regjeringen justere inntektsrammene for berørte nettselskap for å kompensere for effekten
av økt arbeidsgiveravgift i perioden 1. juli 2014–1. juli
2016.»
Forslag nr. 19 lyder:
«Stortinget ber regjeringen om at leverandører til
unntatte sektorer som ellers faller inn under ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, må unntas fra
plikt om å beregne forhøyet sats frem til 1. januar
2015.»
Forslag nr. 20 lyder:
«Stortinget ber regjeringen styrke ordningen for utjevning av nettleie, og som et minimum reversere de
kutt som ble gjennomført av regjeringen Solberg i statsbudsjettet 2014.»
Forslag nr. 21 lyder:
«Stortinget ber regjeringen foreta nye beregninger
av hva de økte kostnadene knyttet til fylkeskommunenes kjøp av transporttjenester beløper seg til i 2014,
og eventuelt komme tilbake til Stortinget i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet 2014. Stortinget ber regjeringen vurdere om tilskuddene bør øremerkes.»
Forslag nr. 22 lyder:
«Stortinget ber regjeringen påse at finansforetak i
berørte kommuner kompenseres for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift gjennom en ordning for
kompetanseutvikling.»
Forslag nr. 23 lyder:
«Stortinget ber regjeringen styrke tilgangen på risikovillig kapital i regioner som påvirkes negativt av
endringene i differensiert arbeidsgiveravgift.»
Forslag nr. 25 lyder:
«Stortinget ber regjeringen, under henvisning til
EUs bindende målsettinger om økt fornybar energiproduksjon med konkrete målsettinger for det enkelte

2014
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land, som også Norge er forpliktet av gjennom fornybardirektivet i EØS, å notifisere en DA-ordning med
fornybar energi inkludert fullt ut.»

rørte virksomheter, kommuner og fylker vurderer dette
som formålstjenlig som kompenserende tiltak i forbindelse med den framlagte omleggingen av DA-ordningen.»

Vo t e r i n g :
Vo t e r i n g :
Forslagene fra Senterpartiet ble med 95 mot 6 stemmer
ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.45.06)
Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:
«Stortinget ber om at ordningen med infrastrukturtiltak for Nord-Norge også skal gjelde for Namdal i
Nord-Trøndelag, samt andre områder i landet der beKap.

Forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti
ble med 91 mot 10 stemmer ikke bifalt.
(Voteringsutskrift kl. 15.45.29)
Komiteen hadde innstilt:
I
I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer:

Post

572
64
909
73
1320
23

1350
23

1360
30

5700
72

Kroner
Utgifter
Rammetilskudd til fylkeskommuner
Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64, f o r h ø y e s med ...................
fra kr 512 000 000 til kr 556 000 000
Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s med ..........
fra kr 1 700 000 000 til kr 1 725 000 000
Statens vegvesen
Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.,
kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72,
f o r h ø y e s med .......................................................................................................
fra kr 9 634 500 000 til kr 9 704 500 000
Jernbaneverket
Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30,
f o r h ø y e s med .......................................................................................................
fra kr 6 060 900 000 til kr 6 104 900 000
Kystverket
Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s med ...........................
fra kr 529 260 000 til kr 539 260 000
Inntekter
Folketrygdens inntekter
Arbeidsgiveravgift, f o r h ø y e s med .......................................................................
fra kr 165 500 000 000 til kr 165 588 000 000

II
Fra 1. juli 2014 gjøres følgende endringer i Stortingets
vedtak 5. desember 2013 om fastsetting av avgifter mv. til
folketrygden for 2014:
§§ 1–5 skal lyde:
§ 1. Beregning av avgift og regler om soneplassering
(1) Arbeidsgiveravgift beregnes som hovedregel etter
satsen som gjelder i den sonen hvor arbeidsgiver anses
å drive virksomhet. Det kan likevel ikke benyttes redusert sats når arbeidsgiver har virksomhet innenfor nærmere angitte sektorer eller når arbeidsgiver er i økonomiske
vanskeligheter, jf. § 4 og § 3 annet ledd.
(2) Et foretak som er arbeidsgiver, anses å drive virk-

