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Møte fredag den 21. juni 2019 kl. 9

President: To n e  W i l h e l m s e n  Tr ø e n

D a g s o r d e n  (nr. 95):

1. Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjo-
nalbudsjett 2019, om tilleggsbevilgninger og ompri-
oriteringer i statsbudsjettet 2019, og om endringer i 
skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2019
(Innst. 391 S (2018–2019), jf. Meld. St. 2 (2018–
2019), Prop. 114 S (2018–2019) og Prop. 115 LS 
(2018–2019), S-delen)

2. Redegjørelse av næringsministeren om Space Nor-
way AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i 
nordområdene
(Det vil bli foreslått debatt umiddelbart etter rede-
gjørelsen)

3. Referat

Presidenten: Representanten Erlend Wiborg, som 
har vært permittert, har igjen tatt sete. Representanten 
Marit Knutsdatter Strand vil fremsette et representant-
forslag. 

Marit Knutsdatter Strand (Sp) [09:00:13]: På vegne 
av representanten Bengt Fasteraune og meg selv vil jeg 
legge fram et representantforslag om å styrke fjelland-
bruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i 
Valdres. 

Presidenten: Representanten Torgeir Knag Fylkes-
nes vil fremsette to representantforslag. 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [09:00:51]: På vegner 
av representantane Lars Haltbrekken, Karin Andersen, 
Arne Nævra og meg sjølv har eg gleda av å setje fram eit 
representantforslag om framtidas oppdrettsnæring. 

Og på vegner av meg sjølv har eg gleda av å leggje 
fram eit representantforslag om styrking av rekenærin-
ga. 

Presidenten: Representanten Per Olaf Lundteigen 
vil fremsette et representantforslag. 

Per Olaf Lundteigen (Sp) [09:01:28]: På vegne av 
Kjersti Toppe, Ole André Myhrvold, Marit Knutsdatter 
Strand, Sigbjørn Gjelsvik, Åslaug Sem-Jacobsen og meg 
sjøl vil jeg legge fram et representantforslag om å stop-
pe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehus-
utbygginga i Oslo ikke går på bekostning av sykehustil-
budet i resten av landet. 

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på regle-
mentsmessig måte. 

Med hjemmel i forretningsordenens § 35 tredje 
ledd andre punktum vil presidenten foreslå at den 

kunngjorte dagsordenen for Stortingets møte i dag en-
dres slik at ny sak nr. 2 blir redegjørelse av næringsmi-
nisteren om Space Norway AS og prosjekt for satellitt-
kommunikasjon i nordområdene.

Ingen innvendinger er kommet mot presidentens 
forslag – og det anses vedtatt. 

Til behandling foreligger de saker som er oppført på 
endret dagsorden nr. 95.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil 
presidenten opplyse at møtet i dag om nødvendig fort-
setter utover kl. 16. 

S a k  n r .  1  [09:02:30]

Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonal-
budsjett 2019, om tilleggsbevilgninger og omprioriterin-
ger i statsbudsjettet 2019, og om endringer i skatter og 
avgifter i statsbudsjettet for 2019 (Innst. 391 S (2018–
2019), jf. Meld. St. 2 (2018–2019), Prop. 114 S (2018–
2019) og Prop. 115 LS (2018–2019), S-delen)

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil pre-
sidenten foreslå at taletiden blir fordelt slik: 

Arbeiderpartiet 25 minutter, Høyre 25 minutter, 
Fremskrittspartiet 15 minutter, Senterpartiet 10 minut-
ter, Sosialistisk Venstreparti 10 minutter, Venstre 
10 minutter, Kristelig Folkeparti 10 minutter, Miljøpar-
tiet De Grønne 10 minutter og Rødt 10 minutter. I tillegg 
foreslås det inntil 10 minutters taletid til medlemmer av 
regjeringen. 

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den 
fordelte taletid – blir gitt anledning til replikker med 
svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og inn-
til fire replikker med svar etter innlegg fra partienes ho-
vedtalere og parlamentariske ledere. 

Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på ta-
lerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inn-
til 3 minutter. 

– Det anses vedtatt.

Henrik Asheim (H) [09:03:48] (komiteens leder og 
ordfører for saken): La meg begynne med å takke fi-
nanskomiteen for et godt samarbeid ved behandlingen 
av revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Bakgrunnen for denne behandlingen er at norsk 
økonomi går svært godt. Det skapes nye jobber, og sta-
dig flere kommer i arbeid. Det er også forutsetningen for 
å kunne skape et bærekraftig velferdssamfunn.

Dersom vi som politikere skal kunne videreutvikle 
det norske velferdssamfunnet, må vi ha verdier å forde-
le. De verdiene må skapes, og derfor er det en helt klar 
sammenheng mellom den norske velferdsmodellen og 
hvor mye det investeres, og hvor mange som jobber over 
hele landet. En jobb er ikke bare viktig for å ha en inn-
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tekt for å kunne forsørge seg og sine. Det er velferd å ha 
en jobb å gå til. Det å ha kolleger, merke at man bidrar, 
og at man noen ganger blir etterlyst om morgenen fordi 
man er sent ute, er noe av det fineste vi kan oppleve, for 
da er man til nytte, og det har noe å si for andre at man 
møter opp.

Tallenes tale er klar: Den registrerte ledigheten har 
ikke vært lavere på ti år. Bare de siste tre årene har det 
blitt om lag 95 000 flere sysselsatte. Det betyr at flere får 
ta del i samfunnet vårt og være med og bidra – både til sin 
egen arbeidsplass og til det spleiselaget som Norge er.

Det er heller ikke likegyldig hvor i samfunnet disse 
arbeidsplassene skapes. Det siste året er tre av fire job-
ber skapt i privat sektor. Det gjør at vi har flere arbeids-
plasser som bidrar til statsbudsjettet, og dermed er det 
også rom for å investere i infrastruktur, utdanning, et 
trygt og godt helsevesen og en verdig eldreomsorg. Men 
dette er ikke noe som har kommet av seg selv. Og det er 
heller ingen naturlov at landet vårt fortsetter å utvikle 
seg i en positiv retning. Vi må hele tiden fornye oss og 
forandre det som trengs å forandres, for å bevare det 
beste med Norge.

Regjeringens politikk har bidratt til omstilling og 
vekst i norsk økonomi gjennom nødvendige reformer 
for å rigge landet vårt for en ny tid med nye muligheter 
og nye utfordringer: politireform, kommune- og region-
reform, jernbanereform og selskapet Nye Veier, for å 
nevne noe. Dette er saker som kan skape støy, fordi om-
stilling aldri er enkelt. Men omstilling er også historien 
om Norge. Vi er et land som kontinuerlig har endret oss. 
Det at vi har en regjering og et flertall i Stortinget som 
gjennomfører slike reformer, er et av de viktigste bidra-
gene for å sørge for at Norge også i fremtiden vil være et 
bærekraftig velferdssamfunn.

Sosial bærekraft er avhengig av små forskjeller, tillit 
mellom folk og redusert fattigdom. En offensiv klimapo-
litikk er nødvendig for å skape økologisk bærekraft, slik 
at kommende generasjoner skal ha like gode muligheter 
som oss. Og trygghet er en forutsetning for å være fri. 
Derfor gjør denne regjeringen flere grep for å sikre om-
stilling og trygghet.

Vi må bruke de gode tidene til å få enda flere i jobb. 
Derfor har vi iverksatt en inkluderingsdugnad som skal 
legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne el-
ler hull i cv-en skal komme over i jobb. I statsbudsjettet 
for 2019 har vi bevilget 125 mill. kr for å styrke oppføl-
gingen av denne viktige dugnaden.

Derfor vedtas det i dag å bevilge 50 mill. kr til satsing 
på transportløsninger ved Enova – oppå den massive 
økningen som allerede ble vedtatt i budsjettet – slik at 
det kan investeres i grønne løsninger.

Og derfor har vi sørget for ca. 1 650 flere politifolk si-
den 2013. Hvert eneste politidistrikt har blitt styrket un-

der denne regjeringen, i form av både økte bevilgninger 
og stillinger. Slik styrkes Norge: gjennom langsiktig og 
ansvarlig styring, et inkluderende arbeidsliv der flere får 
bidra, grønn omstilling og trygghet i hverdagen.

Men la meg til slutt gjøre en liten visitt til Arbeider-
partiets alternative budsjett, som det også skal stemmes 
over i dag. Da regjeringens forslag til revidert nasjonal-
budsjett ble lagt frem, var Arbeiderpartiet, og ikke hvem 
som helst i Arbeiderpartiet, men partilederen og fi-
nanspolitisk talsperson, ute og kritiserte budsjettet for å 
være for ekspansivt. På sin egen nettside skriver Arbei-
derpartiet:

«Økt oljepengebruk kan få renta til å øke, noe 
som vil slå negativt ut for vanlige familier med 
boliglån og for bedrifter.»
Da skulle man jo tro at Arbeiderpartiet også redu-

serte oljepengebruken og laget et mindre ekspansivt 
budsjett enn det regjeringen foreslår. Men nei da, ikke 
bare bruker de like mye – de har laget et mer ekspansivt 
budsjett. Nå var ikke jeg enig med Arbeiderpartiet da de 
kom med kritikken i mai, men at Arbeiderpartiet i juni 
ikke er enig med Arbeiderpartiet i mai, er noe overras-
kende. Det kan jo tyde på at det viktigste har vært å frem-
me kritikk, fremfor en alternativ, helhetlig politikk. Det 
viser også at det som en gang ble omtalt som ørnen i 
norsk politikk, har blitt til en værhane. Slik styrer man 
ikke Norge.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Rigmor Aasrud (A) [09:08:56]: I en debatt som 
Høyres finanspolitiske talsperson og jeg deltok i i Poli-
tisk kvarter rett etter at Granavolden-plattformen ble 
lagt fram, sa representanten Asheim at det å bevilge 
penger under streken er en smart måte å finansiere nytt 
regjeringskvartal og en havarert fregatt på. Nå har vi 
lest det som kommer fra regjeringen, og omtalen fra re-
gjeringen, og det er jo noe som tyder på at Høyre ikke 
har fått gjennomslag for den smarte måten å finansiere 
bygging av et nytt regjeringskvartal og en havarert fre-
gatt på. Var det ikke så smart allikevel? 

Henrik Asheim (H) [09:09:40]: Jeg tror det er viktig 
at det også synes hvilke oljepenger man bruker, slik 
som Arbeiderpartiet, som tar 200 millioner ut av ymse-
posten i sitt reviderte budsjett, altså en økt oljepenge-
bruk.

Det vi snakket om den gangen, og dette var jo virke-
ligheten og er fortsatt virkeligheten, var at det selvassu-
randørprinsippet ikke er konsekvent. Hvis det f.eks. skjer 
en ulykke på en norsk oljeplattform, dekkes det inn di-
rekte over kontantstrømmen, ikke over statsbudsjettet. 
Det som står i Granavolden-plattformen, er at man vil 
utrede hvordan selvassurandørprinsippet fungerte.
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Så har regjeringen landet på, og det er Stortinget 
enig i, at det er bedre når det kommer til disse eksemple-
ne, å ta det over budsjettet istedenfor å se på denne end-
ringen. Det har man landet på, og det ser det ut til at Ar-
beiderpartiet er enig i. Det ser ut til at vi er enige alle 
sammen, og da er det jo ikke noen grunn til å irritere seg 
over det.

Rigmor Aasrud (A) [09:10:28]: Da skjønner jeg at 
representanten Asheim ikke har fått gjennomslag for å 
bruke denne smarte måten å finansiere bygg på. Men 
da kan det være interessant å høre hvordan represen-
tanten Asheim vurderer forslaget som regjeringskollega 
Fremskrittspartiet har, om å bruke 100 milliarder un-
der streken for å redusere bompengegjelden. Er det 
smart?

Henrik Asheim (H) [09:10:55]: Nå var ikke jeg dele-
gat på Fremskrittspartiets landsmøte, og jeg er heller 
ikke medlem av Fremskrittspartiet. Jeg mener ikke at 
det er en klok måte å gjøre det på, rett og slett fordi hvis 
man bruker argumentet som har blitt brukt, nemlig at 
man fordi oljefondet går bra i et kvartal, skal ta ut pen-
gene, tror jeg det på sikt er oppskriften på å bruke for 
mye oljepenger. Det vet Arbeiderpartiet mye om, de 
bruker mer oljepenger enn alle andre partier i dette re-
viderte nasjonalbudsjettet. Når vi da diskuterer dette 
nå, snakker vi om hvordan vi kan redusere bompenge-
belastningen. Sannheten er jo at hvis Arbeiderpartiet 
hadde vunnet valget i 2013 og 2017, ville bompengebe-
lastningen vært høyere enn den er nå. Derfor har denne 
regjeringen kontinuerlig gjennom alle budsjetter både 
slettet bompengegjeld, redusert kostnadene ved vei-
bygging og sørget for at det også kommer bilistene til 
gode. På den måten reduserer man bompengebelast-
ningen, men å ta pengene ut av oljefondet, det er jeg 
kritisk til.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:11:51]: Representanten 
Asheim brukte taletid på å kritisere opposisjonen for 
oljepengebruk, når han selv representerer et flertall 
som har satt rekord etter rekord i bruk av oljepenger. I 
det reviderte nasjonalbudsjettet som kommer her, er 
det ytterligere 7 milliarder, og det er altså 9 milliarder i 
nye utgifter. 

Dette legger jo press på økning i renten, og priorite-
ringen som en har gjort, er store skattekutt til dem som 
har mest fra før, mens konsekvensen av politikken for 
øvrig er rekordhøye avgifter og rekordhøye bompenger, 
men også at det kan bli sendt en regning til småbarnsfa-
milier og andre med høye lån. Senterpartiet har redusert 
oljepengebruk i sitt alternative budsjett. Hvorfor stiller 
ikke heller representanten Asheim opp og reduserer ol-
jepengebruken for å bidra til bl.a. barnefamilier?

Henrik Asheim (H) [09:12:49]: Jeg tror det er veldig 
viktig å ha med seg at handlingsregelen handler om å 
fase inn oljepenger i norsk økonomi. Men denne regje-
ringen har strammet inn handlingsregelen fra 4 pst. – 
som den var under den rød-grønne regjeringen – til 
3 pst. Denne regjeringen har hvert eneste år ligget un-
der streken på 3 pst. – 2,9 pst. med dagens reviderte 
budsjett. Fjoråret ble faktisk en negativ budsjettimpuls. 
Så at det føres en stram økonomisk politikk, det er det 
ikke noen tvil om. 

Min kritikk var faktisk ikke av Senterpartiet i denne 
saken, men Arbeiderpartiet. Jeg forstår at dere skal sam-
arbeide, det er litt uklart hva dere skal samarbeide om, 
men dere skal samarbeide om noe. Det var altså ikke et 
angrep på Senterpartiet, men på Arbeiderpartiet, fordi 
Arbeiderpartiet gikk ut og sa at den oljepengebruken re-
gjeringen hadde, ville øke rentene – og så brukte de mer 
oljepenger. Hvis man tror at det vil øke renten, er det jo 
veldig rart å bruke mer oljepenger, og det skulle vært in-
teressant å høre hva Senterpartiet mener om det alter-
native budsjettet som Arbeiderpartiet har lagt frem, 
som altså øker det ekspansive i budsjettet. 

Solveig Skaugvoll Foss (SV) [09:14:01]: Det er godt 
å høre at representanten Asheim i sitt innlegg legger 
vekt på omstilling. For de av oss som lenge har vært 
opptatt av at økonomien skal følge behovet for omstil-
ling, er det godt å se at flere kommer på banen, og det 
som er nødvendig for å få omstillingen ordentlig i gang, 
er mer kunnskap om hvilke tiltak som trengs. 

En NOU som jeg er veldig glad i, er den som handler 
om klimarisiko, og i forslag nr. 10 foreslår vi at klimarisi-
ko også skal få en egen stortingsmelding, sånn at vi bed-
re kan få i gang tiltak for å følge opp situasjonen vi er i. 
Hvorfor står ikke Høyre bak det forslaget?

Henrik Asheim (H) [09:14:49]: For å være helt ærlig 
tror jeg at vi må bort fra at det eneste saliggjørende i 
verden er en ny stortingsmelding. Jeg tror at det man 
trenger, er handling, og når man ser på klimautfordrin-
gen, jobber vi kontinuerlig med å omstille Norge. Jeg 
nevnte også flere av de tiltakene vi har for å sørge for in-
vestering i grønn teknologi. Vi kan godt få en evinnelig 
rekke med stortingsmeldinger om forskjellige utfor-
dringer for Norge. Jeg tror de utfordringene ligger vel-
dig klart for oss når det gjelder både klima, altså hvor al-
vorlig den potensielle krisen kan være, og hva vi må 
sørge for å gjøre for å hindre dette. Det er derfor jeg 
snakker så mye om omstilling, for noe av det som kjen-
netegner Norge, er ikke å være rigid og fastspent og låst 
til stortingsdokumenter, men et land – ikke bare politi-
kere, men et land – som omstiller seg, investerer i ny 
teknologi, sørger for at arbeidsplassene kommer der 
hvor det er mest lønnsomt. 
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Grunnen til det er rett og slett at jeg tror ikke det før-
ste vi trenger nå, er en ny stortingsmelding. Jeg tror vi 
trenger handling, og derfor er jeg veldig glad for at vi har 
en regjering som sørger for nettopp det. 

Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 

Rigmor Aasrud (A) [09:16:07]: Først vil jeg også tak-
ke komiteen for samarbeidet med utarbeidelsen av 
innstillingen.

Vi reviderer nå et budsjett som Arbeiderpartiet 
mente ikke tok tak i de riktige utfordringene. Ulikhete-
ne øker, og selv om ledigheten går ned, er det fortsatt om 
lag 100 000 arbeidsledige. Sysselsettingsandelen øker 
litt, men er fortsatt lav – nabolandene gjør det bedre – og 
oljeavhengigheten er blitt større. Og i revidert finansi-
eres nok en gang tiltak med bruk av mer oljepenger.

Jeg og Arbeiderpartiet var ikke alene om å bli overras-
ket da nøkkeltallene viste særdeles ivrig oljepengebruk. 
Mange økonomer var også det. Budsjettimpulsen var på 
solide 0,5. Regjeringen skyver regningen over på de unge, 
ble det sagt, og det stemmer. Unge boligeiere kommer 
nok til å merke renteøkningene godt på lommeboken.

Regjeringen har to motstridende budskap. I festtale-
ne sies det at det går bra i norsk økonomi, men i budsjet-
tet øker oljepengebruken. Forklaringen på hvorfor olje-
pengebruken øker, henger ikke sammen. Bortfallet av 
kvoteinntekter er på snaue 2,6 mrd. kr. Bortfallet av 
mindreinntekter fra engangsavgiften og merverdiavgif-
ten på biler utgjør noen titalls millioner. Det skaper ikke 
behov for nærmere 7 milliarder ferske oljepengekroner 
til sammen.

Økningen er med andre ord et faktum. Normalt er 
oljepengebruk et virkemiddel som brukes når det ikke 
går så godt, og kanskje er ikke alt like rosenrødt som re-
gjeringen skal ha det til. Hva er det de vet, som de ikke 
forteller oss?
–   Er konsekvensene for norsk økonomi av handels-

konflikten mellom USA og Kina større enn regjerin-
gen liker å fortelle oss?

–   Vil svakere vekstutsikter internasjonalt påvirke oss 
mer enn de liker å innrømme?

–   Er de redde for effektene av petroleumsinvesterin-
gene, som skal falle bort neste år?

–   Har sannsynligheten for en boble økt i boligmarke-
det?

–   Eller er det rett og slett nok et bevis på at regjeringen 
ikke evner å prioritere?
Om festtalene gir et sannferdig bilde, skulle regjerin-

gen ha holdt igjen nå. Manglende samsvar mellom ord 
og handlinger gir grunn til bekymring.

Arbeiderpartiet mener at ethvert statsbudsjett 
framover må innrettes for å styrke velferdsstaten og sik-

re dens bærekraft. Da må vi tenke smartere, og vi må 
budsjettere smartere. 

Vi kommer på sikt til å stå overfor et innsparingsbe-
hov i budsjettene på mer enn 5 pst. av fastlandsøkono-
mien, sier regjeringen. Det er mye, det er faktisk like mye 
som oljeinvesteringenes bidrag til fastlandsøkonomien i 
fjor. Da er det nødvendig å omstille mer i norsk industri.

Her mener vi at RNB feiler. Det er få, om noen, spor 
som bidrar til omstillingen vi vet må komme. Derfor 
øker vi innsatsen for ny miljøteknologi og bevilger mer 
kapital som kan brukes av fylkeskommunene ute i dis-
triktene. Vi satser på kysten, med midler til godsoverfø-
ring fra vei til sjø og fornying av skipsflåten, og vi øker 
satsingen med midler til bioøkonomiordningen.

Vi må få flere ut i jobb og sørge for at de som vil job-
be mer, kan få jobb. Når om lag 100 000 nordmenn ser 
etter jobb, og 64 000 ønsker å jobbe mer, må vi legge mer 
vekt på å få enda flere i arbeid, og det haster. For det er 
ikke bare smart for statsfinansene, det er smart for den 
enkelte også. Det å ha en fast jobb, med en anstendig 
lønn, gir trygghet gjennom inntekt, og det skaper en fø-
lelse av tilhørighet å ha en arbeidsplass å gå til. Derfor vil 
Arbeiderpartiet ha et heltidsløft i omsorgssektoren. Vi 
fortsetter kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial 
dumping.

Å redusere forskjellene mellom folk er også smart fi-
nanspolitikk. Det er å ta i bruk de dyrebare ressursene vi 
har, nemlig folk. Vi satser mer på ungene, på flere lærere, 
på gratis SFO for førsteklassinger og på skolemat, for vi 
vet at det legger til rette for like muligheter fra starten av. 
Det er investeringer for framtiden, det er smart bruk av 
pengene.

Jeg tar opp de forslagene Arbeiderpartiet er en del av.

Presidenten: Representanten Rigmor Aasrud har 
tatt opp de forslagene hun refererte til.

Det blir replikkordskifte.

Henrik Asheim (H) [09:21:02]: Representanten 
Aasrud snakket videre om at oljepengebruken som re-
gjeringen legger opp til, vil øke rentene. Nå begynner 
forvirringen å bli total. For det første er det slik at – og 
dette sier også professor Ragnar Torvik i Dagens Næ-
ringsliv – det er sannsynlig at budsjettet til Arbeider-
partiet faktisk er mer ekspansivt enn regjeringens. Som 
svar på dette svarer Rigmor Aasruds partileder, Jonas 
Gahr Støre, i Dagens Næringsliv at det er regjeringen 
som setter krittstreken, de som har oversikt og define-
rer handlingsrommet, og at det er naturlig at Arbeider-
partiet legger seg på samme nivå. 

Så sier representanten Rigmor Aasrud nå at den ol-
jepengebruken kommer til å øke rentene. Men hvis den 
oljepengebruken etter representantens syn øker rente-
ne og hun foreslår å bruke mer, foreslår representanten 
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Aasrud og Arbeiderpartiet da å vedta et revidert bud-
sjett som vil øke rentene i Norge? 

Rigmor Aasrud (A) [09:22:00]: For det første var det 
ikke jeg som sa at rentene kom til å øke. Det var ledende 
økonomer da man la fram budsjettet. Det var det jeg re-
fererte til, og det synes jeg vi skal ta på alvor. 

Så til oljepengebruk og bruk av ymseposten. Her har 
vi gått i god lære, for når vi har gått igjennom forlikene 
fra 2014 og fram til i dag, har regjeringspartiene brukt 
over 2 mrd. kr fra ymseposten i sine forlik. Det betyr jo at 
representanter for regjeringspartiene i denne salen har 
økt oljepengebruken ganske mye mer enn de liker å 
snakke om når vi ser dette i en helhet. De 200 millionene 
som vi bruker fra ymseposten nå, er jo godt innenfor 
den bevilgningen som ligger i budsjettet i dag. Der er det 
faktisk ikke brukt noen ting. Og vi bruker altså pengene 
på omstilling i norsk næringsliv, på å få flere inn i arbeid, 
få flere muligheter til å skifte fra oljenæring til grønne 
næringer. Det hadde jeg trodd at også representanter fra 
regjeringspartiene hadde syntes var fornuftig i den situ-
asjonen vi er i i Norge i dag. 

Sivert Bjørnstad (FrP) [09:23:12]: Jeg har moret 
meg med å gå igjennom en del gamle leserinnlegg og 
intervjuer med Arbeiderpartiets tidligere finanspoliti-
kere. Særlig Marianne Marthinsen var svært tydelig i 
forrige periode både i forbindelse med det ordinære 
budsjettet og i forbindelse med revidert budsjett. Det 
alle disse finanspolitikerne var veldig tydelige på – til 
dels sjokkert og indignert – var at regjeringspartiene 
måtte ty til ymseposten for å få budsjettene til å gå opp. 
Vi i Fremskrittspartiet mener jo at vi kan bruke litt mer 
av vår felles finansformue til å investere i eget land. Det 
har Arbeiderpartiet i ord vært dypt uenig i. Nå ser vi 
imidlertid en helt annen praksis fra Arbeiderpartiet. 
Representanten Aasrud salderer budsjettet sitt med 
200 mill. kr ekstra oljepenger over ymseposten. Det re-
presentanten Marthinsen og andre mente var helt ure-
alistisk budsjettering for noen år siden, er med Aasrud 
og Støre plutselig blitt realistisk budsjettering. Hvordan 
kan det ha seg?

Rigmor Aasrud (A) [09:24:07]: Hvis representanten 
Bjørnstad hørte på hva jeg sa, har vi altså gått i god lære. 
Regjeringspartiene har brukt 2 mrd. kr mer for å saldere 
sine budsjetter gjennom de siste årene. Da har vi ligget 
under på oljepengebruken. Hvis vi samler sammen de 
bevilgningene som er gjort, har iallfall regjeringspartie-
ne bidratt godt. Vi mener det er riktig nå, nettopp for å 
bidra til den grønne omstillingen som vi er nødt til å 
komme inn i, der vi ser at regjeringspartiene ikke tar de 
nødvendige grepene. Når vi da ser at de oppgjørene 
som vanligvis belastes ymseposten, nå har gått rimelig 

bra, mener vi det er godt innenfor å bruke de 
200 millioner kronene nå. 

Abid Q. Raja (V) [09:24:53]: Da revidert nasjonal-
budsjett ble lagt fram, var det ikke måte på hvor galt Ar-
beiderpartiet mente det ville gå som følge av regjerin-
gens pengebruk. Nå er fasiten blitt lagt fram, og Arbei-
derpartiet bruker mer penger enn regjeringspartiene, 
noe de selv advarte mot. Til alt overmål salderer de så 
sitt alternative budsjett med det noen vil kalle luftpen-
ger. Omfattende kutt i konsulentbruk og å fjerne 350-
kronersgrensen på tollfri import uten en skikkelig pro-
sess med høring i forkant, er kanskje blant de mindre 
seriøse forslagene. 

Spørsmålet mitt til representanten Aasrud er: Hvor-
for finner ikke Arbeiderpartiet det lenger nødvendig å 
legge fram realistiske og ansvarlige budsjettforslag i 
Stortinget?

Rigmor Aasrud (A) [09:25:41]: Jeg er helt uenig 
med representanten Raja, som sier at vi ikke legger 
fram ansvarlige budsjettforslag. Det som jeg virkelig er 
overrasket over, er at regjeringen har brukt mange år på 
å se at den 350-kronersgrensen er hemmende for norsk 
næringsliv. Den skaper ikke norske arbeidsplasser, og 
den bidrar til at mange butikker i Norge får store pro-
blemer. Vi mister muligheter til verdiskaping i Norge. 
Derfor mener vi at en regjering som gikk til valg på 
gjennomføringskraft, burde evne å fjerne 350-kroners-
grensen raskere enn man gjør. Når man også bruker et 
halvt år på å klare å legge fram et høringsnotat, hvor 
man skriver at regjeringen ikke engang har tatt stilling 
til det konkrete forslaget, kan man lure på om man fak-
tisk ønsker å gjøre disse endringene som vil skape inn-
tekter og arbeidsplasser i Norge. Det fokuserer vi på.

Tore Storehaug (KrF) [09:26:44]: Til liks med Sivert 
Bjørnstad har eg mora meg med å lese igjennom inn-
legga til tidlegare finanspolitiske talspersonar i Arbei-
darpartiet. Det var i eit tidlegare innlegg frå represen-
tanten Aasrud, frå då vi hadde debatt om regjeringser-
klæringa, at ho sa at vi har ei regjering som har sett no-
regsrekord i bruk av oljepengar. Det er i så fall ein 
rekord som har stått fram til i dag, då Arbeidarpartiet la 
fram sitt budsjettforslag. 

Med dei budsjettframlegga som nå blir lagde fram, 
har vi fått revidert eit budsjett, der regjeringa prioriterer 
å styrkje økonomien til familiane, prioriterer fleire lær-
arar og har innført ein lærarnorm. Så står Arbeidarparti-
et her i debatten og kritiserer auka oljepengebruk sam-
tidig som dei har ein større oljepengebruk, for så i debat-
ten å seie at Arbeidarpartiet tek auka oljepengebruk på 
alvor. 
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Då har eg lyst til å spørje representanten Aasrud: 
Kor er då alvoret, og kor er prioriteringane i Arbeidar-
partiet sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett?

Rigmor Aasrud (A) [09:27:47]: Alvoret i det bud-
sjettet vi har lagt fram, er at det er grunn til å tro at 
norsk økonomi ikke er så god som regjeringen sier. Det 
er mange skjær i sjøen, og da kan det være fornuftig å 
bruke 200 mill. kr fra ymseposten, som regjeringen tid-
ligere har brukt til å saldere sine budsjettforlik. De har 
brukt opptil 2 mrd. kr mer gjennom de siste årene ved å 
hente midler fra ymseposten for å skape flere arbeids-
plasser. Det synes jeg at regjeringen skulle ha fokusert 
mer på.

Jeg har også registrert at regjeringspartiene har måt-
tet gjøre endringer her i stortingssalen i det budsjettet 
som regjeringen har lagt fram. Det er vanskelig å se at 
midler til veldig mange enkeltorganisasjoner i Norge er 
et godt bidrag til å øke sysselsettingen, skape flere ar-
beidsplasser og øke verdiskapingen i Norge. Det er i 
hvert fall ikke spor å se etter det som er helt nødvendig – 
at vi omstiller norsk økonomi til mer grønn industri.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Sivert Bjørnstad (FrP) [09:29:06]: Vi er inne i en 
god økonomisk periode i Norge. At styringsrenten ny-
lig ble satt opp er egentlig et godt tegn, selv om over-
skriftene ofte handler om hvor mye dyrere lånene våre 
blir. Det er gjerne et tegn på at flere og flere kommer i 
jobb, sysselsettingen øker – fire av fem nye sysselsatte 
kommer i privat sektor – lønningene øker mer enn tid-
ligere år, veksten er solid, og bedriftene investerer mer. 
Den offentlige satsingen på samferdsel, utdanning, 
forskning og utvikling, politi, forsvar og de svakeste 
blant oss fortsetter. I dette reviderte budsjettet satser 
flertallspartiene på tiltak som trygger Norge og landets 
innbyggere. 

Politiet har blitt betydelig styrket de siste seks årene. 
I dag er det omtrent 1 650 flere politifolk enn i 2013. 
Hvert eneste politidistrikt er styrket de siste årene, både 
i antall stillinger og i bevilgninger. Vi står nå midt oppe i 
en krevende, men helt nødvendig politireform, en re-
form som skal gi bedre politi, og hvor vi skal få mer politi 
ut av hver krone vi bevilger. Men det tar tid å få alle re-
sultater, sånn er det med alle reformer. Derfor foreslår vi 
at det ikke skal tas ut gevinstrealisering i år, sånn at poli-
tidistriktene får drøye 50 mill. kr ekstra i år. I tillegg fore-
slår vi at det settes av 100 mill. kr til en utstyrspott til po-
litiet. Skal politiet være så operativt som vi ønsker at det 
skal være, må de komme seg rundt.

Et revidert budsjett er nettopp det – hovedformålet 
er å revidere et tidligere vedtatt budsjett og ta hensyn til 
uforutsette hendelser siden forrige vedtak. Sent i fjor 

høst forliste fregatten KNM «Helge Ingstad». I etterkant 
av hendelsen har det blitt gjennomført sikring, heving 
og transport av fartøyet. For å dekke merutgiftene til dis-
se formålene bevilges det nesten 500 mill. kr til dette. 
Det gjør at vi også har råd til å doble besetningen på 
KNM «Maud», sånn at de kan seile mer. Dette er viktige 
tiltak for å opprettholde suvereniteten i norske farvann.

For oss i Fremskrittspartiet er de eldre en viktig res-
surs for samfunnet. Vi skal ha respekt for de eldre. I den 
respekten ligger også at alle de menneskene som har 
omsorgsbehov, skal være trygge på at de får et godt og 
verdig tilbud når de trenger det. Vi i staten skal stille opp 
med det vi kan, kommunene må gjøre det samme. I det-
te budsjettet foreslår vi å legge til rette for 900 flere og 
bedre heldøgns omsorgsplasser. Med denne satsingen 
har vi gjennom alle våre budsjett lagt til rette for at det 
kan bygges og moderniseres et rekordstort antall 
heldøgns omsorgsplasser. I årene 2014–2019 har vi lagt 
til rette for 15 500 plasser innenfor en samlet ramme på 
vel 25 mrd. kr. Til sammenligning ble det mellom 2008 
og 2013 satt av om lag 7,6 mrd. kr til drøyt 11 000 plas-
ser. Der de rød-grønne partiene snakker, handler vi. 

Vi har også funnet rom til å gjøre enkelte små 
endringer i skatte- og avgiftsopplegget. Små bryggerier 
har over de siste årene blitt en ganske viktig distriktsnæ-
ring rundt omkring i Norge. Tidligere var dette stort sett 
bare en attåtnæring, men nå lever flere og flere av pro-
duktene sine – produkter som for øvrig holder høy kva-
litet, har jeg hørt. I revidert i fjor ble det vedtatt en av-
giftslettelse for øl fra små bryggerier. Nå utvider vi dette 
til også å gjelde sider og mjød. Det er kanskje ikke ver-
dens største sak, men det sikrer i alle fall at like varer be-
handles likt avgiftsmessig. Forhåpentligvis vil dette sti-
mulere til økt mangfold og mer brygging lokalt. 

Regjeringen følger også opp Granavolden-plattfor-
men og fjerner engangsavgift for kjøretøy over 20 år. Det 
er en håndsrekning til alle bilinteresserte. Engangsavgif-
ten for motorsykler reduseres også med i gjennomsnitt 
10 pst. Også tidligere har vi redusert denne. Enkelte mo-
deller er nå over 50 000 kr billigere enn hva de var i 2013.

Det mest oppsiktsvekkende med debatten i dag og 
de alternativene vi diskuterer, er at Arbeiderpartiet, som 
på inn- og utpust har kritisert regjeringen for høy olje-
pengebruk, endelig er avslørt. I dag legger de på bordet 
et forslag som vil øke oljepengebruken med omtrent 
200 mill. kr. I mai ville 6,9 milliarder ekstra oljekroner 
fra regjeringen øke renten. I juni vil ikke 7,1 milliarder 
ekstra oljekroner fra Arbeiderpartiet øke renten. Forstå 
det den som kan – jeg klarer det ikke.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Svein Roald Hansen (A) [09:34:15]: Jeg forstår at 
taktikken fra regjeringspartiene i denne revidert-debat-
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ten er å omdøpe midler fra ymse-posten til oljepenger. 
Så ut fra det som representantene Sivert Bjørnstad og 
Henrik Asheim sa i sine innlegg og replikkordskiftet: 
Betyr det at når lønnsoppgjøret i staten og landbruks-
oppgjøret dekkes med midler fra ymseposten, skal dis-
se midlene legges til de 6,9 mrd. kr regjeringen tar fra ol-
jepengene i revidert budsjett?

Sivert Bjørnstad (FrP) [09:35:00]: I så fall har kritik-
ken fra representanten Rigmor Aasrud i forrige replikk-
ordskifte falt på steingrunn, for Rigmor Aasrud nevnte 
at de 2 mrd. kr regjeringen har brukt over ymseposten, 
nettopp har vært økt oljepengebruk. Det er det jeg for-
holder meg til. Dette handler ikke om taktikk, dette 
handler om at Arbeiderpartiet salderer budsjettet sitt 
med økt oljepengebruk. Den 14. mai, da revidert bud-
sjett ble lagt fram, gikk man ut og sa at oljepengebruken 
kommer til å øke rentene, og så – en liten måned etter-
på – leverer man et alternativ med enda mer oljepen-
ger. Hvordan det da ikke skal øke renten, klarer ikke jeg 
å forstå.

Dette er ikke taktikk, dette er bare å vise fram hvor-
dan man faktisk salderer budsjettene sine. I regjerin-
gens, flertallspartienes, forslag er det sammenheng mel-
lom inntekter og utgifter. Det er det ikke i Arbeiderpar-
tiets opplegg.

Svein Roald Hansen (A) [09:35:54]: Det er litt over-
raskende at man ikke forstår at hvordan man dispone-
rer ymseposten, ikke handler om hvor mye oljepenger 
man bruker.

Men jeg har et annet spørsmål. I Granavolden-er-
klæringen sa regjeringen at den skulle vurdere å dekke 
utgiftene til nytt regjeringsbygg og fregatter, under stre-
ken. Det er vurdert og heldigvis lagt bort. Representan-
ten Asheim sa at det heller ikke ville være så smart å ta 
100 mrd. kr fra oljefondet, altså under streken, til å dek-
ke bompengegjeld. Er Fremskrittspartiets finanspolitis-
ke talsmann enig i den vurderingen?

Sivert Bjørnstad (FrP) [09:36:33]: Det regjeringen 
sa i Granavolden-plattformen, var at man skulle foreta 
en vurdering av selvassurandørprinsippet, og det har 
regjeringen gjort. Vi har levert svaret i dette reviderte 
budsjettet, og vi er kommet fram til at den mest hen-
siktsmessige måten er å gjøre det på den måten man 
gjør det på i dag, nemlig at det er selvassurandørprin-
sippet som gjelder.

Så sa jeg også i forrige replikkordskifte at Fremskritts-
partiet mener at vi kan bruke noe mer av vår felles finans-
formue til å investere i Norge – i veier, i bane, i universi-
tetsbygg og annen viktig infrastruktur. Det mener vi, men 
dessverre er vi alene om å mene det. Det samme gjelder at 
man kunne ha brukt oljepenger til å ettergi gjeld. Flere 

økonomer, bl.a. Dørum, har sagt at det påvirker økono-
mien i liten grad, for det å ettergi gjeld er ikke å legge press 
på norsk økonomi. Så vi mener at man godt kunne ha 
brukt litt mer penger i eget land, men det er vi alene om å 
mene, og Arbeiderpartiet mener det dessverre ikke.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:37:43]: Representanten 
Bjørnstad brukte store deler av sitt innlegg på å vise til 
en del avgiftslettelser som ligger i revidert nasjonalbud-
sjett. De er for så vidt viktige nok, og vi støtter de forsla-
gene som ligger inne der, men det blir småplukk i den 
store sammenheng når den sittende regjering setter re-
kord på rekord i avgifter. 5,4 mrd. kr er økningen i avgif-
ter med sittende regjering.

Det har blitt rekordhøye avgifter på drivstoff, på kol-
lektivtransport og på el. På elavgift alene har en med sit-
tende regjering tatt inn ca. 9 mrd. kr ekstra. På toppen av 
det bruker en altså i revidert budsjett det at en har hatt 
rekordhøye strømpriser, til å hente inn over 1 mrd. kr 
ekstra i utbytte fra Statkraft. Senterpartiet foreslår å gi 
det tilbake igjen til strømkundene gjennom redusert el-
avgift. 

Hvorfor ønsker en fra regjeringens side å ta inn sta-
dig mer avgifter samtidig som en skor seg på høye 
strømpriser?

Sivert Bjørnstad (FrP) [09:38:52]: Her var det mye å 
ta tak i. Det samlede bildet er at regjeringspartiene, fler-
tallspartiene, de siste seks årene har redusert det totale 
skatte- og avgiftstrykket med omtrent 25 mrd. kr. Det 
står i sterk kontrast til hva Senterpartiet klarte å levere 
forrige gang de satt i regjering. Det står også i sterk kon-
trast til hva Senterpartiet får til i sine alternative stats-
budsjett, som i sum øker skattene og avgiftene for folk 
flest. I sum øker avgiftene og skattene for folk flest med 
Senterpartiets budsjett.

I budsjettet vi vedtok i desember, reduserer vi elav-
giften for i år. Det siste Senterpartiet gjorde da de satt i 
regjering, i 2013, var å sende en avgiftsøkning til det nor-
ske folk gjennom økt elavgift. Så det er stor forskjell mel-
lom liv og lære i hva Senterpartiet gjør i posisjon, og hva 
man gjør i opposisjon.

Karin Andersen (SV) [09:39:55]: Med denne regje-
ringen har det blitt mange flere fattige, og regjeringen 
dytter systematisk syke og arbeidsledige over i fattig-
dom. Bare i 2018 ble det 3 100 flere på sosialhjelp på 
grunn av kuttene i AAP, og i år er det mange flere. Bare 
fra jul til nå er det 3 100 som mister bostøtten med den-
ne regjeringen.

Det å dytte folk ut fra trygge ytelser og over på mid-
lertidig økonomisk sosialhjelp der de i tillegg må selge 
verdiene sine, er ensbetydende med å gi opp folk. Bare 
spør dem. De får det vanskelig og kommer ikke i jobb.
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SV vil at ingen skal miste retten til AAP før de er fer-
dig avklart for jobb eller trygd. Hvorfor er ikke Frem-
skrittspartiet enig i at det er den riktige måten å gjøre 
dette på?

Sivert Bjørnstad (FrP) [09:40:57]: Det enkle svaret 
på det er at man over tid så at for mange for lenge var 
inne under AAP, at man ble låst fast i den ordningen og 
kom seg ikke videre. Det er uheldig for storsamfunnet, 
selvfølgelig, men det er også uheldig for den enkelte.

Det er ikke sånn som Karin Andersen og SV ofte sier, 
at regjeringens budsjetter er budsjetter uten sosiale til-
tak. Det er helt feil. Nå i revidert nasjonalbudsjett legger 
vi til rette for 300 flere VTA-plasser, vi utvider pleiepen-
geordningen, vi øker bevilgningen til aktivitetshjelpe-
midler til personer over 26 år, 900 flere og bedre 
heldøgns omsorgsplasser, fire nye pakkeforløp innenfor 
helseomsorgen og 50 mill. kr ekstra til bredbånd i dis-
triktene – ifølge Arbeiderpartiet reduserer det ulikhete-
ne, så da er det i så fall bra at flertallet bevilger mer pen-
ger. 

Det er ikke riktig som SV og Karin Andersen sier, at 
regjeringen ikke prioriterer de svakeste. Det er nettopp 
det vi gjør.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:42:21]: Norge er et rikt 
land med enorme muligheter. Det gir oss et handlings-
rom som andre land bare kan drømme om i sine stats-
budsjetter. Det gir oss også et stort ansvar for å utforme 
en politikk på en klok måte som ivaretar vårt land, og 
hele vårt land, på en god måte.

Det handler om at det skal være mulig å bo, arbeide 
og leve gode liv i hele Norge, at en skal se hver enkelt 
borger, hvert enkelt lokalsamfunn i bygd og by og utfor-
me en politikk som legger til rette for at det er tjenester 
nær folk i hele Norge, legger til rette for at vi har ordnede 
forhold i arbeidslivet, og legger til rette for at vi skal ha 
en aktiv og selvstendig næringspolitikk, at vi ivaretar 
norske interesser og arbeidsplasser, at vi sikrer bered-
skapen i hele Norge, og at vi sørger for en politikk som 
reduserer forskjellene mellom folk – både forskjellene 
mellom dem som er rike, og dem som har det krevende 
i det norske samfunnet, og at vi reduserer forskjellene 
mellom folk i ulike deler av landet.

Senterpartiet har et alternativt revidert nasjonal-
budsjett som på viktige områder ønsker å styrke de tje-
nestetilbudene som vi har i hele landet. Etter seks år 
med dagens regjering, med sentralisering, med nedleg-
ging, er det behov for å gå motsatt vei. Innenfor politiet 
er det behov for å styrke det lokale tilbudet som en har, 
den lokale tilstedeværelsen. Det hjelper ikke å stå i den-
ne salen og snakke om makrotall. Det folk er opptatt av, 

er at politiet kommer når en trenger hjelp. Det folk er 
opptatt av, er at en ambulanse er klar når en har behov 
for det, uansett hvor hen en er i Norge. Og det som er vik-
tig for folks sikkerhet og trygghet, er at vi har et forsvar 
som er tilstedeværende. Derfor ønsker vi også å styrke 
hær og heimevern i vårt budsjett.

Så langt i denne debatten har det vært en del opp-
merksomhet på oljepengebruken. Jeg synes også det har 
et visst skjær av uverdighet over seg når landets to stør-
ste partier bruker taletid på å kjekle med hverandre og 
ligger på den samme rekordhøye oljepengebruken. Det 
er noen som må bære ansvaret til slutt hvis vi som poli-
tikere ikke klarer å prioritere. Med dagens regjering har 
en altså økt oljepengebruken med ca. 100 mrd. kr i sum, 
og i revidert budsjett legger en ytterligere 7 mrd. kr på 
toppen av det som var fra før.

Skattekuttene til dem som har mest fra før, klarer en 
å verne om. De blir fortsatt ivaretatt. Men for vanlige 
folk er det blitt rekordhøye avgifter, det er blitt rekord-
høye bompenger, og i tillegg risikerer en også en ekstra-
regning når presset på at renten skal gå oppover, øker. 

Det er behov for å gå inn og gjøre prioriteringer. Det 
gjør Senterpartiet, også gjennom målrettede kutt, bl.a. i 
statlig byråkrati, og det ville være klokt om en for fram-
tiden sørget for at vi får en politikk der vi faktisk priori-
terer. Før eller siden må man gjøre det. Når det gjelder 
den festen som dagens regjering har lagt opp til, med 
stadig økt oljepengebruk: Før eller siden smeller det i 
bakken, og noen må betale regningen. Allerede er det 
mange i det norske samfunnet som betaler en regning 
for skattekuttene til de rikeste gjennom rekordhøye av-
gifter og rekordhøye bompenger. Men den regningen 
kan øke ytterligere over tid.