44 000 000

25 000 000

70 000 000

44 000 000

10 000 000

88 000 000

somhet i den kommunen hvor foretaket skal være registrert etter enhetsregisterloven. En privatperson som er arbeidsgiver, anses å drive virksomhet i den kommunen hvor
vedkommende er bosatt ifølge folkeregisteret.
(3) Dersom arbeidsgiver er et foretak med (...) registrerte underenheter, jf. forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om
registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret
§ 10, anses hver underenhet som egen beregningsenhet for
arbeidsgiveravgift.
(4) Utføres hoveddelen av arbeidstakerens arbeid i en
annen sone enn der virksomheten drives, jf. annet ledd, og
enhetsregisterreglene på grunn av virksomhetens art ikke
påbyr at underenhet registreres i sonen hvor arbeidet utføres (ambulerende virksomhet), benyttes likevel satsen i
denne andre sonen hvor arbeidet utføres på den del av lønn
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mv. som knytter seg til dette arbeidet. Det samme gjelder
ved arbeidsutleie, dersom arbeidstakeren utfører hoveddelen av sitt arbeid i en annen sone enn i den sonen arbeidsgiver anses å drive virksomhet. Med hoveddelen av arbeidet menes her mer enn halvparten av antall arbeidsdager
arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet
av avgiftsterminen. Arbeidsgiveravgift av etterbetaling av
lønn mv. beregnes forholdsmessig med de satsene som skal
benyttes på lønn mv. til den enkelte arbeidstaker for arbeid
utført i inneværende termin.
(5) Flytter arbeidsgiveren eller underenheten fra en
sone til en annen, legges satsen i tilflyttingssonen til grunn
fra og med påfølgende avgiftstermin etter registrert flyttedato.

–

§ 2. Soner for arbeidsgiveravgift
(1) Sone I omfatter de områder som ikke er nevnt
nedenfor. Arbeidsgivere beregner avgiften etter satsen som
gjelder for sone I, hvis ikke annet følger av dette vedtaket.

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–

–

–
–
–

(2) Sone Ia omfatter:
kommunene Frosta og Leksvik i Nord-Trøndelag fylke,
kommunene Rissa, Midtre Gauldal og Selbu i SørTrøndelag fylke,
kommunene Herøy, Haram, Midsund, Aukra, Eide og
Gjemnes i Møre og Romsdal fylke,
kommunene Flora, Sogndal og Førde i Sogn og Fjordane fylke,
kommunene Etne, Bømlo, Kvam og Modalen i Hordaland fylke,
kommunene Finnøy og Vindafjord i Rogaland fylke,
kommunene Åseral, Audnedal, Hægebostad og Sirdal i
Vest-Agder fylke,
kommunene Vegårshei og Iveland i Aust-Agder fylke,
kommunen Sigdal i Buskerud fylke,
kommunen Gausdal i Oppland fylke.
(3) Sone II omfatter:
kommunene Meråker, Verran og Inderøy i Nord-Trøndelag fylke,
kommunene Ørland og Agdenes i Sør-Trøndelag fylke,
kommunene Sande, Norddal, Stranda, Stordal, Vestnes,
Rauma, Nesset, Sandøy, Tingvoll og Sunndal i Møre og
Romsdal fylke,
kommunene Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik,
Balestrand, Leikanger, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster,
Askvoll, Fjaler, Gaular, Jølster, Naustdal, Bremanger,
Vågsøy,Selje,Eid,Hornindal,GloppenogStryniSognog
Fjordane fylke,
kommunene Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang,Eidfjord,Ulvik,Granvin,FedjeogMasfjordeni
Hordaland fylke,
kommunene Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy og
Utsira i Rogaland fylke,
kommunene Risør, Gjerstad, Åmli, Evje og Hornnes,
Bygland, Valle og Bykle i Aust-Agder fylke,
kommunene Drangedal, Nome, Tinn, Hjartdal, Seljord,
Kviteseid,Nissedal,Fyresdal,TokkeogVinjeiTelemark
fylke,