Og til de avgiftene som det var snakk om her i sted, 
og til representanten Bjørnstad fra Fremskrittspartiet 
som hadde en visitt til forrige regjering: Når det gjelder 
elavgiften, er den over 36 pst. høyere i dag enn da vi had-
de rød-grønn regjering. Derfor er det behov for å reduse-
re elavgiften og betale penger tilbake til det norske folk.

Med det vil jeg også ta opp de resterende forslagene 
Senterpartiet er en del av.

Presidenten: Representanten Sigbjørn Gjelsvik har 
tatt opp de forslagene han refererte til.

Det blir replikkordskifte. 

Elin Rodum Agdestein (H) [09:47:46]: Norsk øko-
nomi går godt. Det er vekst hele landet. Ledigheten er 
den laveste på ti år; 30 av 30 kommuner med størst 
vekst i sysselsettingen det siste året er typiske distrikts-
kommuner. Status i Trøndelag er økte investeringer i 
landbruket, full fart på Kværner Verdal, i havbruksnæ-
ringen og i mineralnæringen samt ny stor industrieta-
blering av biogassproduksjon på Skogn. Skognæringen 
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har ikke hatt bedre resultater siden 1999. Norske Skog 
på Skogn, Moelven Van Severen i Namsos og flere an-
dre går for fullt. Dette står i motsetning til da Senterpar-
tiet satt i regjering sist. Da var det krise i skognæringen, 
og viktig skogindustri, som f.eks. Tofte, ble lagt ned. Dis-
trikts-Norge klaget da over at man lå i oljeskyggen.

Kan representanten Gjelsvik sannsynliggjøre hvor-
dan det vil bli skapt flere jobber i distriktene ved at Sen-
terpartiet på Stortinget samarbeider med partier som 
SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, som jo vil øke skat-
tene kraftig, begrense oljenæringen, mineralnæringen 
og havbruksnæringen og øke avgiftene for landbruket?

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:48:46]: Da Senterpartiet 
satt i regjering sist, var avgiftene 5,4 mrd. kr lavere enn 
de er per i dag. Det er dagens regjering som har sørget 
for avgiftssjokk etter avgiftssjokk, som også har rammet 
viktige arbeidsplasser i distriktene. Det gjelder brygge-
rinæringen og reiselivet. Det er også økte kostnader på 
el og drivstoff, og det er flypassasjeravgift.

Det er heldigvis sånn at det går bra i mange nærin-
ger i Norge, gjennom at en har aktive folk som bidrar til 
å gjøre en jobb og skape arbeidsplasser. Men spørsmålet 
er jo hva regjeringen gjør gjennom sin politikk, og det er 
en bevisst sentralisering – nedlegging av velfungerende 
tilbud, som svekker muligheten for at vi kan ha denne 
utviklingen også framover.

Lene Westgaard-Halle (H) [09:49:52]: De av oss 
rundt omkring i landet som bor på gård, er bekymret. 
Vi ser avlinger forsvinne i enorme mengder nedbør. I 
fjor så vi avlinger tørke ut, vi så enorme skogområder 
brenne ned. Ungdommen i Senterpartiet forsøkte å set-
te ned foten på landsmøtet til Senterpartiet. Skogeierne 
har forsøkt å sette ned foten. Bondelaget og Bonde- og 
Småbrukarlaget har signert klimaavtale med staten. 
Senterpartiet sitter derimot stille i båten. Faktisk gikk 
Senterpartiet imot klimaavtalen med EU i denne salen 
for bare to dager siden. Gjelsvik nevnte ikke klima med 
ett ord i sitt innlegg, ikke med ett ord.

Når skal Senterpartiet begynne å bry seg om klima-
et?

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:50:34]: Det var svært 
klokt av Senterpartiet å gå imot den avtalen, nettopp av 
hensyn til norske arbeidsplasser og av hensyn til mulig-
heten til å gi et bidrag for klimaet. Regjeringen har altså 
ikke sørget for å få avklart hva slags muligheter Norge 
vil ha til å avvirke skog i Norge i framtiden. Samtidig 
sørger en for å inngå en avtale med EU der en legger 
makten over norsk skogpolitikk i EUs hender – særde-
les uklokt. Vi bør samarbeide med andre land om mål-
settinger for klima, men vi må sørge for å ha nasjonal 
råderett til å gjennomføre den politikken som er klok, 

sånn at vi kan bidra til arbeidsplasser, sånn at vi kan bi-
dra til økt avvirkning i skogen, og sånn at vi kan bidra 
til å løse klimautfordringene.

Bård Hoksrud (FrP) [09:51:37]: Representanten 
Gjelsvik sa fra talerstolen at noen må betale festen med 
økt oljepengebruk. Ja, noen må betale for kreativ bok-
føring også. Jeg må spørre representanten Gjelsvik, som 
forventer at Senterpartiet kan spare 1 mrd. kr ved å kut-
te 350-kronersgrensen fra 1. august, noe som er umulig 
– det er altså ikke fysisk mulig:

Ingen andre har klart å se muligheten for å spare så 
mye penger. Oslo Economics har regnet på i overkant av 
2 mrd. kr, Menon har regnet på 4,6 mrd. kr., mens Sen-
terpartiet forventer å måtte selge varer for 16 mrd. kr for 
å klare dette. Hvem er Senterpartiets kreative bokhol-
der, som klarer å finne 1 mrd. kr av noe som er fantasi og 
umuligheter?

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:52:29]: Det er særdeles 
synd at 350-kronersgrensen ikke er avviklet for lenge si-
den, for det er en grense som rammer norske arbeids-
plasser, og som har innebåret at vi har fått reduserte 
inntekter til den norske staten. Det finnes en god og 
klok måte å gjennomføre dette på. Vi har allerede en 
innberetning på over 350 kr, og det er to alternativer 
som kan skje når en fjerner 350-kronersgrensen. Det 
ene er at folk fortsatt kjøper disse pakkene fra utlandet 
med moms. Da får Norge momsinntektene, som er be-
regnet fra Senterpartiets side. Det andre alternativet er 
at det bidrar til færre pakker fra utlandet, flere arbeids-
plasser i Norge, Virke har anslått 6 000 arbeidsplasser, 
og økte skatteinntekter til staten. Det er en klok poli-
tikk som vil styrke Norge og bidra til flere inntekter til 
staten.

Abid Q. Raja (V) [09:53:28]: Regjeringspartiene er 
selvsagt opptatt av tjenester nær folk. Vi er også opptatt 
av en eksportrettet næring og at den skal overleve. Sen-
terpartiet har jo en ideologisk motstand mot interna-
sjonalt samarbeid gjennom EØS-avtalen. Så sterk er 
motstanden at partiet finansierer mye av sine RNB-be-
vilgninger ved å la være å betale midler som Norge er 
forpliktet til å betale for å være en del av handelsfelles-
skapet, som nettopp distriktene er fullstendig avhengi-
ge av. Hvordan vil Senterpartiet forklare sine velgere 
som jobber i distriktsnæringer som vil bli nedlagt som 
følge av partiets uansvarlige ønske om at Norge skal ko-
piere det kaoset brexit har utviklet seg til, at de i distrik-
tene dessverre vil miste jobben for å tilfredsstille Sen-
terpartiets ideologiske drømmerier om en verden der 
hvert land er seg selv nok?
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Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:54:16]: Senterpartiet er 
veldig opptatt av å ivareta næringer i Norge, i motset-
ning til dagens regjering, som sørger for innføringen av 
et historisk næringsforbud.

Vi har handlet med omverdenen lenge før vi fikk 
EØS-avtalen. I ca. 15 år før vi fikk EØS-avtalen, siden 
slutten av 1970-tallet, hadde vi altså tollfri eksport på all 
eksport til EU-markedet. EU har behov for viktige pro-
dukter vi er store på eksport på fra Norge – olje, gass og 
fisk – i tillegg til at EU selv på tjenesteområdet har over-
skudd i sin handel med Norge, og har interesse av å 
handle med Norge. Vi skal ha gode handelsforbindelser 
med EU framover, men vi må kunne kombinere det å ha 
gode handelsforbindelser med EU med å ha en avtale 
som ivaretar vårt demokrati, og ikke en avtale der det er 
EU som bestemmer over Norge.

Presidenten: Dermed er replikkordskiftet omme.

Solveig Skaugvoll Foss (SV) [09:55:39]: Alle som så 
Tottenham få finaleplass i Champions League ved å slå 
Ajax i det 96. minutt, vet at det er mulig å vinne en stor 
kamp selv om man er langt på overtid. Det er godt å vite 
når så mye står på spill i en avgjørende kamp mot ek-
stremvær, naturkatastrofer, farlig ubalanse i klimaet og 
utryddelse av dyr, planter og insekter. Vi har flere gan-
ger hatt sjansen til å gå opp i en tidlig ledelse, sjansen til 
å gjøre grønne investeringer, sjansen til å verne natur 
og legge til rette for klimavennlig landbruk og matpro-
duksjon og en kolossal målsjanse til å omstille industri-
en, men ballen ender på siden av mål fordi vi tenker på 
andre ting når vi skyter. 

Hva er det vi tenker på som er viktigere enn å redde 
verden? Det ville vært forståelig om vi lot oss forstyrre av 
økende forskjeller i makt og rikdom, for det er virkelig 
en krise i seg selv. I 2018 ble det satt to rekorder her til 
lands. Den ene var rekord i flest antall milliardærer i 
Norge, mens den andre var rekord i flest antall barn som 
vokser opp i fattige familier i Norge. Det er et mageplask, 
og vi som vedtar budsjettene, må ha høyere ambisjoner 
på vegne av Norge. Vi må ha ambisjoner om faktisk å 
klare å fordele pengene våre på en måte som er rettfer-
dig, og som sikrer at alle barn har råd til å gå på fotball-
trening hvis de vil det, at all ungdom skal ha råd til å flyt-
te ut hjemmefra når den tid kommer, og at voksne ikke 
må velge mellom å kjøpe vintersko eller å dra til tannle-
gen fordi de bare har råd til en av delene. Det er viktigere 
enn at de som allerede har mye penger, skal få enda mer. 

Nå er dette en revidering av statsbudsjettet, og sånn 
sett ikke en plass for de helt overordnede prioriteringe-
ne. I SV har vi laget våre forslag ut fra det handlingsrom-
met som er blitt lagt opp til, og når vi ikke kan flytte om 
på alle penger, starter vi med det som haster mest, og det 
er klimasaken. 

Jeg er enig i det representanten Asheim sa tidligere i 
debatten, om at det ikke burde være nødvendig med 
utredninger og stortingsmeldinger og tekst om klima, at 
det beste bare er å kjøre ut tiltak, så hvis regjeringen 
hadde gjort det, hadde vi sluppet å foreslå en egen stor-
tingsmelding om klimarisiko. 

En av Norges virkelig store sjanser til å bidra på kli-
ma er å slutte å reise på måter som forurenser så mye. 
Nye E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta blir en mon-
stervei som fører med seg masse kø, masse utslipp, mas-
se helseskadelig luft og masse sløsing av 180 mill. kr. De 
pengene foreslår vi heller skal gå til skredsikring av riks-
veiene. Når vi skal bruke pengene på vei, burde de pen-
gene gå til å sikre at man kan kjøre på trygge veier over 
hele landet, ikke at man kan kjøre fort på strekninger 
der man burde ha tatt toget. 

Toget burde være lettere å velge foran bil eller fly fle-
re plasser. Det haster å endre reisevanene våre, og det 
har folk skjønt. Regjeringen har fortsatt litt å gå på, men 
folk flest har skjønt at tog er det beste alternativet til 
f.eks. København, og de ønsker seg muligheten til å reise 
dit med nattog. Det foreslår SV penger til i revidert stats-
budsjett. Vi foreslår også at innsatsen økes for å få hur-
tigbåtene utslippsfrie. 

Det er noen klimatiltak som koster penger, og så er 
det andre klimatiltak som gir oss penger. Vi foreslår å 
stramme inn høyest mulig vektrabatt for ladbare hy-
bridbiler fra 23 til 20 pst. og øke kilometergrensen fra 50 
til 75 km fra 1. august. Det gjør at bilene må være mer 
miljøvennlige før de skal få avgiftslette. Det sender oss 
enda lenger i retning av elektrifisering av trafikken, og 
det trengs når vi skal inn i en grønn og rettferdig framtid. 

Presidenten: Vil representanten ta opp SVs forslag?

Solveig Skaugvoll Foss (SV) [10:00:39]: Ja, det vil 
jeg.

Presidenten: Da har representanten Solveig Skaug-
voll Foss tatt opp de forslagene hun viste til. 

Det blir replikkordskifte. 

Mudassar Kapur (H) [10:00:50]: Om vi skal fortset-
te å være verdens beste land å bo i, er det avgjørende at 
vi fortsetter å styrke velferdssamfunnet. Vi må omstille 
oss, flere må jobbe, flere må skape jobber, og flere må 
utdannes. Vi må rett og slett skape før vi kan dele. 

SV lover sekstimers arbeidsdag, slik at vi skal kunne 
jobbe mindre og dermed kanskje bidra mindre til felles-
skapet. SV vil innføre heldagsskole, gratis skolemat, øke 
bistanden – listen er lang – og representanten var selv 
innom mange forslag. Samtidig stemmer SV mot 
hundrevis av velferdsmilliarder når de går mot utbyg-
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ging av nye olje- og gassfelt. Da er mitt spørsmål til re-
presentanten: Hvordan skal dette regnestykket gå opp?

Solveig Skaugvoll Foss (SV) [10:01:42]: Som sagt 
har jeg større ambisjoner på vegne av Norge enn at vi 
skal fortsette å kjøre den samme linjen som har ledet 
oss inn i en stor klimakrise. Jeg ønsker meg, som repre-
sentanten var inne på, et arbeidsliv der alle får sjanse til 
å jobbe sekstimersdag. Ingenting tilsier at effektiviteten 
og produksjonen vil gå ned, men bare gjøre at vi får mer 
tid til hverandre. Heldagsskolen vil gjøre at ungene får 
lære på en bedre og triveligere måte.

Selvfølgelig vil vi ikke fortsette å utvide en sektor 
som gjør at verden står i en stor krise, der arter dør ut, og 
der klimagassutslippene øker så mye at vi ikke lenger 
har en sikker og trygg framtid. Vi i SV vil heller gå inn i 
grønne, nye næringer enn å fortsette på en vei som ikke 
går lenger.

Jan Steinar Engeli Johansen (FrP) [10:02:52]:
Dagens regjering har gitt helt vanlige familier en skatte-
lette på 11 000 kr i året. Når SV snakker, høres dette 
nesten ut som ingen verdens ting. SV satt selv åtte år i 
regjering, og da lurer jeg på følgende: Hvorfor ville ikke 
SV redusere skatten for helt vanlige folk da de selv satt i 
regjering?

Solveig Skaugvoll Foss (SV) [10:03:21]: Vi trenger 
skattefinansiering for å få til det grønne skiftet vi så de-
sperat trenger, og vi trenger skattefinansiering for å få 
til de velferdsordningene som innbyggerne våre fortje-
ner. SV vil løse det ved å skattlegge dem som tjener aller 
mest fra før. I likhet med representanten er vi enig i at 
folk flest ikke skal ta den store skattebyrden. SV vil fak-
tisk gi skattelette til alle som tjener mindre enn 
600 000 kr, og det skulle vi gjerne fått mer gehør for. 
Når vi trenger penger til velferdsstaten og skatt som bi-
drar til sosial utjevning og treffer presist, treffer det best 
når vi skattlegger dem som tjener mest fra før. Det hå-
per jeg vi kan bli enige om i framtiden.

Jan Steinar Engeli Johansen (FrP) [10:04:17]: Det 
var også mitt spørsmål, at vi måtte gi skattelette til folk 
flest. Mitt spørsmål gikk på SV, og at representanten for 
så vidt sier seg enig i Fremskrittspartiets politikk. Da SV 
satt i regjering og hadde muligheten til å gi skattelette 
til folk flest, hvorfor ville ikke SV jobbe for det da?

Solveig Skaugvoll Foss (SV) [10:04:38]: SV har all-
tid vært for et skattesystem som belønner vanlig folk. 
Jeg vil ikke si jeg er enig i Fremskrittspartiets politikk, 
men i hvert fall i Fremskrittspartiets retorikk om at det 
er folk flest som skal vinne på skattesystemet vårt, og 
det gjør vi ved å skatte inntekt mindre og ved å skatte 
eiendom og formue mer. Det treffer presist og gir både 

penger til velferdsstaten og er sosialt utjevnende. Det er 
det virkelig behov for når vi står ikke bare i en klima-
krise, men også i en ulikhets- og forskjellskrise. Men 
som jeg var inne på i mitt innlegg tidligere, har man 
dessverre satt rekord i flest antall milliardærer og flest 
antall barn i fattige familier. Det må vi snu på, og da 
trenger vi å skatte dem som har mest fra før.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

A bid Q. Raja (V) [10:05:54]: Regjeringens forslag til 
revidert nasjonalbudsjett og Stortingets behandling av 
saken viser først og fremst at vi kan være glad for at vi 
lever i et land der ting går godt. Vi kan være glad for at vi 
er politikere i et land der folk har arbeidsplasser å gå til, 
der næringslivet blomstrer, og der skatteinntektene 
gjør at vi kan opprettholde et svært høyt velferdsnivå.

Statsbudsjettet for 2019 var det første Venstre var 
med på å lage fra bunnen av i regjering. Det var tydelig, 
bl.a. gjennom økt satsing på klima og miljø, både nasjo-
nalt og internasjonalt, en betydelig og målrettet satsing 
på fattigdomsbekjempelse, spesielt rettet mot barn i 
lavinntektsfamilier, og gjennom vår satsing på skolen, 
med spesiell vekt på tidlig innsats og kompetente lære-
re. Det er også verdt å nevne at vi tar imot et rekordhøyt 
antall kvoteflyktninger i 2019, og har et bistandsbud-
sjett som virkelig tar vårt internasjonale ansvar for å 
hjelpe mennesker og land i nød på alvor.

Regjeringens forslag til revidert budsjett viser at det 
går godt i Norge. Arbeidsledigheten faller over hele lan-
det, og økonomien vokser. Det er særlig gledelig at ledig-
heten har gått ned i de fylkene som ble hardest rammet 
av oljenedturen etter 2014, og at de regionale forskjelle-
ne dermed er blitt mindre.

I revidert nasjonalbudsjett forsterker regjeringen sat-
singen på klima og miljø. Det settes f.eks. av 150 mill. kr til 
forprosjektering av en fullskala CO2-håndtering, 
60 mill. kr til en ny støtteordning for å få gods over på 
jernbane, og investeringsselskapet Nysnø får 100 mill. kr 
i økt egenkapital for investering i klimavennlig teknologi. 
I tillegg styrkes satsingen på nullutslippsløsninger for 
nytte- og tungtransport med 50 mill. kr.

Det er helt avgjørende at vi kutter utslippene våre i 
alle deler av samfunnet, og regjeringens forslag til revi-
dert budsjett bidrar nettopp til den dugnaden. Det be-
vilges bl.a. 25 mill. kr til null- og lavutslippsløsninger på 
fylkeskommunale hurtigbåtsamband, som vil bidra til 
mindre forurensing i norske fjorder.

Høsten 2020 skal nye læreplaner tas i bruk i skolen. 
Skal vi nå målene om at elevene skal lære mer og bedre, 
og ha læremidler som er tilpasset de nye læreplanene, 
trenger vi å begynne nå. Regjeringen bevilger derfor om 
lag 74 mill. kr til å sikre raskere utvikling av læremidler og 
styrke digitale læremidler. Regjeringen foreslår det, og vi 
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skal vedta det på Stortinget. I tillegg foreslår regjeringen å 
opprette 100 nye studieplasser og setter av 10 mill. kr til 
rekruttering til grunnskolelærerutdanningen.

Å gi alle barn en god skole som gir dem mulighet til 
å lykkes i livet, er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for 
framtiden. Derfor er det viktig at vi setter i gang arbeidet 
med å forberede skolene på de nye læreplanene allerede 
nå. Vi trenger mange gode lærere i årene som kommer, 
og derfor må satsingen på lærerutdanningen fortsette i 
årene framover. Regjeringen foreslår også å innføre gra-
tis kjernetid i barnehagen til ettåringer i asylmottak her 
hjemme – det har vært en viktig sak for Venstre – og vi 
styrker arbeidet mot vold mot jenter der ute med 
44 mill. kr gjennom omprioritering på bistandsbudsjet-
tet. I tillegg styrkes bostøtten og tilskuddet til boligeta-
blering for vanskeligstilte familier med til sammen 
183 mill. kr. Dette er viktige tiltak for denne regjeringen.

Et annet viktig gjennomslag for Venstre er at syke-
lønnen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 pst. 
til 80 pst. Det vil gjøre risikoen lavere for dem som star-
ter nye, egne bedrifter, og forhåpentligvis bidra til at fle-
re tør å satse på helt nye prosjekter.

Vi vil også bidra til å utvikle gode lokalmiljøer over 
hele landet. Derfor settes det bl.a. av 50 mill. kr til bred-
båndsutbygging – et viktig distriktspolitisk tiltak – og 
105 mill. kr til momskompensasjon for idrettsanlegg. 
Barnevernet styrkes med hele 250 mill. kr.

Også på Stortinget har Høyre, Fremskrittspartiet, 
Venstre og Kristelig Folkeparti i fellesskap funnet rom 
for noen omprioriteringer i revidert budsjett, da mulig-
heten kom. Det dreier seg naturlig nok om mindre sum-
mer, i og med at vi er enige i regjering, men når det viser 
seg at det er rom for å gjøre noen endringer fordi noen 
summer ikke vil kunne bli brukt på den måten regjerin-
gen tenkte, har det vært viktig for oss å prioritere noen 
viktige saker.

Jeg vil trekke fram f.eks. Leger mot atomvåpen, som 
vi – tross noe forvirring – slår fast at skal få sine 2 mill. kr 
i statsstøtte i 2019. Det gjelder også populære arrange-
menter som Ekstremsportveko på Voss og Mostratinget, 
som arrangeres av Bømlo Teater ved tusenårsjubileet, 
som trengte noen midler for å planlegge fram mot det. 
Vi har også blitt enige om å bevilge noen midler til Uni-
ted World College i Fjaler, for øvrig en fantastisk skole, 
og jeg tror rektoren er på besøk på Stortinget i dag. Vi 
støtter etableringen av Fjordane Virtuelle Campus med 
2 mill. kr. Jeg vil også trekke fram Caritas i Oslo, Barnas 
bymuseum i Midt-Troms, Falstadsenteret i Nord-Trøn-
delag, forprosjektering av et brunbiesenter osv. Dette er 
gode tiltak vi har funnet rom for å prioritere, og jeg tror 
ikke representanten Aasrud i replikkordskiftet mente å 
snakke ned disse prosjektene da hun sa at vi gir en del 
penger til ymse organisasjoner og foreninger. Det kunne 

høres ut som at man prøvde å snakke dem ned, men jeg 
tror nok alle vil være enig i at dette er gode prosjekter, og 
vil være glad for at regjeringspartiene har klart å finne 
rom for dette.

De siste årene har det vært en god utvikling i norsk 
økonomi. Regjeringen har holdt igjen i utgiftene på 
statsbudsjettet for å legge til rette for vekst og nye ar-
beidsplasser i næringslivet. Samlet sett har finanspoli-
tikken de siste årene virket om lag nøytralt på aktivite-
ten i økonomien. Det gjelder også for 2018 og 2019 når 
vi ser disse to årene under ett. Norsk økonomi er på vei 
inn i en høykonjunktur, og vi må ti år tilbake for å finne 
like sterk investeringsvilje i fastlandsbedriftene som nå. 
Det styrker bærekraften i velferdssamfunnet vårt.

Bare de siste tre årene er det blitt om lag 95 000 flere 
sysselsatte. Det siste året er tre av fire jobber blitt skapt i 
privat sektor, og den registrerte ledigheten har ikke vært 
lavere på ti år. Det lover svært godt for framtiden i Norge 
og viser at regjeringen tok viktige og nødvendige grep da 
vi var i en utsatt situasjon.

Vi kan varsle at vi ser nærmere på særlig ett forslag, 
som handler om fotball-VM på tv – jeg tror det er forslag 
nr. 35. I løpet av debatten håper vi å komme tilbake til 
det forslaget på egnet måte. 

Jeg vil til slutt takke alle gode kolleger i finanskomi-
teen fra både posisjon og opposisjon og ikke minst re-
gjeringen for et godt samarbeid om revidert budsjett. 
Nå tar jo Stortinget det jeg ser media kaller for sommer-
ferie i tre måneder, men jeg tror alle vi som er her i salen, 
vet at det kommer til å bli valgkamp fra morgen til kveld 
over hele landet, og kanskje særlig i de fylkene vi er valgt 
inn fra.

Jeg vil også benytte anledningen til å ønske oss lykke 
til i valgkampen. Som nasjonale politikere må vi kanskje 
særlig huske på at det er lokalpolitikerne som skal stå i 
fokus. De som driver med politikk på fritiden for å skape 
bedre lokalsamfunn overalt i landet, fortjener både vår 
hyllest og vår respekt. Jeg håper Stortinget vil være enig i 
ønsket om mindre hets av lokalpolitikerne framover. 
Den typen utvikling vi har sett den siste tiden, er med på 
å undergrave demokratiet.

Selv gleder jeg meg selvsagt til å reise rundt for å heie 
på Venstre-folk som stiller til valg i by og bygd. Jeg ser 
fram til mange gode debatter og samtaler med velgerne, 
og ikke minst dere som er her i salen, i ukene og måne-
dene som ligger foran oss fram til valget.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Åsunn Lyngedal (A) [10:14:43]: Det har lenge vært 
tverrpolitisk enighet om at det er et mål å flytte gods fra 
vei til sjø. Det er også en god norsk tradisjon at man øn-
sker å ha stabile rammevilkår for næringslivet. I min 
kontakt i det siste med næringslivet og deres organisa-
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sjoner uttrykkes det en uro fordi regjeringen er uforut-
sigbar. De endrer rammevilkår på kort varsel. I 2017 
fikk vi en ordning fra regjeringen der næringslivet kun-
ne søke støtte for å flytte gods fra vei til sjø. I RNB i 2019 
– og merk: i revidert budsjett – fjernes denne ordnin-
gen, helt uten forvarsel. Og næringslivet spør: Hvor ble 
den av, hva skjedde, hvorfor skjedde dette? Kommuner 
og regioner som jobber for å få færre vogntog på veiene 
sine og skape et godt miljø for dem som bor der, spør. 
Klimautslippene går ikke akkurat ned, SSB har akkurat 
sagt at de går opp. Er det ikke lenger et mål for Venstre i 
regjering å flytte gods fra vei til sjø?

Abid Q. Raja (V) [10:15:48]: Jo – jeg hadde gleden 
av å være med på å utforme Nasjonal transportplan, og 
alle fire partiene som nå sitter i regjering, er helt enige 
om at vi ønsker å flytte mest mulig gods vekk fra vei og 
over til kjøl og på bane. Utviklingen har over tid – over 
lang tid, også før denne regjeringen tiltrådte – dessverre 
gått i feil retning. Så har regjeringen satt i gang en rekke 
tiltak for å bøte på det, bl.a. har vi sett på hvordan man 
kan flytte mer gods over på kjøl. I dette reviderte nasjo-
nalbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen helt konkret 
60 mill. kr til en støtteordning for godsoverføring til 
jernbane. Det er ment som en midlertidig ordning i 
inntil tre år, og vi håper at det kan være med på å snu 
noe av utviklingen. Men jeg er enig med representan-
ten i at vi må gjøre mer for å flytte mer gods vekk fra vei 
og over til kjøl og på bane, og vi håper at vi kommer til å 
levere mer politikk på dette i budsjettene framover.

Åsunn Lyngedal (A) [10:16:40]: Jeg merker meg at 
man nå har gått over fra vei til kjøl til vei til bane. Jeg er 
veldig glad for vei til bane, Arbeiderpartiet oppretthol-
der også vei til kjøl i sitt forslag.

Vi har et stolt rettsvesen i landet vårt, men det er 
noen ting som går feil vei. ABE-kuttene passer ikke så 
veldig godt der man ikke har unødvendig byråkrati, der 
det bare er folk, og man må nedbemanne når man får 
ABE-kutt. Det er køer i rettsvesenet vårt. Folk står og ven-
ter på å få avgjørelsene sine. Det gis strafferabatter til 
mange, i økende grad fordi sakene blir gamle. Det er et 
utvalg som ser på domstolstruktur, og som senere skal se 
på oppgaver og kvalitet – litt bakvendt, det minner 
egentlig litt om regionreformen. Domstoladministra-
sjonen sier hvert år hva de trenger for å opprettholde det 
viktige rettsvesenet vårt, men de får ikke det fra regjerin-
gen. Men Arbeiderpartiet legger inn mer, også i revidert.

Hva betyr det for folk flest, etter representantens 
mening, når domstolene opplever at de ikke får løst sine 
oppgaver?

Abid Q. Raja (V) [10:17:45]: Jeg vil først sterkt ut-
trykke uenighet til at vi ikke har et godt justis- og retts-

vesen i Norge, også under denne regjeringen. Vi har et 
ganske forutsigbart og rettssikkert rettssystem i Norge, 
så jeg tror ikke vi skal si at man under ulike regjeringer 
er med på å svekke rettssikkerheten til folk, osv. Tvert 
om: Under denne regjeringen har vi styrket politiet, vi 
har styrket fengselsvesenet, man har fått ned fengsels-
køene, og man har også styrket domstolene – bare nå i 
revidert budsjett gir vi også 5 mill. kr til domstolene for 
å styrke digitaliseringen i dette. Jeg tror man skal kunne 
legge til grunn at denne regjeringen gjør enormt mye 
på justissektoren for å bedre nettopp rettssikkerheten.

Når det gjelder ABE-reformen, er det viktig at vi gjør 
en del effektiviseringskutt. Jeg tror det er muligheter for 
å forbedre også den statlige pengebruken – de private 
gjør stadig vekk en del forbedringer. Og vi som bruker 
det offentliges penger, må også stille oss spørsmålet om 
hvordan vi kan bruke dem mest mulig effektivt, og det er 
alltid rom for forbedring. Derfor tror jeg ABE-reformen 
er en viktig reform.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [10:18:56]: Representanten 
Raja gir uttrykk for både gjennom innlegg og replikk-
veksling et ønske om å prioritere jernbane høyere og 
vei lavere. Veldig mange plasser i Norge er vei det 
eneste alternativet, og det er behov for å styrke veinet-
tet, ikke minst på veldig mange fylkesveier, som er 
nedslitte. Men i de mest folkerike områdene er det i 
mange sammenhenger viktig å gjøre den prioriteringen 
som representanten Raja foreslår. 

I revidert budsjett er det en konkret sak som gjelder 
E18 Vestkorridoren, der Senterpartiet har et forslag om 
at en må ha en gjennomgang av kostnadene i prosjektet 
med sikte på en vesentlig kostnadsreduksjon, også for å 
få reduserte bompenger. Det er en stor bekymring i regi-
onen for at denne veien både kan føre til økt biltrafikk 
inn mot Oslo, økte utslipp og også økte bompenger på 
toppen av det som er i dag. 

Vil representanten Raja og Venstre stemme for Sen-
terpartiets forslag?

Abid Q. Raja (V) [10:19:57]: Denne bygutten har et 
varmt hjerte også for distriktene. Nylig besøkte jeg 
Askvoll, Fjaler, Stryn og Nordfjordeid. I det distriktet er 
det en del veier som er ekstremt farlige å kjøre på, særlig 
er veiene ut mot Askvoll og Fjaler blant de farligste i 
Norge. Regjeringen har en stor oppgave som vi priorite-
rer, og det er rassikring; det har vi prioritert i alle bud-
sjettene. På samferdselssektoren generelt har budsjet-
tene økt med hele 75 pst. fra regjeringen tok over, så det 
er klart at her har det vært veldig mye bra arbeid. 

Vi kommer selvfølgelig ikke til å stemme for forsla-
gene fra Senterpartiet. Det er fordi E18-prosjektet er et 
viktig prosjekt for borgerne i Asker og Bærum. Det er 
mange gode tiltak i det prosjektet, bl.a. for å forbedre 
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luftkvaliteten for dem som bor der. Her vil det også være 
mulighet for byutvikling, slik vi så det da Operatunnelen 
kom, og det vil også være mulighet for bedre framkom-
melighet for sykkel og buss.

Vi er opptatt av distriktene, men vi er også opptatt 
av byene. Det er ikke Senterpartiet, og det er beklagelig. 

Lars Haltbrekken (SV) [10:21:13]: Under tiden med 
Venstre i regjering eller som støttehjul for regjeringen 
har klimapolitikken vært dynket i palmeolje det ene 
året og gitt økte utslipp av klimagasser det andre året. 
Olje- og energiministeren skrøt i januar av rekordman-
ge tildelinger til oljeindustrien, og på toppen av det 
hele har regjeringens elendige klimapolitikk utløst den 
største klimastreiken noensinne blant norske skole-
elever. 

Så mitt enkle spørsmål er: Hvordan i all verden kla-
rer representanten Raja å få seg til å stå her i Stortinget 
og skryte av regjeringens klimapolitikk?

Abid Q. Raja (V) [10:22:04]: Vi må jo måles mot hva 
vi faktisk gjennomfører. Jeg tror det er betydelig for-
skjell på hva vi faktisk får til når Venstre sitter i regje-
ring, enn da SV satt i regjering. Norge har nå meldt inn 
til FN at Norge har forpliktet seg til å kutte sine klima-
gassutslipp med 40 pst. innen 2030 målt mot 1990-
nivå, og vår statsråd jobber også intenst nå for å få med 
EU på at disse kuttene skal økes til 55 pst. 

SV og Venstre er enig i mye av miljøkampen. Jeg tror 
ikke det er formålstjenlig at to miljøpartier borer på 
hverandre, det hadde heller vært mer formålstjenlig om 
vi heiet på hverandre. Vi har heiet på alle de ungdom-
mene rundt omkring i landet som har gått i demonstra-
sjonstog. Venstre har stått sammen med dem og kom-
mer til å fortsette å stå sammen med dem. Vi mener at vi 
f.eks. ikke har noen bompengekrise i Norge. Jeg mener 
at det vi har, er en klimakrise i verden, og den største ut-
fordringen for oss som politikere er å gjøre noe med kli-
makrisen. Det er kanskje vår generasjon, og generasjo-
nen som kommer etter oss, som vil ha den siste mulig-
heten til å gjøre noe med det. Det kommer Venstre til å 
bidra til å fortsette arbeidet med i regjering. 

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Tore Storehaug (KrF) [10:23:22]: Eg kan stille meg i 
rekkja med dei som takkar finanskomiteen for godt 
samarbeid om den innstillinga vi legg fram i dag.

Det går godt i Noreg. Det blir skapt arbeidsplassar, 
arbeidsløysa går ned, og sysselsettingsgraden går opp. 
Kristeleg Folkeparti har forhandla fram fleire gode stats-
budsjett frå posisjonen vår i opposisjon, og no har vi lagt 
fram ein revisjon som er både nøysam og moderat, men 
med nokre fornuftige korrigeringar.

Kristeleg Folkeparti er partiet som kjempar for at vi 
skal ha eit samfunn som kjenner våre kulturelle røter, og 
som veit kva eit menneske er verdt. Vi kjempar for in-
kluderande samfunn som har plass for alle, der vi legg til 
rette for at familiane kan ha gode og trygge vilkår for at 
ungane skal ha ein trygg oppvekst, der vi legg til rette for 
at alle menneske skal få moglegheit til å få utlaup for ei-
genskapane sine i ein trygg og god barnehage, i ein trygg 
og god skule og seinare som arbeidstakarar, og ikkje 
minst skal ein, når ein går inn i livets haust, òg kunne ha 
ein god og verdig alderdom.

Når vi frå opposisjon har sikra gode løft til barn og 
unge i dei siste budsjetta, følgjer vi det opp òg i denne 
runden, når vi har blitt eit regjeringsparti. Forslaget har 
tydelege KrF-avtrykk, til beste for barn og eldre. Vi inn-
fører pilotprosjekt om fritidskortet, som skal sikre at alle 
får moglegheit til å delta på fritidsaktivitetar, uavhengig 
av familiens økonomi. Barnevernet blir styrkt med 
250 mill. kr, og det blir sett av 118 mill. kr til ei bustadso-
sial satsing retta mot vanskelegstilte familiar. Politikken 
skal alltid målast på korleis han møter kvardagstesten til 
familiane.

Kristeleg Folkeparti har lenge jobba for at vi skal ha 
ei god pleieordning for familiar med alvorleg langtids-
sjuke barn. No har vi fått endra graderingsreglane sånn 
at foreldre som har nattleg tilsyn eller må vere i bered-
skap, med det ikkje treng òg å vere i arbeid for å unngå å 
få reduserte pleiepengar.

Ingen skal grue seg til å bli gamal i Noreg fordi stor-
samfunnet ikkje stiller opp. Dei som har behov for ulik 
pleie eller omsorg seinare i livet, må få tilbod om det. No 
aukar vi tilskotsramma for heildøgns omsorgsplassar, 
noko som svarar til om lag 900 plassar. Eldre treng òg 
god og sunn mat. Det skapar både trivsel og glede. No får 
vi etablert ei tilskotsordning for lokalkjøkken på sjuke-
heimar og på omsorgsbustad.

For Kristeleg Folkeparti er det viktig at ein skal kun-
ne leve gode liv i heile landet, og no har ein i revidert òg 
fått auka løyvingane til breibandsutbygging med 
50 mill. kr, så løyvinga totalt er 250 mill. kr. Det er re-
kordhøgt. Politidistrikta blir styrkte ved at det blir sett 
av 100 mill. kr til ein utstyrspott til politiet. Veterinærin-
stituttet får 30 mill. kr, til tross for representantforslag i 
salen om at det berre burde vore 20 mill. kr. Ein får då 
sikra drifta til dei regionale kontora og får òg eit nybygg 
i Tromsø.

Vår tids største oppgåve er å få stogga klima-
endringane. Det grøne skiftet skyt fart både i bilparken 
og på ferje- og båtsamband. Nyleg har vi òg fått på plass 
ein klimaavtale med landbruket. Det kjem på plass ei 
mellombels støtteordning for fylkeskommunane for 
auka bruk av null- og lågutsleppsløysingar i hurtigbåt-
samband. Enova er styrkt og har støtta arbeidet med få 
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næringstransporten til å gå på ein overgang til låg- og 
nullutsleppsløysingar. Nysnø AS, som jobbar med kli-
mainvesteringar, har fått 100 mill. kr i friske midlar, og 
det har blitt sett av pengar for å få fart på arbeidet med 
karbonfangst og -lagring når ein borer prøvebrønn for 
lagra CO2.

Regjeringspartia har òg funne rom for nokre ompri-
oriteringar når vi har jobba med denne saka i komiteen. 
Blant anna har vi funne det mogleg å få prioritert inn 
nettavisa Framtida junior, som eit lite, men viktig ny-
norsktiltak, som òg følgjer opp dei merknadane vi skreiv 
om dette i statsbudsjettet då det blei behandla i Stortin-
get for eit halvt år sidan.

Temaprogrammet mellom Rusfri oppvekst, NLA og 
Høgskulen på Vestlandet får midlar. Midt-Troms Muse-
um sitt prosjekt om bymuseum til barn i Lenvik får 
2 mill. kr, og då er ein i mål med finansieringa der. I Oslo, 
der det raud-grøne byrådet har nedprioritert dei viktige 
ideelle aktørane i byen, har ein funne rom for eingangs-
løyvingar både til Caritas sitt informasjons- og ressurs-
senter og til P22 sitt arbeid med rusomsorg og rehabili-
tering for dei viktige områda og dei menneska dette 
gjeld.

Eg har òg merka meg at det er stilt enkelte spørsmål 
rundt forslag til vedtak XXVII i innstillinga, der ein gjev 
uttrykk for ei fullmakt til regjeringa om avhending av 
ikkje-aktive gruver. Fleire av desse gruvene speler ei ak-
tiv rolle i dei lokalsamfunna og kommunane dei ligg, 
f.eks. Knaben gruver, som er eit viktig kulturminne. Det 
hadde vore godt om næringsministeren kunne gjere 
greie for korleis prosessen blir vidare der, sånn at kom-
munane òg blir involverte på ein god måte når det er 
eventuelle sal av gruveeigedomane.

Framlegga frå opposisjonen til endringar i revidert 
viser at det er brei tilslutning til dei endringane vi har 
gjort frå Stortinget si side. Dei viser fyrst og fremst at det 
går godt i Noreg, at ein byggjer sterkast fellesskap gjen-
nom å løfte, og at det er ei brei tilslutning til det i denne 
salen. Det er godt.

Presidenten: Det blir replikkordskifte. 

Ingrid Heggø (A) [10:28:44]: Slik eg kjenner repre-
sentant Storehaug, har vi oppigjennom vore veldig ei-
nige om at det er trist når forskjellane aukar og vert 
større. Eg klarte ikkje å få med meg at det var nemnt 
noko om det i innlegget til representanten. 

Men det eg vil spørja representanten Storehaug om, 
er: Kan han forklara meg at viss ein bruker ein del av ym-
seposten til tiltak for barnefamiliar, slik som Arbeidar-
partiet gjer i sitt alternative budsjett, så er det auka olje-
pengebruk, men når ein bruker det på landbruksopp-
gjeret, slik som regjeringa gjer, og som vi òg er einige om 
er viktig, er det ikkje auka oljepengebruk?

Tore Storehaug (KrF) [10:29:37]: Eg trur eg kan roe 
representanten Heggø med at mesteparten av kritikken 
av Arbeidarpartiet sitt framlegg til revidert nasjonal-
budsjett nok handlar meir om eit ønske om at ein vil ha 
framlegg frå Arbeidarpartiet som er reelle, og der ein 
kan ta kritikken Arbeidarpartiet kjem med den eine 
månaden, på alvor og sjå at det blir følgt opp med fram-
legg når dei reelle prioriteringane faktisk blir gjorde. 

No har vi eit revidert nasjonalbudsjett der ein får 
gjort endringar og forbetringar i pleiepengeordninga, 
fleire VTA-plassar, og der ein følgjer opp dei viktige si-
grane Kristeleg Folkeparti har for styrkt økonomi for 
barnefamiliar, som har fått eit taktskifte etter at Kriste-
leg Folkeparti fekk ei hand med i styringa av norsk poli-
tikk. Det viser at når vi seier at ting er alvor, så følgjer vi 
det opp, mens når Arbeidarpartiet med sine framlegg 
seier at noko er alvor, vel, då toar ein sine hender etterpå 
og gjer ikkje reelle endringar. 

Ingrid Heggø (A) [10:30:34]: Representanten svarte 
i det heile ikkje på spørsmålet mitt. Når Arbeidarpartiet 
bruker av ymseposten til barnefamiliar, så er det bruk 
av oljepengar – auka oljepengebruk – men når regjerin-
ga bruker av posten til landbruksoppgjeret, så er det 
ikkje oljepengebruk. Kan representanten forklara meg 
forskjellen?

E v a  K r i s t i n  H a n s e n  hadde her overtatt presi-
dentplassen.

Tore Storehaug (KrF) [10:30:56]: Arbeidarpartiet 
har tidlegare kritisert regjeringa og kalla dei grepa ein 
måte å auke oljepengebruken på. Når Arbeidarpartiet 
for berre ein månad sidan stod og sa at med det bud-
sjettframlegget som regjeringa legg fram, kan ein setje 
press på krona og kanskje få ein renteauke i Noreg, er 
det ein kritikk som er ganske alvorleg når Arbeidarpar-
tiet i sine framlegg ikkje leverer seriøse måtar å få ned 
oljepengebruken på. Det som er viktig, er at ein handlar 
som ein taler, og det gjer ein ved dette reviderte bud-
sjettet. Når representanten etterlyser tiltak for å reduse-
re dei sosiale forskjellane, tiltak for barnefamiliane og 
tiltak mot dei forskjellane som er, er det no plutseleg 
kome opp ein samla pott med fattigdomstiltak for ferie 
og fritid som rundar 300 mill. kr. Det er eit alvorleg løft i 
forhold til det nivået som Arbeidarpartiet styrte på den 
gongen dei faktisk prioriterte. 

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [10:32:09]: I en tidligere re-
plikkveksling viste representanten Raja til at han hadde 
vært på reise i det området der både representanten 
Storehaug og jeg har vokst opp. Han sa også at han had-
de sett at det var behov for rassikring rundt omkring i 
Norge. I revidert budsjett er det et kutt i bevilgningen til 
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rassikring på 180 mill. kr. Hvorfor mener representan-
ten Storehaug at det er fornuftig? Er det ikke uløste be-
hov for rassikring som de pengene godt kunne vært 
brukt til?

Tore Storehaug (KrF) [10:32:47]: Jo, det er det, på 
begge sider av den fjorden som ligg mellom min og Sig-
bjørn Gjelsvik sin heimplass, er det viktige tiltak som 
burde ha vore sett i verk fortare for å sikre tryggleiken 
for folk som er avhengige av dei vegane. Difor er eg glad 
for at Kristeleg Folkeparti har vore med på Nasjonal 
transportplan, der desse rammene er styrkte, og der ein 
har fått heva arbeidet med å få på plass rassikring. Då 
følgjer ein opp. Dei endringane som blir gjorde i revi-
dert, er nettopp berre det ein i ei budsjettrevidering 
skal gjere. Det er meir teknikk enn politikk.

Karin Andersen (SV) [10:33:22]: Det er jo ingen ny-
het at Høyre og Fremskrittspartiet mener at de aller ri-
keste blant oss må ha store økonomiske gulrøtter for å 
gidde å legge to pinner i kors, mens de vanskeligstilte og 
sjuke må ha pisk og kutt og fattigdom for å gjøre det 
samme. Dette har jeg til nå tenkt at Kristelig Folkeparti 
og SV var ganske enige om var en dårlig politikk. Nå har 
man altså gjennomført kutt i arbeidsavklaringspenger 
for folk med dårlig helse og som er arbeidsløse. Det har 
kastet tusenvis av mennesker ut i fattigdom – gjennom-
ført utrygt. Representanten la mye vekt på trygghet i 
innlegget sitt, og da er det behov for å spørre – for når vi 
bruker penger, så er det verdivalg: Hva slags verdivalg er 
det som ligger bak denne snuoperasjonen hos Kristelig 
Folkeparti når de nå er med på å kutte i tilbudet til sju-
ke og arbeidsledige og gi penger til landets friskeste og 
rikeste?

Tore Storehaug (KrF) [10:34:27]: Representanten 
veit veldig godt at det ikkje er lagt opp til store avgifts- 
og skattelettar i det reviderte nasjonalbudsjettet som vi 
diskuterer no. Representanten veit òg veldig godt at 
Kristeleg Folkeparti stemde imot endringane i arbeids-
avklaringspengane, men stod inne for det som eit sam-
la storting var einige om – at ein er nøydd til å avklare 
folk tidlegare fordi det ikkje er bra å vere vekke frå ar-
beidslivet for lenge, og at arbeidsavklaringsordninga 
ikkje var god nok på å hjelpe folk tilbake. Det var det eit 
samla storting som sa. No skal ordninga evaluerast, og 
då kan ein eventuelt kome tilbake til dei tiltaka som 
Kristeleg Folkeparti hadde som primærstandpunkt då 
saka gjekk i salen her for nokre år sidan. Det fekk vi 
ikkje fleirtal for den gongen, men Kristeleg Folkeparti 
står opp for dei som står i randsona av arbeidslivet. Det 
viser vi òg f.eks. i det reviderte budsjettframlegget som 
ligg føre no, når det kjem 300 nye VTA-plassar. Det er ei 
prioritering som vi kjem til å følgje opp.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 

Bjørnar Moxnes (R) [10:35:50]: Det er noe som 
samler nasjonen for tiden, fra sindige vestlendinger til 
ordknappe innlendinger og forbanna nordlendinger, 
og det er opprøret mot regjeringens politikk. På felt et-
ter felt blir konsekvensene av seks år med blå-blått sty-
re stadig tydeligere, og folk liker ikke det de ser, for for-
skjellene mellom folk øker. 

Det har blitt større forskjeller mellom dem som har 
god råd, og dem som har dårlig råd, mellom dem som har 
kropper som er friske nok til å jobbe, og dem som har 
blitt for syke til å kunne stå i arbeid. Det har også blitt 
større forskjeller mellom folk ut fra noe såpass enkelt 
som postnummer. Hvor man bor i landet, kan avgjøre 
om man kan regne med å ha et trygt fødetilbud, om poli-
tiet er i nærheten om de trengs, og om posten kommer 
fram. Sånn vil ikke folk ha det, og det har regjeringen 
merket denne våren, på både gater og torg, i avisspaltene, 
på plenen utenfor Stortinget og på meningsmålingene. 

Da er det bra at når Stortinget nå tar sin lange ferie, 
tar ikke folkestyret ferie. Rett over ferien, i september, 
kan folk få muligheten til å svekke regjeringens innfly-
telse over landet vårt når de skal stemme ved høstens 
kommunevalg. Når Rødt nå skal inn i stadig flere kom-
munestyrer og skal styrke oss der vi allerede er inne i 
kommunestyrer, har vi sagt at vi skal bruke kommune-
ne til å motarbeide regjeringens politikk for økte for-
skjeller. For å vise akkurat hva som er forskjellen på røde 
og blå-blå prioriteringer, kommer vi med tre store en-
dringsforslag i revidert budsjett. Dette er ting som det 
må tas tak i nå for å få ned både forskjellene og klima-
gassutslippene. 

For det første: Vi foreslår et hastetiltak, slik at ingen 
kan miste arbeidsavklaringspengene uten at det er av-
klart om de skal tilbake i arbeid eller har rett på uføre-
trygd. Vi har det siste året fått beskjed fra folk som mister 
livsgrunnlaget sitt nærmest over natten på grunn av må-
ten regjeringen har svekket arbeidsavklaringspengeord-
ningen på. Vi vet at folk ikke blir friske av å bli fattigere – 
de blir bare fattigere – og utrygghet gjør det ikke lettere 
å komme seg gjennom en vanskelig periode og tilbake i 
jobb, for dem som har mulighet til det. Vi får ikke repa-
rert hele systemet i et revidert budsjett, men et minste-
mål må være å sikre at ingen kastes ut i fattigdom fordi 
ting tar tid. Derfor setter Rødt av 250 mill. kr for å tette 
det nye hullet i sikkerhetsnettet – et hull som de blå-blå 
har skapt gjennom sine vedtak her i Stortinget.

For det andre: Vi foreslår noe som vi har foreslått 
mange ganger før, og som vi egentlig er ganske lei av å 
måtte ta opp og argumentere for fra Stortingets talerstol, 
for det er en helt åpenbar endring av dagens system som 
alle burde kunne være med på. Alle foreldre som har an-
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svar for barn, får barnetrygd fordi samfunnet spleiser på 
litt av regningen ved å oppfostre neste generasjon. Erna 
har bedt folk om å føde flere barn, og da er det bra at folk 
som gjør det, kan ha gode ordninger for å ta vare på de 
barna. Det skal sies at regjeringen har økt barnetrygden 
noe. Det var på overtid, men det var bra at det skjedde. 
Da er det uforståelige at de som trenger barnetrygden al-
ler mest, er de eneste som ikke får den. I de aller fleste av 
landets kommuner er det slik at hvis familien mottar so-
sialhjelp, får de ikke barnetrygd. Dette gjelder for 50 000 
barn – de fattigste barna blant oss. Det haster å få gjort 
noe med dette. Rødt legger penger inn i vårt forslag for å 
løse problemet for hele landet. Dessverre tyder ting på at 
det forslaget vil bli stemt ned av det borgerlige flertallet 
i salen her i dag, men våre lokale folkevalgte rundt om-
kring i kommunene er i full gang med å gjøre jobben 
med å rydde opp lokalt når Stortinget ikke tar grep sen-
tralt, ved å vedta i kommunestyrene at man ikke skal av-
korte barnetrygden mot sosialhjelpen. Men Stortinget 
burde rydde opp en gang for alle og løse dette på nasjo-
nalt nivå, for at de fattigste barna i alle kommuner også 
skal få barnetrygd, slik som alle andre barn har rett på.

Det tredje grepet vi foreslår i revideringen av bud-
sjettet, vil jeg si er et kinderegg. Det får ned klimagassut-
slippene, det reduserer bompengeregningen, og det gjør 
hverdagen enklere for folk flest. Regjeringen har tenkt å 
bruke enda mer penger på forurensende, bompengefi-
nansierte motorveier og vil framskynde prosjektet E18 
inn mot Oslo, som vil gi mye mer kø, mye mer kork, mye 
mer utslipp av klimagasser og forurensing i hovedsta-
den vår og ikke minst økt personbiltrafikk, som igjen 
skal finansieres ved å sende en kjempesvær bompenge-
regning til landets innbyggere – nærmere 30 000 kr ek-
stra for å pendle inn fra Asker til Lysaker, hilsen Frem-
skrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og de fleste andre 
partier på Stortinget.

Rødt foreslår heller å bruke disse millionene på kol-
lektivprosjekter, som Fornebubanen i Oslo og Bybanen 
i Bergen, på å få et ekstra trøkk på å bygge ut jernbanen 
og på sikre at staten tar mer av regningen ved miljø-
vennlige trafikkprosjekter rundt omkring i landet. 

Det er i regjeringens trafikkøkende motorveipro-
sjekter at det er penger å hente for å få ned bompenge-
regningene og penger å hente for å få opp kollektivpro-
sjektene. Det er der de store pengene ligger – ikke i å fjer-
ne blomsterkasser i Oslo, som dessuten er satt opp for å 
hindre terroranslag. Hvis målet er å finne penger til nød-
vendig utbygging av kollektivtransport og å få ned bom-
pengeregningen, er det i motorveiprosjektene til regje-
ringen man kan hente det – ikke i de berømte blomster-
kassene her i byen.

Jeg gleder meg til høstens valg. Målingene gir oss 
veldig god grunn til å se fram til det, men ikke minst også 

fordi jeg tror det blir en tydelig beskjed fra det norske 
folk til regjeringen om at dette er vi ikke med på lenger. 
Vi godtar ikke at de rike blir rikere, mens de fattige blir 
fattigere. Vi vil ikke ha større forskjeller mellom folk i 
Norge – ut fra lommeboken din eller postnummeret der 
du bor – vi ønsker et samfunn med mindre forskjeller og 
mer rettferdighet. Den beskjeden tror jeg vil komme fra 
valglokaler landet rundt til høsten. Det ser jeg fram til.

Med det tar jeg opp Rødts forslag i saken.

Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes har 
tatt opp de forslagene han refererte.

Presidenten vil gjøre oppmerksom på at man i Stor-
tinget og i denne salen ikke omtaler statsministeren 
med fornavn. Statsministeren vår heter «statsminister 
Erna Solberg».

Det blir replikkordskifte.

Aleksander Stokkebø (H) [10:45:05]: På Høyres 
vakt går arbeidsledigheten ned, og det skapes flere job-
ber. Rødt vil på sin side legge ned vår største næring og 
stemmer mot prosjektene som gir arbeidsfolk langs 
kysten og i min egen hjemby Stavanger jobb. Ikke nok 
med det: De vil øke skattene med 39 mrd. kr på ett år. 
For mange av bedriftene som står i en krevende omstil-
ling, ville det ha betydd konkurs.

På spørsmål fra e24.no kom det dessuten fram at 
«partiet har ikke tatt stilling til konkrete tiltak for grün-
dere i Norge».

Det svaret står til konkurs. Men nå har det gått to år, 
og representanten Moxnes skal få prøve på ny, uten bare 
å snakke om staten: Hvilke konkrete tiltak har Rødt for 
gründerne i Norge?

Bjørnar Moxnes (R) [10:45:55]: For det første, når 
det gjelder påstanden om at vi vil legge ned arbeids-
plasser landet rundt, er det sånn at det var en stor strid i 
Stortinget i fjor vår om ACER, om kontrollen over ener-
gi- og industripolitikken i Norge. Rødt sto da sammen 
med industriarbeiderne, med et samlet LO, med en 
samlet venstreside, mens Høyre gikk sammen med de 
øvrige borgerlige partiene pluss Arbeiderpartiet og Mil-
jøpartiet De Grønne for Brussel og for ACER. Vedtaket 
kan bety at vi gir mer kontroll over kraft- og energipoli-
tikk til EU, at vi kan få flere utenlandsforbindelser som 
igjen kan føre til økt strømpris. Og det vil være kroken 
på døra for veldig mye av industrien langs kysten vår, 
som er helt avhengig av at man har tilgang til billig 
strøm fra ren, fornybar vannkraft. Så der er det tydelig-
vis et skille mellom Rødt og Høyre i industripolitikken.

Aleksander Stokkebø (H) [10:47:04]: Det er tydelig 
at Rødt overhodet ikke svarer på spørsmålet. Og nå vet vi 
alle svaret: Rødt er motstander av gründerne, så lenge de 
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ikke jobber i staten. Det bekreftes tydelig også av at Rødt 
er imot privat eiendomsrett. Der Rødt tror at alle må job-
be i staten, heier vi faktisk på gründerne, i tillegg til å leg-
ge til rette for offentlige virkemidler. Representanten 
skal få prøve igjen, for hvis vi skal ha inntekter å fordele 
for å skape et trygt velferdssamfunn, må faktisk noen 
skape de verdiene og de inntektene til fellesskapet. Så 
vær så god – prøv igjen, representanten Moxnes: Hvilke 
tiltak har Rødt for gründerne og privat jobbskaping?

Bjørnar Moxnes (R) [10:47:45]: For det første kom-
mer ikke Høyre utenom ACER, men la nå det ligge – det 
er greit, det er ubehagelig å snakke om, jeg kan snakke 
om gründere i stedet. Rødts politikk er å sørge for at de 
som skaper verdiene ute i samfunnet, de som gjør job-
ben ute i bedriftene, skal få mer makt over arbeidsplas-
sen sin – og det er veldig viktig for å sikre at nye ideer og 
bedre løsninger kan vokse fram nedenfra og opp, fra 
gulvet, om det så er på fabrikkgulvet eller i andre bedrif-
ter – framfor en politikk som premierer en slags cock-
pit-ledelse hvor ledelsen bestemmer alt. Vi ønsker å gi 
arbeidstakerne, de reelle verdiskaperne, mye mer makt 
over arbeidsplassen sin. Og hvis formålet er å få fram 
nye ideer for produksjon, for innovasjon, er det helt av-
gjørende at de som faktisk kjenner bedriften sin, som 
kan jobben og vet hva som er både utfordringene og 
mulighetene, får mer makt. Og vårt forslag om ansatt-
styrte bedrifter er et kinderegg også for gründerskap i 
næringslivet.

Abid Q. Raja (V) [10:49:02]: Representanten Mox-
nes kjempet hardt på landsmøtet mot at partiet skulle 
defineres som kommunistisk. Den kampen tapte repre-
sentanten Moxnes, og partiet Rødt er definert som kom-
munistisk. I et liberalt samfunn som vårt skal vi være vel-
dig glad for at vi har plass til ulike ideologier. Så heldige 
hadde man ikke vært i et kommunistisk system – at man 
hadde vært så åpne som vi heldigvis er her i Norge.

Jeg vil gjerne ha et konkret svar fra representanten 
fra Rødt, som definerer seg som kommunistisk: Hvilken 
kommunistisk modell burde norsk økonomi omstilles 
til? Hvilket land er det representanten Moxnes vil løfte 
fram, og hvilken ideolog vil representanten Moxnes 
peke på? Han kan gjerne være konkret og nevne navnet 
på et land og på en ideolog som Moxnes vil at norsk øko-
nomi skal omstilles etter og rette seg etter.

Bjørnar Moxnes (R) [10:49:57]: Hadde Rødt vært et 
kommunistparti, som det ikke er, ville jo ikke lederen 
blitt nedstemt av landsmøtet. Det skjedde, etter hva jeg 
husker. Det er et eksempel og et tegn på at Rødt ikke er 
noe kommunistisk parti. Men vi har et mål om et klas-
seløst samfunn langt der framme. Det er et mål som ar-
beiderbevegelsen i Norge, til og med Arbeiderpartiet, 

delte fram til 1984, var det vel – altså et mål om et klas-
seløst samfunn. Et klassesamfunn betyr at forskjeller 
går i arv. Et klasseløst samfunn vil si at man faktisk har 
reelt like muligheter.

Jeg har ingen bestemte land eller enkeltpersoner 
som forbilde for min politikk. Det man har klart i Norge, 
altså arbeiderbevegelsens kamp for alle menneskers fri-
het, likhet og likeverd, er kanskje min fremste rettesnor. 
Det er det vi jobber etter og prøver å oppnå.

Abid Q. Raja (V) [10:51:02]: Jeg noterte meg at re-
presentanten heller ikke ville svare på spørsmålet fra 
Høyre om hvordan man skaper arbeidsplasser i Norge. 
Jeg forstår at det er det samme mantraet om å forråde 
riket som ligger til grunn her, men man skulle kanskje 
forvente av lederen av et parti som akkurat har definert 
seg selv som et kommunistisk parti på landsmøtet, at 
man klarer å løfte fram én eller alle fall vise til én kom-
munistisk modell som man gjerne skulle omstilt norsk 
økonomi til.

Men la nå det ligge. Jeg forventer egentlig ikke noe 
svar fra lederen av Rødt, for jeg ser at han egentlig ikke 
svarer på noen spørsmål. Men jeg vil komme inn på ol-
jefondet. Det er mulig jeg husker feil her, men Rødt har 
hatt en politikk for hva man ønsker å gjøre med oljefon-
det. Er det slik at man fremdeles ønsker å legge ned olje-
fondet, og hvis man ønsker det, hva har man så tenkt å 
bruke de pengene til?

Bjørnar Moxnes (R) [10:51:54]: Jeg vil nok anbefale 
Raja en litt grundigere vask av ørene før neste mulige 
replikk. Spørsmålene besvares fortløpende fra talersto-
len, også dette spørsmålet.

Vi fremmet forslag som ble behandlet i Stortinget i 
går, om en ny, grønn industriell revolusjon. Der har vi 
vist hva vi ønsker å gjøre for å omstille norsk økonomi 
på en rettferdig måte, både for å få ned klimagassutslip-
pene og for å sikre verdiskaping for framtiden. En del av 
den planen er at vi ønsker å bruke en del av oljefondet til 
å utvikle ny industri i Norge, bl.a. fordi det ikke er nok ri-
sikovillig privat kapital til å ta risiko over mange tiår for 
å få fram ny teknologi som er nødvendig for det grønne 
skiftet, og som vil kreve store investeringer. Det er å ruste 
Norge for framtidas utfordringer – altså at vi bygger ny 
industri som er miljøvennlig, kutter utslipp og sikrer ar-
beidsplasser og verdiskaping i framtida.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Statsminister Erna Solberg [10:53:22]: Jeg kan i 
grunnen ikke dy meg: Det er kanskje sånn at vi alle må 
lære oss at verden forandrer seg. For Rødt må det være 
vanskelig å bruke en analogi om cockpiter etter det før-
ste året hvor pilotene har i vært streik, har meldt seg 
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inn i LO og har gått i 1. mai-tog. Analogien når det gjel-
der hvem som styrer, bør kanskje være litt annerledes.

Det går faktisk godt i norsk økonomi. Veksten er 
høy, og stadig flere kommer i jobb. Den registrerte ar-
beidsledigheten har ikke vært lavere på ti år. Det er stor 
investeringsvilje, både i fastlandsbedriftene og på norsk 
sokkel. Økonomien er blitt mindre sårbar overfor sving-
ninger i oljeprisen. Oljenæringen har vært gjennom en 
omfattende effektivisering, og nye prosjekter er lønn-
somme selv med en oljepris som er betydelig lavere enn 
dagens nivå. 

Internasjonalt avtok veksten i løpet av fjoråret, sær-
lig i Europa. Usikkerheten er fortsatt stor, bl.a. knyttet til 
handelskonflikter mellom USA og andre land, mulig la-
vere vekst i Kina og den uavklarte situasjonen rundt 
Storbritannias uttreden av EU. Hovedbildet er likevel at 
veksten globalt ventes å ta seg forsiktig opp fremover. 

Norske bedrifter har bedre konkurranseevne enn 
før oljeprisfallet. Det legger til rette for økt aktivitet i 
norsk næringsliv fremover. Og vi ser tendenser til en 
økende industrialisering igjen med hjemflytting og ny-
etableringer. Selv om renten er på vei opp, er økt real-
lønnsvekst og et positivt syn på fremtiden ventet å gi vi-
dere oppgang i det private forbruket. Samtidig er ned-
gangen i boliginvesteringene ventet å stoppe opp. Kort 
oppsummert er utsiktene for norsk økonomi gode.

Den gode utviklingen gjenspeiler seg i arbeidsmar-
kedet. Det siste året har vi sett nedgang i ledigheten i de 
fleste fylkene, og reduksjonen har vært størst på Sør- og 
Vestlandet. Sysselsettingen øker sterkere enn på lenge. 
Bare de siste tre årene er det blitt 109 000 flere sysselsat-
te. Andelen som er i jobb, øker etter flere år med ned-
gang. Ekstra gledelig er det å se at sysselsettingen først og 
fremst kommer i privat sektor. Hele fire av fem nye sys-
selsatte har det siste året kommet der. Dette er gledelig, 
for det styrker bærekraften i vårt velferdssamfunn. Og 
det viser at regjeringens politikk for vekst og omstilling 
virker.

Vi har lagt til rette for den gode utviklingen i næ-
ringslivet ved å holde igjen på offentlig pengebruk når 
aktiviteten i økonomien har tatt seg opp. På den måten 
har vi unngått unødvendig press på rente og kronekurs. 
Samlet sett har finanspolitikken virket om lag nøytralt 
på aktiviteten i økonomien de siste årene. Det har gitt 
rom for vekst og sysselsetting i privat sektor. 

Bruken av oljeinntekter i budsjettet for 2019 svarer 
til 2,9 pst. av Statens pensjonsfond utland. Det er en an-
svarlig oljepengebruk. I alle våre budsjetter har vi holdt 
pengebruken på eller under denne langsiktige rettesno-
ren på 3 pst. 

Selv om revidert nasjonalbudsjett i hovedsak er en 
oppdatering av budsjettet på grunn av ny informasjon, 
har vi funnet det riktig å øke utgiftene på noen områder. 

Blant annet krever forliset av KNM «Helge Ingstad» økte 
bevilgninger til Forsvaret. Vi har også økt bevilgningene 
til politiet og til PST, både til å forebygge og til å etterfor-
ske kriminalitet. Og vi har økt satsingen på klimatiltak, 
bl.a. gjennom økte midler til klimavennlige investerin-
ger gjennom Nysnø.

Med revidert budsjett for 2019 legger vi til rette for 
at den gode utviklingen i norsk økonomi kan fortsette. 
En ansvarlig oljepengebruk støtter opp under konkur-
ransekraft og nødvendige omstillinger som vi ser og 
trenger i norsk økonomi. Samtidig bruker vi pengene på 
en måte som styrker vekstevnen i økonomien. Det leg-
ger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn på lang 
sikt. I budsjettet for 2019 har regjeringen fortsatt satsin-
gen på samferdsel, forskning og utdanning. Det er sat-
singer som støtter opp under nyskaping og produktivi-
tet, og som vil gi oss flere ben å stå på i fremtiden. 
Endringene i skattesystemet som vi har gjennomført 
over år, fremmer vekst og omstilling og innebærer at 
folk kan beholde mer av sin inntekt.

Fremover vil vi stå overfor utfordringer i finanspoli-
tikken. Oljeinntektene vil etter hvert gå ned, og vi får en 
eldre befolkning, noe som gir høyere utgifter til både 
pensjoner og helse. De som er i jobb, skal forsørge flere. 
Regjeringens svar på dette er å føre en politikk som leg-
ger til rette for at flere kommer i jobb, og å bruke penge-
ne i offentlig sektor smartere, slik at vi får mer ut av hver 
krone vi bruker. Vi gjennomfører også en omfattende 
digitalisering av offentlig sektor. Vi må gripe de mulig-
hetene som ligger i teknologien, til å gi innbyggerne 
bedre tjenester, men også til en mer effektiv administra-
sjon og frigjøre ressurser til de viktigste oppgavene frem-
over – sørge for at vi kan bygge ut god omsorg for et 
økende antall eldre, og sørge for at vi kan gi gode tilbud 
i helsesektoren.

Å ruste Norge for fremtiden innebærer også en ster-
kere satsing på klima- og miljøområdet. Regjeringens 
ambisiøse klimapolitikk virker. Siden 2015 er klima-
gassutslippene redusert med i underkant av 3 pst., selv 
om det var en økning på 0,4 pst. i fjor. Klarest ser vi disse 
endringene i transportsektoren. Vi opprettholder elbil-
fordelene og har rekord i andel nye elbiler. Det er 80 null-
utslipps- og lavutslippsferjer på vei inn i norske fjorder 
og bukter de nærmeste årene. Andelen som reiser kollek-
tivt, øker. I går fremla regjeringen handlingsplan for 
grønn skipsfart med ambisjonen om å halvere utslippe-
ne fra innenlands skipsfart frem til 2030. Denne uken 
vedtok Stortinget felles oppfyllelse med EU av utslipps-
målet for 2030. Avtalen med EU vil gi gode og forutsig-
bare rammer for norsk klimapolitikk – for kravene til å 
nå målene, men også for næringslivet om rammene 
fremover. I dag ser vi at den satsingen regjeringen har 
hatt på biodiesel, øker antallet leverandører. Når vi nå 
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inngår avtale om å kjøpe biodiesel for å gå over til at fly-
trafikken skal bruke mer av det fremover, sikrer vi nye le-
verandører av nettopp biodiesel i Norge.

Som alltid er det usikkerhet knyttet til utviklingen 
fremover. Gjelden i norske husholdninger vokser fort-
satt raskere enn inntektene, men veksten i gjelden har 
avtatt noe siden sommeren 2017. Selv om utlånsrentene 
er lave, er husholdningenes samlede utgifter til å betjene 
gjeld på et historisk høyt nivå og rundt nivåene fra 
bankkrisen på slutten av 1980-tallet og finanskrisen i 
2008. Husholdningenes gjeldsbelastning er fortsatt en 
kilde til sårbarhet i vårt samfunn. Med høy gjeld vil 
mange måtte stramme inn forbruket ved høyere rente, 
eller dersom boligprisene skulle falle markert. Også en 
eventuell svakere vekst ute, f.eks. som følge av en videre 
oppbygging av handelsrestriksjoner, vil kunne bidra ne-
gativt til oppgangen i norsk økonomi. Men det er også 
sånn at veksten her hjemme kan bli sterkere enn ventet 
dersom f.eks. oljeprisen fortsatt skulle bli høyere, eller 
dersom bedringen i konkurranseevnen trekker opp ek-
sport og investeringer mer enn det vi nå forventer. Der-
for er det fortsatt viktig at vi jobber for og bidrar til at vi 
har et konkurransedyktig næringsliv, skaper flere jobber 
og sørger for at velferden på lang sikt blir bedre sikret.

Vi skal glede oss over den gode utviklingen i norsk 
økonomi. Flere kommer i jobb og veksten i økonomien 
ser ut til å holde seg høy. Selvfølgelig skal vi også ta høy-
de for de eventuelle utfordringene som kan komme 
utenfra. Budsjettet for 2019 er godt tilpasset situasjonen 
vi er i, og legger til rette for at den gode utviklingen i næ-
ringslivet kan fortsette. En økonomi som vokser, legger 
også grunnlaget for bærekraften vi trenger i statsfi-
nansene, og for at vi kan opprettholde og videreutvikle 
vårt velferdssamfunn. Regjeringen har staket ut en kurs 
som svarer på utfordringene for norsk økonomi på kort 
og lang sikt. I revidert budsjett holder vi fast ved denne 
kursen som bidrar til å gjøre oss mer konkurransedyktig, 
ved å investere i rammebetingelser for bedrifter, for næ-
ringsliv, i samferdsel og i utdanning som også gjør at 
konkurransekraften vår blir bedre på lang sikt.

Presidenten: Det blir replikkordskifte. 

Jonas Gahr Støre (A) [11:03:20]: Jeg får nærmest 
daglig henvendelser fra bekymrede ordførere som for-
teller om sommerstengte lensmannskontorer, om et 
fraværende politi og uverdige køer: voldtektsofre, og 
andre, som må stå i kø for å anmelde saken, i kø for å få 
den etterforsket og i kø for å få den opp for retten. 

Summen av kø gir flere og flere kriminelle straffera-
batt. Og det er nødvendig å være tydelig fra denne taler-
stolen: Regjeringen har brutt det forliket om politire-
form som lå der. Den lukker øynene for den kritiske situ-
asjonen i en reform som har sporet av. I stedet fortsetter 

underfinansieringen av politidistriktene og reformen; 
det viser dette reviderte budsjettet. 

Den skakkjørte reformen er høyreregjeringen og 
statsministerens ansvar. Ser statsministeren at utviklin-
gen av denne reformen – underfinansieringen, for lite 
penger – er en av grunnene til at reformen går så dårlig? 
Hvorfor benytter ikke regjeringen det reviderte budsjet-
tet til å rydde opp?

Statsminister Erna Solberg [11:04:16]: Jeg hørte på 
morgenen i dag at Arbeiderpartiet ikke skulle være et 
slagordparti. Jeg er ikke helt sikker på om jeg synes det 
stemmer med den replikken jeg hørte nå. Det var i alle 
fall ikke en replikk som viser at man har gått inn og sett 
på hva vi faktisk foreslår i revidert nasjonalbudsjett. Vi 
foreslår å gi litt mer tid ved ikke å ta ut gevinstrealise-
ringer, så man beholder mer av det en vil ha inn, i bud-
sjettene til politidistriktene. Vi øker med 100 mill. kr i 
utgiftsløft for politiet. I tillegg styrker vi PST betydelig 
for å sikre at vi har virkemidler fremover, også for å be-
kjempe den typen kriminalitet som er en fare for sam-
funnssikkerheten. 

En av de største satsingene vi gjør i revidert nasjo-
nalbudsjett, er nettopp å gjøre Norge tryggere ved å sør-
ge for nye virkemidler, bedre økonomiske rammebe-
tingelser for politiet og mer utstyr fremover. Da er det 
rart å høre en replikk som tyder på at man ikke har lest 
dette i det hele tatt. 

Jonas Gahr Støre (A) [11:05:20]: La meg da ta et 
slagord fra trontaledebatten i fjor. Da sa statsmi-
nisteren: 

«Responstiden går ned, man kommer raskere 
ut. Folks oppfatning av at politiet er mer til stede, er 
sterkere enn tidligere.» 
Dette slagordet er langt fra virkeligheten. En rapport 

basert på en spørreundersøkelse om denne reformen 
blant over 3 000 politifolk er nedslående lesning. 80 pst. 
tror det forebyggende politiarbeidet blir enten dårligere 
eller likt som før, 80 pst. oppgir at beredskapen blir dår-
ligere eller lik som før, og 90 pst. oppgir at tilgjengelig-
heten for publikum til politiet er blitt dårligere eller lik 
som før. Nesten ingen av de spurte har tro på målet om 
et politi med tilnærmet like tjenester i hele landet. 

Står statsministeren ved sine ord om at responsti-
den går ned, og at oppfatningen om at politiet er mer til 
stede, gjør seg gjeldende blant folk?

Statsminister Erna Solberg [11:06:14]: Det er for-
skjell på slagord og sitater. Den undersøkelsen viste, og 
viser fortsatt, at folk opplever bedre tjenester fra politi-
et. Men så er det ingen tvil om at det er utfordringer i 
politiet, og at det er utfordringer i gjennomføringen av 
nærpolitireformen. Blant annet er den største utfor-
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dringen at sammensetningen av kriminaliteten har en-
dret seg betydelig, ikke nødvendigvis at den har endret 
seg så mye som vi tror ut fra statistikken, men at vi fak-
tisk har et politi som etterforsker det vi har sagt at de 
skal etterforske: det viktigste, det næreste – vold i nære 
relasjoner og overgrep mot barn. 

Jeg har opplevd et storting som gjentatte ganger har 
sagt at dette må vi gjøre mer med. Det gjør politiet nå. De 
bruker mye mer ressurser på at de har samordnet seg, et-
terforsker, sørger for at overgrep her hjemme stoppes, 
og at overgrep som bestilles ute, stoppes, og at folk 
fengsles. Det er en virkelig kvalitetsdel av reformen. Vi 
etterforsker det vi faktisk har prioritert, noe vi ikke gjor-
de før. 

Jonas Gahr Støre (A) [11:07:16]: Det er ikke virke-
ligheten der ute. Jeg har her en liste over 120 ordførere 
som tidlig i juni skrev brev til justisministeren, forelø-
pig uten svar, og gir uttrykk for uro over situasjonen. 
Heidi Granli, ordfører i Gol kommune, sier det tydelig: 
Vi mener justisministeren har gått bort fra forliket om 
politireformen slik det var tenkt. Vi er bekymret på veg-
ne av våre innbyggere. 

Hun beskriver for sin kommune redusert beredskap 
og færre politifolk på jobb for å trygge innbyggerne i 
Hallingdal. 

Og det vi hører når vi reiser rundt i Norge, er at flere 
og flere distrikter opplever å miste de politifolkene de tid-
ligere kunne stole på var tilgjengelige når skremmende si-
tuasjoner skjedde. Fra å ha politifolk de kjente, ansatt i 
distriktet, må de nå vente på politistyrker som kan ha 
svært lang reisevei, og som heller ikke har lokal kunnskap.

Mange lensmannskontorer står tomme, og rekrut-
teringen for å møte den nye typen kriminalitet krever 
investeringer. De investeringene har uteblitt år for år. 
Det er en kronisk underfinansiering. 

Forstår statsministeren disse ordførernes bekym-
ring for sine innbyggere?

Statsminister Erna Solberg [11:08:18]: Jeg forstår at 
det er bekymring for en endring som gjør at man ikke 
lenger kan gå på et lensmannskontor – som jo ikke et-
terforsket vold og overgrep i nære relasjoner, eller fant 
ut at det satt en overgriper i kjelleren og bestilte over-
grep fra andre steder, men at vi brukte ressursene på et 
kriminalitetsbilde som var litt, som jeg har sagt før, 
Egon Olsen-aktig. Man visste hvem det var, man så det, 
man hørte det, mens det nye kriminalitetsbildet er an-
nerledes. 

Jeg synes egentlig vi som politikere skal stå opp for 
et politi som gjør det vi har bedt dem om de siste fem–
seks årene: å sørge for at de prioriteringene som Stortin-
get har vært så tydelige på, vold og overgrep mot barn, 

faktisk prioriteres. Da samler vi ressurser, da bruker vi 
dem mer. 

Så har vi et mye mer mobilt politi, som reiser rundt 
og er mer til stede. Derfor har vi også sett forbedringer i 
responstiden. Men akkurat i omleggingen nå, den siste, 
når man flytter på alle stillingene, er det litt stopp i de 
forbedringene som har vært. Men jeg er helt sikker på at 
med noen få justeringer kommer denne reformen til å 
vise et kvalitetsløft for politiet. 

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [11:09:32]: Jeg synes det er 
uverdig at statsministeren, nok en representant fra et 
regjeringsparti, skyver vold og overgrep foran seg i ar-
gumentasjonen. Folk som bor rundt omkring i landet, 
opplever at politiet er mindre synlig, og at de ikke kom-
mer når det skjer alvorlige hendelser. Det er faktisk en 
trygghet som folk i Norge må kunne forvente å ha. 

I svar i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 
for i år skriver regjeringen – svart på hvitt – at antallet 
polititjenestemenn i operativ tjeneste i Norge i 2019 er 
færre enn i fjor. I Øst politidistrikt, f.eks., er det nærmere 
50 færre polititjenestemenn i operativ tjeneste i år enn i 
fjor. I Sør-Øst politidistrikt er det ca. 35 færre.

Folk forventer et tilstedeværende politi som stiller 
opp. Hvorfor går utviklingen i denne retningen?

Statsminister Erna Solberg [11:10:38]: Denne re-
gjeringen har bevilget nesten 4 mrd. kr mer til politiet. 
Vi har hatt en massiv økning i antallet både politistil-
linger og annet innenfor politiet. Men vi gjør også det 
som går på kvalitet i politireformen: samler ressurser, 
etterforsker mer, går i dybden på saker. 

Jeg synes det er et billig debattriks å si at et argument 
som handler om grunnlaget for de prioriteringene, 
nemlig etterforskning av vold og overgrep mot barn, er 
uverdig. Dette er jo sannheten på politikontorene. 
3 prosent av sakene som politiet har, bruker 30 pst. av 
etterforskningskapasiteten deres. Dette er de tunge 
overgrepssakene, de sakene som man må gå langt og 
grundig inn i, og de sakene som vi har sagt – og dette me-
ner jeg alle på Stortinget har sagt – at politiet skal priori-
tere. Det betyr at de gjør en reell prioritering.

Det er også mer politi ute og kjører enn det har vært 
på mange år. 

Men vi er i en omstilling, og da trengs det litt juste-
ringer.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [11:11:41]: Hvis det er mer 
politi ute og kjører enn på veldig mange år, er det litt 
spesielt at det siste som har blitt gjort fra politimeste-
rens side i Øst politidistrikt, er at han har fjernet den 
beredskapsinstruksen som har vært de siste ti årene, 
om at det skal være minimum fem patruljer hele tiden. 
Den instruksen er fjernet fordi den sier at man må bru-
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ke av overtidsbudsjettet for å oppfylle den. En har altså 
færre patruljer enn før.

For å sørge for å kunne ivareta også de viktige sakene 
knyttet til vold og overgrep må en ha både spesialister 
og et lokalt tilstedeværende politi. Det er den kombina-
sjonen en må ivareta. Da må en sørge for å redusere i Po-
litidirektoratet, som har est ut under dagens regjering, 
og sørge for å styrke politidistriktene og for å ha et mer 
tilstedeværende politi. Hvorfor går utviklingen fortsatt i 
feil retning, og hvorfor kommer det bare slagord tilbake 
fra statsministerens side?

Statsminister Erna Solberg [11:12:45]: I dette revi-
derte nasjonalbudsjettet legger vi inn mer penger til 
drift, investeringer og nye metoder i PST for å sikre oss 
når det gjelder disse viktige sakene. Det er gjort en tyde-
lig prioritering av politiet i revidert nasjonalbudsjett. 

Det er ikke alt som er perfekt. Det er områder ved 
politireformen som vi må se på. Det er også områder 
hvor vi avdekker mye større mørketall enn vi har hatt på 
kriminalitet tidligere. 

Alle politikamrene i Norge har fått mer penger un-
der denne regjeringen, alle har fått betydelig flere stillin-
ger under denne regjeringen. Men man bruker noe mer 
på etterforskningsdelen av de tunge sakene, for krimi-
naliteten skjer ikke nødvendigvis slik at man kan se den 
lokalt – det som en før kunne se på gaten, har flyttet seg 
til nettet. Det er en helt annen sfære å jobbe i i dag. Mye 
av utfordringene knyttet til ens egen personlige integri-
tet kommer ikke nødvendigvis gjennom det som skjer 
på gaten, men gjennom at noen stjeler ens identitet, ut-
gir seg for å være en annen og raner deg gjennom nettet. 
Det må vi ha mer kapasitet på.

Marit Arnstad (Sp) [11:14:02]: Ut ifra denne run-
den må vi konstatere at regjeringen overhodet ikke ser 
noen problemer med politireformen og ikke erkjenner 
at det er noen problemer knyttet til politireformen. 
Hvis det er slik, må det være fordi denne regjeringen 
mangler evnen til å lytte til hva som faktisk foregår 
både innad i politiet og ute blant folk. Det kan ikke gjel-
de bare politiet, for det har vi sett i vår. Det foregår en 
massiv sentralisering, og folk er svært bekymret. De er 
bekymret for ambulansetjenesten sin, som sentralise-
res innenfor de ulike helseforetakene. De er bekymret 
for sykehus. De er bekymret for høgskoler som kan bli 
lagt ned. De er bekymret for at det skal bli en ny sentra-
lisering innenfor domstolene, og de er bekymret for at 
nye kommuner og fylker skal slås sammen.

Kommunalministeren sa for et par uker siden at alle 
kommuner med under 5 000 innbyggere har ikke livets 
rett. De er for små. 

Hva er regjeringens mål når det gjelder kommune-
ne? Er det å slå alle kommuner med under 5 000 innbyg-
gere sammen fordi de ikke har livets rett?

Statsminister Erna Solberg [11:15:08]: Jeg har i to 
replikksvar svart at ikke alt er perfekt i nærpolitirefor-
men, og at det er behov for å se på sider av den, og ikke 
minst er det områder som må styrkes. Da kan man ikke 
slå fast at vi mener at det ikke er noe galt, og at det ikke 
er noe som skal justeres. Det blir, etter min mening, litt 
feilsitering av hva statsministeren faktisk har svart i to 
replikksvar.

Jeg mener at det er viktig at vi har kommuner som er 
i stand til å levere gode kjernetjenester til sine innbygge-
re. En av de største hovedutfordringene vi kommer til å 
ha fremover, vil være den demografiske endringen i Nor-
ge. Det er en nasjonal utfordring. Derfor har jeg oppfor-
dret til å få litt flere barn i dette landet. Den nasjonale ut-
fordringen kommer mye raskere i mange små distrikts-
kommuner, for det blir færre yrkesaktive og flere pensjo-
nister og eldre. Utgangspunktet for å kunne gi gode tje-
nester er at man må kunne levere effektive tjenester 
lokalt. Da er det en utfordring med en del av kommune-
strukturen, som vi ikke har hatt gode nok svar på gjen-
nom de løsningene vi så langt har hatt.

Audun Lysbakken (SV) [11:16:21]: Folk rister på 
hodet og ler av regjeringens jernbanereform, som har 
gitt 50 nye direktører til nå – og vi teller fortsatt – med 
tilhørende millionlønninger, men ikke det folk vil ha, 
nemlig raskere og oftere tog. 

Etter hvert begynner anbudene å bli gått etter i søm-
mene. Når det gjelder Sørlandsbanen, har det vist seg at 
de besparelsene som regjeringen har reklamert med, er 
tvilsomme. Nå begynner en også å se på anbudspakkene 
for Trøndelag og Nord-Norge, der SJ, Statens Järnvägar, 
kom ut i tet. Et regnestykke i Klassekampen i dag viser at 
staten faktisk vil tape på at ikke Vy, men SJ ble valgt. Gitt 
at Vy, ifølge Klassekampens oppslag i dag, hadde opp-
nådd også det som er under normal driftsmargin på 
jernbanestrekningene de opererer på i dag, ville selska-
pet ha tjent – direkte eller indirekte – nesten 200 mill. kr 
mer enn det en sparer på å velge SJ.

Hvorfor er regjeringen opptatt av å gi disse pengene 
til svenskene istedenfor å bruke dem selv?

Statsminister Erna Solberg [11:17:30]: I motset-
ning til representanten Lysbakken mener jeg at det vi 
nå har sett i forbindelse med anbudsutlysningen, er at 
det var helt riktig å gjøre dette – på samme måte som vi 
så det da vi gjorde det med Gjøvikbanen under 
Bondevik II-regjeringen, hvor man fikk flere avganger 
og bedre kvalitet. Den gangen vant NSB. Men de kunne, 
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fordi de var konkurranseutsatt, levere en tjeneste billi-
gere enn de gjorde da de var i en monopolsituasjon. 

Det de nå gjør, er årlig å realisere nesten 1 mrd. kr, 
som vi kan bruke til bedre kollektivtilbud i byene, høye-
re investeringer i jernbane eller annet som vi prioriterer, 
ved at vi sørger for at de har en god drift. Samtidig blir 
det flere avganger og bedre kvalitet – det blir altså bedre 
tjenester til innbyggerne. 

Dette er en suksesshistorie, hvor vi egentlig avslører 
at de åtte årene da rød-grønne politikere satte omstillin-
gen i jernbanen på vent, var åtte tapte år for å frigjøre 
penger til bedre investeringer i dette.

Audun Lysbakken (SV) [11:18:33]: Statsmi-
nisteren glemte alt det andre vi har fått med jernbane-
reformen. Det er så mange nye selskaper at det har blitt 
sammenliknet med et revynummer. Det er samlede 
kostnader på over 1 mrd. kr til omorganisering og 50 
nye direktører, hvorav mange hadde en tosifret pro-
sentvis lønnsvekst i fjor. Det hører vel også med i regne-
stykket.

Statsministeren svarte ikke på det jeg spurte om, 
nemlig klokskapen i å ha innrettet et system som gjør at 
en overhodet ikke tar hensyn til muligheten for at et 
statseid norsk selskap i sum vil kunne få inn mer penger 
til fellesskapet fordi overskuddet går til den norske sta-
ten istedenfor eventuelt å gå ut av landet, til enten kom-
mersielle eiere i utlandet eller til og med til den svenske 
staten.

Hvorfor synes regjeringen det er greit at et eventuelt 
overskudd i jernbanen skal gå til den svenske staten og 
ikke til den norske?

Statsminister Erna Solberg [11:19:30]: Det er ikke 
slik at NSB hadde gitt et overskudd på dem hvis ikke vi 
hadde hatt en konkurransesituasjon og de hadde vun-
net den konkurransen. Det er ikke sikkert Vy ville reali-
sert dette uten at det faktisk hadde vært en konkurran-
se. Det vi har sett, er at vi ikke har drevet godt nok. Det 
som disse anbudsgjennomgangene og resultatene viser, 
er at vi kan drive jernbanen billigere enn tidligere i 
Norge, og gi bedre kvalitet og et bedre tilbud til innbyg-
gerne. 

Jeg synes vi skal være ansvarlige overfor alle norske 
skattebetalere, som gjør at hver gang vi henter inn en 
skattekrone fra dem, så sier vi: Denne bruker vi på best 
mulig måte, for jeg vet at du kunne brukt den skattekro-
nen på noe som din familie hadde prioritert til andre 
ting. 

Det er noe av det vi får til når vi får et bedre tilbud til 
lavere pris.

Jeg har lyst å minne om at dette er et replikkordskif-
te, ikke en spørretime. Derfor svarer jeg på hele replik-
ken, ikke bare på spørsmålet, som i en spørretime.

Bjørnar Moxnes (R) [11:20:45]: Vi ser bunadsgeril-
jaen, bompengeopprør, kraftopprør mot eksportka-
bler, vindmølleprotester, distriktsopprør mot sentrali-
sering og et AAP-opprør. Det siste er fordi tusener av 
mennesker nå er i en helt uholdbar situasjon. Enkelte 
har fått beskjed om at de mister AAP nærmest over nat-
ten, helt uten forvarsel. De havner på sosialen når de 
skulle ha fått hjelp til å komme seg i arbeid i stedet – 
takket være regjeringens innstramminger i AAP-ord-
ningen.

Jeg lurer på hva Erna Solberg tenker om behovet for 
nødvendige endringer for å sikre at ingen mister retten 
til AAP før de er ferdig avklart til enten arbeid eller trygd.

Statsminister Erna Solberg [11:21:42]: AAP er en 
midlertidig ytelse som skal være der for at man skal bli 
ferdig avklart, og hvor man skal få hjelpetiltak. Den er-
statter ganske mange andre ytelser, som folk gikk imel-
lom. Den skal lage et mer ryddig system. Det som ble en 
utfordring med AAP, var at det til slutt ble et venterom 
hvor det ikke ble gjort avklaringer på en god nok måte. 
Derfor har vi brukt mer ressurser på avklaring, derfor 
sørger vi for at Nav skal følge de enkelte brukerne tette-
re opp, derfor har vi en rekke andre tiltak. I tillegg ser vi 
på andre ting. Vi har f.eks. gjort endringer i utdannings-
ordningene og når det gjelder kvalifiseringsstønad. Det 
betyr at personer som før har vært parkert på AAP, skal 
kunne bruke andre ordninger, for de er egentlig ikke sy-
ke, men har kanskje kompetanseutfordringer eller an-
dre utfordringer.