–
–

–
–

–

–

–

–
–

–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
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kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag
og Nore og Uvdal i Buskerud fylke,
kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Søndre
Land og Nordre Land i Oppland fylke,
kommunene Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil og Åmot i Hedmark
fylke.
(4) Sone III omfatter:
kommunen Snåsa i Nord-Trøndelag fylke,
kommunene Hemne, Snillfjord, Bjugn, Oppdal, Rennebu, Meldal, Røros, Holtålen og Tydal i Sør-Trøndelag fylke,
kommunene Vanylven, Surnadal, Rindal, Halsa og
Aure i Møre og Romsdal fylke,
kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, SørAurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre
Slidre og Vang i Oppland fylke,
kommunene Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga,
Tynset, Alvdal, Folldal og Os i Hedmark fylke.
(5) Sone IV omfatter:
Troms fylke, med unntak av kommunene Karlsøy, Lyngen,Storfjord,Kåfjord,Skjervøy,Nordreisa,Kvænangen
og Tromsø,
Nordland fylke, med unntak av kommunen Bodø,
kommunene Namsos, Namdalseid, Lierne, Røyrvik,
Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes,
Flatanger, Vikna, Nærøy og Leka i Nord-Trøndelag
fylke,
kommunene Hitra, Frøya, Åfjord, Roan og Osen i SørTrøndelag fylke,
kommunen Smøla i Møre og Romsdal fylke.
(6) Sone IVa omfatter:
kommunen Tromsø i Troms fylke,
kommunen Bodø i Nordland fylke.
(7) Sone V omfatter:
Finnmark fylke,
kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord,
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen i Troms fylke.
§ 3. Satser for arbeidsgiveravgift etter sone
(1) Satsene for arbeidsgiveravgift for inntektsåret 2014
er:
Sone I: 14,1 pst.
Sone Ia: 14,1 pst., men likevel 10,6 pst. så lenge differansen mellom den avgift som ville følge av satser
på henholdsvis 14,1 pst. og 10,6 pst. ikke overstiger
grensene for bagatellmessig støtte, jf. § 4 tredje og
fjerde ledd. Bestemmelsene om redusert avgiftssats i
sone Ia gjelder ikke foretak som er omfattet av helseforetaksloven, og statsforvaltningen som omfattes av
reglene i folketrygdloven § 24-5 tredje ledd.
Sone II: 10,6 pst.
Sone III: 6,4 pst.
Sone IV: 5,1 pst.
Sone IVa: 7,9 pst.
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–

Sone V: 0 pst. Samme sats gjelder for avgift som svares av arbeidsgivere hjemmehørende på Svalbard,
og når andre arbeidsgivere utbetaler lønn og annen
godtgjørelse som blir skattlagt etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.
(2) Arbeidsgivere som er i økonomiske vanskeligheter,
jf. ESAs retningslinjer for støtte til foretak i vanskeligheter, må beregne avgift etter satsen som gjelder i sone I. Det
samme gjelder arbeidsgivere med utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte. Bestemmelsen i første
og annet punktum gjelder likevel ikke så lenge differansen
mellom den avgiften som ville følge av satsen i lokaliseringssonen og satsen i sone I, ikke overstiger grensene for
bagatellmessig støtte, jf. § 4 tredje ledd.
Stålsektoren
Syntetfibersektoren
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(3) Arbeidsgivere som beregner arbeidsgiveravgift etter
reduserte satser plikter å avgi erklæring om hvorvidt foretaket er i økonomiske vanskeligheter.
§ 4. Særregler om avgiftssats og avgiftsberegning for
arbeidsgivere med aktiviteter innenfor visse sektorer og
andre arbeidsgivere som beregner avgift med redusert sats
etter reglene om bagatellmessig støtte
(1) Arbeidsgivere i sonene II-V, eller med ambulerende
virksomhet i disse sonene, som utfører aktiviteter omfattet
av tabellen nedenfor, skal beregne avgift etter satsen for
sone I, uansett hvor arbeidsgiver er lokalisert eller arbeidet blir utført. Tilsvarende gjelder for lønn mv. til utleide
arbeidstakere som utfører slike aktiviteter.