Vår målsetting er å sørge for at man blir ferdig med 
alle avklaringene i løpet av de tre årene man kan få AAP 
eller en utvidet ordning. Det etterslepet vi har på det, 
jobber vi nå med å få gjennomført.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Jonas Gahr Støre (A) [11:23:01]: Norge er på sitt 
beste når vi løser oppgaver og utfordringer sammen. 
Det skaper grunnlag for gode liv for folk flest i hele lan-
det. Det gir fellesskap som er sterke og forskjeller som er 
små. Den økonomiske politikken må bygge opp under 
de fellesskapsverdiene, sikre trygt arbeid for alle, sikre 
god velferd og trygghet for alle og ta hele landet i bruk. 
Det reviderte budsjettet fra høyreregjeringen som i dag 
er til debatt, bidrar ikke til det.

Det går bedre i norsk økonomi. Veksten har tatt seg 
opp, og flere er kommet i arbeid. Norsk økonomi er over 
tilbakeslaget oljeprisfallet ga. Det er bra, og det skyldes 
ikke minst lav rente over mange år og parter i arbeidsli-
vet som har tatt og tar stort ansvar. Men oppgangen som 
denne regjeringen kaller solid, er i virkeligheten skjør. 
Oppgangen synes å ha stabilisert seg på lave sysselset-
tingsnivåer. Den muligheten til å få flere i arbeid som 
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oppgangen skulle skape, synes å utebli. Fortsatt står 
mange uten jobb, og veksten kommer i bransjer som har 
mye innleie og få faste ansettelser. 

Oppgangen er heller ikke kjennetegnet av en om-
stilling til nye eksportnæringer og flere bein å stå på i 
norsk økonomi. Det investeres lite i ny næringsvirksom-
het tross rekordhøy oljepengebruk og store skattelettel-
ser, og de lave rentene har gitt en gjeldsbelastning for 
norske husholdninger som er høyere enn noen gang. En 
stor andel av husholdningene er nå sårbare for bortfall 
av inntekt eller økning i renta. Det er til bekymring.

Til slutt, og kanskje aller viktigst: Budsjettet gjør in-
genting og har ingen strategi eller retning for å redusere 
voksende forskjeller i vårt land. Tvert imot, den usosiale 
politikken med skattekutt til dem med mest fra før fort-
setter. Det er dobbelt ille at den urettferdige skattepoli-
tikken, hvor de aller rikeste hvert år får 8 mrd. kr i skatte-
kutt, går hånd i hånd med at den offentlige velferden 
strammes inn, sentraliseres og kommersialiseres, settes 
ut på anbud, privatiseres. De rike får mer og drar ifra, 
mens de med vanlige inntekter blir hengende etter.

Andre møter sykehus som må spare, mangel på fast-
leger, dyrere strøm, SFO og barnehager, pendlerfradrag 
som kuttes, eldreomsorg på anbud, lensmannskontorer 
som legges ned, og kommuner som de siste tre årene un-
der ett har sett null vekst i frie inntekter. Det er urettfer-
dig, og det øker forskjellene.

Et revidert budsjett skal være nettopp det, en revi-
sjon. Det er ikke vårt alternative budsjett vi nå reviderer, 
det er det budsjettet som flertallet vedtok i fjor, men selv 
i et revidert budsjett viser Arbeiderpartiet at det finnes 
et solidarisk alternativ som også kan komme til uttrykk 
midt i året. 

Arbeiderpartiet ønsker en omsorg som er best mu-
lig, ikke billigst mulig. Derfor styrker vi innholdet i el-
dreomsorgen med en satsing på 50 mill. kr, vi investerer 
i en helseteknologiordning for kommunene på 
50 mill. kr, og vi styrker arbeidet med å skape en heltids-
kultur i helse- og omsorgssektoren med 20 mill. kr.

Arbeiderpartiet satser på våre felles sykehus, ikke 
private løsninger og kommersialisering. Derfor øker vi 
sykehusbudsjettet med ytterligere 200 mill. kr. Mens 
regjeringens bidrag til politiet er å unnlate å kutte 
50 mill. kr, legger vi 50 mill. kr på toppen. 

Arbeiderpartiet satser på gode, tilgjengelige velferds-
tjenester for barn og unge, ikke behovsprøving og kon-
tantytelser. Derfor bevilger vi 0,5 mrd. kr mer til kommu-
nene, slik at de kan nærme seg målet om et måltid til alle 
skolebarn og gratis SFO for førsteklassinger. 

Arbeiderpartiet mener at jobbskaping i hele landet 
og klimapolitikk må gå hånd i hånd. Derfor bevilger vi 
125 mill. kr til regionale utviklingsmidler, 100 mill. kr til 
miljøteknologiordningen, og vi øker støtten til skipsin-

dustrien for å fornye skipsflåten mer med miljøvennlige 
skip. 

På område etter område tar vi parti for vanlige folk 
og gjør deres liv og hverdag bedre og enklere. Vi bevilger 
100 mill. kr slik at de som verken er avklart til uførhet el-
ler til jobb, får forlenget AAP fram til Nav har avklart per-
sonens arbeidsevne. Derfor tok vi initiativ til at en kost-
nadsreduksjon på rv. 3 og rv. 25 Ommangsvolden–
Grundset/Basthjørnet i Hedmark kommer bilistene til 
gode. Vi reduserer bompengeandelen med 150 mill. kr i 
dette reviderte budsjettet. Her kommer regjeringsparti-
ene med lovnader for framtiden. Arbeiderpartiet leverer 
pengene nå. 

Vi trenger sterkere fellesskap, mindre forskjeller og 
mer rettferdighet i Norge. Arbeiderpartiets forslag til re-
vidert statsbudsjett for 2019 tar oss i den retningen. 
Høyreregjeringens forslag gjør det ikke.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Trond Helleland (H) [11:28:04]: Jeg skjønner at re-
presentanten Støre er programforpliktet til å være kri-
tisk til regjeringens politikk, det er hans oppgave som 
opposisjonsleder. Men kritikken bør være konsekvent. 
Da revidert ble lagt fram, var Arbeiderpartiets kritikk 
14. mai at oljepengebruken var for høy, den kunne dri-
ve renten i været og sette sysselsettingen i fare. Så får vi 
svar fra professor Torsvik på NTNU som sier det er 
sannsynlig at Arbeiderpartiets budsjett er mer ekspan-
sivt enn regjeringens. Da jeg hørte innlegget som repre-
sentanten Støre holdt, som var en opplisting av påplus-
singsforslag som Arbeiderpartiet hadde på nær sagt alle 
samfunnsområder, er spørsmålet om representanten 
Støre fortsatt er bekymret for oljepengebruken når de 
presterer å bruke mer i sitt budsjett enn det regjeringen 
legger opp til.

Jonas Gahr Støre (A) [11:29:04]: Vi bruker ikke mer 
oljepenger enn regjeringen, men vi leverer en revisjon 
av regjeringens budsjett. Vi gjør det innenfor rammer 
der vi viser inndekning, og vi satser på områder som vi-
ser en annen retning midtveis i året. Denne regjeringen 
har hvert eneste år tydd til å bruke mer oljepenger, sam-
tidig som de gir varige kutt i statens inntekter i form av 
skattelettelser med en usosial profil. Det er nødvendig å 
rette opp, og det kan opposisjonen vise gjennom et bud-
sjett midtveis i året: bruke pengene på andre måter, sat-
se og vise at vi på et halvår kan stake ut en annen kurs. 
For øvrig påpekte en rekke økonomer da dette budsjet-
tet ble lagt fram, at det er påfallende at halvveis ut i året 
må regjeringen i sitt budsjett – det de har lagt fram og 
stemte for – ty til å bruke mer oljepenger. 

Budsjettet vi har, ligger der for landet. Det at det blir 
inntektsbortfall midtveis i året, er pga. et budsjett som 
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flertallet har vedtatt og tatt ansvaret for, og som vi må 
forholde oss til.

Sivert Bjørnstad (FrP) [11:30:12]: Representanten 
Støre er kjent for å holde seminarer, og ett av dem holdt 
han på onsdag. På dette seminaret uttalte han stolt at 
Arbeiderpartiet ikke var et slagordparti. Arbeiderparti-
et er ikke et parti som kommer med enkle slagord og re-
toriske utspill for utspillets del, sa han. 

Vel – da budsjettet vi diskuterer nå, ble lagt fram 
14. mai av regjeringen, var Jonas Gahr Støre samme dag, 
under to timer etter framleggelsen, ute hos NTB og sa: 

«Økt oljepengebruk kan få renten til å øke, noe 
som vil slå negativt ut for vanlige familier med 
boliglån og for bedrifter.»
I dag sitter vi med fasiten for Arbeiderpartiets opp-

legg. Ikke bare har de akseptert regjeringens oljepenge-
bruk, ikke bare har de adoptert den, men de har også ak-
selerert den. 

Hva er det som gjør at regjeringens 6,9 milliarder 
oljekroner fører til økt rente i mai, mens Arbeiderparti-
ets 7,1 milliarder oljekroner ikke gjør det i juni?

Jonas Gahr Støre (A) [11:31:15]: Regjeringens bud-
sjett midtveis i året gjør det nødvendig å hente de store 
summene for å unngå å ta kutt i sykehus og politi og yt-
terligere kutt når det gjelder den innstrammingspoli-
tikken regjeringen fører. Det vil være urimelig å vente at 
når det gjelder det budsjettet vi stemte imot, og som 
kommer i denne situasjonen midtveis i året, skal oppo-
sisjonen komme til unnsetning med å foreta de riktige 
kuttene på viktige velferdsområder. Skulle vi overtatt 
ansvaret i dag, måtte vi gjøre det på budsjettet som er 
vedtatt. Vi har gjort de opprettingene vi mente var nød-
vendig. Så måtte oljepengebruken komme under kon-
troll over tid, og det gjør man ikke fra ett år til et annet. 

Abid Q. Raja (V) [11:32:06]: Arbeiderpartiet går inn 
for å spare 3,7 mill. kr og avlyse jernbanereformen. Det 
skjer bare dager etter at det er blitt kjent at både Vy og 
SJ i konkurranse om togdrift i Midt-Norge og Nord-
Norge la inn anbud som vil gjøre tilbudet bedre for de 
reisende, samtidig som statens kostnader reduseres 
kraftig – faktisk opp mot 0,5 mrd. kr i året, langt mer 
enn Arbeiderpartiet vil spare på å avlyse reformen.

Spørsmålet vil da være: Hvorfor går Arbeiderpartiet 
imot å spare 0,5 mrd. kr, som kan brukes til å forbedre 
infrastrukturen på jernbanen, når det samtidig gir bedre 
tilbud til de reisende?

Jonas Gahr Støre (A) [11:32:45]: Sånn er det når 
man har et nærsynt syn på store reformer i samfunnet. 
En million her og en million der, summen er hva vi spa-
rer inn, se hvor flott det er! Hvor tar de jernbane-

sektoren? Statsråden må ha med huskelapp i Stortinget 
for å huske hvilke selskaper som er opprettet. Det er di-
rektør etter direktør med millionlønninger og et kon-
kurrerende jernbanesystem i det lille landet Norge, 
som skal se jernbane og transport i sammenheng med 
hele transportutfordringen, med infrastruktur, hva vi 
gjør på veier, jernbane og langs sjøen. Den reformen 
har en gal retning. Satsingen på jernbanen startet i vår 
regjeringstid. Det er blitt bevilget mer til jernbanen i 
denne regjeringstiden, det er vi for – vi har stemt for 
det. Men den reformen vil vi vri over i en annen ret-
ning, hvor vi får en samlet retning, hvor vi får noen som 
er ansvarlig for kursen for norsk jernbanepolitikk. Det 
har vi ikke med den oppsplittingen og kommersialise-
ringen vi har sett i dag, og som vil føre til at det kanskje 
ikke er norske jernbaneselskaper som styrer noen jern-
banestrekninger om noen år, om denne politikken fort-
setter.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [11:33:56]: Fordelings-
utvalget, ved Statistisk sentralbyrå, har påpekt hvor 
viktig barnetrygden er for å redusere økonomiske for-
skjeller og redusere antallet barn som lever i fattige fa-
milier. Ja, den omtales som et av de mest treffsikre tilta-
kene mot barnefattigdom. Barnetrygden er en ordning 
som gjelder for alle, uavhengig av inntekt. Det er en uni-
versell ordning, som ikke er stigmatiserende for dem 
som trenger den aller mest.

Denne regjeringen har prioritert økt barnetrygd for 
2019 og har ambisjon om å øke den ytterligere. Som et 
parti som er opptatt av å jevne ut forskjeller og redusere 
antallet barn som vokser opp i fattige familier – hvorfor 
velger ikke Arbeiderpartiet å prioritere tiltak som en vet 
virker?

Jonas Gahr Støre (A) [11:34:41]: Arbeiderpartiet er 
veldig for barnetrygden. Den er det viktig å slå ring 
rundt. Så må vi diskutere strategisk: Er det beste for å nå 
familier, for å rette opp forskjeller som skjer i tidlige år, 
å spre økt barnetrygd med noen beløp i året til alle 
mødre som har barn i barnetrygdalder? Er det den bes-
te strategien? Eller er det å satse på bedre skolefritids-
ordning, skolemat for alle, rimeligere barnehager, rime-
ligere oppvekst og bedre fritidstilbud, som gjør at både 
mødre og fedre i lavinntektsfamilier kan jobbe og øke 
inntektene, og som sikrer at barn ikke må gå hjem fra 
skolefritidsordningen fordi de ikke har råd?

Vi mener at det siste kan være den beste ordningen 
– å bruke velferdssamfunnets muligheter til å gi tilbud 
til alle, bringe oss sammen på felles arenaer. Vi tror det 
er mer treffsikkert enn å spre disse pengene ut, slik regje-
ringen har foreslått.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 
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Trond Helleland (H) [11:36:00]: Det går bra med 
Norge. Økonomien er sterk og stabil. Ledigheten er den 
laveste på ti år. Samtidig går veksten opp. Jobber skapes, 
og flere kvalifiseres til jobb. I klasserommene er det mer 
ro. Elevene lærer mer, og flere gjennomfører videregå-
ende skole. Stadig flere flyktninger kommer over i ar-
beid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.

Regjeringens politikk svarer på utfordringer folk 
møter i sin hverdag, og Norge forberedes på framtiden. 
Bare de siste tre årene er det blitt 109 000 flere sysselsat-
te. Tre av fire jobber skapes nå i privat sektor. Bedrifte-
nes konkurranseevne er betydelig styrket, bl.a. som føl-
ge av svakere krone, lavere skatter og ansvarlige lønns-
oppgjør. Over hele landet er bedriftene nå preget av op-
timisme og investeringsvilje. Veksten i sysselsetting er 
aller størst i Distrikts-Norge. Det burde særlig Senterpar-
tiet merke seg.

Tidligere var arbeidsledigheten høy, og distriktene 
lå i oljeskyggen. Vi er nå i en situasjon der det mangler 
arbeidskraft, ikke jobber. Det vil regjeringen utnytte ved 
å få flere av dem som står utenfor arbeidslivet, inn i jobb. 
Dette er prioritert fra regjeringens side, fordi flere i jobb 
styrker velferden.

Når vi snakker om forskjeller i samfunnet, er det 
viktig å huske at den største forskjellen er mellom dem 
som har en jobb å gå til, og dem som ikke har det. Å sør-
ge for at flere av dem som står utenfor, flere av dem som 
ikke har en jobb å gå til, flere av dem som i dag er passive 
mottakere, kommer seg inn i arbeidslivet, er også den 
største innsatsen vi kan gjøre mot store forskjeller i sam-
funnet. Derfor er det gledelig at andelen yrkesaktive på 
helserelaterte ytelser har gått ned hvert år siden 2010. 
Inkluderingsdugnaden er et tiltak nettopp for å benytte 
kompetansen til dem som til nå ikke har fått mulighe-
ten til å bevise hva de kan. Vårt mål er at ingen ufrivillig 
skal stå utenfor arbeidsmarkedet.

Listen over eksempler på at politikken vår fungerer, 
er lang. For første gang på mange år øker sysselsettings-
andelen. Vi ser også at arbeidsgivere i større grad enn før 
rekrutterer arbeidskraft fra den innenlandske arbeids-
styrken, der de før gjerne rekrutterte fra utlandet.

Politikken som vår regjering fører, bidrar til omstil-
ling og vekst i norsk økonomi. Vi legger til rette for det 
grønne skiftet gjennom en offensiv klimapolitikk for en 
økologisk bærekraft, fordi kommende generasjoner skal 
ha like gode muligheter som oss. Særlig ser vi en positiv 
utvikling i det internasjonale klimasamarbeidet. Utslip-
pene i EUs kvotemarked falt med 4 pst. i fjor. Halvparten 
av Norges utslipp er knyttet opp mot EUs kvotemarked. 
Det er et paradoks at SV sier nei til verdens mest effekti-
ve klimasamarbeid.

Regjeringen leverer et budsjett som styrker velferds-
samfunnets bærekraft, både den økologiske, den sosiale 

og den økonomiske. Sagt på en annen måte: Høyre og 
regjeringspartiene leverer på det vi lovet – virkelige løs-
ninger på virkelige problemer for virkelige mennesker.

Vi er nå fire partier i regjering, etter Kristelig Folke-
partis inntreden i januar. Men selv om utvidelsen er ny, 
har samarbeidet mellom de fire partiene vart lenge. 
Gjennom snart seks år har vi kommet til enighet om 
tolv budsjetter. Det sier litt om hvor stabilt dette samar-
beidet faktisk er.

Nøkkelen ligger i evnen til kompromiss. I en tid da 
debattene polariseres, hvor vi i andre land ser hardere 
fronter mellom politiske venner så vel som motstande-
re, er viljen og evnen til kompromiss ikke lenger en selv-
følge. Det er bare å se over dammen til Storbritannia. 
Manglende vilje til kompromiss, både internt og mel-
lom de store partiene, er mye av grunnen til at landet be-
finner seg i den situasjonen det nå befinner seg i.

Men selv om vi på tvers av blokkene klarer å komme 
til enighet om de virkelig store sakene, skulle det – i lys 
av de fire borgerlige partienes tolv budsjettenigheter – 
ha vært interessant å se hvordan kaoskoalisjonen på 
norsk venstreside vil opptre, med fem partier som peker 
i minst fem ulike retninger. Hvordan skulle de ha klart å 
peke ut en felles retning for landet?

SV vil legge ned oljenæringen, men vil bruke milliar-
der mer på velferdstiltak. Rødt vil ta inn 200 000 migran-
ter på ti år. Miljøpartiet De Grønne vil bevare ulven, og 
Senterpartiet har nullvisjon for ulv, og ellers vil de ta 
Norge ut av EØS. Midt oppi dette kaoset av motstriden-
de interesser står Arbeiderpartiet og svaier i vinden.

Regjeringen har levert et revidert budsjett som viser 
at det går bra i landet. Alle bekymringsmeldinger som er 
i denne salen, befinner seg ikke ute i den virkelige ver-
den. Der har folk jobb, der er de fornøyde, og de støtter 
opp om den politikken regjeringen fører.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Fredric Holen Bjørdal (A) [11:41:15]: Det er jo ikkje 
unaturleg at det er diskusjon mellom enkeltparti i ei re-
gjering. Det som er interessant, er at representanten 
Helleland har gjort det ganske krystallklart at det skal 
skje internt. Overfor Dagens Næringsliv tidlegare i år 
fortalde han at han har meisla ut køyrereglar som skal 
hindre krangel i regjeringa, bl.a. at det ikkje skal diskute-
rast eksternt eller skytast mot andre regjeringsparti. 

Etter det siste halvåret med open konflikt og krangel 
i regjeringa om asyl og innvandring, klima, abort, bio-
teknologi og bistand, Venstre mot Framstegspartiet, 
Venstre mot Kristeleg Folkeparti, Kristeleg Folkeparti 
mot Framstegspartiet, alle mot alle – korleis synest ei-
gentleg representanten Helleland at desse køyrereglane 
hans har fungert så langt?
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Trond Helleland (H) [11:42:01]: Det er veldig hyg-
gelig å få æren for kjøreregler, særlig hvis de fungerer 
optimalt. Men det var fire partier som sammen laget 
kjøreregler, og jeg kan forsikre representanten om at 
det er mange debatter vi tar internt. Noen av dem kom-
mer ut i offentligheten, og det synes jeg egentlig er greit 
så lenge regjeringen leverer på det viktige, nemlig å sik-
re sysselsetting, sikre en bedre skole og gi folk et helse-
tilbud. Regjeringen har, som jeg sa, vist gjennom seks 
år, gjennom tolv budsjetter, nå med alle fire partiene 
inne, at vi kan stå sammen om de viktigste grepene. 

Det er kanskje litt uvant for Arbeiderpartiet at de-
batter kommer ut i offentligheten, men jeg har litt følel-
sen av at også Arbeiderpartiet, som ett parti, har klart å 
komme i den situasjonen at de stadig er uenige om ting 
og tar debattene i det offentlige rom.

Marit Arnstad (Sp) [11:43:10]: Representanten 
Helleland sa at høyreregjeringen løser «virkelige 
problemer». Da lurer jeg på hva høyreregjeringen 
mener med ikke-virkelige problemer. Det hadde det 
vært interessant å få en utredning om. 

Dette har jo vært en vår i sentraliseringens navn. Det 
er svært mange rundt omkring i landet som er bekymret 
for beredskapen og ikke minst for ambulansetjenesten 
sin. En underfinansiert og forhastet høyskolereform har 
ført til diskusjoner om sentralisering av studiesteder. 
Domstolene står overfor en sentralisering, og også kom-
munene, skal vi tro kommunalministeren. Samtidig 
skaper denne utviklingen stadig sterke reaksjoner. Det 
var 10 000 utenfor Stortinget i januar som demonstrerte 
mot en håpløs rovviltpolitikk fra Høyre og Fremskritts-
partiet der de ikke forstår situasjonen i beitenæringen. 
Det var 7 000 som demonstrerte i Namsos mot å legge 
ned studiestedet i Namsos. Det har blitt opprettet en bu-
nadsgerilja som sier nokså tydelig fra til regjeringen. 

Er dette et reelt og et virkelig problem, eller er det et 
uvirkelig problem?

Trond Helleland (H) [11:44:19]: Når det gjelder fø-
deavdelinger, mener jeg å huske at det var en tidligere 
partileder i Senterpartiet som hadde et ganske sterkt 
temperament når det skulle legges ned. Hun hadde 
gjort det hun kunne, sa hun, men hun nådde ikke fram i 
regjeringen. 

Denne regjeringen har ikke lagt ned fødeavdelinger, 
men det er trusler, eller påstander, om at det skal skje, 
som er realiteten. Den forrige regjeringen la ned flere 
lokalsykehus og flere fødeavdelinger. Da reagerte Sen-
terpartiet, naturlig nok, men de fikk altså ikke gjennom-
slag da de satte seg ned ved bordet med Jens Stoltenberg, 
Jonas Gahr Støre og andre. 

Så jeg vet ikke om det faktisk er sånn at det reelle 
problemet er at den forrige regjeringen tok flere grep i 

helsesektoren som var sentraliserende, enn det denne 
regjeringen har gjort. 

Freddy André Øvstegård (SV) [11:45:29]: Klimakri-
sen er en trussel som krever en massiv samfunns-
endring, både for å ha noe å leve av og ikke minst noe å 
leve på. Under denne regjeringen fortsetter altså klima-
gassutslippene å øke, og oljeavhengigheten er like stor i 
norsk økonomi nå som da regjeringen tiltrådte for seks 
år siden. Attpåtil har regjeringen feiret rekord i nye olje-
lisenser, samtidig som 40 000 ungdommer streiker for 
en annen framtid. 

Vi ligger svært sårbart til i den store omstillingen 
verden er på vei inn i. Det bør bekymre det såkalte næ-
ringspartiet Høyre, men tvert imot er det full gass for 
mer oljeaktivitet og full gass i forskning på fossil energi, 
og klimarisikoen lukker Høyre glatt øynene for. Det er 
en uansvarlig økonomisk politikk, så jeg må spørre: Har 
det vært begravelse for det såkalte næringspartiet Høyre 
uten at resten av oss ble invitert?

Trond Helleland (H) [11:46:31]: Jeg brukte ganske 
store deler av innlegget mitt på å snakke om sysselset-
tingsveksten, at sysselsettingsandelen går opp, og jeg 
brukte også ganske mye tid på klimautfordringene og 
på at vi er midt oppe i en grønn omstilling. Men i mot-
setning til SV, som ønsker å rive grunnlaget vekk for 
velferdsstaten, velferdssamfunnet, ved å kutte vår desi-
dert mest lønnsomme virksomhet, nemlig olje- og gass-
industrien, ønsker vi å bruke inntektene denne indus-
trien har generert, og som gir oss et pensjonsfond, som 
gir oss løpende inntekter, og som gir oss muligheten til 
å skape en grønn omstilling, satse på og utvikle hav-
vind, satse på fornybar energi. SV vil jo fjerne grunnla-
get for å kunne skape denne omstillingen ved å fjerne 
oljevirksomheten så fort de bare kan, og jeg tror ikke de 
kommer til å nå gjennom hos Arbeiderpartiet. Det er 
mulig Arbeiderpartiet har begynt å vakle litt de også, 
men foreløpig tror jeg ikke SV når igjennom med sin 
urealistiske politikk.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Hans Andreas Limi (FrP) [11:47:58]: Stortingets 
budsjettdebatter dreier seg gjerne om vekst i offentlige 
utgifter og prioritering av gode formål innenfor budsj-
ettrammene. Enda viktigere for både fremtidig velferd 
og den enkelte og familiens velferd er at vi sørger for 
vekst i privat sektor. Det er privat sektor og entrepre-
nørskap over hele landet som sikrer fundamentet for 
vår velferd, og som bidrar til at vi tar hele landet i bruk, 
både til næring og til boområder. Norske distrikter dri-
ves ikke av offentlige subsidier og statlige arbeidsplas-
ser, men av en sterk og dynamisk privat sektor. Lavere 
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skatter betyr at mer av bedriftens overskudd kan bru-
kes til innovasjon og nye arbeidsplasser i den enkelte 
bedrift. Flere bedrifter og nye arbeidsplasser gjør at fle-
re får mulighet til å leve av egen inntekt, og lavere skatt 
for folk flest gir bedre velferd og økonomisk trygghet 
for den enkelte og for familiene.

Revidert budsjett bekrefter at regjeringens politikk 
for verdiskaping virker. Bare i første kvartal i år ble det 
etablert 19 000 nye bedrifter i Norge. Ikke alle overlever, 
og nettopp derfor må det hele tiden stimuleres til nyeta-
bleringer. Den registrerte ledigheten har ikke vært lave-
re på ti år. Andelen av befolkningen som jobber, øker, og 
de nye arbeidsplassene blir skapt i privat sektor. Vi skal 
fortsette arbeidet med å styrke betingelsene for små og 
mellomstore bedrifter i Norge, med færre reguleringer 
og å tilrettelegge for at mer av bedriftenes verdiskaping 
går til å sikre arbeidsplasser og skape nye.

Skal vi opprettholde bærekraftige velferdsordnin-
ger i fremtiden, må vi også ha en streng og kontrollert 
innvandringspolitikk, og vi må ha god integrering for 
dem som får gyldig opphold. God integrering avhenger 
av aktiv deltakelse i det norske arbeidslivet og i det nor-
ske samfunnet. Nå har vi kontroll på innvandringen og 
de laveste asylankomstene på 20 år. Vi kan bruke ressur-
sene på integrering av dem som allerede har kommet og 
fått gyldig opphold. Nå ser vi også de positive resultate-
ne ved at bosatte flyktninger kommer raskere i jobb og 
ut i utdanning.

Valgfrihet er viktig, også for de eldre. I Danmark kan 
nesten hele befolkningen fritt velge hvem som skal 
pleie, stelle og gi helsehjelp når man blir gammel. I Sve-
rige er det over 50 pst. som har den samme valgfriheten, 
mens det i Norge er kun 5 pst. som har denne mulighe-
ten, og selv denne lille valgfriheten vil venstresiden, in-
klusive Arbeiderpartiet, fjerne. Denne marginale mulig-
heten vi så langt har til å påvirke vår alderdom, vil altså 
venstresiden fjerne.

Fremskrittspartiet vil at også eldre skal få bestemme 
mer i eget liv og få den valgfriheten som alle andre voks-
ne mennesker har. Derfor vil Fremskrittspartiet og re-
gjeringen at langt flere skal få fritt brukervalg innen 
hjemmetjenestene. Fremskrittspartiet vil bruke alle 
gode krefter i offentlig og privat sektor for å skape en 
bedre eldreomsorg. Eldreomsorgen handler ikke om 
antall kommunalt ansatte, men om verdighet, valgfrihet 
og nok kapasitet til å hjelpe dem som har reelle behov.

Siden 2013 har vi bygget og utviklet landet med et 
effektivt samferdselsnett. Statlige bidrag til investering 
og utvikling av infrastruktur har økt med 75 pst. siden 
2013, vedlikeholdsetterslepet reduseres, og vi har eta-
blert Nye Veier – det siste til sterke protester fra opposi-
sjonen. Nå ser vi de gode resultatene. Veiselskapet byg-
ger ut nye hovedveier i høyt tempo og med vesentlig la-

vere kostnader enn før. Det viser at konkurranse virker 
og gir bedre og billigere løsninger. Nye Veier ligger an til 
å spare 20 mrd. kr på sin portefølje, samtidig som vi får 
raskere utbygging. Dette sparer bilistene for betydelige 
beløp. Bygging av fullverdige motorveier er bra for sam-
funnsøkonomien, bra for trafikantene og viktig for tra-
fikksikkerheten. Det gjelder også gjennomføringen av 
ny E18 gjennom Asker og Bærum.

Jernbanereformen handler om å gi togkundene et 
bedre og mer tilpasset tilbud og å få mer togtransport 
for pengene som bevilges. Så langt viser bruk av konkur-
ranse formidable resultater. Mer enn 8 mrd. kr av skatte-
betalernes penger kan spares, og vi får et bedre tilbud. 
Historien har vist at det å erstatte monopol med fri kon-
kurranse gir nettopp et bedre og rimeligere tilbud for 
kundene. Dessverre er det fortsatt noen, bl.a. i opposi-
sjonen, som forsvarer monopolene, og som vil ofre for-
brukerne for dyr og dårlig ideologisk drift.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Rigmor Aasrud (A) [11:53:10]: De fleste politiske 
partier har hatt landsmøter nå i vår, og det har vært in-
teressant å se hva som har kommet i fokus, og som par-
tiene har ønsket å fokusere på etter landsmøtene sine. 
Det har ikke vært til å unngå at forslaget til den nå abdi-
serte opprørslederen i Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen, 
om å bruke 100 mrd. kr til å redusere bompengeutgifte-
ne, har vært mye omtalt. Da er det interessant å spørre 
representanten Limi: Hvorfor stemmer man imot å 
bruke 150 mill. kr på å redusere bompengebelastnin-
gen på et prosjekt i Hedmark som nå har 90 pst. bom-
pengeandel? Hadde ikke det vært en god start på de 
100 mrd. kr som skal brukes?

Hans Andreas Limi (FrP) [11:53:59]: Det er fordi vi 
mener at 200 mill. kr, som er vårt forslag, er en mye 
bedre start. Vi skal gjøre det vi kan for å redusere bom-
pengebelastningen, og vi har forhandlinger for nettopp 
å få til gode resultater. Det er jo slik at landsmøtene i 
alle partiene vedtar både partiprogram og resolusjoner, 
og vi bruker våre vedtak til å påvirke politikken i vår 
retning. Men i revidert nasjonalbudsjett er det altså 
200 mill. kr som skal brukes til å redusere bilistenes be-
taling i de konkrete prosjektene som representanten 
nevnte.

Rigmor Aasrud (A) [11:54:37]: Det er interessant, 
det representanten Limi nå opplyser om, for det er van-
skelig å se at det ligger noen bevilgning i revidert nasjo-
nalbudsjett på 200 mill. kr. Jeg har sett at representan-
ter for Fremskrittspartiet sier at det nå bevilges 
200 mill. kr til prosjektet. Kan da representanten Limi 
forklare meg hvordan disse pengene er bevilget?
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Hans Andreas Limi (FrP) [11:55:01]: Det er slik at vi 
i regjeringsplattformen har fått gjennomslag for at de 
besparelsene som oppnås i utbygging av veiprosjekter i 
Norge, skal komme bilistene til gode. I de prosjektene 
som nevnes, er det Nye Veier som oppnår store bespa-
relser, og som da selvfølgelig kan omdisponere sine 
midler, slik at man også bidrar til reduserte bompenger 
samtidig som man også klarer å frigjøre midler til å byg-
ge enda mer vei. Da oppnår man begge deler, noe som 
er en stor fordel for bilistene i Norge.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [11:55:49]: På grunn 
av uvanlig høye strømpriser i vinter tjener Statkraft 
mye penger. De har tjent masse penger, og regjeringen 
har i sitt reviderte nasjonalbudsjett sett at man kan ta 
et ekstra stort utbytte av Statkraft, fordi norske forbru-
kere har betalt inn mye, og regjeringen tar inn pengene. 

Da hadde vi i Senterpartiet trodd – i hvert fall hvis vi 
tenker på hvordan Fremskrittspartiet var for en fire–fem 
år siden, eller før de kom i regjering – at de ville vært litt 
bekymret for dem som faktisk har betalt regningen. 
Men nei, det er de ikke, for Fremskrittspartiet har jo økt 
elavgiftene med over 30 pst. siden de kom inn i regje-
ring. Over 30 pst. har strømavgiftene i Norge økt med fi-
nansminister Siv Jensen. Vi hadde trodd, når de fikk et så 
stort ekstraordinært utbytte, at kanskje Fremskrittspar-
tiet for en gang skyld skulle være litt bekymret for dem 
som skal betale regningen, men nei.

Da er mitt spørsmål til Hans Andreas Limi: Hvorfor 
ser ikke Fremskrittspartiet at det hadde vært klokt å 
bruke de ekstraordinære utbyttene til å senke avgiftene, 
sånn at folk flest fikk litt lavere strømregning, ikke de 
skyhøye regningene som de er vant til nå?

Hans Andreas Limi (FrP) [11:56:52]: Det siste året 
Senterpartiet satt i regjering, økte man elavgiftene. I år 
går elavgiften ned. Vi har vært gjennom en periode med 
høye strømpriser. Det har blitt kompensert ved en ek-
straordinær økning i bostøtten. Så vi prøver å ta hensyn 
til det som oppstår i et marked, og at det kan bli store 
utslag, men vi vet også at i et energimarked vil man i 
noen perioder ha høye priser og i andre perioder lave 
priser. Vi har gjennomgående hatt lave strømpriser 
over en lang periode.

I den situasjonen som vi var i i vinter, hadde vi for-
delen av at vi kunne importere strøm både fra Europa og 
fra Norden, slik at man bidro til å kompensere den situa-
sjonen som var og stabilisere prisene, som nå er på vei 
ned.

Solfrid Lerbrekk (SV) [11:58:05]: Regjeringa har 
stramma kraftig inn i arbeidsavklaringspengane. Det er 
sånn at om ein har ein sjukdom som varar lenge før ein 
heilt veit korleis det går når det har stabilisert seg, får 

ein i dag ikkje arbeidsavklaringspengar i meir enn tre 
år, uansett. Fleire typar sjukdomar tek det lang tid å få 
diagnose på. Det kan ta opptil åtte år på nokre sjuk-
domar. Har ein kome i denne situasjonen, er ein despe-
rat etter å få det til å gå rundt. Ein gjer det ein må for å 
tilfredsstilla Nav sine reglar før ein får sosialhjelp.

Meiner representanten det er rett at desse folka må 
bruka opp konfirmasjonspengane til ungane sine før 
dei kan få sosialhjelp?

Hans Andreas Limi (FrP) [11:59:02]: Ordningen 
med arbeidsavklaringspenger har aldri vært ment å 
være en permanent ordning. Det er en avgrenset ord-
ning for en kort periode. Slik har det alltid vært. Så har 
ordningen sklidd ut, og det har vært helt nødvendig å 
gjøre endringer, slik jeg også registrerer at andre partier 
har diskutert, og å sette noen krav til en raskere avkla-
ring i løpet av den perioden man får arbeidsavklarings-
penger, men også tilrettelegge for at det er andre ytelser 
som da skal overta når man ikke lenger har rett til å gå 
på denne ordningen.

Vi har også bidratt til at Nav skal klare å håndtere 
dem som er i en vanskelig situasjon, ved at vi har styrket 
saksbehandlerkapasiteten i Nav, fordi begrensningene 
der har vært en utfordring. Jeg håper det vil bidra til at vi 
får en ryddig og ordentlig behandling av dem som er i en 
utsatt og vanskelig situasjon.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 

Marit Arnstad (Sp) [12:00:26]: Revidert nasjonal-
budsjett markerer jo et slags punktum for vårsesjonen i 
Stortinget. Hvis jeg skal gi en liten kred til regjeringen, 
så er det at jeg i år, i motsetning til tidligere år, synes at 
denne saken nærmer seg nettopp det den bør være – en 
revidering av statsbudsjettet. 

Vår finanspolitiske talsmann har redegjort for en 
rekke ting knyttet til Senterpartiets opplegg, og jeg har 
lyst til å komme inn på tre områder som vi har valgt å 
prioritere i dette reviderte nasjonalbudsjettet. 

Det ene er det som angår beredskap og bevilgninge-
ne knyttet til ambulanse og andre beredskapsformål. 
Det er en stor uro rundt i landet, kanskje særlig på am-
bulansesida, fordi helseforetakene lager nye strategiske 
planer, der de også velger både å fjerne ambulanser, om-
gjøre døgnambulanser til dagambulanser og redusere 
antallet ambulanser. Det er en utfordring som svært 
mange er opptatt av, og det å styrke den beredskapen 
økonomisk er viktig. 

Også på beredskapssida når det gjelder brann og 
redning, som jo er et kommunalt ansvar, og som kanskje 
er den beredskapen som føles nærmest oss, er det en be-
kymring for hva som skjer i tida framover. Det er et om-
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råde som fortjener økt oppmerksomhet økonomisk 
også fra statens side. 

Vi legger inn midler på flere områder når det gjelder 
beredskap, men vi legger også inn midler som kan bidra 
til å hindre sentralisering på en rekke områder. La meg 
nevne særlig to. 

Det ene er domstolene i Norge. Det er ingen tvil om 
at regjeringen er i gang med å planlegge en såkalt reform 
i domstolene som kan bidra til en betydelig sentralise-
ring. Det er bekymringsfullt, og det er også helt unød-
vendig. Domstolene har mange utfordringer. Noen av 
dem er et resultat av at man får en slags irregularitet i 
straffesakskjeden, mellom politiet og domstolene, fordi 
man har gjennomført så mange endringer i politiet, og 
noen av endringene i domstolene er knyttet til at de er 
underfinansiert, ikke minst når det gjelder spørsmålet 
om å få mer digitalisering til domstolene. Derfor legger 
Senterpartiet også inn midler til domstolene, og vi me-
ner at det vil være veldig uheldig om en mener at svaret 
på framtidas domstoler er at en nok en gang skal gjen-
nomføre en strukturreform. 

Det samme gjør Senterpartiet når det gjelder høy-
skolesektoren. Vi mener at den reformen som ble gjen-
nomført i 2015, var underfinansiert og forhastet, og de 
diskusjonene vi nå ser om sentralisering, er en ren kon-
sekvens av det. For å unngå en storstilt sentralisering 
innenfor høyere utdanning og de nye universitetene er 
det nødvendig å rette opp i den skjeve finansieringen, og 
til det foreslår Senterpartiet også midler. 

I tillegg foreslår vi en fullfinansiering av beman-
ningsnormen i barnehage. Det mener vi vil være svært 
viktig for en reform som skal gjennomføres fra høsten 
av, og der aktørene i barnehagene er svært bekymret, 
ikke minst for hvordan de små private barnehagene skal 
klare overgangen til bemanningsnormen. 

Som siste sak i vårsesjonen oppsummerer også revi-
dert nasjonalbudsjett mye av det vi har jobbet med i lø-
pet av våren. 

Denne våren fikk vi en flertallsregjering, og avstem-
ningene i Stortinget er litt mer forutsigbare enn de har 
vært. Men debattene ute blant folk er like sterke, og det 
er interessant å se to trekk ved regjeringen i så måte. Det 
ene er at de av og til lar seg bevege, også som flertallsre-
gjering, av det. De slo delvis retrett når det gjaldt Veteri-
nærinstituttet, og de har utsatt spørsmålet om å gjøre 
noe med sykehuset i Kristiansund. 

Samtidig ser vi at flertallsregjeringen slår sprekker. 
Det mest tydelige eksemplet på det er kanskje de nye 
forhandlingene om bompenger som regjeringspartiene 
nå skal igjennom, seks måneder etter at de har forhand-
let ferdig en regjeringsplattform. 

Våren har vært preget av folkelig opprør rundt om-
kring i landet. Jeg har nevnt at i forbindelse med Nord 

universitets forslag om sentralisering møtte 7 000 opp i 
Namsos. I januar demonstrerte 10 000 utenfor Stortin-
get. Bunadsgeriljaen har etablert seg kraftfullt som en 
røst mot nedlegging av sykehus og ambulansebered-
skap. Det er bra at vi får denne typen reaksjoner og klare 
korrektiv til regjeringens store tro på sentralisering på 
område etter område.

M a g n e  R o m m e t v e i t  hadde her teke over pre-
sidentplassen.

Presidenten: Det vert replikkordskifte.

Elin Rodum Agdestein (H) [12:05:37]: Senterpartiet 
bruker mye energi på å skape et negativt narrativ med 
sine bekymringer om utviklingen i Distrikts-Norge, selv 
om realiteten er at det går for fullt. Folk er optimistiske 
og står på i primærnæringene og i viktige naturres-
sursbaserte eksportnæringer, som f.eks. skognæringen. 
Ledigheten er rekordlav, og det mangler faktisk fagfolk i 
en rekke bransjer, bl.a. i Trøndelag. Tilbakemeldingen 
fra bedrifter og dem som jobber i de næringene jeg har 
nevnt, i hjørnesteinsbedrifter i mange lokalsamfunn, 
er: Ikke rør EØS-avtalen. Likevel vil Senterpartiet melde 
Norge ut. 

Hvorfor vil Senterpartiet sette verdiskapingen og 
jobbtryggheten for titusenvis av mennesker i Distrikts-
Norge på spill?

Marit Arnstad (Sp) [12:06:24]: Ja, det er mye drifti-
ge folk utover i landet, mye driftige folk i Distrikts-Nor-
ge, og mange av dem føler nå at det offentlige tjeneste-
tilbudet nær dem ramler sammen rundt dem, enten det 
er helse, beredskap eller andre ting. Mange av dem opp-
lever også at viljen til å diskutere statlig innsats er liten. 
Strømforsyning til privat industri i Lierne, f.eks., er det 
ingen i regjeringen som vil diskutere. Innovasjonscam-
pen som de har bygd opp på Steinkjer, skal plutselig 
Nord universitet trekke seg ut av, og det private næ-
ringslivet blir sittende igjen. Det er de utfordringene 
som det private næringslivet har i distriktene: at man 
har ingen regjering og offentlig sektor som er villig til å 
satse på distriktene.

Når det så gjelder EØS-avtalen, er det helt riktig at 
Senterpartiet vil si opp den. Det finnes en klausul i vår 
EØS-avtale som sier at vi da går rett over i en frihandels-
avtale som kommer til å sikre oss tollfrihet for alt, uten-
om bearbeidet fisk.

Bård Hoksrud (FrP) [12:07:35]: Vi har hørt om alle 
de gode tiltakene Senterpartiet skal bruke luftpengene 
på, men det er ikke mye kjærlighet i disse forslagene. 
Det er ansatte i Posten i distriktene, og det er distrikte-
ne som skal rammes ved at størsteparten av inntektene 



2019 547121. jun. – Revidert nasjonalbudsjett 2019, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019, 
og om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2019

skal tas gjennom 350-kronersgrensen, noe som er umu-
lig. 

Så ser jeg på forslag til kutt her, og jeg må spørre re-
presentanten, for man legger altså opp til å kutte 18 mill. 
kr for barn og familier og for barnevernstjenestene i lø-
pet av dette halve året. Man skal si nei til å bruke over 
9 mill. kr til kjøp av private barnevernstjenester. Det 
rammer barn som trenger disse tjenestene. Hvordan 
kan Senterpartiet mene at det er fornuftig å kutte i den 
typen tjenester?

Marit Arnstad (Sp) [12:08:28]: Det er riktig at vi har 
noen kutt. De største kuttene våre er knyttet til noe av 
det som representanten Hoksrud nevnte, bl.a. det med 
350-kronersgrensa. Jeg skjønner at representanten 
Hoksrud synes det er urealistisk, men denne regjerin-
gen klarte jo å øke sukkeravgiften med 80 pst. på en og 
en halv måned, så vi andre partiene kommer sikkert til 
å klare å gjøre noen endringer, vi også. 350-kroners-
grensa tjener stort sett utenlands netthandel, i motset-
ning til en sukkeravgiftsøkning, som rammer nasjonale 
arbeidsplasser. 

Når det gjelder kutt i sentralt byråkrati og departe-
menter, mener vi det er nødvendig. Denne regjeringen 
eser jo ut, både når det gjelder embetsverk, og når det 
gjelder politikere, statssekretærer, statsråder osv. Aldri 
har vi hatt en større regjering og flere byråkrater i depar-
tementene enn nå.

Abid Q. Raja (V) [12:09:29]: Senterpartiets retorikk 
om hvor galt det går i landet, er vel kjent for alle som le-
ser aviser og ser på nyhetene. Men heldigvis henger 
ikke denne retorikken på greip når vi ser på de faktiske 
forholdene. For fakta for Norge er lav arbeidsledighet, 
optimisme i næringslivet og rekordlavt antall kommu-
ner på ROBEK-listen. Dette er bare noen av bevisene på 
at utviklingen er på rett spor i Norge, i både by og land. 

Kommunesektorens frie inntekter har under denne 
regjeringen økt med 31 mrd. kr, hele 8,8 pst. Samferd-
selsbudsjettet har økt med 75 pst. Spørsmålet er om 
Senterpartiet er villig til å innrømme det tallene viser, at 
det går godt i landet – rundt om i hele landet – under de 
borgerlige.

Marit Arnstad (Sp) [12:10:16]: Jeg prøvde i mitt før-
ste replikksvar å fortelle at det er mange driftige men-
nesker, at det er mye i privat sektor som går veldig, vel-
dig bra, men de føler at mye av det som handler om of-
fentlige tjenester, blir sentralisert – ramler ned rundt 
dem. De må reise lenger for å få gode offentlige tjenes-
ter, det er vanskeligere å få utført offentlig service. Det 
er litt av problemet, og årsaken til det er nesten ene og 
alene at denne regjeringen har en helt umettelig tro på 
sentralisering. Den har en umettelig tro på at det å en-

dre strukturer og sentralisere arbeidsplasser i offentlig 
sektor skal løse alt mulig rart. Senterpartiet har ingen 
tro på det. Vi har tro på tjenester nær folk, og vi vil også 
at privat næringsliv skal ha lett og enkel tilgang til tje-
nestene nær seg. 

Ellers har jeg lagt merke til at også representanten 
Abid Q. Raja har skjønt at det er viktig å reise rundt og 
prate litt med folk i distriktene. Det kan være mange 
grunner til det, men det er fornuftig, og det burde han 
gjøre mer av. De kommer til å si klart fra om hvordan tin-
genes tilstand er. 

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:11:32]: Senterparti-
et gir i sin innstilling til RNB uttrykk for bekymring for 
at det fødes for få barn i Norge, vel 55 000 i 2018. Det er 
en bekymring som vi i Kristelig Folkeparti deler. Men 
Senterpartiet understreker også at mens fruktbarhets-
tallet nå er nede på bekymringsfulle 1,56, var det oppe 
på 1,8–2,0 mens de rød-grønne styrte. I innstillingen 
står det å lese at «man heller ikke etter at Kristelig Fol-
keparti gikk inn i regjeringen, finner rom for tiltak som 
kan møte denne meget alvorlige utviklingen». La meg 
tilføye: Som de fleste sikkert forstår, trenger Kristelig 
Folkeparti minst ni måneder på seg for å kunne gi frukt-
bare resultater etter sin inntreden i regjeringen, og vi 
har kun kommet til 5. måned. 

Jeg har lyst til å spørre Senterpartiet om hvilke tiltak 
de satte inn da de styrte landet, og hvilke tiltak de vil set-
te inn nå for å få fruktbarhetstallet opp på et høyere nivå 
enn det bekymringsfulle dagens. 

Marit Arnstad (Sp) [12:12:34]: For det første er det 
godt å kunne konstatere at både Kristelig Folkeparti, 
Senterpartiet og også statsministeren er bekymret for 
lave fødselstall, og at det er en utfordring som må adres-
seres på mange områder. 

Jeg kan være enig i at slik som den merknaden er ut-
formet, er det kanskje et litt vel tungt ansvar vi legger på 
Kristelig Folkeparti hvis vi mener at Kristelig Folkeparti 
siden sin inntreden i regjeringen for seks måneder siden 
skulle ha løst den problematikken. Jeg tror nok at det er 
en felles problematikk som flere av oss må jobbe 
sammen om over lengre tid. 

Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 

Audun Lysbakken (SV) [12:13:24]: Vi behandler 
denne budsjettrevisjonen i en situasjon hvor den folke-
lige uroen i landet vårt er økende. To av de tingene som 
bekymrer og engasjerer mange, er den økende ulikhe-
ten i makt og rikdom og klimakrisen. 

Jeg tror mye av den uroen skyldes at folk ser at på 
disse områdene føres det i Norge i dag en politikk som 
tar for mye hensyn til de få på toppen, og for lite hensyn 
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til de mange. Det er det som skjer når f.eks. hensynet til 
oljedirektørene får lov til å styre klima- og oljepolitik-
ken: når det utlyses 90 nye blokker til oljedirektørene i 
en situasjon hvor vi vet at en seriøs tilnærming til klima-
krisen vil bety at mye av denne oljen aldri vil kunne ut-
vinnes. Det er det som skjer når det gjøres så lite for å sty-
re næringslivet vårt over i fornybare investeringer iste-
denfor i fossile. 

Det er en politikk for de få på toppen, og ikke for de 
mange, som føres når skattesystemet rigges for de rikes-
te, når arbeidslivet endres sånn at det blir fritt fram for 
innleie og midlertidighet, når regjeringen har dørene 
vidåpne for profitt i velferden, eller når de som har 
minst i Norge, inviteres til å være med på å finansiere 
spleiselaget for skattelette til de rikeste gjennom en 
lang, lang rekke usosiale kutt som rammer alt fra kroni-
kere gjennom økte egenandeler, aleneforeldre som har 
fått kutt i sine stønader, og uføre forsørgere til alle de 
menneskene som nå hives ut av arbeidsavklaringsord-
ningen, osv. 

SV står for den motsatte politikken. Vi står for en po-
litikk som er for de mange, ikke for de få. Det betyr å set-
te framtid først, ikke forurensing. Nå er vi i en situasjon 
hvor utslippene går opp igjen i Norge, til tross for at vi 
har desperat tidsnød med å avverge klimakrisen. SV har 
denne våren foreslått at Stortinget skal ta ansvar og er-
klære at klimakrisen er det den er: en nasjonal nødssitu-
asjon som må utløse nødvendige tiltak. Vi har foreslått å 
stoppe ny oljeleting, og vi har foreslått at Norge i kli-
maavtalen med EU skal frasi seg muligheten til å kjøpe 
seg fri, slik at vi gjør reelle kutt for å ta ansvar for klimaet 
og utvikle vår økonomi. 

Vi står for en politikk som prioriterer mennesker, 
ikke markeder. Det er det motsatte av det vi har sett 
gjennom regjeringens jernbanereform, der troen på 
markedet er så blind at vi har fått en struktur i jernbanen 
som folk bare ler oppgitt av, med stadig flere selskaper, 
50 direktører og stadig flere millionlønninger, men ikke 
det folk trenger: raskere tog som går oftere. 

Jeg så tidligere i vår at Høyre sa at dette kommune-
valget ville bli en verdikamp mot den radikale venstresi-
dens politikk for å stoppe privatisering og profitt. Det er 
en verdikamp vi er veldig klar for. Det er tid for å stoppe 
profitt og privatisering i velferden, både den regjeringen 
står for, og den lokale høyrepolitikere står for. Det mot-
satte er å satse på folk, ikke å satse på markeder, å se at 
velferden blir bedre hvis vi investerer i økt bemanning, 
hvis vi sørger for at heltid blir regelen rundt om i velfer-
den istedenfor deltid, og hvis vi satser på tillit istedenfor 
overdreven kontrolltesting og markedstenkning. Det er 
en politikk for de mange, ikke for de få. 

La meg til slutt bare kort komme inn på det repre-
sentanten Helleland sa i sitt innlegg om kaoskoalisjo-

nen. Jeg synes det er viktig å berømme politisk mot, og 
det er klart at i en situasjon hvor regjeringen sitter nær-
mest daglig i forhandlinger, der det annonseres mulig 
regjeringskrise hver uke, er det modig, enestående poli-
tisk modig, å lansere en strategi der det er opposisjonen 
som skal henges ut som kaoskoalisjon. Jeg synes Høyre 
skal få poeng for det; det er en dristig strategi. Men virke-
ligheten, der regjeringspartiene ikke har tid til å drive 
valgkamp fordi de har det så travelt med å krangle med 
hverandre, viser jo at kaoskoalisjonen sitter ved makten 
i Norge, i regjering, akkurat nå. 

Presidenten: Det vert replikkordskifte. 

Kårstein Eidem Løvaas (H) [12:18:31]: Politikk for 
de mange, sier SVs representant. Da tok jeg frem innstil-
lingen og lette lite grann i det de skriver om næring, og 
jeg tror ikke de mange hundre tusen hvis arbeidsplasser 
blir satt på spill, er enig i at det er en politikk for de 
mange. Det eneste som står om næring fra SV i innstil-
lingen, er at man er glad for at det gis penger til et atom-
kraftanlegg, at det gis penger til kompensasjon for pels-
dyr, og at man er imot salg av Staur Gård. Så da gikk jeg 
til partiprogrammet i stedet, hvor det står at man vil 
fase ut olje og gass og erstatte det med arbeidsplasser 
der man trenger syv arbeidstakere for hver arbeidsplass 
som forsvinner, og at man vil skrote EØS-avtalen, og 
sånn sett sende en torpedo inn i norsk eksport. 

SV vil legge norsk næringsliv i ruiner. Det eneste vi 
skal leve av, er offentlige bevilgninger og statlige gårder, 
hvis man leser det som så langt er trykket og skrevet. Så 
spørsmålet til representanten er rett og slett: Hva skal vi 
leve av?

Audun Lysbakken (SV) [12:19:29]: All retorikken til 
Høyre kan ikke skjule at Høyre er ute av stand til å ta inn 
over seg den store klimautfordringen vi står foran. Det 
gjør ikke bare at Høyre har en dårlig klimapolitikk, men 
også at Høyre har en svært uansvarlig økonomisk poli-
tikk og næringspolitikk. Den eneste ansvarlige nærings-
politikken er den som tar klimautfordringen på alvor. 

Regjeringens politikk i dag er at vi skal lete etter sta-
dig mer olje, som, hvis vi tar klimavitenskapen på alvor, 
ikke vil kunne tas opp fordi det allerede er funnet mer 
fossil energi enn det som kan brennes, hvis vi skal nå kli-
mamålene. Det betyr at regjeringen med åpne øyne fø-
rer en politikk for å investere mye penger i dag i ting vi 
ikke får glede av i framtiden. 

Vår økonomiske politikk er den eneste realistiske. 
Vi sier at vi må sette inn tiltak nå for å hindre massear-
beidsledighet og industridød, bl.a. i den delen av landet 
jeg representerer, som er svært avhengig av oljen. Løs-
ningen på det er ikke mer oljeavhengighet, men at vi 
kommer i gang med omstillingen. 
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Det er vi som står for den ansvarlige næringspolitik-
ken, og Høyre som står for den uansvarlige. 

Kårstein Eidem Løvaas (H) [12:20:32]: Jeg vil gripe 
fatt i det med at det er de rød-grønne og SV som står for 
den ansvarlige næringspolitikken. I all retorikk gjennom 
de siste årene har Sosialistisk Venstreparti brukt veldig 
mye tid på å si at det ikke finnes noen økonomiske teo-
rier eller økonomer som bekrefter at den næringspolitik-
ken som denne regjeringen fører, har noen effekt. 

Nå er det nå engang sånn at det er rekordlav ar-
beidsledighet, og sysselsettingsgraden øker, til tross for 
en aldrende befolkning og økende innvandring, så jeg 
har egentlig lyst til å anbefale representanten Lysbakken 
i stedet for å begrave nesen i økonomiske teorier, å løfte 
blikket og se seg rundt, og se at Norge går så det gviner. 
Det er det som er fasit når det gjelder næringspolitikk. 
Og den største forskjellen er mellom dem som har en 
jobb å gå til, som har en grunn til å sette på vekkerklokka 
om morgenen, og dem som ikke har en grunn, fordi de 
ikke har noen jobb å gå til. 

Så spørsmålet er: Vil økt skatt, som SV er for, skape 
enda flere arbeidsplasser og enda mer vekst? Jeg gjentar 
også spørsmålet fra forrige innlegg: Hva skal vi leve av?

Audun Lysbakken (SV) [12:21:34]: Det vi har dis-
kutert når det gjelder økonomisk teori, er om regjerin-
gen har belegg for sin politikk for å gi stadig større skat-
teletter til de rike. Og vi får bekreftet hver eneste høst 
når budsjettet kommer, at det har regjeringen ikke. For 
den har fortsatt ikke vært i stand til å belegge at de store 
skattegavene til de rike, slik de ifølge teorien skal, sil-
drer ned til alle andre og skaper arbeidsplasser og vekst. 
Jeg tror tvert imot at det er en lite effektiv måte å bruke 
penger på, og at vi kunne skapt mer effekt i form av ar-
beidsplasser og økonomisk utvikling hvis fellesskapet 
hadde brukt de pengene. 

Så reagerer jeg når regjeringspartiene i alle innlegg i 
dag sier at Norge går så det griner. Jeg tror det er mange 
som hører det, som spør: Ja vel, er ikke jeg en del av Nor-
ge? – alle de som har fått regningen for skattelettene, alle 
de som har fått de usosiale kuttene som jeg nevnte, alle 
de som frykter sentralisering og nedbygging av velferds-
tilbudet i distriktene. Regjeringen driver et Norge som 
åpenbart ikke er for alle. 

Kårstein Eidem Løvaas (H) [12:22:43]: Vi sier ikke 
at Norge går så det griner, vi sier at Norge går så det gvi-
ner, for det er det det heter. 

Det er interessant når representanten sier at den 
økonomiske politikken til Sosialistisk Venstreparti vil 
ha mer effekt. De siste seks årene har det generelle skat-
te- og avgiftsnivået i Norge blitt senket med 25 mrd. kr 

for selskaper og for privatpersoner. Det er rekordlav ar-
beidsledighet, og sysselsettingsgraden går opp. 

Mener representanten at hvis vi nå introduserer 
25 mill. kr i økte skatter og avgifter, vil det bli enda flere 
i arbeid og sysselsettingsgraden vil øke enda raskere?

Audun Lysbakken (SV) [12:23:29]: Ja, regjeringen 
har ikke fnugg av belegg for å si at det er på grunn av re-
gjeringens skattepolitikk at det går bra med norsk næ-
ringsliv – ikke fnugg av belegg. Og det er sånn at Norge 
har en av verdens mest produktive økonomier til tross 
for at vi historisk har hatt et høyt skattenivå for dem 
som har mest. Jeg tror til og med det er på grunn av det, 
fordi en økonomi med små forskjeller og en økonomi 
med sterk velferd er effektiv. Den sørger for at vi tar al-
les ressurser i bruk, den kan investere i forskning, ut-
danning og kompetanse, og den kan sørge for at det er 
sikkerhetsnett som gjør at man kan satse.

Høyresidens økonomiske ideologi er forfeilet, og vi 
skal være lykkelige for at Høyre ikke har styrt Norge i 50 
år, for da hadde Norge vært et samfunn med langt min-
dre produktiv økonomi enn i dag. Man kan gjøre nok 
skade på seks år – vi får sørge for at det stopper ved åtte. 

Jan Steinar Engeli Johansen (FrP) [12:24:34]: SV 
snakker ofte og igjen om viktigheten av å ha en sosial 
profil i skattesystemet. Siden SV stemmer for nesten 
samtlige forslag om innføring eller økning av eien-
domsskatt lokalt, lurer jeg på om SVs leder kan forklare 
den sosiale profilen med eiendomsskatten, som vi vet 
rammer hardest dem som har minst. Kanskje kan re-
presentanten også forklare hvorfor SV ute i kommune-
ne stemmer imot når Fremskrittspartiet foreslår bunn-
fradrag, som nettopp ville ha skjermet dem som har 
minst.

Audun Lysbakken (SV) [12:25:10]: For det første 
registrerer jeg at det i mange kommuner innføres eien-
domsskatt fordi denne regjeringen fører en så stram 
politikk overfor kommunene, og at den fremste eien-
domsskattekongen av alle er en Fremskrittsparti-ordfø-
rer på Hvaler, ifølge avisoppslag denne uken. 

Representanten sier at vi vet at eiendomsskatt ram-
mer dem som har minst – det er feil. Det er bare å titte på 
søksmålslisten over hvem som går til søksmål mot Oslo 
kommune på grunn av eiendomsskatten. Det er få folk 
med blokkleilighet i Groruddalen fordi de som regel 
kommer gunstig ut av eiendomsskatten, men det er vel-
dig mange fra byens og landets absolutte økonomiske 
elite. 

Sannheten er at vi trenger et skattesystem som flyt-
ter mer skatt fra arbeid og over på eiendom, fordi høyre-
sidens absolutte motvilje mot alle former for skattleg-
ging av eiendom vrir norsk økonomi i retning av mer ei-
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endomsspekulasjon istedenfor det som skaper arbeids-
plasser og vekst for framtiden. Derfor trenger vi faktisk 
skattlegging av eiendom, men vi trenger det innenfor et 
rettferdig skattesystem, i motsetning til det systemet re-
gjeringen har rigget. 

Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:26:31]: Et bærekraf-
tig velferdssamfunn er avhengig av at vi makter å 
omstille norsk økonomi, skape vekst og flere jobber, og 
oljepengebruken må først og fremst rettes inn mot de 
oppgavene overskuddet var tiltenkt en sentral rolle i 
forhold til. Slik det var tenkt da handlingsregelen kom 
på plass under Bondevik II-regjeringen, skulle den pri-
mært gjelde investeringer i kunnskap og infrastruktur. 
Det bidrar til å styrke og sikre vår framtidige velferd, 
uten at det skaper en overopphetet økonomi. Veksten 
er sterk i norsk økonomi, stadig flere kommer i jobb, og 
den registrerte arbeidsledigheten har ikke vært lavere 
på ti år. Regjeringen har tilpasset den offentlige penge-
bruken til situasjonen i økonomien, i tråd med hand-
lingsregelen. Vi ser at den økonomiske politikken vir-
ker. Fire av fem jobber skapes nå i privat sektor, og 
bærekraften i velferdssamfunnet styrkes.

Dette er en utvikling som bedrer norske bedrifters 
konkurranseevne og bidrar til økt aktivitet i norsk næ-
ringsliv framover. Det er gledelig at denne økningen 
ikke er konsentrert til bare visse deler av Norge, men kan 
skje over hele landet. Etterspørselen etter arbeidskraft 
har økt markert, og arbeidsledigheten har avtatt. Dette 
er en utvikling vi er glad for også bidrar til at de regionale 
forskjellene blir mindre. Det siste året har andelen av 
befolkning i arbeidsaktiv alder som jobber, økt etter fle-
re år med nedgang. 

Revidert nasjonalbudsjett viderefører en politikk 
som virker. I budsjettet for 2019 har regjeringen fortsatt 
satsingen på samferdsel, forskning og utdanning som 
sentrale områder. Dette er satsinger som støtter opp un-
der konkurransekraften og gir oss flere bein å stå på i 
framtiden. Revidert nasjonalbudsjett er det første bud-
sjettet hvor Kristelig Folkeparti ikke bare er en budsjet-
tavtalepartner med regjeringen Solberg, men selv er en 
del av regjeringen. For Kristelig Folkeparti handler dette 
om å sikre gjennomslag på viktige områder som familie, 
barn og mennesker som faller utenfor, men også for en 
verdiskaping som kan legge grunnlaget for en bærekraf-
tig utvikling. 

Kristelig Folkeparti ønsker å styrke de viktige felles-
skapene og bygge samfunnet nedenfra, gjennom å spre 
makt og gi enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn 
mulighet til å styre sin egen hverdag og til å forme sin 
egen framtid. Familier og enkeltmennesker må få rom 
til å ta ansvar for sine oppgaver på en måte som sikrer at 

de selv kan styre sin egen framtid – framfor å bli styrt av 
staten. 

Et satsingsområde for Kristelig Folkeparti, som vi 
har fått gjennomslag for i budsjettet for inneværende år, 
og som regjeringen har varslet skal videreføres også nes-
te år, er satsingen på flere lærere i skolen – lærernormen. 
Satsingen har allerede resultert i større lærertetthet. I 
dette skoleåret er det totalt 1 045 flere årsverk til under-
visningen sammenliknet med forrige skoleår, og det er 
3 129 flere lærerårsverk siden skoleåret 2014–2015. Øk-
ningen i lærerårsverk er størst på 1.–4. trinn, men også 
på mellom- og ungdomstrinnene har det vært nedgang 
i antall elever per lærer. Færre elever per lærer gir større 
mulighet til å se den enkelte elev og kunne sette inn rik-
tige tiltak på et tidligere tidspunkt. Dette er først og 
fremst en seier for den enkelte elev og en politikk som 
Kristelig Folkeparti har vært med på å bidra til å endre 
ved inntreden i regjeringen.

Også familienes økonomi er blitt styrket gjennom 
økt barnetrygd, og nå rulles fritidskortet ut i de første to 
kommunene – Arendal og Vadsø. Det er en ordning som 
skal gjelde alle familier med barn fra 6 til 18 år, og bidra 
til å gi flere barn mulighet til å delta i meningsfylt fritids-
aktivitet, en målrettet satsing som bidrar til integrering 
og hindrer sosialt utenforskap. 

Ordningen med 50 mill. kr ekstra til bredbåndsut-
bygging i tillegg til de 200 mill. kr som allerede lå i bud-
sjettet for 2019, skaper nye kommunikasjonsmuligheter 
for grupper over hele landet. For å kunne ta hele landet i 
bruk er utbygging av bredbånd et godt og helt nødven-
dig grep. 

Nye vitensentre ser også dagens lys i revidert nasjo-
nalbudsjett, i Atlanterhavsparken og på Mo. Det er vikti-
ge kunnskapssentre som bidrar til å knytte næringsliv, 
skole og teknologiutvikling sammen på en god måte. 

Neste år markerer vi 75-årsjubileum for avslutnin-
gen av annen verdenskrig i Norge. Som et nasjonalt 
krigsminnesmerke er «Hestmanden» viktig for hele lan-
det, langt utover Agder – ikke minst for alle krigsseilerne 
og deres familier, som ikke opplevde å få den anerkjen-
nelsen de fortjente etter krigen. Jeg er glad for og stolt 
over at dette viktige minnesmerket nå får midler til å bli 
seilingsklar langs hele den norske kysten i jubileums-
året.

Presidenten: Det vert replikkordskifte. 

Ingrid Heggø (A) [12:31:43]: Regjeringa Solberg har 
gjeve dei tusen med høgst formue 602 kr per dag i for-
muesskattelette. Dei som har minst frå før, har fått 
maksimalt 10 øre dagen. Politikk verkar. Er represen-
tanten Grøvan einig i at dette aukar skilnadene?
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Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:32:15]: Denne re-
gjeringen har ført en skattepolitikk som har bidratt til 
at flere betaler mindre skatt i dag enn det som har vært 
tilfellet tidligere. I tillegg har vi også bidratt til å jevne ut 
forskjeller gjennom viktige tiltak, som vi også ser i dette 
reviderte nasjonalbudsjettet, ved å gi flere mulighet til å 
eie egen bolig. Vi foreslår en ekstraordinær satsing på 
118 mill. kr for vanskeligstilte barn, og bostøtten økes. 
Vi gjennomfører viktige tiltak som også bidrar til utjev-
ning på andre måter enn bare gjennom skattepolitik-
ken – gratis kjernetid til toåringer, økt barnetrygd, økt 
engangsstønad osv. Skatt og fordelingspolitikk må ses i 
sammenheng med en rekke typer tiltak, og vi mener at 
vi her bidrar til å gjøre hverdagen enklere for flere gjen-
nom den politikken vi fører.

Ingrid Heggø (A) [12:33:17]: Ja, det må sjåast i sa-
manheng. Tre av ti hushald har fått dårlegare råd under 
regjeringa Solberg. Vi har 100 000 fattige barn, samtidig 
som høgreregjeringa har prioritert å gje dei aller rikaste 
8 mrd. kr i skattekutt. Sist ute når det gjeld urettferdige 
kutt, var arbeidsavklaringspengane. Politikk verkar. 
Skilnadene aukar under regjeringa Solberg, så eg spør 
igjen: Er representanten Grøvan einig i at det er urovek-
kjande at forskjellane i Noreg aukar?

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:33:56]: Kristelig 
Folkeparti og regjeringen ønsker å føre en politikk som 
kan bidra til en enklere og bedre hverdag for alle. Vi er 
bekymret over at 100 000 barn lever i fattige familier. 
Derfor setter vi også inn tiltak for nettopp å møte disse 
utfordringene gjennom f.eks. økt barnetrygd, som er et 
veldig viktig målrettet tiltak, men også gjennom tiltak 
som gratis kjernetid, økt bostøtte, økt tilskudd til ferie- 
og fritidstilbud og andre satsinger, spesielt i utsatte by-
områder. Vi fokuserer på at alle, også de gruppene vi vet 
sliter i vårt samfunn, skal kunne få nytte og glede av til-
tak som regjeringen nå setter inn, og vi har en rekke sli-
ke tiltak som vi er glade for å kunne presentere i forbin-
delse med revidert nasjonalbudsjett.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [12:35:03]: Representanten 
Grøvan viste til at Kristelig Folkeparti har engasjement 
for de mange som sliter i det norske samfunnet. Et vik-
tig oppdrag for å ivareta folk i Norge, er at man skal ha 
et inkluderende arbeidsliv der folk skal kunne delta ut 
fra sin situasjon. Vi har ulike typer ordninger som gjør 
at man i en situasjon der man i enten kortere eller len-
gre tid har problem med å delta i ordinært arbeidsliv, 
skal kunne få dekket sine behov. 

Arbeidsavklaringsordningen er blitt strammet inn. 
Det er fornuftig at en forsøker å få folk raskest mulig til-
bake i arbeid, samtidig er det en del som har kompliser-
te og sammensatte helseutfordringer som også utvikler 

seg over tid. Derfor har Senterpartiet lagt fram et forslag 
om at det bør være et unntak fra treårsregelen for perso-
ner som ikke endelig er avklart medisinsk. Vil Kristelig 
Folkeparti støtte et slikt forslag?

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:36:08]: Jeg deler re-
presentanten Gjelsviks oppfatning av at ordninger som 
arbeidsavklaringspenger trenger en avgrensning, slik at 
ikke mennesker lever i en uavklart situasjon over len-
gre tid. Det er også bakgrunnen for at det nå ligger et 
forslag på bordet om å redusere ordningen fra fire til tre 
år. 

Vi ser at det er behov for å sette inn ekstra tiltak, slik 
at mennesker som ikke får avklart sin situasjon så raskt, 
ikke får en krevende situasjon for å kunne klare seg og 
ha nok til livets opphold. Derfor har det vært satt inn ek-
stra midler i dette reviderte budsjettet for å få raskere av-
klaringer. Vi venter nå på en evaluering av denne ord-
ningen, og vi vil se om det er situasjoner som bør fanges 
opp gjennom flere unntaksordninger når den evalue-
ringen kommer på bordet. Vi ser fram til at vi får et bed-
re bilde av hvordan den nye ordningen fungerer på det 
tidspunktet.

Solveig Skaugvoll Foss (SV) [12:37:26]: Jeg vil pluk-
ke opp noe som allerede har blitt omtalt i ettermiddag, 
men som jeg fortsatt ikke har forstått helt, nemlig de 
usosiale kuttene for dem som har minst – noe vi er vant 
til å se fra regjeringen, men som i hvert fall jeg hadde 
håpet at Kristelig Folkeparti ikke skulle støttet da de 
gikk inn i regjering. Hele Norge fikk se at valget om 
hvorvidt Kristelig Folkeparti skulle gå inn i regjering el-
ler ikke, ikke var lett å ta, så man skulle tro at når det 
først ble den avgjørelsen det ble, skulle gjennomslage-
ne vært litt større. Men det denne regjeringen leverer til 
revidert nasjonalbudsjett i dag, løser ingenting for de 
flere og flere barna i fattige familier, for mottakere av 
arbeidsavklaringspenger eller for andre som hadde 
trengt det. Var det å gå inn i regjeringen verdt det?

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:38:20]: Denne re-
gjeringen har flere offensive satsinger med veldig god 
sosial profil, noe som kommer tydelig fram i revidert 
budsjett. Det å eie egen bolig vet vi er viktig for alle fa-
milier. Vi ønsker å gå inn med en ekstraordinær satsing 
på over 100 mill. kr for nettopp å kunne gi ekstra hjelp 
til vanskeligstilte barnefamilier. Det vil hjelpe nærmere 
500 familier til å kunne få sin egen bolig. Vi styrker bo-
støtten fra 1. juli i år med 66 mill. kr. Det vil bidra til å 
hjelpe 18 000 barnefamilier til å kunne få 8 000 kr mer i 
bostøtte hvert år. 

Vi er også opptatt av å sikre at ordninger blir gjel-
dende for alle. Derfor er gratis kjernetid for toåringer i 
barnehage innført nå. Vi øker barnetrygden, og vi har 
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planer om ytterligere å øke barnetrygden – et viktig fat-
tigdomsmålrettet tiltak – øke engangsstønaden og øke 
bostøtten. Her er det mange tiltak som vi tror nettopp 
hjelper den gruppen som representanten tar opp.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Fredric Holen Bjørdal (A) [12:39:38]: Når ein stude-
rer budsjetta frå denne regjeringa, inkludert det revi-
derte budsjettet frå i år, er det liten tvil om at det begyn-
ner å bli ei stund sidan 2013, då representantane frå 
Høgre med veldig høg sigarføring snakka om å kvitte 
seg med overbodspolitikk, effektivisere offentleg pen-
gebruk og kutte i byråkratiet.

Sidan den gongen har ein brukt langt over tusen ol-
jemilliardar utan at det står noko stort igjen, ikkje ei stor 
sosial reform, inga innsparingsreform. Dei flate ostehø-
velkutta i offentleg sektor er inga reform. Det er latskap 
som rammar flatt og vilkårleg. Byråkratiet veks, og om-
stillingane lar vente på seg.

Det er inga regjering som har brukt like mykje olje-
pengar for å dekkje inn manglande inntekter i budsjet-
tet. No er kvar sjette krone på statsbudsjettet finansiert 
over oljefondet, og eg høyrer at regjeringspartia prøver 
seg på å kritisere Arbeidarpartiet for ikkje å liggje under 
regjeringspartia på oljepengebruk. Det er ganske friskt, 
og det er sikkert behageleg ansvarsfråskrivande, men la 
det ikkje vere tvil om følgjande: Det er regjeringa som 
har ansvaret. Det er regjeringa som har initiativet. Det er 
deira budsjett vi i dag reviderer og diskuterer, sjølv om 
Høgre og Framstegspartiet helst vil diskutere vårt bud-
sjett. Det er regjeringa som set kritstreken og definerer 
handlingsrommet med over 20 000 byråkratar tilgjen-
gelege året rundt til å hjelpe seg med det.

Det er no klart at nedtrappinga av oljepengebruken 
må starte tidlegare enn forventa. Dei som skal styre 
norsk politikk i åra framover, må prioritere langt tøffare 
enn føresett. Det blir større oppgåver med mindre pen-
gar på grunn av ei regjering som har knust sparegrisen 
for å unngå å bli felt. Samtidig har inntektene til felles-
skapet vorte reduserte gjennom stadige kutt i skattane, 
noko som framleis ikkje har beviseleg effekt på verken 
arbeidsplassar eller investeringar. Gapet mellom inn-
tekter og utgifter blir større, og i tillegg gjennomfører re-
gjeringa usosiale, urettferdige kutt som rammar vanlege 
folk og aukar forskjellane i makt og rikdom i Noreg.

Tidlegare i år kom det mest oppsiktsvekkjande, som 
gjer at regjeringspartia verkeleg burde gå litt stille i døre-
ne når det gjeld å kritisere den økonomiske politikken 
til opposisjonen. For første gong sidan handlingsregelen 
vart innført, vart han forsøkt utfordra – ikkje av opposi-
sjonen, men frå regjeringshald og av statsministeren 
sjølv, og i føringa er partiet som helst vil kaste heile 
handlingsregelen på skraphaugen. For første gong vart 

det opna for å dekkje milliardutgifter under streken, alt-
så med midlar frå oljefondet, men utanom handlingsre-
gelen. Foreløpig, og eg understrekar foreløpig, er dette 
lagt på is etter massiv protest og motstand, men vi har 
ingen garanti for kva regjeringa vil finne på når forhand-
lingane framover blir enda tøffare.

Det er mange land som har mørke erfaringar med 
kva som skjer når ein gjev etter for kreative omgåingsfor-
søk eller urealistisk, overoptimistisk budsjettering. Som 
sunnmøring ligg det genetisk innprogrammert hos meg 
ei forståing av at ei krone kan ein bruke ein gong og berre 
ein gong. Den same forståinga finst ikkje hos regjerings-
partia. Det er ikkje klokt å la vere å prioritere og dermed 
skyve forpliktingane framfor seg og sende rekninga til ko-
mande generasjonar, for det finst ikkje gratis pengar.

Difor må ei regjering budsjettere realistisk. Difor må 
ei regjering halde orden i økonomien. Då må alle føre-
mål som blir finansierte av staten, også inngå i statsbud-
sjettet. Det er keisamt, men det er ein nødvendig disiplin 
for at vi skal vere skodde til å kunne møte vanskelegare 
tider i framtida, ha kontroll på statsfinansane og byggje 
opp under vekstkrafta i økonomien.

Det er liten tvil om at den økonomiske oppgangen 
vi no ser, er skjør. Det er mørke skyer i horisonten, sjølv 
om nedturen frå fire år tilbake har snudd. Vi må vere fø-
rebudde på tøffe tider også framover, og då må vi ha 
noko å tære på. Difor kan ikkje pengebruken lenger vere 
like raus. For å kunne bruke pengar i dårlege tider, må 
ein spare i gode tider. Det er ein grunn til at det heiter 
motkonjunkturpolitikk. Alle talepunkt i verda på regje-
ringspressekonferansar hjelper lite når dei ikkje blir 
følgde opp av handling.

Det internasjonale pengefondet er no veldig klare i 
sine råd til Noreg: No må vi ta grep om dei langsiktige ut-
fordringane. Men det synest vere umogleg med ei koali-
sjonsregjering som vaklar vidare, kortsiktig frå den eine 
budsjettforhandlinga til den neste.

Min påstand er at det ikkje lenger finst eit parti på 
høgre side i det politiske landskapet som kan garantere 
for ein ansvarleg økonomisk politikk. I byte mot fortsett 
regjeringsmakt har Høgre selt rolla som ansvarleg sty-
ringsparti. Denne regjeringa kjem til å bli ståande som 
den dyraste koalisjonsregjeringa i historia, og Erna Sol-
berg som statsministeren som berre var oppteken av å 
bli sitjande, bokstaveleg talt for kvar ein pris.

Elin Rodum Agdestein (H) [12:44:58]: Etter å ha 
hørt opposisjonen så langt i denne debatten, med en 
negativ virkelighetsbeskrivelse av situasjonen rundt 
om i landet – en retorikk om for stor pengebruk og økte 
forskjeller – er det verdt å minne om at Norge er kåret 
til verdens beste land å bo i. Vi er det landet i verden 
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med de minste forskjellene, en viktig verdi som også re-
gjeringen vil videreføre.

For det går svært godt i norsk økonomi. Ledigheten 
er rekordlav, sysselsettingen er økende over hele landet 
og i alle bransjer. Sysselsettingen har økt med 109 000 si-
den 2016. Bare i løpet av det siste året har nesten 46 000 
flere kommet i jobb. Veksten i sysselsettingen har ikke 
vært høyere på sju år. Det i seg selv reduserer forskjeller 
ytterligere, for den største forskjellen er mellom dem 
som er i jobb, og dem som står utenfor. Antallet jobber 
øker over hele landet og i alle sektorer. AKU-ledigheten 
har gått ned med 1,3 prosentpoeng siden oljeprisfallet i 
2016. Den registrerte ledigheten i Norge er helt nede på 
2,1 pst. ifølge Nav. Nå må vi bruke de gode tidene på å in-
kludere flere i arbeidslivet. Jeg håper bedrifter som man-
gler folk, følger statsministerens oppfordring om å ringe 
Nav før de ringer til Polen. 

Det er sterk vekst i økonomien, og veksten er høyere 
enn trendveksten. Bedriftenes konkurranseevne er be-
tydelig styrket, bl.a. som følge av lav kronekurs, lavere 
skatter og ansvarlige lønnsoppgjør. Vi må ti år tilbake i 
tid for å finne tilsvarende rekordhøyt investeringsnivå i 
næringslivet. I årets tre første måneder har vi fått 19 000 
nye bedrifter. Fire av fem nye jobber skapes i privat sek-
tor. Det er bra. Det er et tegn på optimisme og at politik-
ken regjeringen fører, virker godt. Den styrker konkur-
ranseevnen og trygger jobbene. 

Selv om renten er på vei opp, er økningen moderat. 
En reallønnsvekst og et positivt syn på framtiden er ven-
tet å gi videre oppgang. For å begrense den risikoen den 
høye gjeldsgraden i husholdningene utgjør for den fi-
nansielle stabiliteten, har regjeringen gjort betydelige 
innstramminger overfor bankenes utlånspraksis. Ytter-
ligere innstramminger vil komme om ikke tiltakene har 
ønsket effekt. Om kort tid kommer gjeldsregisteret, som 
vil bli et viktig verktøy for å beskytte mot ytterligere 
vekst i gjeldsnivået. 

I en oppgangskonjunktur er nøktern offentlig pen-
gebruk viktig, og vi må skjerme renten og sikre en stabil 
kronekurs. IMF gir støtte til regjeringens ansvarlige øko-
nomiske politikk og omtaler Norge som et mønsterbruk 
i pengepolitikk og finanspolitikk. Og det er fortsatt sånn 
etter årets reviderte nasjonalbudsjett. Regjeringen vide-
refører en politikk som legger til rette for fortsatt vekst, 
omstilling og det grønne skriftet. Å fortsette en nøktern 
linje når det gjelder pengebruk framover, og å bygge buf-
fere for å møte framtidige tilbakeslag og de demografis-
ke endringene i befolkningen er krevende, men helt 
nødvendig hvis vi skal unngå å komme i en situasjon se-
nere der vi må stramme kraftig inn. 

Oljenæringen har gitt en enorm avkastning og store 
positive ringvirkninger for Norge. Verdien av oljefondet 
er på svimlende 9 000 mrd. kr. Men det må likevel ikke 

bli en sovepute, for vi vet at inntektene fra den næringen 
ikke vil utgjøre den kraftige impulsen i norsk økonomi 
framover som den har gjort. Likevel er veldig mange 
opptatt av hvordan vi skal fordele pengene, og mindre 
av hvordan vi kan skape flere verdier. 

En ansvarlig oljepengebruk støtter opp under inves-
teringer i framtidig konkurransekraft og nødvendige 
omstillinger i norsk økonomi. Bedriftenes konkurranse-
evne, evne til innovasjon og entreprenørskap vil være 
avgjørende for at nye næringer kan vokse fram og for at 
norsk økonomi skal få flere ben å stå på framover. Vi vil 
bidra til å skape enda flere jobber i privat sektor, jobber 
som gjennom skatter og avgifter skal betale for den vel-
ferden vi ønsker at alle nordmenn skal ha. Derfor satser 
vi på kompetanse, på å kvalifisere flere og inkludere fle-
re – få flere ut i jobb. 

Hovedprioriteringene i budsjettet innenfor skatt, 
kunnskap, samferdsel, helse og en solid kommuneøko-
nomi ligger fast. I tillegg øker vi rammene til politiet, 
Forsvaret, eldreomsorgen, fylkesveiene og klimatiltak. 
Vi styrker velferden og bidrar til at det fortsatt skal ska-
pes flere lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. 
Samtidig ruster vi oss for framtiden ved å gjøre Norge 
grønnere og velferdssamfunnet mer bærekraftig. 

Jan Steinar Engeli Johansen (FrP) [12:49:49]: Med 
revidert budsjett går vi enda noen skritt videre i riktig 
retning av å gjøre nasjonen bedre for våre innbyggere 
og for vårt næringsliv. Selv om de store grepene tas i de 
ordinære budsjettbehandlingene, gjør vi flere gode ting 
også i revidert budsjett. 

Regjeringens viktigste oppgave er å sørge for å legge 
til rette for at vi får flere bedrifter, som skaper flere ar-
beidsplasser, slik at flere folk får jobb å gå til. Da må vi 
hele tiden se etter hvordan vi kan oppnå et skattesystem 
og et skattenivå som kan konkurrere med det land rundt 
oss har. Man kan selvsagt velge å ha et høyere skattenivå 
enn andre land, men da risikerer man jo at kapital som 
kunne ha blitt brukt til å skape nye arbeidsplasser i Nor-
ge, i stedet blir brukt i andre land.

Så skal vi sørge for at folk får bestemme mer over sin 
egen hverdag og mer over sin egen lommebok. 
25 mrd. kr i skattelette er resultatet så langt – 11 000 kr 
for en gjennomsnittsfamilie – og vi har redusert formu-
esskatten, som først og fremst er en skattelette for nor-
ske innbyggere som bor i Norge og skaper arbeidsplas-
ser her. 

Når Arbeiderpartiet eller Senterpartiet er ute for å 
fortelle røverhistorier om skattelette til de rike, glem-
mer de å fortelle at formuesskatten er en skatt som bare 
rammer norskeide bedrifter. Kanskje vil Senterpartiet i 
dag fortelle oss hvorfor det er så viktig å la utenlandske 
bedriftseiere betale så mye mindre i skatt enn norske be-
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driftseiere. Jeg kan for så vidt være enig i at beløpet på 
11 000 kr mindre i skatt for en vanlig familie, som de be-
taler mindre i dag enn de gjorde under de rød-grønne, 
burde ha vært høyere. Fremskrittspartiet kommer selv-
sagt fortsatt til å jobbe for at vanlige folk skal beholde 
mer av sin inntekt. Den store forskjellen på denne regje-
ringen og en regjering med Arbeiderpartiet og Senter-
partiet er at de vil påføre den samme familien 11 000 kr 
mer i skatt i året. 

Men i stedet for å snakke om høye skatteregninger 
som de ville ha gitt det norske folk, bruker de tid på å kri-
tisere regjeringen, og kanskje helst Fremskrittspartiet, 
for avgifter eller for bompenger. I vinter var det strøm-
prisen. Nå er den mer enn halvert, så Senterpartiet snak-
ker litt mindre om den i dag. Men alle vet at mye ville ha 
blitt annerledes hvis Fremskrittspartiet hadde over 
50 pst. oppslutning. Nei, vi ville ikke ha finansiert vei-
bygging med bompenger, fordi vi ser på investering av 
vei som noe som gir vekst og verdiskaping, som medfø-
rer at flere får arbeid, at nye bedrifter kan etableres over 
hele landet, og at folk kan få bo der de vil bo. Men vi har 
ikke 50 pst. oppslutning. Ja, det er kjipt, men likevel har 
vi greid å gjøre noe helt fantastisk i veisektoren; vi har 
fått gjennomslag for å etablere Nye Veier AS – en kon-
kurrent til Statens vegvesen, og som nå bygger veier 
både raskere og billigere enn det ble gjort før. 

Konkurranse fungerer. Vi bygger mer vei enn noen 
gang før over hele landet. Vi vedlikeholder mer vei enn 
vi noen gang har gjort før. Vi nærmer oss en dobling i det 
vi bruker på vei. Kilometer på kilometer med ny vei byg-
ges med Fremskrittspartiet i regjering. For første gang i 
historien bruker vi mer på vei enn det som bilistene be-
taler inn i form av bilavgifter og bompenger. Vi har feid 
de rød-grønne ut av, jeg hadde nær sagt, veibanen.

Engangsavgiften er kraftig redusert. Omregistre-
ringsavgiften er kraftig redusert. Bilparken fornyes. 
Bilene blir tryggere, og de blir mer miljøvennlige. Veiene 
fornyes. Folk har for første gang en regjering som tar bi-
len på alvor, som forstår at folk utenfor Ring 2 har andre 
utfordringer enn folk midt i Oslo sentrum.

Men jeg forstår selvsagt behovet som opposisjonen 
har for å snakke ned alt som regjeringen får til, og at de 
vil fortelle røverhistorier istedenfor de virkelige his-
toriene, som at vi nå fjerner momsen på elektroniske 
tidsskrift og bøker, eller at vi reduserer alkoholavgiften 
for små produsenter av sider o.l., eller at vi reduserer en-
gangsavgiften på motorsykler, eller at vi fjerner engangs-
avgiften helt på biler som er eldre enn 20 år, som gjør det 
rimeligere for de mange som har flotte eldre biler som 
hobby og lidenskap. 

Det er kanskje ikke de største tingene jeg nevner, 
men folks hverdag handler ikke bare om store ting, livet 
til folk handler mest om hverdagen – små ting som like-

vel er viktige, og som betyr noe. Så lenge Fremskrittspar-
tiet sitter i regjering, vil landet ha en regjering som både 
vil ha handlekraft til å gjøre noe med de store utfordrin-
gene, og som er på folks side og gjør noe med små hver-
dagslige ting som andre gjerne bruker tid på å latterlig-
gjøre – fordi det er viktig, og fordi det betyr noe å være 
partiet for folk flest. 

Martin Henriksen (A) [12:54:57]: En budsjettde-
batt er en debatt om prioriteringer. Hva man velger å 
bruke penger på, viser hva partiene mener er viktig.

På tirsdag, i denne salen, sa regjeringspartiene nei til 
skolemat til alle elever. Senest i går, på NRK, avviste Høy-
re billigere og gratis SFO for førsteklassingene. I revidert 
nasjonalbudsjett sa regjeringa nei til flere studieplasser. 
Med dette sier Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og 
Kristelig Folkeparti nei til politikk som bidrar til å utjev-
ne forskjeller mellom barn, nei til å gjøre livet enklere 
for mange familier og nei til å gi flere muligheten til å 
studere og gi arbeidslivet den kompetansen som trengs. 
Arbeiderpartiet prioriterer annerledes. Vi vil bekjempe 
forskjeller og skape sterkere fellesskap.

I dag går en av sju elever på skolen uten matpakke. 
Hver tiende elev i sjette klasse spiser ikke frokost. Vi vet 
allerede i stor grad hvem disse elevene er. De kommer 
fra hjem med liten tid og dårlig råd, altså hjem med få 
ressurser. Forskning på skolematordningen viser at det 
er nettopp de elevene som har størst utbytte av å få et 
enkelt måltid på skolen. Arbeiderpartiet vil gi alle elever 
et sunt, norsk måltid på skolen. Det utjevner forskjeller, 
det gir bedre læring, og det gir fellesskap. Derfor priori-
terer Arbeiderpartiet skolemat til alle.