Aktiviteter knyttet til produksjon av aktiviteter som nevnt i Annex II til ESAs
retningslinjer for regionalstøtte 2014–2020
Aktiviteter knyttet til produksjon av aktiviteter som nevnt i Annex IIa til ESAs
retningslinjer for regionalstøtte 2014–2020

Næringskoder, jf. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)
Energisektoren
Næringshovedområde 35

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

Transportsektoren
49.1
49.2
49.31
49.39
49.41
50
51.1
51.21

Passasjertransport med jernbane
Godstransport med jernbane
Transport med rutebil og sporvei i by- og forstadsområder
Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted
Godstransport på vei
Sjøfart
Lufttransport med passasjerer
Lufttransport med gods

Lufthavner
52.23

Andre tjenester tilknyttet lufttransport

Finansierings- og forsikringsvirksomhet mv.
64
Finansieringsvirksomhet
65
Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt -offentlig
forvaltning
66
Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet
70.10
Hovedkontortjenester, men bare for så vidt gjelder tjenester som ytes innenfor et
konsern
70.22
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning, men bare for så vidt -gjelder
tjenester som ytes innenfor et konsern

(2) Arbeidsgivere med blandet virksomhet kan, dersom
de har et klart regnskapsmessig skille mellom lønn mv.
knyttet til aktiviteter som nevnt i første ledd og andre aktiviteter, uten hinder av første ledd beregne avgiften etter
satsene i § 3, eventuelt i § 5, for den del av avgiftsgrunnlaget som ikke er knyttet til aktiviteter som nevnt i første
ledd.
(3) Arbeidsgivere kan uten hinder av første ledd bereg-

ne arbeidsgiveravgift for aktiviteter som nevnt i første ledd
etter satsene for lokaliseringssonen, så lenge differansen
mellom den avgift som ville følge av satsen i lokaliseringssonen og satsen i sone I, ikke overstiger 450 000 kroner for
arbeidsgiveren i 2014. Dersom arbeidsgiver anses å være
en del av et konsern, jf. forordning (EU) nr. 1407/2013 om
bagatellmessig støtte, gjelder beløpsgrensen for hele konsernet under ett. For aktiviteter knyttet til godstransport
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på vei, jf. næringskode 49.41 Godstransport på vei, må
differansen ikke overstige 225 000 kroner i 2014.
(4) Når en arbeidsgiver beregner avgift med redusert sats i sone Ia eller etter tredje ledd, kan den samlede fordelen av bagatellmessig støtte i form av redusert
avgift og annen bagatellmessig støtte til arbeidsgiveren
ikke overstige 450 000 kroner i 2014, jf. forordning (EU)
nr. 1407/2013 om bagatellmessig støtte. For aktiviteter
knyttet til godstransport på vei må slik samlet støtte ikke
overstige 225 000 kroner i 2014. Arbeidsgiver som mottar annen støtte til dekning av lønn mv., kan ikke beregne
redusert avgift etter bestemmelsene i denne paragraf.
(5) Arbeidsgivere som beregner redusert sats etter bestemmelsen i tredje ledd, plikter å gi opplysninger om
eventuell annen bagatellmessig støtte og støtte til dek-
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ning av lønnskostnader som arbeidsgiver har blitt tildelt i
terminen.
§ 5. Særregel om avgiftssats for aktiviteter knyttet til
produkter som ikke omfattes av EØS-avtalen
(1) Arbeidsgivere som utfører aktiviteter knyttet til produksjon, foredling og engroshandel av produkter som ikke
omfattes av EØS-avtalen, jf. avtalens § 8, beregner arbeidsgiveravgift med 5,1 pst. når virksomheten drives i
sone IVa, og med 10,6 pst. når den drives i sone Ia. Dette
gjelder aktiviteter som er omfattet av næringskodene i tabellen nedenfor. Dersom arbeidsgiver også utfører andre
aktiviteter enn de som er nevnt nedenfor, gjelder § 4 annet
ledd om blandet virksomhet tilsvarende.