I dag er det 100 000 barn som ikke går i SFO eller i 
aktivitetsskole. Mange velger bort skolefritidsordnin-
gen, rett og slett fordi familien ikke har råd. Denne regje-
ringa har sittet stille siden 2013 og sett på at skolefritids-
ordningen er blitt dyrere år for år. I noen kommuner 
koster det nå foreldrene over 3 000 kr i måneden å sende 
barna til SFO. Her snakker vi om barn i 1. til 4. klasse 
som ikke får delta i leken, læringen og fellesskapet som 
SFO eller AKS byr på, og der kanskje mange er blant dem 
som hadde hatt aller størst glede og nytte av et godt SFO-
tilbud. Vi vil heve kvaliteten og sørge for at alle får mu-
lighet til å delta i det fellesskapet SFO er. Derfor priorite-
rer Arbeiderpartiet skolefritidsordning til alle.

Vi ser nå over hele landet en stor mangel på lærere, 
mangel på sykepleiere og mangel på folk med IKT-kom-
petanse. I 2017 manglet Norge 1 000 grunnskolelærere, 
og mangelen øker år for år. Allerede i dag mangler Norge 
6 000 sykepleiere, ifølge Nav, og behovet vil bare øke i 
årene framover. Det paradoksale er at regjeringa samti-
dig lar tusenvis av kvalifiserte søkere stå i kø. Det er ikke 
et luksusproblem, det er et samfunnsproblem, for det 
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betyr at mange nektes muligheten til å ta en utdanning, 
og samfunnet får ikke den kompetansen vi trenger. Det 
er derfor Arbeiderpartiet over flere år har foreslått flere 
studieplasser i våre alternative statsbudsjetter, med sær-
lig vekt på yrker som er viktige for velferdsstaten.

I de siste månedene har det vært en stor debatt om 
omorganiseringen ved Nord universitet, som står i en 
utfordrende situasjon. Bekymringen lokalt er at tilbud 
som er viktige for hele regionen, svekkes. Dessverre har 
regjeringa sagt nei til å gi universitetet flere studieplas-
ser. Arbeiderpartiet mener derimot at det ville ha gitt 
universitetet muligheten til å utvikle utdanningstilbu-
dene sine, særlig for å dekke kompetansebehovene regi-
onen har innen helse- og lærerutdanning. Derfor priori-
terer Arbeiderpartiet flere studieplasser.

Jeg må si at løsningen til regjeringa er ganske befri-
ende ærlig når skolemat, skolefritidsordning eller studie-
plasser diskuteres. Foreldrene skal skjerpe seg, skolene 
skal skjerpe seg, universitetene skal skjerpe seg, og kom-
munene må i hvert fall skjerpe seg – mens regjeringa, hel-
dig nok, slipper fri. Alle andre må ta ansvar.

Slik er ikke virkeligheten. Et barn med rusede for-
eldre får ikke mat bare ved å be foreldrene skjerpe seg. 
Ansvaret for at mange foreldre ikke har råd til SFO, ligger 
ikke bare hos familien, og det er regjeringas oppgave å gi 
universitetene flere studieplasser og kommunene en 
økonomi til å heve kvaliteten i skolen. Arbeiderpartiet 
vil bruke de store pengene på disse oppgavene: heve 
kvaliteten, gi alle barn et sunt, norsk måltid i skolen, gi 
flere barn mulighet til å delta i SFO-fellesskapet og sørge 
for flere studieplasser som sikrer den kompetansen 
Norge trenger. 

Vetle Wang Soleim (H) [13:00:05]: Vi behandler i 
dag et revidert budsjett som bygger på et godt statsbud-
sjett som de fire partiene kom fram til i fjor. Hovedprio-
riteringene innen skatt, kunnskap, samferdsel, helse og 
økte overføringer til kommunene ligger fast. 

Når vi i dag runder av denne sesjonen i Stortinget og 
ser videre mot et lokalvalg, tar vi en pause med visshet 
om at arbeidsledigheten går ned, at veksten går opp, og 
at det skapes flere jobber. Det er bra for innbyggerne og 
vår nasjonale økonomi – en økonomi som er solid og i 
en god utvikling. Det er vekst over hele landet, og inves-
teringene i fastlandsbedriftene har ikke vært større enn 
siden før finanskrisen. En viktig forskjell, derimot, som 
vi ser i tiden etter oljeprisfallet sammenlignet med tiden 
etter finanskrisen, er at nå er andelen vekst i private ar-
beidsplasser større enn den gang. Nå skapes fire av fem 
arbeidsplasser i privat sektor. Vi som politikere har ikke 
mye av æren for dette, tvert imot. Det er det drivende 
dyktige folk og bedrifter over hele landet som har. 

Politikere har som oppgave å sørge for at de som vil 
få til noe i Norge, møter færrest mulige hindre på sin vei. 
Skaperkraften må slippes løs, og man må ha rom til å 
vokse og utvikle seg uten at man får store skatteregnin-
ger, kompliserte regelverk og et umulig byråkrati å for-
holde seg til. Dette er en kontinuerlig oppgave, og regje-
ringen er ikke i mål, men den innsatsen som legges ned 
av dagens flertall, er formidabel – i starten, med regjerin-
gens tidstyvprosjekt, der ansatte i og brukere av offentlig 
sektor kunne melde inn unødvendige skjema eller re-
gler som kunne vært fjernet eller forenklet, og nå, med 
næringsministerens fullstendige gjennomgang av det 
statlige virkemiddelapparatet, slik at flere bedrifter lett 
kan ta del i de ordningene som staten legger på bordet 
for å få til omstilling av norsk økonomi og vekst. Fram til 
nå har regjeringen forenklet til en anslått verdi av 
15 mrd. kr for næringslivet. 

Jeg merker meg at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 
dag overbyr hverandre i det som går på å fjerne 350-kro-
nersgrensen for utenlandsk netthandel. Mens regjerin-
gen gjennomfører denne endringen på en grundig og 
forsvarlig måte, der vi utreder og deretter iverksetter, er 
situasjonen en ganske annen hos de to største opposi-
sjonspartiene i deres jakt på inndekning i budsjettet. Ar-
beiderpartiet vil gjøre denne endringen allerede 
1. september, Senterpartiet vil overby dem og ta det alle-
rede fra 1. august. Men ikke bare vil de gjøre dette uten et 
forsvarlig forarbeid, de er ikke engang enige om hva det 
vil bety i inndekning. Arbeiderpartiet mener i sitt alter-
native budsjett at fire måneder vil gi 470 mill. kr, Senter-
partiet mener at fem måneder vil gi litt over én milliard. 
Per måned mener altså Arbeiderpartiet at fjerningen vil 
gi 117 mill. kr, mens Senterpartiet satser på 205 mill. kr. 
Redelig budsjettering bør vel også være utgangspunktet 
for samtlige partier i finanskomiteen, og jeg synes i så 
måte SV gjør det bedre i denne saken. 

Det å være med på å gjøre Europa sterkere ved å re-
dusere sosiale og økonomiske ulikheter interesserer 
ikke Senterpartiet mye. At EØS-midlene har sørget for at 
over tusen organisasjoner de to foregående årene har 
fått muligheten til å fremme demokrati og menneske-
rettigheter i Europa, imponerer ikke Senterpartiet. Nei – 
og heller ikke det at nesten 270 000 mennesker har mot-
tatt assistanse eller juridisk hjelp, er nok til at Senterpar-
tiet vil tenke: Kanskje er vi ikke for EØS-avtalen, men 
disse pengene er jammen vel anvendte kroner for folk 
som trenger dem. 

La meg ta et eksempel: I morgen feirer vi Pride rett 
utenfor Stortinget. Takket være ca. 1 mill. kr fra EØS-
midlene kunne en LHBT-organisasjon kalt Legebitra i 
Slovenia identifisere 72 nasjonale lover som diskrimi-
nerte homofile. Og etter flere år med motarbeidelse ved-
tok det slovenske parlamentet i 2017 at homofile fikk 
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tilnærmet like rettigheter som heterofile. Dette er ett av 
mange eksempler på hva disse midlene går til. Så når 
Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum i media med 
et pennestrøk kutter 537 mill. kr i EØS-midlene som fak-
tisk er tenkt brukt, vil jeg at salen skal vite at det er slike 
prosjekter Senterpartiet mener er mindre verdt enn å 
kutte tilsvarende 1 øre i elavgiften fra 1. januar i år. Av de 
tre EØS-skeptiske partiene i denne salen står Senterpar-
tiet helt alene om å ta fra sivilsamfunnet i Europa penger 
de trenger for å gjøre verden og Europa til et bedre sted. 

Ingrid Heggø (A) [13:05:12]: Eg vil starta med to 
sitat:

«Høy tillit har økonomisk verdi.» og «Små for-
skjeller mellom folk kan bidra til stor grad av tillit – 
mellom folk og mellom folk og myndigheter. Dette 
har økonomisk verdi. Høy tillit reduserer behovet 
for regler og kontrollrutiner, forenkler forhandlin-
ger og letter omstillinger.» 
Desse sitata er frå Perspektivmeldinga 2018. Dei 

kunne ha vore frå Arbeidarpartiet si perspektivmelding, 
men er frå NHOs perspektivmelding. 

Arbeidarpartiet er einig, og vi meiner at auka skilna-
der truar grunnleggjande verdiar i Noreg, som høg tillit, 
relativt høge og jamne løningar og evna vår til å møta 
endringane saman i framtida.

Dei økonomiske forskjellane aukar i Noreg, målte 
både i inntekt og i formue. Regjeringa si revidering av 
budsjettet bidreg heller ikkje til å minska dessa skilna-
dene. Løna til dei lågast lønte står stille, medan dei rike 
både tener meir og aukar formuen sin meir. Det er klårt 
at når dei med mest formue no har fått 602 kr dagen i 
formuesskattelette, medan dei med minst formue har 
fått 10 kr dagen, maks, ja då aukar skilnadene og tilliten 
minkar.

Til representanten Johnsen: Med Arbeidarpartiet 
ville dei som tener 750 000 kr eller mindre, fått om lag 
same skatt som i dag, eller mindre. 

Eg kjem frå industrisamfunnet Høyanger og må 
løfta inn bortfall av skatt på verk og bruk. Maken til rot! 
Dette åleine har i mitt fylke medført mange titals millio-
nar mindre i inntekter til kommunane, midlar som 
gjekk til skule, helse og eldre, ein skatt som òg utanland-
ske selskap som Alcoa, Elkem og alle andre betalte. 

Kristeleg Folkepartis noverande partileiar stod ute 
på plenen her og heldt appell mot å ta bort denne skat-
ten. Det stod seg i nokre dagar til dei forhandla han bort. 
Så skulle inntektsbortfallet kompenserast. Det stod seg 
òg i nokre dagar før det vart forhandla bort. Så skulle det 
kompenserast med inntil 500 mill. kr, som regjeringa i 
sin visdom sa at inntektsbortfallet kom til å verta. I dag 
ligg fasiten føre: 730 mill. kr i bortfall av inntekter. I RNB 
vert berre 68 pst. av inntektsbortfallet kompensert. My-

kje manglar på å oppfylla løfte, og mykje manglar før det 
er full kompensasjon. 

350-kronersgrensa er ei stor konkurranseulempe 
for norske bedrifter. Han er særs underleg, den forkjær-
leiken vi høyrer i salen i dag at regjeringa har til utan-
landske bedrifter. Eigedomsskatten som eg nett nemn-
de at både utanlandske og norske bedrifter betalte på 
verk og bruk, er borte, og regjeringspartia måtte tvingast 
av stortingsfleirtalet til å fjerna 350-kronersgrensa, som 
subsidierte nettopp utanlandske selskap. 

I tillegg har langsiktige, føreseielege rammevilkår 
fått ei heilt ny meining under regjeringa Solberg. Moms 
på hotell, skianlegg, kino og kultur har to gonger vorte 
auka over natta. Nye avgifter har òg kome i seine natteti-
mar, som flyavgift og poseavgift – og sukkeravgifta som 
vart auka monaleg. Støtta for å flytta gods frå veg til sjø 
er borte, den er flytta til jernbane, vert det sagt. Éin ting 
er manglande føreseielegheit, ein annan er at den grøne 
omstillinga ikkje var så veldig viktig likevel. 

Det er underleg å høyra regjeringspartia her i dag 
som ikkje snakkar om regjeringa sin politikk, men berre 
om eigen politikk dei har fått gjennomslag for. Venstre 
snakkar om sine smular av grøn politikk og stoltheita 
over bompengeringane kring byane for reinare luft, 
Framstegspartiet snakkar om vegsatsingane som er 
bompengefinansierte, men som gjer at ein forureinar 
meir. 

Det er ikkje snev av team eller entusiasme over 
regjeringssamarbeidet eller einigheit om kursen vidare 
for regjeringa. 

Aleksander Stokkebø (H) [13:10:23]: Ledigheten 
går ned, veksten går opp, og det skapes flere jobber. Og 
ikke nok med at det blir flere jobber – fire av fem skapes 
i det private næringslivet. Dette er jobber som ikke le-
ver av statsbudsjettet, men som bidrar til statsbudsjet-
tet. Dette er jobber som gir fellesskapet inntekter og bi-
drar til et bærekraftig velferdssamfunn. Mange politike-
re er glad i å bruke penger. Da er det viktig at de samme 
politikerne husker hvor pengene kommer fra, for verdi-
ene må faktisk skapes før de kan deles. Arbeidsfolk, 
gründere og jobbskapere fortjener en stor takk for den 
innsatsen de gjør for å bygge landet. Uten dem hadde vi 
ikke hatt et statsbudsjett med penger å fordele.

Selv om mange næringer er viktige, er den norske ol-
je- og gassnæringen den klart største. I år gir den oss om 
lag 263 mrd. kr. Det er inntekter til å satse på en god sko-
le, grønn teknologi og til å sikre at velferden også kom-
mer framtidens generasjoner til gode.

Verdens strengeste miljøkrav har sørget for at den 
norske olje- og gassnæringen har de laveste utslippene i 
verden. Nå må vi få dem videre ned. Regjeringen kom-
mer derfor til å trappe opp CO2-avgiften med 5 pst. årlig 
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fram til 2025 og stille strengere krav til selskapene. I til-
legg har vi et mål om fullskala fangst, transport og lag-
ring av CO2 i Norge. Derfor har regjeringen, i samarbeid 
med næringslivet, satt i gang flere prosjekter. Nå vil vi gi 
opptil 345 mill. kr ekstra til dette viktige arbeidet. Equi-
nor, Shell og Total E&P Norge skal bore en undersøkel-
sesbrønn og klargjøre et nytt område for CO2-lagring på 
sokkelen.

I tillegg til å ta vare på jobbene i vår største næring 
må vi bygge opp nye. Regjeringen foreslår derfor å åpne 
nye områder for havvind, og jeg er glad for at bl.a. et for-
slag om å åpne området Utsira Nord, utenfor kysten av 
Rogaland, nå er sendt ut på høring. Med Høyre i regje-
ring har Enova-potten økt fra 1,8 mrd. til 3,2 mrd. kr. Det 
gir et bedre grunnlag for å kunne støtte havvindprosjek-
ter. 

Skal vi få ned utslippene, må vi få med oss nærings-
livet og ta markedet i bruk, og for at bedriftene skal lyk-
kes, trenger de kapital. Derfor har vi fått på plass Nysnø 
Klimainvesteringer i energihovedstaden Stavanger. De 
skal investere i smart teknologi og løsninger for å få ned 
utslippene og bidra til flere grønne jobber. Regjeringen 
er tydelig på at vi årlig vil øke investeringskapitalen, og 
Nysnø får i år, med dette reviderte budsjettet, 
500 mill. kr ekstra. De har gått fra å være litt nysnø til å 
være en skikkelig snøkanon.

For å oppsummere: Vi ser en positiv utvikling i lan-
det vårt, det går framover. Ledigheten er på vei ned, vek-
sten går opp, og det skapes flere jobber. Vi skal, med 
Høyre i regjering, ta vare på disse jobbene, samtidig som 
vi legger til rette for nye. Slik skaper vi et bærekraftig vel-
ferdssamfunn.

Presidenten: Dei talarane som heretter får ordet, 
har ei taletid på inntil 3 minutt.

Åsunn Lyngedal (A) [13:14:06]: Arbeiderpartiet er 
opptatt av å bruke de midlene som er nødvendig for å 
skape vår felles trygghet. Vi så og ser nødvendigheten 
av å omstille politiet til dagens og morgensdagens kri-
minalitetsbilde og stilte oss derfor i sin tid bak politire-
formen. Den er imidlertid ikke gjennomført slik vi ville 
ha gjort det, og noe av det viktigste er at reformen er un-
derfinansiert. Vi foreslår derfor i revidert nasjonalbud-
sjett å omprioritere, slik at politidistriktene vil få 
50 mill. kr mer enn det regjeringen gir i sin revisjon.

Arbeiderpartiet er opptatt av samfunnssikkerhet og 
trygghet, også i nordområdene. Vi har gjentatte ganger 
utfordret regjeringen på at Sysselmannens viktigste ka-
pasitet i arbeidet for sikkerhet i havområdene rundt 
Svalbard, MS «Polarsyssel», sikres helårlig drift. Erfarin-
gene fra fiskebåten «Northguider»s havari i romjulen 
2018 dokumenterer behovet for beredskap gjennom 
hele vinteren. På bakgrunn av det forventer Arbeider-

partiet at regjeringen i statsbudsjettet for 2020 bevilger 
tilstrekkelige midler og sikrer helårsdrift for MS «Polar-
syssel».

Arbeiderpartiet er glad for at forsvarsministeren har 
avklart så tydelig at Forsvarets aktiviteter i Bodø i fram-
tiden ikke skal være til hinder for utviklingen av pro-
sjektet «Ny by – ny flyplass» og reguleringsplanen som 
nå ligger til sluttbehandling i Bodø kommune. Det er 
viktig for Bodøs utvikling.

Det er et paradoks at Finland legger bedre til rette 
for eksport av fersk fisk fra nord gjennom at de holder 
sine grensestasjoner døgnåpne. Det gjelder både i 
Troms og i Finnmark. Den mest brukte grensestasjonen 
i Nord-Norge driftes dessverre av Norge. Jeg sier dessver-
re fordi vi ikke tar oss råd til å holde den døgnåpen. Det 
medfører at vogntog fulle av fersk fisk står langt til fjells, 
der det ikke er noe servicetilbud, og venter på at tollen 
skal åpne og de kan få stempelet sitt på tollpapiret. Det 
er uverdig for dem som står der, og for næringslivet. Sta-
ten må ta sin rolle som tilrettelegger alvorlig og holde 
stasjonen døgnåpen.

Arbeiderpartiet mener også at det er viktig for vår 
felles trygghet at domstolene styrkes. ABE-reformen 
passer dårlig for domstolene, for de har ikke unødig by-
råkrati, de har personell, og kuttene fører til nedbeman-
ning. Det skjer i en tid da straffesakskjeden er under 
stort press og køene blir lengre. Strukturendringer må 
ikke tvinges fram gjennom sultefôring av våre domsto-
ler. Til det er de for viktige for oss som rettsstat. Vi bevil-
ger derfor mer til domstolene enn det regjeringen gjør.

Mudassar Kapur (H) [13:17:20]: Våre største byer 
er steder med mange muligheter. Her møtes folk fra 
hele landet og hele verden og er med på å skape både 
verdier og muligheter. Samtidig vet vi at det er nettopp 
i de store byene vi også finner de største sosiale utfor-
dringene. En gruppe som ofte peker seg mest ut, og som 
er mest sårbar, er barnefamiliene. 

Denne regjeringen legger opp til mange gode og 
langsiktige tiltak for å løfte folk ut av fattigdom, og ar-
beid og skole er blant de viktigste verktøyene. Men vi vil 
mer for denne gruppen. Vi vil sørge for at flest mulig kan 
delta i velferdsutviklingen. Flest mulig av dem som vil, 
skal kunne eie sin egen bolig. Med en ekstraordinær sat-
sing på tilskudd til vanskeligstilte familier sørger vi for at 
om lag 420 barnefamilier vil kunne bli boligeiere i år, 
med en kombinasjon av tilskudd og startlån.

De siste årene har Høyre i regjering vært med på å le-
vere en av de viktigste nysatsingene innen en sosial bo-
ligpolitikk. Vi har sørget for at byggetakten går opp og 
byggekostnadene ned, slik at flere boliger blir tilgjenge-
lige i markedet. Vi har sørget for en mer målrettet start-
lånsordning, slik at kommunene ikke lenger må si nei til 
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søkere som virkelig trenger hjelp. Vi har også styrket bo-
støtten, vi har lagt til rette for å utvikle gode og trygge 
bomiljøer gjennom områdesatsingene, og vi har styrket 
leie-til-eie-ordningene.

Men i debatten om ulikhet – hva er det vi ser fra Ar-
beiderpartiet? Jo, de har sauset sammen over 80 for-
skjellige forslag, som strekker seg over alt fra bredbånd 
til SFO, og kaller det satsing mot fattigdom. De vil øke 
skatter og avgifter for folk flest og kaller det kamp mot 
ulikhet. De legger ikke til rette for mer boligbygging, 
f.eks. her i Oslo, og kaller det boligpolitikk.

Vi har, sammen med våre regjeringspartnere, sørget 
for å trygge arbeidsplassene og skape flere jobber. Vi sat-
ser på en skole som ser den enkelte elev og bidrar til å 
utjevne sosiale forskjeller. Vi legger til rette for at enda 
flere kan eie sin egen bolig. Dette gjør vi gjennom våre 
budsjetter og våre reviderte budsjetter. 

Arbeid, skole og bolig – tre viktige bærebjelker for 
folk flest, tre viktige bærebjelker for vårt velferdssam-
funn. Vi vet hva som er viktig, og vi gjør noe med det, 
mens Arbeiderpartiet nå har inntatt en artig miks av 
overbud, reversering og det å slå inn åpne dører.

Tuva Moflag (A) [13:20:30]: I dag står jeg her med 
stolthet og optimisme. Det gjør jeg fordi Arbeiderparti-
et leverer et revidert budsjett som tar på alvor at for-
skjellene øker under denne regjeringen. Folk vil ikke at 
de som har minst, skal få enda mindre, folk vil ikke at 
sykehusene skal være kronisk underfinansierte, og folk 
vil ikke ha en todelt helsetjeneste.

Det folk derimot vil ha, er et gratis skolemåltid hver 
dag, noe Høyre blankt avviser. Arbeiderpartiet mener at 
et enkelt måltid om dagen i skolen vil bidra til både bed-
re folkehelse og økt læring. Et skolemåltid må være et 
nasjonalt løft, der staten bidrar økonomisk. Allerede i 
alternativt budsjett for 2019 la vi inn 700 mill. kr til dette 
formålet. Mange Arbeiderparti-styrte kommuner øn-
sker å gå foran lokalt. Derfor fortsetter vi vår prioritering 
av skolemat i revidert budsjett, og vil med 100 mill. kr 
sørge for at de kommunene som er klare til å starte alle-
rede i høst, kan søke om statlige midler for å komme i 
gang. Et gratis skolemåltid vil bidra til å redusere for-
skjellene mellom folk.

Det blir dobbelt så mange eldre i Norge de neste tiå-
rene. Mange av disse skal bo hjemme, og da er det vår 
oppgave å sørge for at man kan bo trygt hjemme, og at 
man kan være sjef i eget liv, selv om helsen kanskje ikke 
er som før. Om lag 80 000 mennesker lever med demens 
i dag. Også mange av disse skal bo hjemme. Da trengs 
det en satsing på trygghetsteknologi og GPS, og vi har 
satt av 50 mill. kr til en helseteknologiordning for kom-
munene.

En god eldreomsorg koster, og for oss er målet best 
mulig eldreomsorg, ikke billigst mulig. Det får vi til best 
i fellesskap, gjennom å satse på en sterk offentlig sektor. 
I vår eldrepolitikk satser vi på en mer aktiv alderdom, 
med aktivitet for eldre, bedre mat i sykehjemmene, sat-
sing på trygghetsteknologi og flere ansatte. Vi vil be-
kjempe ensomhet blant eldre, og derfor prioriterer vi de 
store pengene til de viktigste oppgavene. Vi styrker inn-
holdet i eldreomsorgen med 50 mill. kr.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at vi fortsatt ser en un-
derfinansiering av våre felles sykehus. Sykehusene klarer 
ikke å dekke aktivitetsveksten som følger av endringer i 
demografi og nye behandlingsformer. Arbeiderpartiet 
styrker derfor sykehusbudsjettet med 200 mill. kr – dette 
for å investere i barne- og ungdomspsykiatrien, styrke fø-
detilbudet og følgetjenesten, øke utrednings- og be-
handlingskapasiteten, styrke de prehospitale tjenestene 
i distriktene og øke den forebyggende innsatsen for stu-
denters psykiske helse. Gjør vi ikke det, vil forskjellene 
mellom folk bare fortsette å øke.

Svein Roald Hansen (A) [13:23:41]: Noe av det vik-
tigste den økonomiske politikken skal bidra til, er et 
samfunn der forskjellene mellom folk er små og folks 
muligheter store. Det har ikke denne regjeringens øko-
nomiske politikk gjort. Forskjellene øker. Regjeringen 
har prioritert skattelettelse for dem som ikke trenger 
det, og kutt i stønadene til dem som ikke tåler det.

I sitt innlegg sa statsministeren at regjeringen hol-
der fast ved den kursen som er staket ut. Det er ikke eg-
net til å berolige. Sysselsettingen øker, men det er stadig 
for mange som står utenfor arbeidslivet. Og veksten er 
ikke solid, som regjeringen hevder, den er skjør. Norske 
husholdninger er blant de mest forgjeldede i verden og 
sårbare for økende renter, noe statsministeren også pek-
te på. Vår økonomi er eksportavhengig. Lavere vekst hos 
våre handelspartnere og brexit betyr lavere vekst også 
hos oss.

Regjeringen skriver:
«Bruken av oljepenger vris i retning av investe-

ringer i kunnskap og infrastruktur, samt vekstfrem-
mende skattelettelser.»
Men infrastrukturprogrammet som regjeringen har 

slått seg på brystet med gjennom seks år – det skal lukte 
asfalt over hele landet – er i ferd med å bryte sammen på 
grunn av manglende kostnadskontroll i prosjekt etter 
prosjekt og bompengeopprør i samferdselsministeren 
og finansministerens egen partigruppe. Og hvordan kan 
regjeringen fortsette å snakke om «vekstfremmende 
skattelettelser»? Det kan jo ikke belegges med fakta – det 
er fantasi.

Også ved denne korsvei henter regjeringen mer 
penger i oljefondet. Det gjør norsk økonomi enda mer 
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oljeavhengig. Det er et uttrykk for denne regjeringens 
manglende evne til å prioritere. Det er et nederlag for 
Høyre og statsministeren, som sa at de skulle gjøre norsk 
økonomi mindre oljeavhengig og skaffe landet flere 
bein å stå på.

Men alt dette er først og fremt en kilde til dyp be-
kymring for kommende år fordi regjeringens Gra-
navold-plattform er så fylt av fire partiers politiske 
kjepphester – som på mange områder strider mot hver-
andre – at evnen til å prioritere blir enda mindre fram-
over. Og det er talende å høre på hvordan representan-
ter for de ulike partiene i denne debatten legger størst 
vekt på enkelthetene i budsjettet som «mitt partis» gjen-
nomslag i dette.

Til slutt vil jeg si et par ord om Senterpartiets kutt i 
EØS-finansieringsordningen, som flere har pekt på. Én 
ting er at de formålene ikke får penger, men jeg mener 
det alvorlige er at dette er en forpliktelse Norge, med 
flertall i denne salen, har inngått med andre land. Mener 
Senterpartiet virkelig at Norge skal bli et land som løper 
fra inngåtte folkerettslige forpliktelser? For det er det 
som ligger i dette opplegget.

Elise Bjørnebekk-Waagen (A) [13:26:53]: Regjerin-
gen har flere ganger hevdet at de fører en framoverlent 
næringspolitikk, at de trygger arbeidsplassene. Men det 
skulle vi gjerne ha merket mer til i Halden og Østfold, 
for vi venter fortsatt i spenning, og spørsmålet er hvor 
mye lenger vi skal måtte gjøre det.

Det handler om viktige arbeidsplasser som allerede 
eksisterer. Norske Skog Saugbrugs er en stor arbeids-
plass med 450 ansatte og 50 lærlingplasser. Slik situasjo-
nen er nå, påfører regjeringen bedriften en stor ulempe 
og en hindring ved ikke å gi full CO2-kompensasjon. Be-
slutningen og mulighetene ligger nå hos regjeringen og 
Klima- og miljødepartementet.

Etter konkursen og rekonstrueringen av Norske 
Skog søkte de Miljødirektoratet om full CO2-kompensa-
sjon, men det ble avslått. Og til tross for at konkursen en-
dret hele situasjonen, og at det nå er grunnlag for full 
CO2-kompensasjon, har de ikke fått gjennomslag for 
det. Den avtalen som lå til grunn, eksisterer ikke lenger. 
Avtalen falt bort etter konkursen. Det er bred enighet 
om at Saugbrugs kvalifiserer for CO2-kompensasjon et-
ter gjeldende regelverk, som bygger på et system for 
CO2-kvoter og -kompensasjon utviklet i EU. Men uenig-
heten dreier seg om grunnlaget for avkorting i perioden 
etter konkursen, altså 2018, 2019 og nå 2020.

Norske Skog har anket til Klima- og miljødeparte-
mentet, og Arbeiderpartiet er i våre merknader til saken 
krystallklare på at det i denne saken er grunn til å bruke 
unntaksbestemmelsen i forskrift om CO2-kompensa-
sjon i industrien.

Klima- og miljødepartementet sier at de vil gjøre en 
selvstendig vurdering av saken, men at det ikke er mulig 
å si hvor lang tid det vil ta – men at saken er prioritert. 
Månedene har gått siden de fikk søknaden på sitt bord. 
For Østfold, for Halden og for Saugbrugs er dette en vik-
tig sak, en sak som går rett til kjernen om konkurranse-
kraft, om norsk industri på sitt beste, om lokale arbeids-
plasser som bidrar til næringsutvikling. Mulighetene og 
løsningene ligger nå på bordet hos regjeringen. Vi ven-
ter i spenning, vi har gjort det lenge, og jeg forventer at 
det kommer en avklaring. 

Lise Christoffersen (A) [13:30:04]: Jeg vil henlede 
oppmerksomheten på mindretallsforslag nr. 8, fra Ar-
beiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De 
Grønne og Rødt, der vi ber regjeringa gjennom nødven-
dige endringer i regler eller praksis sørge for at arbeids-
avklaringspengeordningen fungerer i tråd med folke-
trygdloven § 1-1 Formål, slik at ingen mister retten til 
arbeidsavklaringspenger før de er ferdig avklart til ar-
beid eller trygd. Høyrepartiene ser ut til å ha glemt det, 
men formålet med trygden er å gi økonomisk trygghet 
ved bl.a. sykdom og skade. Arbeidsavklaringspenger er 
en ytelse som skal gi slik trygghet.

For en måned siden gikk det et litt uvanlig demon-
strasjonstog fra Oslo S til Eidsvolls plass. Vanligvis er det 
ressurssterke grupper som demonstrerer foran Stortin-
get. Den 22. mai 2019 var litt annerledes. Toget besto for 
en stor del av personer som trosset sykdom, som trosset 
utmattelse, som trosset vissheten om at den kraftan-
strengelsen det var å komme seg til Oslo, gå i tog, stå halv-
annen time foran Stortinget, ville føre til at de var full-
stendig utslått de neste dagene. De gjorde det likevel, for-
di de er fortvilet, fordi de er eller har vært mottakere av 
arbeidsavklaringspenger, men Høyre, Fremskrittsparti-
et, Venstre og Kristelig Folkeparti kaster dem nå ut av fol-
ketrygden og over i sosialhjelp eller til ingenting, før de 
er ferdig avklart til arbeid eller trygd.

Dagen etter forsøkte opposisjonen nok en gang å få 
høyrepartiene til å snu, men forgjeves. I dag prøver vi 
igjen – trolig forgjeves, men det er altså ingen skam å 
snu. Jeg appellerer særlig til Kristelig Folkeparti, som sier 
at de egentlig mener det de gjorde før, at det er feil å kas-
te folk ut av trygden på denne måten, men at kuttene i 
AAP først må evalueres. Men er ikke virkeligheten evalu-
ering god nok? Navs egne tall viser en sterk nedgang i 
antallet som får innvilget AAP. Det er blitt uhyre vanske-
lig å få forlengelse, selv om den enkelte ikke er ferdig av-
klart. Antall på sosialhjelp øker. Folk umyndiggjøres 
gjennom krav til privat forsørging. Det tæres på opp-
sparte midler, noen får krav om å selge bil og bolig. Ar-
beids- og sosialministeren har hevdet overfor Stortinget 
at 66 pst. av dem som søker forlenget AAP, fortsatt får 
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det. Det er tall det skal bli interessant å se om hun faktisk 
kan dokumentere.

Kristelig Folkeparti har vist at de er villig til å ofre 
sjuke mennesker på regjeringstaburettenes alter. Det er 
ikke noe vakkert syn. Vi er heller ikke fornøyd med Sen-
terpartiet i denne saken. De støtter kuttet fra fire til tre 
år, men foreslår i det minste å opprettholde mulighete-
ne til individuell forlengelse. Om vårt forslag nr. 8 skulle 
falle, vil vi subsidiært stemme for Senterpartiets løse for-
slag, nr. 34. Det er tross alt bedre enn ingenting.

M o r t e n  Wo l d  hadde her overtatt presidentplas-
sen.

Elin Rodum Agdestein (H) [13:33:17]: En av gladsa-
kene i revidert nasjonalbudsjett er at vi bevilger 
1,7 mill. kr til Falstadsenteret, som i samarbeid med Ar-
kivet i Kristiansand skal utvikle et norsk digitalt fange-
arkiv. Gjennom arbeidet med henholdsvis Krigsseiler-
registeret og et register over utenlandske krigsgraver i 
Norge har de to institusjonene etablert kompetanse på 
personhistoriske databaser som nå skal gjenbrukes i 
oppbygging av en åpent tilgjengelig kunnskapsbase om 
menn og kvinner som satt i fangenskap under annen 
verdenskrig. Falstadsenteret og Arkivet opplyser at ar-
beidet i første omgang vil basere seg på boken Nord-
menn i fangenskap 1940–1945, redigert av Kristian Ot-
tosen. 

Gjennom flere tiår etter krigen ble det lagt ned et 
omfattende og i stor grad idealistisk arbeid for å doku-
mentere krigshistorien og opplysninger om nordmenn 
i fangenskap. Kristian Ottosen var en av dem som sto i 
spissen for dette arbeidet, og han var prosjektleder for 
etableringen av Norsk fangeregister 1940–45. Dette re-
gisteret omfatter alle norske fanger i krigsårene og deres 
ferd gjennom norske leire og til leire i utlandet. Første 
versjon kom til frigjøringsjubileet i 1995. Det ble oppda-
tert i 2004, og det har etter hvert også kommet en digital 
versjon. Ingen andre land i Europa har noe tilsvarende. 
Det er dette arbeidet prosjektet Norsk digitalt fangear-
kiv vil måtte lene seg på, og da er det viktig at de som har 
gjort grunnlagsarbeidet, som motstandsmann og Nacht 
und Nebel-fangen Kristian Ottosen, på behørig vis blir 
kreditert for det. Uten ham og hans nære medarbeidere 
hadde ikke det prosjektet vi i dag vedtar å finansiere, 
vært mulig å realisere. Likedan mener jeg det er både 
nødvendig og ønskelig at det videre arbeidet med digita-
lisering og offentlig tilgjengeliggjøring av alle disse fan-
geopplysningene skjer i tett samarbeid med både For-
svarets museer, som bl.a. annet Norges Hjemmefront-
museum, og Riksarkivet, som sitter på det originale 
kildematerialet. Hensynet til håndtering av særlig sensi-
tiv informasjon må også understrekes.

Jeg er veldig glad for at vi har fått den statlige finan-
sieringen av dette prosjektet på plass. De nasjonale 
freds- og menneskerettighetssentrene har en svært vik-
tig rolle i å forvalte en svært sentral del av krigshistorien 
for ettertiden. Ikke minst gjør de et uvurderlig arbeid 
med å formidle historien til nye generasjoner. Etter 
hvert som tidsvitnene forsvinner, er dette oppdraget 
viktigere enn noen gang. Vi vil få et digitalt monument 
over alle de 44 000 nordmennene som satt i fangenskap 
under annen verdenskrig. Jeg ser fram til at det digitale 
fangearkivet vil være klart til 75-årsmarkeringen av fri-
gjøringen 8. mai neste år.

Sverre Myrli (A) [13:36:19]: Gjennom lang tid har 
det vært en uttrykt målsetting fra dette huset at mer av 
godset må over fra veg til sjø og bane. Jeg tror alle parti-
er har vært med på å vedta målsettinger om det. Skal vi 
nå de internasjonale klimaforpliktelsene og nå klima-
målene våre, må vi lykkes med å få mer av transporten 
over fra gummihjul og til sjø og bane.

For å få mer gods over fra veg til sjø har det derfor de 
siste årene over statsbudsjettet vært en egen tilskudds-
ordning for overføring av gods fra veg til sjø. Den har blitt 
godt mottatt – flere gode prosjekter har fått støtte fra den 
ordningen, og flere gode prosjekter er presentert som ak-
tuelle for ordningen. Arbeiderpartiet mente at det i årets 
budsjett burde bevilges 100 mill. kr til den gode ordnin-
gen. Regjeringen bevilget, eller rettere sagt: Regjerings-
partiene i Stortinget bevilget 77,4 mill. kr til ordningen. 
Men da revidert budsjett kom, var overraskelsen stor: Nå 
foreslår regjeringen å kutte hele beløpet fra ordningen. 
100 pst. av ordningen – hele ordningen – foreslås nullet 
ut. Det hadde vært forståelig hvis det hadde vært en liten 
justering, det kan skje i løpet av året – det er jo derfor vi 
har revidert budsjett – men å fjerne alt, rubb og rake, er 
ikke en budsjettrevisjon, det er en budsjettrasering.

La meg også si noen ord om diskusjonen omkring 
rv. 3 og rv. 25 i Løten og Elverum. Vegen har blitt betyde-
lig billigere, og det er veldig bra. Det merkelige med re-
gjeringens politikk er at de tar hele besparelsen i statens 
andel, mens det beløpet som skal tas inn i bompenger, 
står fast. Det betyr at prosentandelen bompenger øker 
kraftig. Bompengeandelen er nå oppe i 90 pst. på rv. 3 og 
rv. 25. I RNB foreslår regjeringen å ta ytterligere 
150 mill. kr fra prosjektet. Nå sier Arbeiderpartiet nei – 
nå holder det. Vi kan ikke ha vegprosjekter som finansi-
eres med 90 pst. bompenger. De 150 mill. kr bør ikke 
kuttes i prosjektet, de pengene legger Arbeiderpartiet 
tilbake. 

Men det er litt interessant å se at etter at revidert 
budsjett ble lagt fram, og fram til finanskomiteens avgi-
velse, har regjeringspartiene nå fått gjennom et anmod-
ningsvedtak om at de skal redusere bompengene med 
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inntil 200 mill. kr på det nevnte vegprosjektet. Så nå er 
det plutselig aktuelt likevel å se på om bompengene skal 
ned.

Nils Aage Jegstad (H) [13:39:42]: Regjeringens sam-
ferdselspolitikk binder landet tettere sammen. Vi byg-
ger vei og jernbane i et tempo som aldri før, og vi satser 
på teknologi. Vi gjør hverdagen enklere for folk flest og 
for næringslivet. Gode velferdstjenester og konkurran-
sekraft for næringslivet krever både en moderne infra-
struktur med høy kvalitet og effektive og sikre trans-
portløsninger.

Regjeringen er opptatt av at det blir mindre bom-
penger for folk flest. De siste fem årene har vi lagt ned 
bomstasjoner, redusert bompengetakstene utenfor by-
områdene og økt den delen staten betaler i prosjekter. 
Med Granavolden-plattformen blir innsatsen for å redu-
sere bompenger ytterligere styrket. Med denne regjerin-
gen går bompengeandelen ned og veiinvesteringene 
opp. Faktisk har vi redusert antall bompenger i veipro-
sjektene fra 40 pst. under forrige regjering til 28 pst. un-
der Solberg-regjeringen. I den nye Nasjonal transport-
plan vi skal jobbe med, regner vi med at andelen bom-
penger går videre ned.

I 2018 ble bompengeinnkrevingen avsluttet i fem 
prosjekter og to nye satt i gang. Totalt 81 prosjekter var 
ved det tidspunktet vedtatt av Stortinget. Av dette har 22 
prosjekter ennå ikke startet innkreving av bompenger. 
Det foreløpige resultat fra totale passeringsinntekter i 
2018 er på 11 mrd. kr. Det var en svak økning fra året før. 
Dette er altså ikke en statlig bevilgning, slik enkelte par-
tier framstiller det som, men bompengeselskapenes 
bompengeinntekter. Det statlige bidraget er tvert imot 
en årlig bevilgning på 500 mill. kr, som i 2018 kom 40 
veiprosjekter til gode. Det hører også med til historien at 
i 2018 var driftskostnader som andel av passeringsinn-
tekten for prosjekter med innkreving 7,1 pst. Dette er 
den laveste andelen noensinne og setter mange av me-
dieoppslagene om kostnadsinnkrevingen i et grelt lys.

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er opptatt av 
at innsparing på veiprosjekter skal komme bilistene til 
gode. Det er vi også. Derfor gjør vi noe med det ved å be-
vilge 200 mill. kr ekstra til dette i revidert nasjonalbud-
sjett. Når Arbeiderpartiet og Senterpartiet drar fram 
OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 i Hedmark som eksempel på 
det motsatte, må jeg minne om at dette prosjektet ikke 
er ferdig før i november 2020, og ikke har bominnkre-
ving i dag. Det statlige bidraget bevilges årlig, og i år er 
det anslått til 150 mill. kr lavere enn tidligere antatt, 
men om det blir sånn, vet man ikke før prosjektet er fer-
dig. Det blir da noe prematurt å trekke konklusjonen.

Jeg vil også be representantene som regnet prosent, 
om å gå tilbake til Prop. 1 S. Der står det en ganske annen 

kostnadsnøkkel og en annen kostnadsfordeling enn det 
de legger til grunn når de snakker om 90 pst.

Nils Kristen Sandtrøen (A) [13:42:55]: Norge er 
mulighetenes land. Vi kan forsterke velferdsstaten vår 
og øke verdiskapingen, samtidig som vi får utslippene 
ned. Alt ligger egentlig til rette for en skikkelig omstil-
ling av norsk økonomi, for vi har dyktige arbeidstakere 
og bedrifter som vil investere videre for framtiden. Vi 
ser flere gode enkelteksempler. Når alt ligger til rette for 
en skikkelig omstilling av økonomien vår i Norge, blir 
det derfor ekstra betenkelig når resultatene viser at 
Norge tvert imot har blitt mer oljeavhengig de siste åre-
ne.

I 2018 var underskuddet på handelsbalansen for 
Fastlands-Norges utenrikshandel på 250 000 mill. kr. 
Og bare siden 2014 har dette underskuddet forverret seg 
med 56 pst. Det er en så klar beskjed til denne sal som 
det er mulig å få dokumentert, om at politikken må be-
tydelig forbedres hvis vi skal ha større verdier i framti-
den og flere arbeidsplasser, samtidig som vi reduserer 
utslippene. 

Ta skogindustrien som et godt eksempel, hvor det 
nå ligger ordentlig til rette med god tilgang på råstoff, 
med en gunstig kronekurs for eksportrettet industri og 
med dyktige fagfolk, som har masse gode ideer. Men ho-
vedproblemet er at det er for liten tilgang til kapital. 
Derfor vil Arbeiderpartiet styrke risikoavlastningen for 
bioøkonomi slik at vi øker verdiskapingen fra jord, skog 
og hav. Og vi trenger en langt mer gjennomføringsdyktig 
styring av landet vårt, og vi må få slutt på en type som-
ling i viktige enkeltsaker. 

La meg ta to konkrete tilfeller: Arbeiderpartiet er ty-
delig på at vi må rydde opp i den fordyrende betalingen 
som industrien må gjøre gjennom opprinnelsesgaranti-
er. Alle i Norge vet at industrien vår bruker ren kraft, så 
dette må regjeringen rydde opp i. Det samme gjelder 
Saugbrugs i Halden, som vi i Arbeiderpartiet skriver om 
i merknadene i dag. Det er for galt at en viktig industri-
bedrift skal vente vinter og vår på å få en enkel avklaring 
om CO2-kompensasjon. 

Vi kan langt bedre i Norge. Vi trenger en bedre sty-
ring av landet vårt – mindre skryt og somling og mer 
gjennomføringskraft for å få bedre framtidsutsikter og 
flere arbeidsplasser.

Hårek Elvenes (H) [13:46:05]: Representanten 
Gahr Støre framsto som en svoren tilhenger av et of-
fentlig jernbanemonopol, uansett hva det koster og 
uansett hvilken service. Og representanten Svein Roald 
Hansen var meget bekymret for statens skatteinntek-
ter. Da tør jeg minne representanten Hansen om at SSB 
la fram skattestatistikken på tirsdag, og den viser 
8,2 pst. økning i skatteinntektene – til tross for at petro-
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leumsskatten er gått ned. Det er ingen ting som tyder 
på at den borgerlige skattepolitikken underminerer fel-
leskassen, for å si det slik.

Og så har vi representanten Moxnes som argumen-
terte tungt for det klasseløse samfunn – et klasseløst 
samfunn fritt for eiendomsrett, et klasseløst samfunn 
fritt for marked, et klasseløst samfunn bestående av en 
herskende klasse som undertrykker sitt folk. Det 
presterte altså representanten Moxnes å kalle for nye 
ideer og bedre løsninger. Nei, det er kommunisme, og 
den er kastet på historiens skraphaug.

Investeringene i Fastlands-Norge øker. Konkurran-
seevnen bedres – og det siste er veldig viktig i et lite land 
med en svært åpen økonomi, der vi er helt avhengige av 
å eksportere til utlandet. Eksportandelen utgjør faktisk 
40 pst. av bruttonasjonalprodukt, og da er det så for-
stemmende trist å høre på Senterpartiet, anført av re-
presentanten Gjelsvik, i sitt korstog mot EØS-avtalen. 

Forliset av «Helge Ingstad» var et skudd for baugen, 
for å si det slik. Det var et alvorlig slag. Det medførte at 
Marinens operative evne er redusert. Idet fregattvåpe-
net var kommet opp og stå gjennom bevilgninger til ek-
stra besetninger og reservedeler, mistet vi den ene fre-
gatten. Regjeringen har satt i gang avbøtende tiltak ved 
å bevilge penger til å doble besetningen på 
KNM «Maud» og ved å erstatte den reservedelspakken 
som faktisk var om bord i fregatten, ment til NATOs stå-
ende flåte. 

Til slutt må jeg få lov til å uttrykke min glede over at 
regjeringen har funnet plass til 335 mill. kr til ny E18. 
Med den bevilgningen kan planleggingen og grunner-
vervet gå videre, og ny E18 fra Lysaker til Ramstad vil 
være ferdigstilt i 2027. Dette er viktig. Dette er Norges 
mest trafikkerte vei. Det ble sagt av en representant fra 
SV at dette vil medføre økt forurensning. Nei, 
40 000 mennesker som i dag lever med støy og forurens-
ning, går bedre tider i møte.

Terje Breivik (V) [13:49:19]: Ved revideringa av 
budsjettet for 2019 halvvegs inn i året er det trygt og 
kjekt å kunna slå fast at dei fleste parametrar viser at 
det går svært godt i kongeriket, ikkje minst utviklar ar-
beidsmarknaden seg svært godt. Det er langt færre ledi-
ge, arbeidsplassane er tryggare, konkurransekrafta til 
eksportindustrien er styrkt, og det er vekst i talet på ny-
etablerte verksemder. 

Å ha tilgang på jobb handlar for den enkelte om det 
gode liv, om å realisera seg sjølv og om fridom for seg og 
sine næraste. For samfunnet er det å gjera det lettare for 
alle å skaffa seg jobb eitt av dei tyngste verktøya me har 
for sosial utjamning og førebygging av fattigdom. Verk-
semder som går godt og genererer skatteinntekter til fel-
lesskapet, er ein føresetnad for at me kan ta vare på og vi-

dareutvikla velferdssamfunnet, det felles tryggleiksnet-
tet. Difor er det viktig med eit politisk fleirtal og ei regje-
ring som heiar på gründerar, investorar, bedriftseigarar 
og folk som tek stor personleg risiko for å skapa verdiar 
me andre, fellesskapet, er heilt avhengige av. Slik sett er 
det trygt å ha fått Kristeleg Folkeparti med seg i regje-
ring, og at me fire regjeringspartia kan vera trygge på at 
me har fleirtal for ein nærings- og arbeidsplasspolitikk 
som er eintydig positiv både for bedriftseigarar og for 
dei tilsette. 

For Venstre er det òg hyggeleg og svært viktig å kon-
statera at den nye takta i klima- og forskingspolitikken 
verkar, og ikkje berre fortset i styrke, men aukar. I revi-
dert er det m.a. lagt inn 25 mill. kr til ei incitamentsord-
ning for å stilla klimakrav ved nye anbod i hurtigbåttra-
fikken. Det er avgjerande både for å få redusert klimag-
assutslepp og for å få etablert ein heimemarknad for ei-
gen maritim industri. 

Seinast i går følgde regjeringa opp den systematiske 
styrkinga av tilskots- og verkemiddelordninga for grøn 
vekst og satsing på sjøfartsnæringa gjennom å presentera 
ein eigen handlingsplan for grøn skipsfart. Skipsfarten og 
skipsfartsnæringa er avgjerande for at me lykkast med å få 
gjort noko med klimagassutsleppa og for å forhindra ei 
eskalerande utvikling av ekstremvêr. Krava til utslepps-
kutt i eiga næring kombinert med ein svært framoverlent 
industri og ei regjering og regjeringsparti som systema-
tisk prioriterer grøn omstilling og vekst, viser at det er 
mogleg å omstilla økonomien og kutta klimagassutslepp 
utan at den økonomiske veksten stagnerer. 

Avslutningsvis ei lita røysteforklaring vedkomande 
forslag nr. 35. Det er heilt naturleg og sjølvsagt at dame-
fotball skal sidestillast med tilsvarande arrangement for 
menn. Alle fire regjeringspartia kjem difor til å røysta for 
forslaget. 

Tage Pettersen (H) [13:52:33]: Regjeringen foreslo i 
budsjettet for 2019 å innføre momsfritak for elektronis-
ke tidsskrift fra 1. juli i år. Trykte tidsskrift er fritatt for 
moms i dag, og endringen vil sikre lik behandling av 
trykte og elektroniske tidsskrift. Det vedtatte statsbud-
sjettet sa at regjeringen skulle komme tilbake til innret-
ningen i revidert nasjonalbudsjett. 

I Granavolden-plattformen heter det at nullmoms 
for nettidsskrift skal ivareta utviklingen av det digitale 
mediesamfunnet gjennom å tilrettelegge for elektronis-
ke utgaver som ikke må være helt identiske med den 
trykte utgaven. Det er godt å se at finanskomiteen følger 
opp forslaget, som er viktig for å sikre innovasjon og for 
å hindre konkurransevridning mellom tilbydere av 
elektroniske og trykte tidsskrift. 

I den nylig vedtatte mediemeldingen understreker 
Stortinget også betydningen av en framtidsrettet fritaks-



2019 548721. jun. – Revidert nasjonalbudsjett 2019, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019, 
og om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2019

ordning. Det er ingen hemmelighet at det har pågått en 
diskusjon mellom bransjen og Finansdepartementet 
om forskriften som var på høring, og jeg er glad for at en-
kelte endringer er tatt inn. I forskriften sies det nå at det 
åpnes for moderate innslag av levende bilder, lyd eller 
annen funksjonalitet, og at det ikke stilles krav om at det 
må foreligge en trykt utgave av det elektroniske tids-
skriftet. Dette er helt riktige og nødvendige justeringer. 
Dette er imidlertid ikke nok når vi nå skal få på plass for-
skriften som skal sikre en innovativ og framtidsrettet 
fagtidsskriftbransje. Jeg verdsetter derfor at regjerings-
partiene skriver at det bør gjøres enkelte justeringer. Di-
gital journalistikk er i sin form forskjellig fra papirutga-
ven av aviser og tidsskrift. Digital journalistikk er i sin 
form dynamisk, og vilkår knyttet til utgivelsen, som gjel-
der for momsfritak for papirutgaver, er derfor ikke over-
førbare på digital utgivelse. 

Norge innførte momsfritak for elektroniske nyhets-
tjenester allerede i 2016. Fritaket har vist seg som en stor 
suksess og gitt åpenbar positiv effekt. Tidsskrift ble ikke 
innlemmet i det tiltaket den gangen. Vi må være opptatt 
av at de ulike nyhetsaktørene skal ha like vilkår også av-
giftsmessig. Tidsskriftene har en viktig rolle i dagens ny-
hetsbilde. De hensyn som ligger bak begrunnelsen for 
momsfritaket på elektroniske nyhetstjenester og på 
dagens papirutgaver av et tidsskrift, gjør seg like mye gjel-
dende for digitale utgivelser av sammenlignbart innhold. 

Sverige har parallelt med Norge vedtatt å innføre 
momsfritak for digitale nyhetspublikasjoner fra 1. juli i 
år. De har i sin utforming av regelverket lagt vekt på for-
skjellene mellom utgivelse på papir og digitalt, men li-
kevel besluttet at tilgang til samme type redaksjonelt 
innhold skal ha momsfritak uavhengig av utgivelses-
plattform. Konkurransevridning innen samme marked 
må forebygges også over landegrensene, og jeg håper 
derfor at Finansdepartementet nå bruker tiden godt for 
å sikre en framtidsrettet, hensiktsmessig og god forskrift 
som ikke virker konkurransevridende. 

Stefan Heggelund (H) [13:55:44]: Dette har vært en 
merkeuke for klimaet. På mandag sa vi ja til å samarbei-
de med Europa om å kutte utslipp, og for første gang 
har vi nå en internasjonalt forpliktende klimaavtale. På 
tirsdag foreslo regjeringen å åpne områder for havvind, 
og havvind kan bli et fornybart industrieventyr for 
Norge. I går la regjeringen fram handlingsplanen for 
grønn skipsfart, som handler om hvordan vi skal klare å 
kutte 50 pst. av utslippene fra skipsfarten innen 2030. 
Og i dag kom klimaavtalen med landbruket.

Med denne regjeringen får man en helhetlig 
klimapolitikk for alle sektorer. Alle sektorer skal kutte, 
og i seg selv er det noe nytt i norsk klimapolitikk. Kritik-
ken vi får fra venstresiden om at det ikke skjer noe i 

klimapolitikken, er helt absurd. Det eneste de har å 
komme med, er kritikk – ingen nye tiltak til utslippskutt.

Jeg registrerer i dag hvordan Sosialistisk Venstrepar-
ti ikke engang vil gjøre noe med noe av det de har kriti-
sert oss for. De legger seg nå på regjeringens offensive 
linje for fornybarsatsing og klimabistand i utlandet. 
Men klimauken er ennå ikke ferdig for regjeringen, for 
satsingen fortsetter i revidert.

Nå styrker vi f.eks. Klimasats for å få utslippene ned 
fra hurtigbåtsambandene. Her er utslippene for høye, og 
vi vet at de må ned. Vi styrker satsingen på grønn 
næringstransport, og i 2019 er bevilgningen på over 
0,5 mrd. kr.

Revidert er også godt nytt for CO2-fangst og -lagring. 
Det er nå behov for å bore en undersøkelsesbrønn for å 
se om det området man tror egner seg for lagring, faktisk 
egner seg for lagring. Det er dyrt å bore en sånn brønn, så 
her er staten med, og vi sier at staten skal ta 75 pst. av ut-
giftene, opp mot 345 mill. kr. Vi satser sterkt på CO2-
fangst og -lagring, nettopp fordi vi vet hvor viktig det er 
for at vi skal klare å bekjempe de menneskeskapte kli-
maendringene.

Klimaendringene er en kompleks problemstilling 
som krever mange forskjellige løsninger. Det får vi med 
denne regjeringen – for alle sektorer. Det finnes fortsatt 
grå partier, men ingen av dem sitter i regjering.

Solfrid Lerbrekk (SV) [13:58:56]: Media har i lang 
tid vist fram kva som er konsekvensen av regjeringas 
innstrammingar i arbeidsavklaringspengane. Tusenvis 
av personar står no heilt utan inntekt. Nokre av dei får 
ein fattig slant i sosialhjelp, mens andre ikkje får ei krone 
på grunn av forsørgjarplikt frå andre og verdiar i heimen.

Det verker som at regjeringa anten vel å snu det 
blinde auget til, at dei faktisk ikkje forstår konsekvensen 
av eigen politikk, eller at det er dette som er meininga: å 
senda folk ut på sosialhjelp, forsørgjarplikt frå andre el-
ler sparepengane til ungane. For det er dette som er ver-
kelegheita i dag. For å få sosialhjelp kan ein ikkje ha ein 
ektefelle som har inntekt. Ungane kan ikkje ha spare-
pengar på konto, og om ein sit på noko anna av verdi, 
må ein jammen meg selja alt dette før ein får ei krone.

Det vil med andre ord seia at regjeringa har gjeve 
opp alle desse enkeltpersonane som ikkje passar inn i 
eit treårig arbeidsavklaringspengeløp. Dei har gjeve opp 
å få dei i arbeid, dei har gjeve opp å få dei avklarte, og re-
sultatet av dette er alvorleg. Som eit lite plaster på såret 
vel regjeringa å senda 15 mill. kr i retning av auka saks-
behandlingskapasitet i Nav og 90 mill. kr til kommuna-
ne for auka utgifter til sosialhjelp. Dette bekreftar jo at 
målet med politikken er å få fleire over i fattigdom. Eg er 
ikkje overraska over dette, for høgrepartia har alltid hatt 
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ei haldning om at kvar og ein anten må arva mykje pen-
gar frå foreldra eller smi si eiga lykke.

Nav-politikken til regjeringa er ein fattigdomspoli-
tikk der arbeidsavklaringspengar har vorte lokomotivet 
som fører folk ut i fattigdom. Det er trist at det er slik. 
Dette må snu. Fattigdom og forskjellar er gift for kvar eit 
samfunn, men det ser ikkje ut til at regjeringa vel å sjå på 
dette, med det reviderte budsjettet som ligg føre.

Ei kort stemmeforklaring: Forslag nr. 34, frå Senter-
partiet, har nokre klare svakheiter, men det er trass alt 
betre enn ordninga som er i dag, så me vel å stemma 
subsidiært for det. 

Karin Andersen (SV) [14:02:04]: Jeg har hørt man-
ge representanter for regjeringspartiene og regjeringen 
i dag som skryter av hva de har gjort på ulike områder. 
Det er ikke så rart, for ingen regjering har noensinne 
hatt så mye penger til disposisjon og brukt så mye olje-
penger som denne regjeringen. Det skulle bare mangle 
om man ikke hadde brukt dem til noe positivt. Man 
kunne ikke kastet alle pengene ut av vinduet. 230 mrd. 
oljekroner puttes inn i budsjettet nå, klart de må brukes 
til noe positivt. De pengene hadde vel også andre regje-
ringer klart å bruke til noe positivt. 

I en tid med ekstremvær kutter regjeringen livsvik-
tig rassikring og framskynder gigantmotorveier inn til 
Oslo, noe som øker forurensning og farlige utslipp og 
trykker flere biler inn i Oslo, der all trafikkvekst skulle 
tas med kollektiv, gange og sykkel. 

Utslippskuttene må bli større. På båt og ferge er det 
mulig raskt, men da må vi sørge for at ingen nye anbud 
går uten nullutslippskrav. Det har SV fremmet forslag 
om, og vi har lagt inn penger for å realisere det.

Så hører jeg at regjeringspartiene også skryter av at 
de nå har ordnet opp med pleiepenger. Ja, vi har knegått 
regjeringspartiene og regjeringen i flere måneder for å få 
det til. Jeg synes faktisk det er litt skammelig å høre på at 
man roser seg sjøl av det man har blitt tvunget til å gjen-
nomføre. Det skulle bare mangle om man ikke hadde 
hatt penger til disse familiene når de aller rikeste og fris-
keste får milliarder.

Jeg hører noen si at man har styrket bostøtten. 3 100 
færre får bostøtte nå enn det regjeringen beregnet til jul, 
det står i revidert nasjonalbudsjett. Flere og flere detter 
ut av ordningen, for nå er snittinntekten for hushold-
ningene som får dette, 130 000 kr, og boutgiftene deres 
er 97 000 kr. Dette er mennesker som har fått kanskje 
bitte lite grann mer i bostøtte, men boutgiftene deres 
har økt mye mer, og inntektene deres har gått ned. Dette 
er svært fattige mennesker. Og det er rett og slett usant 
når Kristelig Folkeparti står og sier at man har styrket 
bostøtten, og at bostøtten øker. Tusenvis færre får det nå 
enn før, og de får dekket en mindre del av boutgiftene 

sine enn det de fikk før. Dette er å sende folk rett inn i fat-
tigdom og utrygghet på noe av det viktigste for et men-
neske, nemlig hjemmet sitt. 

Jeg kan ikke fatte hvorfor Kristelig Folkeparti er med 
på disse prioriteringene, for her er områder som åpen-
bart går rett inn i det som burde være kjernesakene de-
res, både når det gjelder klima og fattigdom. 

Presidenten: Presidenten vil bemerke at uttrykket 
«skammelig» tidligere er påtalt som ikke-parlamenta-
risk ordbruk. 

Ole-Jacob Johansen (FrP) [14:05:25]: Tilgang til 
næringsrik mat er ikke bare et behov, det er en mennes-
kerett, som daglig brytes ved norske sykehjem. For el-
dre og generelt alderssvekkede personer kan underer-
næring være en katalysator for sykdom. Det igjen kan 
bli en ond sirkel med sykdom, som fører til enda dårli-
gere matlyst og lavt matinntak. Vi vet at mat skaper vel-
være og trygghet, derfor må vi bidra til at flere eldre får 
gode matopplevelser. 

Jeg er derfor svært glad for at dette er et hovedtema i 
regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. 
Jeg vil rose regjeringen for at man følger opp med et øn-
ske om å etablere et statlig investeringstilskudd til reno-
vering, bygging eller gjenetablering av lokale kjøkken-
løsninger med eget produksjonskjøkken ved eksis-
terende sykehjem og omsorgsboliger for personer med 
heldøgns tjenestetilbud. Målet er å gi de eldre en bedre 
måltidsopplevelse ved å gjøre matlaging til en større del 
av hverdagen. Det foreslås å sette av 12,5 mill. kr i til-
standsramme for tilskuddet og en bevilgning på 625 000 
kr til første års utbetaling nå i 2019. Med et slikt tilskudd 
vil denne regjeringen bidra til å sikre at matlukten igjen 
fyller gangene på flere sykehjem. Det er viktig at beboere 
på våre sykehjem får oppleve, lukte og smake hjemme-
laget mat, hver eneste dag. Det er stor interesse for dette 
ute i kommunene og veldig bra at tilskuddet opprettes 
allerede nå i 2019. 

Mat er medisin. God, hjemmelaget mat som tilbere-
des lokalt, gir bedring av ernæringsstatus, økt selvsten-
dighet i dagliglivet og bedre helserelatert livskvalitet. 
Det er viktig at dette følges opp lokalt. 

Det gode måltid er helt sentralt for de aller fleste av 
oss, og det er ingen grunn til at dette skal endre seg om 
man må flytte på sykehjem. Våre eldre fortjener en trygg 
og verdig alderdom med mat som smaker og skaper triv-
sel, og – om jeg må få legge til – gjerne med et glass vin til.

Ingjerd Schou (H) [14:07:58]: Når jeg har hørt på 
denne debatten, har det fått i hvert fall meg til å tenke 
at når regjeringen har gjort noe positivt, er det på grunn 
av at opposisjonen har dratt oss etter ørene eller kne-
gått oss til å gjøre denne typen endringer. Alt det andre 



2019 548921. jun. – Revidert nasjonalbudsjett 2019, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019, 
og om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2019

vi gjør, er selvfølgelig av det onde – for å plage folk. Sånn 
kan det altså gå i verdens rikeste land, i verdens nest 
beste land å bo i. 

Det er selvfølgelig ikke slik. Det er ikke slik at det re-
viderte budsjettet som vi i dag behandler, er laget for å 
gjøre verden vanskeligere for folk. 

Vi bor i et land der flere er i arbeid enn noen gang, og 
å få folk i arbeid er kanskje det viktigste tiltaket for å 
hjelpe folk ut av fattigdom. 

Jeg har med undring hørt på representanten Hen-
riksen, som snakker om gratis skolefritidsordning og 
gratis skolemåltider. Jeg minner om at dette ikke er en 
budsjettbehandling. Dette er revidert nasjonalbudsjett. 

Jeg hører også at representanten Hansen sier at det-
te reviderte budsjettet er preget av kjepphester. Takke 
meg til kjepphester, for de står stille, i motsetning til hvis 
vi hadde hatt en annen regjering, der det meste ville 
vært villhester. 

Jeg tør også minne om at det vi gjør i revidert nasjo-
nalbudsjett, er å justere det som måtte være av påkom-
mende nødvendigheter. Vi har hatt noen båter. Vi har 
hatt noen andre typer endringer som det er helt nød-
vendig å gjøre noe med, og vi justerer altså det som er 
budsjettet for 2019. 

Jeg merker meg at vi er i et land hvor ledigheten går 
ned, hvor flere er i arbeid enn noen gang, og hvor vek-
sten går opp. Det betyr at vi skaper flere arbeidsplasser, 
og at vi klarer å selge flere varer og tjenester. 

Flere gjennomfører videregående skole. Det er fint. 
Elevene er på skolen. Og ikke bare er de på skolen – de 
lærer også mer, de er mer til stede i klasserommet, og de 
gjør lekser. Jeg tør minne om, med tanke på den retorik-
ken vi har hørt gjentatte ganger i dag, at det kan være 
lurt å gjøre leksene. Det må man nemlig for å lære mer. 
Det kan hende at man da, som elevene, har større sjanse 
for å klare seg på arbeidsmarkedet og komme i arbeid. 

Flere får også behandling. Køene går ned, og helse-
tjenesten leverer. 

Med andre ord: Finanspolitikken virker, og vi juste-
rer nødvendigheten. Vi gjør det vi lovet i valgkampen. Vi 
leverer på de tingene som var våre satsingsområder, og 
kommuneøkonomien er bedre enn noen gang. 

Jeg må bemerke at man i går fattet vedtak i Halden 
som gjør at man er ute av ROBEK-listen – et formidabelt 
politisk arbeid etter gigantiske underskudd og vanstyre 
da Høyre overtok i 2013.

Bård Hoksrud (FrP) [14:11:13]: Dette føles nesten 
som en debatt hvor vi er på viddene, eller i hvert fall 
langt fra hverandre. Det var interessant å registrere Ar-
beiderpartiets leder da revidert ble lagt fram. Da var det 
fritt for oljepengebruk og økte renteutgifter for folk 
flest. Nå er det slik at når man plutselig ikke får budsjet-

tene sine til å gå opp, ja, da må man se på muligheten 
for å bruke litt mer oljepenger uten at det skaper infla-
sjon eller renteøkninger. Dette viser med all tydelighet 
at Arbeiderpartiet vingler fram og tilbake. Det blir litt 
som tåkefyrsten, som prøver å fortelle flere ting på en 
gang. 

Og det er ikke bedre med Senterpartiet. Det aller 
meste som skal sørge for inndekningen for det Senter-
partiet skal gjøre, er helt umulig. Det er som å tro på ju-
lenissen midt i juni. Senterpartiets svar her i dag, at man 
skal fjerne 350-kronersgrensen fra 1. august, er fysisk 
umulig. Alle som leverer disse tjenestene, sier at de kla-
rer ikke å få det til. Det er ikke sikkert de klarer å få det til 
1. januar heller. Det betyr altså at det er en utfordring 
med den type inndekning. Dette er luftslott og luftpen-
ger. Realiteten er i hvert fall ikke mye kjærlighet til alle 
dem som nå jobber i Posten, og til distriktene. Vi vil få 
dårligere tjenester fordi Senterpartiet ønsker å ramme 
distriktene på denne måten. Ansatte i Posten tar tøffe 
kutt allerede nå, med nedbemanning, og de får det enda 
tøffere i framtiden. 

Til representanten Sandtrøen, som skryter av næ-
ringslivet. Jeg synes det er flott å høre at folk skryter av 
næringslivet i denne salen. Men det er altså det samme 
partiet som forteller hvor fæle disse næringslivsfolkene 
er, som får redusert formuesbeskatningen sin, osv. Næ-
ringslivet, det er mennesker som hver eneste dag går på 
jobben og tenker: Hvordan skal jeg klare å få bedriften 
min til å gå? Hvordan kan jeg sørge for å få ansatt flere? 
Hvordan kan jeg skape verdier som gir inntekter og mu-
ligheter for dette samfunnet til å gi de gode velferdsord-
ningene? Flere representanter har fra denne talerstolen 
i dag vært ganske negative til de menneskene som ska-
per disse verdiene. Jeg tror det er bra å ha en motivasjon 
som får folk til å ville stå på og skape verdier. 

Andre representanter på denne talerstolen vil helst 
tette igjen hullene ute i Nordsjøen, som faktisk er med 
og bidrar til de gode velferdsordningene vi klarer å gi 
innbyggerne våre.

Så må jeg innom at vi faktisk gjør vanvittig mye bra 
med det som foreligger her nå. Jeg er veldig glad for at da 
saken kom til Stortinget, økte vi tilskuddet til Inn på tu-
net-ordningen. Det høres ikke veldig spesielt ut, men 
det er viktig for de menneskene som får muligheten til å 
jobbe på en gård, som har utfordringer i hverdagen sin – 
enten sykdom eller andre ting – eller demente mennes-
ker som får muligheten til å få de gode og magiske øye-
blikkene der de er sammen med dyr og mennesker på 
en annen måte. Dette er et tiltak vi burde ha mer av. Der-
for er jeg veldig glad for at vi har fått økt dette nå, og jeg 
håper at vi kan få til enda mer av det i framtiden. 
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Presidenten: Presidenten minner om at «tåkefyr-
ste» ikke er et akseptabelt parlamentarisk uttrykk. 

Kent Gudmundsen (H) [14:14:34]: En god utdan-
ning er avgjørende for å gi barn og unge gode mulighe-
ter senere i livet. En god skole er på mange måter nøk-
kelen til alt. Høyre vil ha en skole med muligheter for 
alle, hvor det er elevenes talent og interesse som avgjør, 
ikke hvilken skole man går på, hvor man bor, eller stør-
relsen på lommeboka til foreldrene. Vi har allerede tatt 
en rekke grep som har styrket kvalitet og innhold i sko-
len, som har bidratt til at lavinntektsfamilier og ung-
dom med særlig behov for støtte og oppfølging skal få 
bedre omsorg og velferd, og hvor vi særlig løfter mot 
tidligere innsats. Vi har altså fått til et solid løft og et 
kursskifte innenfor utdanningspolitikken siden regje-
ringsskiftet.

Da er det litt rart å høre på kritikken fra de rød-grøn-
ne partiene, som selv kutter eller ikke prioriterer det 
som betyr aller mest for ungene våre. SV vil i 2019 kutte 
videreutdanningssatsingen med en halv milliard kroner 
og fjerne lærerspesialistordningen. Arbeiderpartiet vil 
kutte i støtten til private barnehager, enda de står for 
halvparten av kvaliteten og innholdet innenfor sekto-
ren. Og Senterpartiet og SV vil ikke at vi skal følge opp 
kommuner som henger etter, og vil ha mindre kunn-
skap om tilstanden i skolen og melde Norge ut av Pisa.

Heldigvis styrer ikke de rød-grønne kunnskapsbud-
sjettene. I dag styrker vi innsatsen for en skole der eleve-
ne skal mestre og lære mer. Vi prioriterer tiltak som gir 
bedre tidlig innsats, konkrete pilotprosjekter, digitale 
læremidler, vitensenter som løfter realfagene, og vi prio-
riterer en kompetansereform, Lære hele livet. I tillegg le-
verer vi flere studieplasser. 

Vi satser på kvalitet og innhold i skolen. Vi satser på 
tidlig innsats. Målet er at alle barn tidlig skal oppleve 
mestring og raskt tilegne seg grunnleggende ferdigheter 
som lesing, skriving og regning. Det gir læringsglede og 
økt selvtillit, og tryggere barn kan tilegne seg mer kunn-
skap i sitt utdanningsløp.

Vi har styrket verktøykassen til kommunene, og 
med et kommunevalg foran oss er det viktig å løfte de-
batten om flere aktive skoleeiere. For vi har en forskjells-
skole. Vi ser at mange lykkes, og at flere burde lære av de 
beste. En dårlig skole reproduserer nemlig sosiale for-
skjeller.

I matematikk er karaktersnittet til elever med for-
eldre med høy utdanning 4,4, mens det for elever med 
foreldre uten høyere utdanning er 2,8. Tenk litt på det. 
Når det kan være så mye som et helt skoleår i forskjell på 
hva et barn får av utdanning, mellom de beste og de dår-
ligste skolene, forteller det oss at vi har for mange skoler 

i dag som i for liten grad makter å kompensere for sosia-
le forskjeller hjemmefra.

Høyre står klar for å være en aktiv skoleeier og for å 
løfte kvalitet og innhold – kunnskap om skolen, for sko-
len. Det er det som blir det spennende foran det kom-
mende kommunevalget: hvem som skal styre skolepoli-
tikken. Spør du meg, er svaret helt klart: Det bør ikke 
være de rød-grønne.

Solveig Skaugvoll Foss (SV) [14:17:53]: Denne vå-
ren har vi sett den største bevegelsen og folkelige mobi-
liseringen for klima noen gang, fra norske skoleelever 
som i et antall på rundt 40 000 har stilt opp og tatt til ga-
tene fordi de er bekymret. De er bekymret for en regje-
ring som i fjor økte utslippene av klimagasser, men like-
vel i januar skrøt av å få tildele rekordmange nye felt til 
oljedirektørene. De er bekymret for sin egen framtid, og 
det er forståelig når regjeringen ikke gjør det som står i 
deres makt for å kutte utslippene, men i stedet øker 
dem og til og med får seg til å skryte av det.

Hvis regjeringen tror at klimastreiken bare er et 
blaff, må de tro om igjen, for i august er det varslet enda 
flere av disse klimastreikene. Ungdommen kommer 
ikke til å gi seg, og det er på tide at den eldre garde i re-
gjeringen også åpner ørene for protestene og øynene for 
løsningene, for løsningene finnes. Vi vet hva vi må gjøre 
for å løse klimakrisen. Vi må ta i bruk nullutslippsløs-
ningene. De finnes allerede, og mange av dem utvikles i 
Norge. 

Det har vært mye prat om næring i dag. Mange par-
tier har konkurrert om å være det mest næringsvennlige 
partiet. Jeg håper at alle partiene her kan begynne å ta 
side med de næringene vi skal ha framover, ikke bare 
med dem vi har hatt fram til nå. For Norge har alt å tjene 
på å ta klimakrisen på alvor. Vi kan sikre arbeidsplasser 
i verftsindustrien og i fornybare næringer som dette fan-
tastiske landet har å by på.

Så må jeg få lov til å bruke litt tid på noe annet som 
jeg er veldig skuffet over, nemlig den ubarmhjertige ut-
kastelsen av Abbasi-familien. Familien er nå hjemme i 
Trondheim, ikke fordi regjeringen løftet en finger for å få 
det til, men fordi Afghanistan ikke ville ta imot dem. Jus-
tisministeren burde komme tilbake og orientere Stor-
tinget om dette, slik han lovte mandag kveld. Utkastel-
sen av Abbasi-familien må granskes. Det er helt utrolig 
at justisministeren ikke har tenkt å informere Stortinget 
før godt utpå høsten om hvem som sa det var greit å kas-
te en bevisstløs person ut av landet, og hvem som sa det 
var greit å skille barn og ungdom fra mammaen sin når 
livet var som tøffest. Det minste justisministeren kan 
gjøre nå, er å sikre at utkastelsen gås gjennom med lys og 
lykte, slik at dette aldri kan gjenta seg. For nå trenger Ab-
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basi-familien ro og fred, og Norge trenger at dette ikke 
skjer igjen med noen.

Nina Sandberg (A) [14:21:08]: Når jeg hører regje-
ringspartiene i denne debatten, hører jeg at de er veldig 
selvtilfredse. Av og til kan det lønne seg å få et blikk 
utenfra, slik at man blir mindre skråsikker.

Jeg skal henlede oppmerksomheten til en nyhet 
som var i mediene for kort tid siden, som sa at Norge 
sakker akterut. En fersk OECD-rapport viser at Norge 
blir tatt igjen av OECD-land i andelen unge med høyere 
utdanning. Det skjer under høyreregjeringen. Og mi-
nisteren for forskning og høyere utdanning sa i en kom-
mentar at dette er alvorlig, både for Norges konkurran-
se- og omstillingsevne.

Arbeiderpartiet kunne ikke ha vært mer enig. En 
høyt utdannet befolkning er avgjørende for vår evne til 
å omstille oss og videreutvikle oss som nasjon. På terske-
len til store omstillinger både på arbeidsmarkedet og i 
samfunnet ellers er vi i Arbeiderpartiet svært bekymret 
over dette. Ikke minst er vi bekymret over at regjeringen 
sitter med hendene i fanget og lar det skje.

OECD-rapporten dokumenterer at Norge de siste 
årene har falt fra femte- til tiendeplass i andelen 25–34-
åringer med fullført høyere utdanning. Fortsetter dette, 
vil Norge om fire år ligge under gjennomsnittet i OECD. 
Det gjør Norge dessverre allerede når det gjelder bevilg-
ninger til forskning, så dette er et alvorlig varsku for na-
sjonens konkurranseevne.

OECD foreslår to løsninger. Den ene er å få flere til å 
fullføre utdanningsløpet på normert tid. Her har regje-
ringens tiltak vært å kutte i studentstipendet, med uviss 
effekt ut over å stresse studentene.

Den andre løsningen er å få flere til å ta høyere ut-
danning. Her svarer statsråd Nybø i kommentaren til 
mediene at det er blitt flere studieplasser, men at vi på 
ingen måte er i mål. Det er et understatement. Høyrere-
gjeringen har knapt bevilget midler til nye studieplas-
ser, til tross for rekordmange kvalifiserte søkere. Det er 
passivt. Ikke bare svikter regjeringen de mange som øn-
sker å studere, det er også slik at næringsliv og virksom-
heter etterlyser mer kompetanse. 

Arbeiderpartiet foreslo 3 000 nye studieplasser i al-
ternativt budsjett, og vi plusser på i revidert. Vi har 
50 mill. kr til flere studieplasser, med særlig vekt på IKT, 
teknologi, realfag, lærerutdanning og helse- og sosialfag. 
Landet har en skrikende mangel på sykepleiere og lærere.

Arbeiderpartiet vil gi flere muligheten til å studere – 
i hele landet. Arbeidslivet trenger både arbeidskraft og 
kompetanse.

Arild Grande (A) [14:24:06]: Under høyreregjerin-
gen øker forskjellene mellom folk. Tre av ti hushold-
ninger har mindre å betale regningene sine med i dag 

enn de hadde i 2013. Over 100 000 barn vokser opp i fa-
milier med vedvarende dårlig råd. Tusenvis av mennes-
ker har mistet arbeidsavklaringspengene sine og står på 
bar bakke. Samtidig har høyreregjeringen prioritert å gi 
de aller rikeste milliarder i skattekutt. 

Med økende ulikhet er det enda viktigere å hegne 
om og bygge ut den universelle velferdsstaten, der alle 
får de samme tilbudene. Dette er den norske sosialde-
mokratiske modellen – god velferd for alle, hvor vi splei-
ser gjennom skatten. Det har gitt bedre velferd og min-
dre forskjeller. Høyresidens løsninger er i stedet å gi vel-
ferdsgoder bare til dem som har veldig lav inntekt, i 
praksis bare én inntekt per familie. Behovsprøvde ord-
ninger fungerer som rene fattigdomsfeller. Familier mis-
ter gratistilbud dersom inntekten deres øker, og det vil 
være lurt for dem å fortsette med bare én inntekt eller i 
lave stillingsprosenter. Dette innrømmer regjeringen 
selv, som skriver følgende i svar på budsjettspørsmål fra 
Arbeiderpartiet: 

«Velferdsordninger kan også bli fattigdomsfel-
ler som i praksis holder deler av befolkningen ute 
fra arbeidslivet.»
Dagens regjering har økt kontantstøtten og en-

gangsstønaden og legger opp til behovsprøvde ordnin-
ger i barnehage og SFO, som i realiteten gjør at det kan 
lønne seg å ikke jobbe. Dette bidrar til å holde mennes-
ker, spesielt kvinner med minoritetsbakgrunn, borte fra 
arbeidsmarkedet. 

Vi har nå en historisk mulighet til å få hele folket i 
arbeid, men det er dessverre ikke regjeringen opptatt av. 
Tvert imot kutter de i arbeidsavklaringspengene til folk 
som kunne ha jobbet, og som nå skyves ut på sosial-
hjelp. De leverer meget svakt på kompetanseløftet som 
arbeidslivet så sårt trenger. De har en inkluderingsdug-
nad fullstendig uten innhold, og den lille økningen i sys-
selsetting vi har sett, kommer stort sett gjennom innleie 
og bemanningsbransjen, ikke som hele, faste stillinger. 

Arbeiderpartiet kjemper for et trygt og rettferdig ar-
beidsliv med hele, faste stillinger og en lønn å leve av, for 
hele folket i arbeid og tiltak som sikrer likere muligheter 
for alle i skolen, noe vi vet har avgjørende betydning for 
muligheter i arbeidslivet. Vi ønsker 100 000 mill. kr mer 
til arbeidsavklaringspenger, sånn at flere får muligheten 
til å jobbe, forsøk med aktivitetsrett for alle sosialhjelps-
mottakere, og 20 mill. kr til heltidskultur i helse, sånn at 
flere får økt trygghet. 

Høyresidens politikk gir større forskjeller og min-
dre frihet. Arbeiderpartiets politikk gir mindre forskjel-
ler og større frihet.

Fredric Holen Bjørdal (A) [14:27:09]: Den siste de-
batten før sommaren skriv seg inn i historia som ein de-
batt om ymse. Regjeringspartia vil iallfall ikkje diskute-
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re revidering av sitt eige budsjett. Dei brukar i staden ta-
letida på det som var Arbeidarpartiets reaksjon fem mi-
nutt etter at revidert vart lagt fram for over ein månad 
sidan. Denne kritikken er ein parodi. Vi var i vår kom-
mentar den gongen bekymra for at renta kunne auke, 
og det har ho også gjort. Problemet her er at regjerings-
partia i jakta på eit billig retorisk forsvar ignorerer at 
makroøkonomisk analyse er ferskvare. Økonomien en-
drar seg dag for dag. Analysane må oppdaterast konti-
nuerleg. Mykje kan skje på fem veker, og det har det 
også gjort. Uroa for handelskrig aukar. Vi får dagleg ny-
heiter om at Trump er ein risiko for verdsøkonomien. 
Dersom han f.eks. skulle bestemme seg for å påleggje 
straffetoll på tyske bilar, blir det bråbrems i omsetjinga 
til norsk aluminiumsindustri. Dette er nettopp eksem-
pel på kvifor den økonomiske oppgangen er så skjør, og 
det har vi med oss når vi konkluderer f.eks. i oljepenge-
bruken. Difor heng det ikkje på greip at Høgre i innlegg 
etter innlegg kritiserer oss i dag for å liggje på same nivå 
i oljepengebruken som dei sjølve gjer. I beste fall er det 
eit sjølvmål. 

Og det som verkeleg ikkje heng på greip, er skrytinga 
over kor bra det går i Noreg. Dersom økonomien verke-
leg var så fantastisk og skotsikker som regjeringspartia 
hevdar, skulle dei vel ha teke ned oljepengebruken kraf-
tig. Men det har dei heller ikkje gjort, altså er det eit dob-
belt sjølvmål. Det seier sitt om kor på felgen denne regje-
ringa er, når dei ikkje vil bruke denne siste debattdagen 
til å snakke om sin eigen politikk. Men det er vel fordi dei 
ikkje vil ha fokus på at han er usosial og urettferdig, at 
han rammar vanlege folk. Det er nok fordi dei ikkje vil ha 
merksemd rundt si eiga manglande styringsevne. 

Arbeidarpartiet tek gjerne debatten om kva felles-
skapet sine midlar skal brukast til, korleis vi skal nå kli-
mamåla, korleis vi skal satse på nye næringar som gjev oss 
fleire bein å stå på, og leggje til rette for arbeidsplassar og 
vekst over heile landet. Vi føreslår to store reformer som 
skal bidra til å utjamne forskjellar: skulemat og gratis SFO 
og AKS til dei minste. Det er målretta politikk, i sterk kon-
trast til slik regjeringa opptrer her, nemleg å bruke re-
kordmykje oljepengar, berre for å unngå å bli felt og klare 
å hengje saman som sprikande staur ei lita stund til.

Henrik Asheim (H) [14:29:59]: Det siste innlegget 
var egentlig en god introduksjon til mitt, for en av de 
tingene som representanten Holen Bjørdal sa, var at 
denne regjeringen ikke snakker noe om hva den får til, 
den snakker bare om opposisjonen. Det er ikke så man-
ge innlegg siden representanten Karin Andersen fra SV 
frustrert sa at denne regjeringen skryter av alt den får til 
hele tiden, men at det er fordi den bruker så mye pen-
ger. Vi er i en situasjon hvor opposisjonen mener helt 
forskjellige ting hele tiden, også i vekslende innlegg.

Men grunnen til at vi har kritisert den oljepenge-
bruken Arbeiderpartiet legger opp til, er at Arbeiderpar-
tiet selv reagerte på budsjettet regjeringen la frem, og sa 
at dette kom til å øke renten. Hvis man mener at det 
kommer til å øke renten, og så foreslår å bruke mer pen-
ger enn regjeringen, foreslår man i realiteten et revidert 
budsjett man selv tror kommer til å øke renten. Det må 
det være lov å påpeke, når landets største opposisjons-
parti – i alle fall foreløpig – foreslår en sånn politikk.

Vi har sett Arbeiderpartiets svar på den kritikken, 
den legitime kritikken. Representanten Jonas Gahr Stø-
re, som også er partiets leder, sa at nei, oljepengebruken 
kan ikke tas ned på ett budsjett, den må tas ned over tid. 
I så fall er det litt pussig at man foreslår å ta den opp, hvis 
man har tenkt å ta den ned over tid.

Representanten Ingrid Heggø fra Arbeiderpartiet sa 
at regjeringen gjør dette selv i landbruksoppgjøret. Nei, 
det gjør ikke regjeringen. Landbruksoppgjøret gjøres 
opp i budsjettet for 2020. Det tas ikke noen penger fra ol-
jefondet for å gjøre opp landbruksoppgjøret.

Samtidig sier det samme partiet som har kritisert 
denne regjeringen om og om igjen i denne debatten, at 
de har en enorm tillit til denne regjeringen, for de sier at 
det er regjeringen som vet best hvor mye penger man 
skal bruke i budsjettene. Det er altså et så forvirrende 
budskap at det er nødvendig å påpeke det.

Samtidig er det slik at man ser at opposisjonen oppå 
det har inndekningsforslag som er – for å si det forsiktig 
– urealistiske, og de har inndekningsforslag som kan se 
greie ut på papiret, men som har store konsekvenser, 
f.eks. å ta ned 450 mill. kr i konsulentbruk. Vel, da må 
også opposisjonen svare på hvilke digitaliseringspro-
sjekter som skal stoppe, hvilke veiprosjekter man skal 
slutte å planlegge, og hvilke universiteter og høyskoler 
man ikke lenger skal bygge opp. Det er jo slik at disse 
konsulentene faktisk gjør en veldig viktig jobb.

Derfor: I en debatt som kan handle om små og store 
poster, er det noe med at helheten i politikken må være 
på plass. Landet trenger ikke bare en utgiftspolitikk eller 
en velferdspolitikk, det trenger en ansvarlig og skikkelig 
inntektspolitikk. Man kan ikke love mer til alt og alle og 
samtidig ta en gedigen knipetangmanøver på inntekts-
siden i statsbudsjettet, med både redusert arbeidstid og 
nedlegging av olje- og gassnæringen. Slik styrer man 
ikke et land, og derfor er det veldig godt at opposisjonen 
heller ikke gjør det. 

Vetle Wang Soleim (H) [14:33:13]: Min utfordring 
som ble sendt til Senterpartiet tidligere i debatten, er 
fortsatt ikke besvart. Senterpartiet kutter altså med et 
pennestrøk 537 mill. kr fra EØS-midlene, midt i året, i 
den hensikt å senke elavgiften. 
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Og bare for å gjenta utfordringen: De to foregående 
årene har EØS-midlene sørget for at over 1 000 organisa-
sjoner har fått muligheten til å fremme demokratipro-
sjekter, til å fremme menneskerettigheter i Europa. Men 
det imponerer visst overhodet ikke Senterpartiet.

Nesten 270 000 mennesker har mottatt assistanse 
eller juridisk hjelp. Men heller ikke det er nok for at Sen-
terpartiet skal tenke at vel er man kanskje ikke for EØS, 
men at dette iallfall er vel anvendte penger.

Disse pengene går til å bekjempe moderne korrup-
sjon i Ungarn, de går til å gi tidligere innsatte hjelp til å 
komme seg tilbake i jobb, de går til å få arbeidsledig ung-
dom tilbake inn i arbeidslivet så de kan forsørge seg selv. 
I morgen feirer vi Pride, og disse pengene går også f.eks. 
til et prosjekt i Slovenia som gjorde at heterofile og ho-
mofile fikk tilnærmet like rettigheter, fordi norske EØS-
midler er med og bidrar.

Det er slike tiltak Senterpartiet da altså mener er 
mindre viktig enn å kutte alternativt ett øre i elavgiften. 
Jeg mener at Senterpartiet skylder oss en forklaring på 
hvordan de mener at dette kan forsvares. Uavhengig av 
EØS-avtalen bør Norge bidra til mindre sosiale og øko-
nomiske ulikheter i Europa. Dette er ikke liksompenger, 
dette er ikke liksomprosjekter. Kutt på over en halv mil-
liard kroner, en femtedel av vårt bidrag gjennom EØS-
avtalen, vil ha en betydning for enkeltpersoner i Europa. 
Og selv om det ikke gjelder kutt i Norge, bør hånden vår 
rekke lenger enn til norskegrensen, og det mener jeg 
Senterpartiet bør svare på i løpet av denne debatten.

To n e  W i l h e l m s e n  Tr ø e n  hadde her gjeninn-
tatt presidentplassen.

Une Bastholm (MDG) [14:35:38]: Miljøpartiet De 
Grønne fremmet i fjor høst et omfattende forslag til 
statsbudsjett for 2019, og viste da hvordan Norge kan 
nå klimamålene sine og samtidig styrke fellesskapet, re-
dusere forskjellene og skape et samfunn som dyrker 
mangfold og den enkeltes evner.

Dette var Erna Solbergs ellevte forbigåtte mulighet 
til å sikre en miljøpolitikk i tråd med Parisavtalen og be-
hovet for en levende klode. Miljø- og klimakrisen er 
dessverre ikke reflektert i regjeringens reviderte bud-
sjett, og at regjeringen fortsatt ikke kan gi større klarhet 
i om de vil satse på fullskala CO2-fangst og -lagring i Nor-
ge, er alarmerende. Derfor er vi med på forslaget om at 
regjeringen senest til høsten må gi Stortinget et grunn-
lag for å beslutte finansieringen for fangst, transport og 
lagring av CO2.

Demokratiene i Europa er under press, og Miljøpar-
tiet De Grønne er opptatt av større åpenhet om penger 
og makt. Dette henger sammen. I dag kan smarte svind-
lere kjøpe seg opp og styre norske selskaper uten å opp-

dages. En ordfører kan tjene millioner på å inngå kon-
trakter med kommunen i det skjulte. 