Næringskode, jf. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)
01.1–01.3
Dyrking av ettårige vekster, flerårige vekster og planteformering
01.4
Husdyrhold
01.5
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
01.6
Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting
01.7
Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell
02.1–02.3
Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter, avvirkning og innsamling av viltvoksende -produkter
av annet enn tre og del av 16.10 (produksjon av pæler)
02.40
Tjenester tilknyttet skogbruk (med unntak av tømmermåling)
03.11–03.12
Hav- og kystfiske og fangst og ferskvannsfiske
03.21–03.22
Hav- og kystbasert akvakultur og ferskvannsbasert akvakultur
10.11–10.13
Bearbeiding og konservering av kjøtt og fjørfekjøtt og produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
10.20
Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
10.3
Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker
10.4
Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer
10.5
Produksjon av meierivarer og iskrem
10.6
Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter, samt del av 10.89 (produksjon av kunstig
honning og karamell)
10.85
Produksjon av ferdigmat
10.9
Produksjon av fôrvarer
46.2
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr
46.31
Engroshandel med frukt og grønnsaker, samt del av 10.39 (produksjon av skrellede grønnsaker
og blandede salater)
46.32
Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
46.33
Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett
46.381
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
50.202
Innenriks sjøtransport med gods, men bare for så vidt gjelder drift av brønnbåter
52.10
Lagring, men bare for så vidt gjelder drift av kornsiloer.

Vo t e r i n g :
Komiteens innstilling til I og II ble enstemmig bifalt.
Videre var innstilt:
III
Stortinget ber regjeringen følge rettsutviklingen i EU/
EØS nøye og så raskt som mulig vurdere om det er mulig

å få gjennomslag for endringer i notifikasjonen i DA-ordningen som inkluderer transportsektoren eller større deler
av transportsektoren.
IV
Stortinget ber regjeringen komme tilbake senest i revidert nasjonalbudsjett 2015 med en vurdering av effektene
av de kompenserende tiltakene som er foreslått i Prop. 118
S (2013–2014) og eventuelt foreslå endringer.
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V
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2015 vurdere kompensasjon for fylkeskommunenes
økte kostnader som følge av endringene i DA-ordningen,
knyttet til investeringer, drift og vedlikehold av fylkesveier.
VI
Stortinget ber regjeringen kvalitetssikre hva fylkeskommunenes økte kostnader til kjøp av transporttjenester
blir i 2014 som følge av endringene i DA-ordningen, og
eventuelt komme tilbake til Stortinget i forbindelse med ny
saldering av statsbudsjettet 2014. Stortinget ber regjeringen også vurdere hvordan man kan sikre at kompensasjonen kommer bedriftene til gode.

Vo t e r i n g :
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.
Videre var innstilt:
II
Dokument 8:86 S (2013–2014) – representantforslag
fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Line Henriette Hjemdal, Geir Pollestad, Pål Farstad og Rasmus
Hansson om bedret sikkerhet på -sjøen – vedlegges protokollen.

Vo t e r i n g :
VII
Stortinget ber regjeringen vurdere om ekstraordinære
tiltak for å styrke forsyningssikkerheten av kraft kan være
et godt kompenserende tiltak for næringer som er berørt
av endringene i DA-ordningen. Videre ber Stortinget regjeringen vurdere om kompetansehevende tiltak også kan
være et formålstjenlig kompenserende tiltak som da må
gjelde alle sektorer som blir unntatt fra ordningen med
redusert arbeidsgiveravgift.

Komiteens innstilling til II ble enstemmig bifalt.

S a k n r . 3 5 [15:47:31]
Referat

Presidenten: Presidenten antar at Senterpartiet ønsker
å stemme i mot.
Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til innstillingen.

Vo t e r i n g :
Komiteens innstilling til III, IV, V, VI og VII ble bifalt
med 87 mot 6 stemmer.
(Voteringsutskrift kl. 15.46.19)

Votering i sak nr. 33
Komiteen hadde innstilt:
Stortinget samtykker til at skatteavtalen mellom Norge
og Belgia settes i kraft.

Vo t e r i n g :
Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 34
Komiteen hadde innstilt:
I
Stortinget ber regjeringen legge frem en sak i løpet av
2014 om bedret sikkerhet på sjøen, herunder en vurdering av påbud om bruk av flyteutstyr og hvordan dette kan
gjennomføres.

1. (342) Statsministerens kontor melder at
1. lov om endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen) (Lovvedtak 53 (2013–2014))
2. lov om endringer i folketrygdloven, lov om Statens
pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger
til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) (Lovvedtak 77 (2013–2014))
3. lov om endringer i ferieloven mv. (Lovvedtak 78
(2013–2014))
4. lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere) (Lovvedtak 79
(2013–2014))
5. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg
og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om
forbrukerrettigheter) (Lovvedtak 92 (2013–2014))
6. lov om forvaltning av alternative investeringsfond
(Lovvedtak 54 (2013–2014))
7. lov om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. (Lovvedtak 88 (2013–2014))
8. lov om kredittvurderingsbyråer (Lovvedtak 89
(2013–2014))
9. lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om
ligningsforvaltning (ligningsloven) (Lovvedtak 80
(2013–2014))
10. lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19
om folketrygd (folketrygdloven) (Lovvedtak 81
(2013–2014))
11. lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om
skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 82 (2013–2014))
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12. lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Lovvedtak 83 (2013–2014))
13. lov om endring i lov 21. desember 2007 nr. 119
om toll og vareførsel (tolloven) (Lovvedtak 84
(2013–2014))
14. lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (Lovvedtak 85
(2013–2014))
15. lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven) (Lovvedtak 86 (2013–2014))
16. lov om endringar i lov 21. juni 2013 nr. 66 om
endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
(Lovvedtak 87 (2013–2014))
17. lov om oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr (Lovvedtak 73
(2013–2014))
18. lov om rituell omskjæring av gutter (Lovvedtak 72
(2013–2014))
19. lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) (Lovvedtak 74 (2013–2014))
20. lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) (Lovvedtak
75 (2013–2014))
21. lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) (Lovvedtak 76
(2013–2014))
22. lov om endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus (Lovvedtak 56 (2013–2014))
23. lov om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) (Lovvedtak 55 (2013–2014))
24. lov om endringer i straffeloven 1902 (foreldelse)
(Lovvedtak 66 (2013–2014))
25. lov om endringer i politiloven og SIS-loven mv.
(Lovvedtak 68 (2013–2014))
26. lov om endringer i politiloven (tigging) (Lovvedtak 67 (2013–2014))
27. lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) (Lovvedtak 69 (2013–2014))
28. lov om endringer i naturmangfoldloven (Lovvedtak 62 (2013–2014))
29. lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)
(Lovvedtak 61 (2013–2014))
30. lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav
om lokal godkjenning av foretak) (Lovvedtak 93
(2013–2014))
31. lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (Lovvedtak 59
(2013–2014))
32. lov om endringer i opplæringslova, privatskolelova
og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.) (Lovvedtak 58 (2013–2014))
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33. lov om endringer i universitets- og høyskoleloven
(Lovvedtak 57 (2013–2014))
34. lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og havenergilova (Lovvedtak 60 (2013–
2014))
– er sanksjonert under 20. juni 2014
Enst.: Vedlegges protokollen
2. (343) Finanskomiteen melder å ha valgt Marianne
Marthinsen til ny første nestleder
Enst.: Vedlegges protokollen
3. (344) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i
de faste komiteers sammensetning (Innberetning 3
(2013–2014))
Enst.: Vedlegges protokollen
4. (345) Representantforslag fra stortingsrepresentantene
Sonja Mandt, Knut Storberget, Anna Ljunggren, Hege
Haukeland Liadal, Arild Grande og Helga Pedersen om
handlingsplan for en giftfri hverdag (Dokument 8:87 S
(2013–2014))
Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen
5. (346) Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØSkomiteen nr. 54/2014 om innlemming i EØS-avtala
av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket
(Prop. 126 S (2013–2014))
Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis
6. (347) Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (Prop. 123 L (2013–2014))
Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen
7. (348) Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv.
(forbrukermerkeloven) (Prop. 128 L (2013–2014))
Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen
8. (349) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Sonja Mandt og
Hege Haukeland Liadal om barnevern – ideelle organisasjoner og skjermede anbud (Dokument 8:85 S
(2013–2014))
Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen
9. (350) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Abid Q. Raja og Pål Farstad om å
styrke forbrukermakten gjennom digitalisering av produktinformasjon og opprette en informasjonsportal for
dagligvarer (Dokument 8:82 S (2013–2014))
Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til
uttalelse før innstilling avgis
10. (351) Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) (Prop. 125 L (2013–2014))
Enst.: Sendes finanskomiteen
11. (352) Endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg
av alkoholholdig drikk) (Prop. 127 L (2013–2014))
Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen
12. (353) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om å la Vinmonopolet overta taxfree-ordningen (Dokument 8:83 S
(2013–2014))
Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen
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13. (354) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap (Meld.
St. 27 (2013–2014))
Enst.: Sendes næringskomiteen
14. (355) Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll) (Prop. 124 L
(2013–2014))
Enst.: Sendes næringskomiteen
15. (356) Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av
sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)
(Prop. 130 L (2013–2014))
Enst.: Sendes næringskomiteen
16. (357) Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge
og EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for
fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg
(Prop. 129 S (2013–2014))
Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt
utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen
til uttalelse før innstilling avgis
17. (358) Representantforslag fra stortingsrepresentanten
Per Olaf Lundteigen om å legge til rette for at nytiltrådte statsråder etter § 75 h i Grunnloven kan innkalles
til høring i Stortinget om yrkesbakgrunnen (Dokument
8:88 S (2013–2014))
Enst.: Sendes presidentskapet
18. (359) Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Bodø kommune (Bypakke Bodø) og endra takstog rabattopplegg for rv 80 Løding – Vikan (Tverlandsbrua) (Prop. 131 S (2013–2014))
Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen
Presidenten: Da er vi ved veis ende for det siste møtet
i denne sesjonen, og jeg vil gjerne få lov til å benytte anledningen til å takke for et flott år. Mange av dere var nye,
faktisk et rekordstort antall – jeg tror at det i hvert fall siden
krigens dager ikke har vært flere nye på Stortinget enn det
har vært denne vinteren. Det er mye å gjøre på Stortinget,
men kanskje er det ekstra mye å sette seg inn i når man skal
finne frem i gangene for første gang, og når man skal lete
seg frem til hvordan saksbehandlingen skjer.
I alle fall: Jeg synes Stortinget har vist seg fra sin beste
side ved flere anledninger, og det gleder meg hver gang
noen av dere gjør akkurat det fra talerstolen. Vi har et ansvar utover det vår partitilhørighet tilsier, og det ansvaret
handler om at vi i hver våre fraksjoner og ved de korsveier vi skal finne frem til løsninger, har en konstruktiv
innstilling. Det synes jeg vi skal være opptatt av, alle sammen. Det handler om Stortingets rolle i forhold til de andre
statsmaktene.
Vi har denne vinteren foretatt historiske, vil jeg si, vedtak – og jeg ser på Martin Kolberg, som har vært leder
for kontroll- og konstitusjonskomiteen – i en omfattende
runde med Grunnloven. Vi har gjort de største endringene i
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Grunnloven som kanskje har vært gjort samlet noen gang.
Vi har gitt Grunnloven en ny språkdrakt, og vi har gitt den
et eget kapittel om menneskerettigheter.
Vi står midt i feiringen av Grunnlovens 200-årsjubileum, og jeg synes vi alle skal være stolte av det engasjementet som befolkningen i Norge har vist ved jubileet. Det har
vært en fantastisk opplevelse for meg, som har vært privilegert og fått lov til å reise og treffe mange i den anledning, men jeg er også sikker på at mange av dere har truffet mange, og at dere får tilbakemeldinger fra publikum,
som forteller om et fantastisk engasjement. Jeg synes det
er løfterikt, interessant og spennende at nettopp Grunnloven sitter så langt fremme i befolkningens bevissthet og
engasjerer så bredt som den gjør.
Så vil jeg få lov til å minne om at vi slett ikke er ferdige med grunnlovsjubileet. Mange tenkte kanskje at når
vi hadde skrevet ferdig mai måned, var det meste unnagjort. Dette har vært tidenes 17. mai, det er klart, men så
langt har vi markert tilblivelsen av Grunnloven. Vi skal
ikke glemme at fra 17. mai og frem til 4. november, da
den reviderte Grunnloven ble vedtatt i Stortinget i 1814,
sto kampen om Grunnloven. Da var det en grunnlov å beskytte, da var det Norges selvstendighet virkelig ble satt
på prøve – både militært og gjennom politisk håndverk.
Og i det andre halvåret av grunnlovsjubileet er det nettopp det perspektivet vi skal trekke frem. Jeg tror det vil bli
oppfattet som interessant og spennende, kanskje nettopp
fordi den delen av historien ikke har vært så mye fremme
som den første delen, som kanskje har fremstått litt mer
spennende når man var i kamp og skulle skrive grunnlov.
Sommeren står for døren. Det betyr møte med organisasjoner. Det betyr ikke at man har ferie til 1. oktober, det er
noen som lever i den villfarelse. Jeg understreker at slik er
det ikke – det vet jeg at jeg ikke behøver å understreke for
dere – men jeg synes det er viktig at vi møter mange mennesker, og at vi kanskje nettopp tar med oss grunnlovsjubileet i disse møtene og jobber for det som er fremtidsrettet i det, nemlig et levende og dynamisk demokrati, som vi
kan være glad for å ha i Norge.
Jeg vil også benytte anledningen nå til å rette en takk til
de mange som gjør en innsats på jobb i dette huset. Stortinget er et stort og krevende hus, det er mange avdelinger,
mange funksjoner. Vi er en krevende flokk å holde styr på,
og vi gjør et ganske stort og sammensatt arbeid. Det fordrer
et velsmurt maskineri av mennesker og en stor organisasjon
rundt oss, og bare en slik votering som vi har hatt nå, fordrer
en nøyaktighet og en ordentlighet i arbeidet som det er all
grunn til å sette pris på – så herved er det gitt en takk til alle
dem som leverer et kvalitativt meget godt arbeid.
La meg til slutt – på vegne av meg selv og presidentskapet for øvrig – få lov til å ønske dere en riktig god sommer
og velkommen tilbake i oktober.
Forlanger noen ordet før møtet heves? Det har ingen
gjort, og møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 15.55.