I 2014 ba Stortinget regjeringen om å «etablere en 
offentlig løsning med informasjon om eiere av aksjesel-
skaper som sikrer større åpenhet, med etablering i løpet 
av 2015» – 2015, president. Det er bra at regjeringen nå, 
i tråd med EUs hvitvaskingsdirektiv, skal opprette et re-
gister over reelle rettighetshavere, det vil si de som eier 
eller kontrollerer et selskap. Men jeg mener det er alvor-
lig at regjeringen nok en gang prøver å hevde at de med 
dette nye eierskapsregisteret har utkvittert Stortingets 
anmodning om et offentlig aksjonærregister.

Jeg vil uttrykke sterkt fra talerstolen her at regjerin-
gen ikke har grunnlag for å anse vedtaket som oppfylt. 
Særlig nå som regjeringen setter terskelen høyt for å 
måtte stå i eierskapsregisteret, vil de fleste aksjonærer i 
norske selskaper aldri havne i dette registeret. Løsnin-
gen må heller være å samle begge registrene under sam-
me søkbare plattform, åpent for allmennheten.

Et slikt register har Danmark. I deres sentrale virk-
somhetsregister står dagens og tidligere eiere oppført, 
både danske og utenlandske, og alle andre som gjen-
nom indirekte eierskap utøver kontroll over et selskap. 
Alle som rår over mer enn 5 pst. av et selskaps kapital el-
ler stemmeretter, skal registreres, og opplysningene re-
gistreres i intervaller. Registeret i Danmark har ført til en 
rekke viktige avsløringer av svindel og hvitvasking.

Jeg vil ta ordet på nytt i et eget innlegg om en annen 
form for åpenhet, nemlig åpenhet for mangfold innen 
seksualitet og kjønnsidentitet.

Mudassar Kapur (H) [14:38:42]: Arbeiderpartiet 
forsøker i dag desperat å importere en amerikansk ulik-
hetsdebatt til Norge. Problemet deres er at forskjellene 
i Norge er små. Tall fra Finansdepartementet viser at 
forskjellen mellom regjeringens og Arbeiderpartiets 
skatteopplegg er omtrent ikke-eksisterende. Så hvis 
skatt er veien til å løse ulikhetene, vel, da må Arbeider-
partiet sette opp skattene sine kraftig. Hvor mye? Det 
kan ingen i Arbeiderpartiet svare på.

Hvis høyere skatter er løsningen, ja da må Arbeider-
partiet fortelle oss hvorfor ulikhetene økte i Norge da de 
satt i regjering, hvorfor barnefattigdommen gikk opp da 
de selv satt i regjering, for da var personskatten høyere, 
formuesskatten høyere, selskapsskatten høyere – og vi 
hadde arveavgift. Arbeiderpartiets retorikk og politikk 
på dette feltet er – unnskyld at jeg sier det sånn – tilnær-
met uinteressant, for det er en blek kopi av SV og Rødt. 
Jeg synes det er en mer ærlig sak å diskutere skatt og av-
gift med Rødt og SV, for vi vet hvor vi har dem. De har all-
tid ment at det skal kraftig opp, og da går det an å ha en 
ærlig debatt om det. Men Arbeiderpartiet har begynt å 
vingle i disse spørsmålene.
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Norge er blant de land i verden som har høyest leve-
standard og minst ulikhet. Vi, i regjeringspartiene, er på 
jobb for å sørge for at det fortsetter slik. Derfor jobber vi 
for at flere kommer inn i arbeidslivet – om de vil få seg en 
jobb, eller om de vil skape sin egen. Det er derfor vi job-
ber for et skolesystem som skaper og gir like muligheter 
til alle, uansett sosial bakgrunn. Og det er også derfor vi 
har satt i gang en inkluderingsdugnad som gjør at veien 
fra nyankommet flyktning til en integrert samfunnsen-
gasjert og skattebetalende borger blir kortest mulig. Ar-
beiderpartiets svar i denne debatten er dessverre skatt, 
men hvor høy den skal være, er det ingen som kan si noe 
om.

Tuva Moflag (A) [14:41:32]: Jeg tar en stemmefor-
klaring på noen av forslagene fra Rødt. Vi kommer til å 
støtte forslagene nr. 36 og 39, men vi støtter ikke forslag 
nr. 37 – og jeg skal forklare hvorfor. Vi har varslet Rødt 
om at vi kunne støttet et forslag om sikring av svan-
gerskapsomsorgen ved OUS, men vi mener det er for 
detaljert å fatte stortingsvedtak på avdelings- og stil-
lingsnivå. Jeg har riktignok stilt et spørsmål til stats-
råden i dag om hvordan både Helse Sør-Øst og OUS 
bryter oppdragsdokumentet og samhandlingsavtalen 
med Oslo kommune når de overkjører kommunen i 
forbindelse med overføring av oppgavene.

Og når jeg først har ordet, kan jeg ikke dy meg, for jeg 
synes det var smått utrolig å høre på representanten 
Hoksrud i sted, som skrøt av at man har 3 mill. kr til Inn 
på tunet. Det er to uker siden regjeringspartiene stemte 
ned vårt forslag om å beholde tilskuddet til demensplas-
ser. Det er 500 mill. kr til de omtrent 4 000 plassene man 
har i dag. For de 3 mill. kr som Hoksrud skryter av, kan 
man få 24 plasser – og det mangler omtrent 5 000 plasser 
hvis vi skal nå målene i demensplanen. Her gir vi lillefin-
geren, og så tar de ikke bare hele hånden, men søren meg 
hele armen også.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) [14:43:13]: Regjerin-
gen tar æren for at Norge er blant verdens beste land å 
bo i, men jeg kan forsikre dem om at det var vi også før 
vi fikk dagens regjering. 

Jeg tror mye kunne gått bedre om Senterpartiet satt 
i regjering. Vår inngang til budsjettet er at vi skal ha rett-
ferdig fordeling, god forvaltning og et reelt folkestyre. 
Senterpartiet har et alternativ for fagfolk i kommunene, 
fylkene, barnehagene, skolene, universitetene, høysko-
lene og fagskolene, og vi mener det er i førstelinjen den 
viktigste jobben blir gjort. Nå reviderer vi nasjonalbud-
sjettet, og vi vil revidere vårt eget forslag fra før jul. 

Sysselsettingen og kompetansen må opp. Folk må få 
mulighet til å ta høyere utdanning i hele landet. Fagsko-
lene får ikke midler til å utvide etter etterspørsel og be-
hov. Høyskolene føler de burde vært universitet. Univer-

sitetene føler de ikke kan opprettholde alle studiestede-
ne sine. Dette må regjeringen ta ansvar for. For eksempel: 
Hvis Nesna og Sandnessjøen blir lagt ned som studie-
steder, Namsos og Steinkjer blir utarmet og vi bare har 
Levanger og Bodø stående igjen på sikt, er det en svek-
king av utdanningstilbudet i Trøndelag og Nordland. Det 
er ikke i tråd med behovet. Senterpartiet vil i vår alterna-
tive revidering sette av midler til å opprettholde en de-
sentralisert høyere utdanning, samt ha et større tilbud av 
fagskoleplasser. 

Vi får bemanningsnormen i barnehagene, med 
virkning fra høsten, som også krever utdanning. Dette er 
den minst varslede, dårligst utgreide og minst finansier-
te normen, med fare for nedleggelser og dårligere barne-
hagedekning. 

Yrkesfag og ressurskrevende fag er og blir viktig for 
Senterpartiet. Ikke bare vil vi ha bedre økonomi hos 
kommuner og fylker med økte tilskudd, vi vil også sikre 
tilskudd til ressurskrevende yrkesfag. Det er ingen tvil 
om at også her er behovet for utdanning og utstyr mye 
større enn det regjeringen tar høyde for i sine budsjetter. 

Representanten Hoksrud harselerer med 350-kro-
nersregelen, som Senterpartiet vil til livs, men han glem-
mer at det er en naturlig konsekvens av vårt alternative 
statsbudsjett fra før jul. Det er et reelt alternativ, og i 
motsetning til Fremskrittspartiet gjør vi som vi lover. 

Representanten Schou mener man skal holde seg 
for god for nye satsinger i revidert budsjett, men hun 
kan ikke ha lest sin egen regjerings forslag nøye, for det 
er flere nye budsjettposter i regjeringens revidering. Vi 
er spent på fortsettelsen av den måten å legge inn satsin-
ger på. 

Representanten Wang Soleim diskuterer utvikling. 
Vel, da kan jeg si at Senterpartiet legger inn 20 mill. kr til 
demokratiutvikling. 

Kunnskap og kompetanse er viktig for å ivareta nor-
ske interesser og arbeidsplasser, i hele landet, nær folk.

Presidenten: Representanten Solveig Skaugvoll 
Foss har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en 
kort merknad, begrenset til 1 minutt. 

Solveig Skaugvoll Foss (SV) [14:46:25]: Tiden flyr, 
og plutselig skorter det på taletid, men jeg rekker vel å 
rette litt oppmerksomhet mot forslag nr. 5, om Nord 
universitet. Jeg har mange drømmer for skolen. Jeg har 
sterk tro på at en skole som ser hele eleven og dekker 
behovet for både læring, næring og trivsel, og der 
øvingsoppgavene skjer på skolen, så elevene kan ha fri 
om ettermiddagene og kveldene, vil skape et bedre 
samfunn. For å få til en god skole må vi ha gode, kvalifi-
serte lærere over hele landet. Da må man også ha mu-
lighet til å utdanne seg til å bli lærer over hele landet, 
også på Helgeland. Jeg er glad for at hele opposisjonen 
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står bak forslag nr. 5. Selv om SV har falt ut av forslaget i 
noen trykte utgaver, skal vi stå inne i det, og det blir ret-
tet før voteringen.

Karin Andersen (SV) [14:47:37]: De to virkelig store 
utfordringene vi har, er klimagassutslipp og forskjeller. 
Regjeringen gjør dessverre lite med begge. Når vi vet at 
klimagassutslippene må kraftig ned, at vi må skape fle-
re hundre tusen fornybare arbeidsplasser, kan vi ikke 
binde norsk økonomi mer og mer og mer fast til olje-
virksomheten, slik regjeringen gjør. Mer oljeboring for 
klimaet er akkurat like hodeløst som kutt i sosiale ord-
ninger for at flere skal klare seg bedre. Vi er nødt til å vri 
innsatsen og risikoavlastningen over på dem som ska-
per de fornybare arbeidsplassene framover. Da blir det 
noe å leve av. Det å ikke gjøre det er jo å gamble med 
dem som kommer etter oss, som både skal ha en klode 
å leve på og arbeid å leve av. 

Representanten Gudmundsen var oppe og snakket 
om skolepolitikk og fortalte at det var store sosiale for-
skjeller mellom dem som kom fra hjem der det var høy 
akademisk utdanning, og dem som ikke gjorde det. Det 
må man tenke litt på når man kutter i ytelsene til en del 
av de familiene som nå er hivd fra arbeidsavklaringspen-
ger over på sosialhjelp, og man må tenke på dem som 
har mistet bostøtten, og som nå er så utrygge at det selv-
følgelig smitter over på barna deres – det er utrygt på ste-
det der man bor. Jeg tror ikke det er noen god hjelp for 
de ungene som trenger hjelp til å kunne klare seg bedre 
på skolen. 

Jeg synes det er ganske freidig: Vi vet at andelen læ-
rere uten formell kompetanse har økt med 40 pst. under 
denne regjeringen. Den økningen i antall utdannede læ-
rere som er, har vi jammen måttet tvinge regjeringen til 
å gjøre. Kristelig Folkeparti har vært til god hjelp, men 
Høyre har jo ikke ønsket disse lærerne. Fremskrittspar-
tiet har ikke ønsket de ekstra lærerne som de nå skryter 
av. Dette er ganske sært å høre på. 

Så til slutt til lekser: Ja, alle må øve. Øving gjør mes-
ter. Men når vi vet at hjemmelekser gjør det vanskelige-
re for de elevene som sliter mest på skolen, kan vi ikke 
fortsette med det. Da er vi nødt til å legge om systemet, 
slik at elevene får gjøre lekser og øve på det de trenger å 
øve på, på skolen, sammen med noen som kan hjelpe 
dem slik at de mestrer. Ikke å gjøre det er jo å øke for-
skjellene mellom elevene og med åpne øyne se på at de 
som sliter i dag, skal fortsette å slite og ha det vanskelig. 

Rigmor Aasrud (A) [14:50:48]: For noen uker siden 
diskuterte vi i denne salen en viktig sak, det var en stor-
tingsmelding fra regjeringen som heter Muligheter for 
alle. Der var den store utfordringen som vi står overfor i 
det norske samfunnet, omtalt. Men det var svært få 
konkrete forslag i den meldingen. Det ble sagt at det var 

jo bare en stortingsmelding, og at det var i budsjetter og 
i andre sammenhenger man kunne gjøre noe med ulik-
heten. 

Skatt behandler vi når vi vedtar budsjettene, og re-
gjeringen har vært veldig målrettet når det gjelder å bru-
ke skattesystemet for å øke ulikhetene. Men i dag har vi 
altså muligheten til å møte noen av de andre utfordrin-
gene som vi står overfor, og som jeg tror at folk flest er 
opptatt av. At flere unge kan få gratis skolemat, og at de i 
1. klasse som går på SFO, får gratis SFO, vil være et godt 
bidrag til å utjevne ulikhetene. På samme måte har syke-
husene våre behov for større bevilgninger. Man skal 
ikke være mye rundt i landet før man opplever det. Det 
samme gjelder hjemmetjenestene. 

Jeg tror folk flest er opptatt av at vi skal bruke mer 
penger på å skape de grønne jobbene, det er vi helt av-
hengige av. Jeg tror at folk flest også er opptatt av at enda 
flere kvinner skal jobbe heltid. I dag har vi fått en ny rap-
port fra SSB som sier at andelen kvinner i jobb går ned. 
Så vi må kanskje også i framtiden bruke penger der. 

Ulikhet er så mangt, og jeg må si at jeg ble litt over-
rasket da jeg hørte representanten Kapur nærmest ralje-
re med at vi har satt opp bredbånd på listen vår over noe 
som bidrar til ulikhet. Jeg anbefaler en tur nord for Sin-
senkrysset. Man kan gjerne komme opp der jeg bor, og 
møte de foreldrene som ikke har tilgang til verken inter-
nett eller mobilt bredbånd når barna skal gjøre leksene 
sine. Da opplever man hva mangel på bredbånd faktisk 
betyr for ulikhet. 

Så har det vært mange spørsmål knyttet til at vi vil 
innføre moms på import under 350 kr, raskere enn det 
regjeringen vil. Man er opptatt av utredninger osv. Det 
var ikke så mange som var opptatt av det da poseavgift, 
flyseteavgift og finansskatt ble innført, så her har altså 
regjeringen ingenting å komme med. 

Så har vi hørt at det går så godt i Norge. Ja, vi skal gle-
de oss over det, men det vi ikke har hørt noe om, er det 
store spørsmålet i denne debatten som vi ikke får noe 
svar på: Hvorfor trenger regjeringen da å bruke så mye 
penger? Og da er jo spørsmålet: Går det ikke så godt alli-
kevel?

Une Bastholm (MDG) [14:54:07]: I stad tok jeg til 
orde for mer åpenhet i makt og politikk. Jeg tar ordet 
igjen nå for å redegjøre for et forslag fra Miljøpartiet De 
Grønne som handler om åpenhet til ulike former for sek-
suell legning, seksualitet og kjønnsuttrykk og identitet. 

Miljøpartiet De Grønne ba denne uken president-
skapet om at Stortinget skulle heise regnbueflagget i for-
bindelse med Pride-festivalen her i Oslo i morgen, 
22. juni, i likhet med veldig mange andre offentlige bygg. 
Det ville være en enkel, men symbolsterk måte å vise at 
Stortinget forsvarer mangfold og inkludering og tar 
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standpunkt mot diskriminering på bakgrunn av kjønns-
identitet eller seksualitet, på. I går tok presidentskapet 
stilling til dette og mente det ikke ville være i tråd med et 
flaggreglement som de nylig har revidert. Jeg måtte trek-
ke pusten dypt da jeg så svaret. Begrunnelsen framstår 
veldig firkantet. Ironisk nok er det jo selve dette firkan-
tede og litt trange samfunnssynet regnbueflagget er et 
inkluderende symbol mot. 

Stortinget skal være en del av samfunnet for øvrig, 
ikke heve seg over det. Akkurat nå, ute i gatene, feirer 
hele Norge selve grunntanken om at vi er forskjellige 
som mennesker, og at vi alle er like glitrende uansett hva 
eller hvem man definerer seg som. Om det ikke er mulig 
eller riktig å heise regnbuen fra den øverste flaggstan-
gen, der statsflagget vaier, må det jo være mulig å heise 
det flagget andre steder på Løvebakken eller fra bygnin-
ger vi kan benytte. 

Vi er fire partier som ikke er representert i presi-
dentskapet. I Dagbladet i går uttalte dessuten partiet 
Venstre at de gjerne stemmer for at Stortinget skal heise 
regnbueflagget. 

I og med at dette haster å få avklart, fremmer jeg føl-
gende forslag i dag til debatten vi har om revidert nasjo-
nalbudsjett: 

«Stortinget ber regjeringen flagge med regnbue-
flagget på statens bygninger der det er mulig i for-
bindelse med Pride-festivalen, og Stortinget vil selv 
gjøre det samme.» 
Jeg håper på bred støtte til mangfold og inkludering 

i voteringen, og tar med dette opp forslaget.
Til slutt vil jeg ønske Stortinget en god sommer og 

takke for sesjonen. 

Presidenten: Representanten Une Bastholm har 
tatt opp forslaget hun refererte til. 

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [14:56:34]: Regje-
ringen har bedt Stortinget om en generell fullmakt til å 
kunne avhende ikke-aktive gruveeiendommer. 

Nærings- og fiskeridepartementet har fra tid til an-
nen de siste årene mottatt forespørsler om kjøp av hjem-
falt gruveeiendom som staten eier. Stortinget har tidlige-
re gitt samtykke til salgsfullmakt i to konkrete saker i for-
bindelse med salg av eiendom i Raudsand i Nesset kom-
mune og ved Løkken Verk i Meldal kommune. Nærings- 
og fiskeridepartementet har også fått forespørsel fra en 
privatperson ved Avaldsnes i Karmøy kommune om 
kjøp av statens eiendom der. Dette er en liten eiendom 
som tidligere var en del av Rødkleiv gruve, og som er 
hjemfalt til staten. Vedkommende som ønsker å kjøpe, 
eier allerede eiendommen som omkranser statens eien-
dom, og som han driver næringsvirksomhet på. 

Etter mitt syn er det både fornuftig og hensiktsmes-
sig å avhende eiendom til noen som kan ta den i bruk, 

når det ikke er aktuelt for staten å gjøre seg nytte av eien-
dommen. Videre mener jeg det er både tungvint og lite 
effektivt å måtte be om enkeltfullmakter for hvert enkelt 
salg. Jeg har derfor fremmet forslag om en generell full-
makt til å kunne avhende ikke-aktive gruveeiendom-
mer. Eiendommer der det kan være aktuelt å benytte 
den generelle fullmakten, vil være knyttet til små, ikke-
aktive gruveeiendommer der staten ikke har behov for å 
ta eiendommen i bruk. Det kan også være tilfeller der 
andre utnyttelsesmåter er sterkt begrenset og Nærings- 
og fiskeridepartementet verken har eller ser at det er 
statlig behov for å utnytte eiendommen. 

Fullmakten er etter modell av fullmakten som Kyst-
verket har til å selge ikke-næringsaktive fiskerihavner. 
Hvert enkelt tilfelle vil bli vurdert i samråd med og på 
bakgrunn av faglige vurderinger fra Direktoratet for mi-
neralforvaltning. 

Vi ønsker ikke å komme i konflikt med lokalsam-
funnene gruvene er lokalisert i, og vi vil i eventuelle pro-
sesser legge opp til en god dialog med kommunene det 
gjelder, og vektlegge de planene kommunen måtte ha 
for bruk og utnyttelse av gruveeiendommen. Dersom 
det i fremtiden er aktuelt å avhende hele eller deler av ei-
endommer som er større og mer komplekse, vil Stortin-
get bli orientert om det.

Nils Kristen Sandtrøen (A) [14:58:53]: I spørsmålet 
om hvordan det går med norsk økonomi, tror jeg det 
avgjørende er med hvilke øyne vi ser. Norge består av 
alle oss innbyggere i landet, og da er det ganske interes-
sant at det blir forsøkt framstilt et bilde av at alt går så 
bra når vi vet at 30 pst. av befolkningen har blitt fattige-
re under Erna Solberg. De siste årene har tre av ti min-
dre disponibel inntekt etter skatt. Jo, det er helt riktig, 
og det er til og med stadfestet i regjeringens egne doku-
menter fra Finansdepartementet. De som tjener minst i 
privat sektor, tjener mindre i dag enn for ti år tilbake.

Dette er statistikk fra SSB. Ekstra interessant er det at 
i en debatt på Politisk kvarter tidligere i vinter sa Høyres 
finanspolitiske talsperson at alle har fått en veldig vekst 
i sin inntekt og kjøpekraft. Det er direkte feil, og det er 
egentlig ganske betenkelig at det som er det største 
regjeringspartiet, kommer med den type påstander som 
går helt imot norsk offentlig statistikk. Da lurte Høyre og 
Kapur på hva som skal til for å få ned forskjellene. Det 
viktigste for å få ned forskjellene er at folk har faste job-
ber med ordentlig tariffbetaling. Det er selve grunnlaget 
og det som gjør at Norge i veldig stor grad er annerledes 
enn USA.

Derfor bør Kapur eller andre representanter fra 
Høyre som er opptatt av dette, stemme sammen med 
Arbeiderpartiet når vi foreslår å forsterke lovverket – ar-
beidsmiljøloven – for nettopp flere faste jobber. Men da 
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kjemper de samme representantene innbitt imot, selv 
om dette gir grobunn for de økende forskjellene.

Da jeg satt her og hørte på skrytet i dag, kom jeg til å 
tenke på debatten fra selve statsbudsjettet i høst. Da 
mente Henrik Asheim at det som var så fint, var at vi 
ikke hadde samme type harde politiske debatter i Norge 
som vi nå ser i andre land, eksempelvis i Frankrike. Men 
vi har hatt tøffe debatter den siste tiden, enten det er om 
pensjonister som stadig får mindre, om bompengeopp-
rør eller om kvinners rettigheter til abort. 

Utfordringen er at debattene blir stadig mer tilspis-
set ettersom forskjellene forsetter å øke, så nå må vi få 
arbeidsplassantallet og verdiskapingen opp, handelsba-
lansen for Fastlands-Norge må bedres, og forskjellene 
må gå ned.

Tore Storehaug (KrF) [15:02:03]: Eg må ta opp no-
kre av trådane som har blitt kasta ut i debatten. Ein av 
dei er diskusjonen om bustøtta og endringane som blir 
gjorde der. Realiteten er at nokre av dei som har mista 
bustøtta, har det på grunn av at dei har fått auka inntek-
tene i familien sin, og det er ein god ting. Men den reelle 
politikken og prioriteringa i RNB er at ein ynskjer å gje 
større tryggleik og føreseielegheit for barna. Difor har re-
gjeringa føreslege ei ekstraordinær satsing på 118 mill. kr 
til tilskot til etablering for vanskelegstilte barnefamiliar. 
Det betyr at 450 vanskelegstilte barnefamiliar vil kunne 
bli bustadeigarar med ein kombinasjon av tilskot og 
startlån. Det blir sett av 66 mill. kr meir for å styrkje bu-
støtta frå 1. juli, og det betyr at 18 000 familiar kan få opp 
mot 8 000 kr meir kvart einaste år.

Samtidig har ein heva grensa for dei som kvalifiserer 
til bustøtte, slik at om lag 1 100 husstandar blir inkluder-
te. Det er reelle prioriteringar. Så ser eg i budsjettinnstil-
linga at SV viser til at dei støttar regjeringa sitt forslag, og 
det må bety at der ein har snakka høgt, står ein i realite-
ten bak den reelle prioriteringa som regjeringa har gjort, 
og som eg synest er ei god prioritering.

Ein del andre trådar blir ikkje følgde opp i denne de-
batten. Blant anna blir ikkje representanten Wang So-
leim si utfordring til Senterpartiet om deira inndekning i 
forslaget svara ut. Representanten Slagsvold Vedum gjer 
seg ofte høg og mørk på at ein skal snakke med dei poli-
tikken går ut over. Eg synest det er ein god regel, men 
kvar er representanten Slagsvold Vedum når han blir ut-
fordra på Senterpartiets kutt i EØS-midlane? Skal han 
ikkje snakke med antikorrupsjonsaktivistane i Ungarn 
som han føreslår å ta midlane frå? Kva med LHBT-organi-
sasjonane i Slovenia? Skal han ikkje ha ein dialog med 
dei? Eller elevane på bygda i Romania som får utdanning 
pga. norske bidrag gjennom EØS-ordninga – dei fortener 
vel å bli høyrde og tekne på alvor, òg i Stortinget?

Bård Hoksrud (FrP) [15:04:23]: Jeg hørte represen-
tanten Moflag si at tilskuddsordningen var blitt borte. 
Ja, det stemmer at tilskuddsordningen blir borte, fordi 
det går inn i de ordinære tilskuddene, men det betyr 
altså ikke at plassene blir borte.

Men når man skal være høy og mørk, burde man i 
hvert fall ha gjort jobben selv, og under de rød-grønne 
var ikke denne ordningen der i det hele tatt. Og til å be-
gynne med, da denne regjeringen innførte ordningen, 
slet man faktisk med å få nok søkere. Da satt jeg selv i 
helse- og omsorgskomiteen, og jeg syntes det var litt trist 
at kommunene ikke valgte å søke og bruke de plassene 
som man i regjering hadde kjempet for å få gjennomslag 
for som dagaktivitetstilbud for demente. 

Men nå er det heldigvis et stort trykk. Det er mange 
som ønsker plass, og det vil fortsatt være muligheter der. 
Men det jeg var opptatt av, var at man i tillegg må sørge 
for å få på plass noen ekstra muligheter, og at Inn på tu-
net-ordningen blir styrket.

Så skjønner jeg at Senterpartiet ikke vil snakke om 
kuttene sine, eller om hvordan man skal klare å spare 
inn 1 mrd. kr. Og det jeg hørte siste representant fra Sen-
terpartiet si, var at man foreslo det i budsjettet, så derfor 
foreslår vi det nå også. Det er ikke realisme i det, men det 
er ikke så farlig, for så lenge vi foreslo det i budsjettet, 
kan vi bare fortsette å foreslå det nå.

Jeg trodde det var slik at Senterpartiet her i denne 
sal fremmet forslag som var realistiske og gjennomfør-
bare. Men det gjelder vel verken Senterpartiet eller Ar-
beiderpartiet, for Arbeiderpartiet også skal ta bort 350-
kronersgrensen uten at det er realistisk mulig å gjen-
nomføre. Det er spesielt å bruke den typen inndekning. 
Det betyr vel at man gjerne vil bruke litt mer av oljefon-
det – det har Fremskrittspartiet aldri hatt noen utfor-
dringer med, men det har vært veldig stor motstand 
både fra Senterpartiet og ikke minst fra Arbeiderpartiet. 
Jeg ser til og med at Senterpartiet i merknader skriver at 
de er kritisk til å ta penger derfra.

Så til representanten Svein Roald Hansen, som var 
opptatt av mangelen på kostnadskontroll på veipro-
sjekter: Ja, var det en tid da det virkelig var mangel på 
kostnadskontroll på veiprosjekter, var det da de rød-
grønne styrte. De årene satt jeg i transport- og kommu-
nikasjonskomiteen og så kostnadene bare fyke i været. 
For første gang ser man faktisk at kostnadene på veipro-
sjektene blir lavere – til glede for vanlige folk og bilister 
flest blir det lavere utgifter når man bygger mer vei, ras-
kere og med høyere fartsgrense, fordi det er en regjering 
og en samferdselsminister som satser, som vil satse og 
har økt bevilgningene med 75 pst. Det viser vilje og ini-
tiativ.

Som sagt: Jeg er veldig glad for det som ligger der, og 
den stemningen som de rød-grønne har her, er defini-
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tivt ikke den jeg oppfatter hos folk der ute. Og hvis repre-
sentanten Karin Andersen skal ha penger til alle de gode 
tiltakene sine – mange av dem synes jeg er bra – må vi 
også få inn penger. Det betyr at vi må pumpe opp litt olje 
i Nordsjøen, for det er det som skaper mulighet for å gi 
gode velferdsordninger. SV vil helst skru igjen, og det gir 
ikke gode velferdsordninger til folk flest.

Presidenten: Representanten Tuva Moflag har hatt 
ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort 
merknad, begrenset til 1 minutt.

Tuva Moflag (A) [15:07:41]: Det var de rød-grønne 
som opprettet tilskuddsordningen, og det var de rød-
grønne, med støtte fra Kristelig Folkeparti, som sørget 
for at tilskuddet ble økt fra 30 pst. til 50 pst. – mot repre-
sentanten Hoksrud og hans partis stemmer.

Dette er de to forslagene som regjeringspartiene 
stemte ned for to uker siden – først forslag nr. 1:

«Stortinget ber regjeringa vidareføre den øyre-
merkte tilskotstordninga til oppretting av dagaktivi-
tetsplassar for heimebuande personar med demens 
inntil det er oppretta eit forsvarleg tilbod av dagakti-
vitetsplassar i kommunane i tråd med Demensplan 
2020.»
Det andre forslaget som ble nedstemt av regjerings-

partiene, er følgende:
«Stortinget ber regjeringa sikre at lovfesting av 

kommunane si plikt til å tilby dagaktivitetstilbod til 
heimebuande personar med demens vert fullfinan-
siert.»
Så da gjenstår det å se.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [15:08:45]: Representanten 
Wang Soleim gikk på talerstolen her i stad, la ansiktet 
sitt i alvorlige folder og viste til at Senterpartiet har kut-
tet en halv milliard kroner i EØS-midler i sitt alternativ 
til RNB og også vil gi folk i Norge lavere elavgift. Til det 
siste: En kunne f.eks. brukt av den ekstra milliarden 
som en har tatt i utbytte fra Statkraft fordi det har vært 
rekordhøye strømpriser, og gitt den tilbake til folk i 
Norge i form av lavere elavgift. Dette er en klar inndek-
ning som Senterpartiet har. Regjeringspartiene ønsker 
å beholde pengene i statskassen istedenfor, ikke for å 
redusere oljepengebruken, men for å bruke pengene på 
andre ting.

Til kuttet i EØS-midler: Senterpartiet burde sann-
synligvis ha kuttet mer i EØS-midlene enn det vi har 
gjort. Dette er altså et beløp som er på flere milliarder 
kroner hvert eneste år. Det handler ikke om hvorvidt vi 
skal delta i internasjonalt samarbeid, eller hvorvidt vi 
skal vise støtte og bistand til andre land. Norge har et 
stort bistandsbudsjett, som vi bidrar med til ulike land, 
og som vi også kan bidra med til disse landene. EØS-

midlene har blitt en gigantisk ordning uten styring og 
kontroll, der det går penger til fuglekasseprosjekter, det 
går penger til fektekamp mellom folk som står i viking-
utstyr, og der det går penger til å feire gjøkens dag! 

Vi må ha kontroll på hvordan vi bruker offentlige 
midler. At vi skal betale penger for å være del av en han-
delsavtale, er fullstendig urimelig. Det er akkurat like 
urimelig som den måten flertallet på Stortinget gir sta-
dig mer makt til EU over norsk finanspolitikk ved å un-
derlegge det norske Finanstilsynet EU, og gjennom å leg-
ge vitale deler av norsk energipolitikk i EUs hender gjen-
nom å tilslutte seg den tredje energimarkedspakken og 
å godta ACER. Det er en uklok politikk for Norge.

Det en derimot burde takke det norske folk for, er at 
vi har handlefrihet som land fordi det norske folk ikke 
har fulgt Høyre, Arbeiderpartiet og andre partier som 
ville ha oss inn i EU. Men det at vi står utenfor EU, har en 
selvstendig valuta og fortsatt kan styre vårt eget land på 
viktige områder, gjør at vi også framover bør sørge for å 
ta tilbake nasjonal suverenitet og bli en del av et ordent-
lig internasjonalt samarbeid basert på likeverdighet.

Presidenten: Representanten Karin Andersen har 
hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort 
merknad, begrenset til 1 minutt.

Karin Andersen (SV) [15:11:42]: Først til represen-
tanten Hoksrud, som er villig til å gamble med framtida 
til ungdommene våre. Vi skal i framtida kutte klima-
gassutslipp, vi skal skape arbeidsplasser, og vi skal tjene 
penger, og da kan vi ikke fortsette på den veien vi går 
nå. Da blir klimaet ødelagt, og arbeidsplassene havner i 
utlandet. Det er dumt. Det ønsker ikke SV å være med 
på. Vi ønsker å ta styringen, slik at disse arbeidsplassene 
kommer hit, at vi kutter i klimagassutslippene, og at vi 
tjener penger.

Til representanten Storehaug, som har vært oppe på 
talerstolen, og som umulig kan ha lest det som står i den-
ne innstillingen. Jeg slår opp på «Bolig- og bomiljøtil-
tak», og der står det: Bostøtte nedsettes med 22 mill. kr. 
Ja, det er noen som får økninger, men i sum nedsettes 
den. Så står det: Utleieboliger nedsettes med 
252 mill. kr. Dette er ingen satsing på bolig for dem som 
har det vanskelig.

Presidenten: Representanten Vetle Wang Soleim 
har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort 
merknad, begrenset til 1 minutt.

Vetle Wang Soleim (H) [15:12:54]: Jeg skulle gjerne 
hatt mer taletid, men til Senterpartiet om EØS-midler: EU 
er et fellesskapsprosjekt. Felles utfordringer løses best fel-
les. Problemer som krysser grenser, må løses på tvers av 
grenser, som arbeidslivskriminalitet, klima, skattlegging 
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av internasjonale selskaper, konkurranse og hvordan vi 
kan stå sammen ved migrasjon og usikkerhet. 

For Høyre vil det alltid være viktig at vi er med i den 
internasjonale solidariteten, også innad i EU. EU er et av 
verdens største solidariske prosjekt fordi en klarer å stå 
sammen om å løse utfordringer som en har.

Hvis Senterpartiet mener en kunne kuttet enda mer, 
ja, hvorfor gjør de ikke det da? Vis hele handa og kutt alt! 
For å si det slik: EØS-avtalen gir Norge så utrolig mye 
mer tilbake enn det vi bidrar med gjennom disse midle-
ne. Vi får tilgang til ordninger som vi bare kunne drømt 
om ellers. Det er synd at det er slik Senterpartiet ønsker 
å bidra til det europeiske fellesskapet.

Svein Roald Hansen (A) [15:14:10]: Jeg vil gjerne 
kommentere litt dette med EØS-midlene. Det er feil det 
representanten Sigbjørn Gjelsvik sier, at vi betaler for 
en handelsavtale. EØS-midlene er ikke en forutsetning 
for EØS, det er en frivillig ordning som man inngår avta-
le om for å delta i en sosial og økonomisk utjevning i 
Europa. Og etter hvert som økonomien i landene som 
mottar støtte, vokser, vil de falle ut av ordningen. Spa-
nia er et eksempel på det.

Så vet vi at Senterpartiet er mot avtalen, og det – jeg 
hadde nær sagt – får være som det er, men Norge har 
inngått en avtale, ratifisert i Stortinget. Mener Senter-
partiet at Norge skal bli et land som går fra avtaler ved 
skifte av regjeringer? Eller skal vi stå ved avtalene? Skal 
vi bli som Donald Trump, eller skal vi holde fast ved den 
tradisjonen vi alltid har hatt, at blir det regjeringsskifte, 
står man ved de avtalene den forrige regjeringen har 
gjort? Det er det viktige prinsipielle i denne debatten. At 
Senterpartiet hvert år i sine budsjetter har kuttet ut disse 
midlene, er et tegn på at man er i ferd med å reorientere 
seg når det gjelder å stå ved internasjonale forpliktelser. 
Man kan være imot de prosjektene man har avtalt, men 
det er ikke poenget. Poenget er: Er vi til å stole på som 
nasjon, eller er vi ikke? 

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [15:16:04]: For 
14 dager siden brukte presidenten sin dobbeltstemme 
for første gang, for det begynte å bli så ubehagelig for 
Fremskrittspartiet når man skulle møte sine egne tillits-
valgte, å synliggjøre konsekvensen av egen politikk. 
Statsminister Erna Solberg valgte da å ringe til stor-
tingspresidenten og si: Kjære stortingspresident, vær så 
snill å flytte diskusjonen om bompenger et par uker 
unna landsstyremøtet!

Stortingspresidenten ble da satt under et voldsomt 
press. Det var sikkert veldig ubehagelig og litt pinlig å 
måtte bruke dobbeltstemmen sin på å flytte debatten. 
Resultatet på onsdag var ingen realitetsendring i politik-
ken. Dette var bare for å prøve å unngå å ha debatten i ti-
den rundt eget landsstyremøte. Det var resultatet da.

På landsmøtet i Fremskrittspartiet skrøt man vold-
somt av at man i revidert nasjonalbudsjett skulle lette 
bompengebelastningen for norske bilister med 
200 mill. kr – et kjempegjennomslag. Så ser vi hva som 
står i revidert nasjonalbudsjett. Jo, at man først skal dra 
inn 430 mill. kr fra to OPS-prosjekter, og så skal man gi 
200 mill. kr tilbake. Hvis man ikke hadde gjort noen 
endringer, hadde det blitt 230 mill. kr mindre i bom-
penger før budsjettet enn det blir etter budsjettet. Igjen 
er Fremskrittspartiet mer opptatt av kommunikasjon, 
mer opptatt av spill, og glemmer innholdet. Så når dette 
vedtas i dag, er det mer bompenger enn før vedtakene i 
dag – igjen med Fremskrittspartiet i spissen.

Det er det samme når det gjelder avgiftspolitikken. 
Fremskrittspartiet later som om de er opptatt av avgif-
ter, men så har de økt avgiftene med over 5 mrd. kr – det 
er et faktum – og man har økt avgiftene på strøm med 
34 pst., noe norske forbrukere må betale hver dag. Det 
rammer dem som har lavest inntekter, hardest – Frem-
skrittspartiets politikk.

Vi har sett i debatten tidligere i dag at statsminister 
Erna Solberg ikke kan ta avstand fra den ukloke ut-
talelsen Monica Mæland kom med, om at alle kommu-
ner med under 5 000 innbyggere ikke har livets rett. Hun 
ble utfordret direkte, men tar ikke avstand fra den. Trine 
Skei Grande sa tidligere i vår at disse kommunene var å 
regne som koseklubber. I de koseklubbene jobber det 
over 50 000 mennesker – sykepleiere, lærere, barneha-
geansatte – som gjør en god jobb hver dag.

Når vi nå mot slutten av sesjonen nærmer oss et 
kommunevalg, er det derfor viktig at man faktisk disku-
terer dette også i kommunevalget. Men Monica Mæland 
har sagt rett ut at hun mener vi skal diskutere det etter 
kommunevalget, for hun vet at hvis man diskuterer det i 
kommunevalget, blir det ubehagelig, for folk ønsker 
ikke den sentraliseringen som regjeringen står for. I den-
ne debatten har Erna Solberg hatt muligheten til å ta av-
stand fra uttalelsen om at alle kommuner på under 
5 000 innbyggere er for små. De kommunene er gode, 
bra lokalsamfunn rundt omkring i hele Norge, og de bør 
bestå, ikke sammenslås.

Presidenten: Presidenten vil bare vise til forret-
ningsordenens § 7. Der står det ingenting om stortings-
presidentens dobbeltstemme, men det er slik at dersom 
presidentskapet etter en avstemning har like mange 
stemmer for og imot, er stortingspresidentens stemme 
utslagsgivende.

Audun Lysbakken (SV) [15:19:37]: Mot slutten av 
debatten tenkte jeg det kunne være et poeng å bruke 
litt tid på noe vi egentlig skulle gjort nå like før somme-
ren, nemlig å behandle trygdeoppgjøret, noe det er lang 
tradisjon for. Men det har det blitt slutt på under denne 
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regjeringen fordi det er altfor ubehagelig, særlig for 
Fremskrittspartiet, å ha den typen åpen og grundig be-
handling av trygdeoppgjøret.

Man har nå i flere år underregulert pensjonene, 
sånn at særlig eldre med lave pensjoner har opplevd å 
måtte stramme inn livreimen, få nulloppgjør på null-
oppgjør, i år hele 35 kr mer å leve for i måneden – mens 
de rikeste blir rikere, mens de med de høyeste lønninge-
ne drar fra, og mens stortingsflertallet bevilger seg selv 
en solid lønnsøkning. Det hadde vært mulig å gjøre noe 
med dette. I dag behandler Stortinget forslag som SV og 
flere andre partier har lagt fram, om å stoppe underre-
guleringen, om å innføre forhandlingsrett, sånn at det 
ville bli mulig for pensjonistenes organisasjoner å for-
handle om bl.a. en mer rettferdig fordeling, og ikke 
minst om igjen å ha en full behandling av trygdeoppgjø-
ret på et meningsfullt tidspunkt i Stortinget.

Alt dette stemmer de borgerlige partiene imot. Det 
er nok en misbrukt mulighet til å rydde opp i det som 
gjør at så mange pensjonister føler seg sviktet av flertal-
let i Stortinget. Det var derfor så mange reiste fra hele 
landet for å være med på den store protesten utenfor 
Stortinget for to uker siden.

Mot slutten av denne debatten synes jeg det er viktig 
å konstatere at regjeringspartiene nok en gang stemmer 
for en sånn pensjonspolitikk. De kommer til å fortsette 
å skylde på pensjonsreformen. Det er mye galt å si om 
den, men det er fullt mulig for et flertall som vil noe i det-
te storting, å stoppe underreguleringen.

Ellers er det nå ved slutten av den siste debatten i 
denne sesjonen tid for å ønske regjeringen god sommer. 
De er jo i en situasjon der vi vet at de har det travelt og 
kommer til å fortsette å ha det travelt. Representanten 
Trond Helleland har benyttet denne debatten til å snak-
ke om kaoskoalisjonen. Jeg synes vi får bevist hver 
eneste dag hvem som er kaoskoalisjonen i norsk poli-
tikk. Det er de som styrer akkurat nå. Det blir spennende 
å se om vi vakler mot nye regjeringskriser neste uke eller 
ikke. Det har blitt mye av det.

Mens regjeringen holder på med det, skal vi andre 
dra i gang en valgkamp som handler om det som er vik-
tigst for folk i Norge akkurat nå, nemlig å svare på den 
folkelige uroen knyttet til økende ulikhet og klimakrise. 
Det skal vi gjøre.

Bjørnar Moxnes (R) [15:22:53]: Erna Solberg har lo-
vet at flertallsregjeringen vil være åpen for innspill og 
også lytte til Stortinget. Da det ble sagt, hadde jeg mine 
tvil, og jeg advarte mot et Erna-velde – stort sett, har det 
vist seg, med rette. I sak etter sak har det vært fremmet 
forslag som kunne gjort Norge til et bedre land – som 
kunne fått ned forskjellene, fått flere til å bli med i fagfo-
reninger, fått bukt med seksuell trakassering i arbeidsli-

vet. Dette har rutinemessig blitt nedstemt av regjerings-
partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig 
Folkeparti. De har til og med stemt ned forslag som de 
selv sto sammen om da de var i opposisjon. 

Det samme tror jeg nok kommer til å skje ved 
dagens votering, men til høsten kan heldigvis folk si fra 
om hva de synes om den politikken regjeringen fører, og 
som føres ute i kommunene. Det er blitt reist opprør 
mot regjeringens politikk på veldig mange områder. Å 
nevne alle har jeg ikke tid til, men to områder vil jeg nev-
ne. Det ene er AAP-opprøret, der det ikke var noe særlig 
svar å få fra statsministeren på om hun forstår de proble-
mene de som nå mister ordningen, møter. Det andre er 
pensjons- og trygdeoppgjøret, der det fremmes en rekke 
forslag fra oss og andre partier i salen i dag for å la pen-
sjonistene få en god kjøpekraftsutvikling, for å hindre at 
de nok en gang skal miste kjøpekraft, noe som har 
skjedd ved mange tidligere oppgjør på rad. 

Samtidig har vi i dag klart å knekke i hvert fall én ko-
de. Vi fikk nemlig beskjed om at regjeringspartiene vil 
stemme for forslaget som Rødt tok initiativ til i går, og 
som vi fikk med oss MDG og SV på, om at vi skal likebe-
handle fotball-VM og fotball-EM for kvinner, så alle kan 
se alle kampene gratis på TV. Der er det i hvert fall et 
bredt forlik, for å si det sånn. Vi får en seier i Stortinget 
for fotballen i dag og håper på en seier for landslaget på 
fotballbanen i morgen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak 
nr. 1.

S a k  n r .  2  [15:25:29]

Redegjørelse av næringsministeren om Space Nor-
way AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordom-
rådene 

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [15:25:43]: Kom-
munikasjonsutfordringene i nordområdene har vært 
på dagsordenen i flere år og er et prioritert tema for re-
gjeringen. Mangelen på stabil kommunikasjon i nord 
skaper utfordringer for bl.a. sjøsikkerheten, for Forsva-
rets virksomhet og for mulighetene til næringsutvik-
ling. 

Regjeringen fremmet derfor i fjor forslag til Stortin-
get om å gi Space Norway AS et betinget tilsagn om egen-
kapital, begrenset oppad til 139 mill. amerikanske dollar. 
Formålet med dette tilsagnet var å sette Space Norway i 
stand til å fullføre forhandlinger for å etablere satellittba-
sert bredbåndskommunikasjon i nordområdene. Stor-
tinget sluttet seg til forslaget 4. juni i fjor. Tilsagnet ble gitt 
med forbehold om at prosjektet ikke settes i gang før inn-
tekter i hele prosjektperioden er sikret, alle kundene dek-
ker sin andel av investerings- og driftskostnader, prosjek-
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tet genererer ønsket avkastning, tilstrekkelig likviditet er 
sikret, og prosjektet ivaretar Forsvarets behov for mili-
tært bredbånd under norsk kontroll. 

Næringskomiteen skrev i sin innstilling at «regjerin-
gen må komme tilbake til Stortinget hvis oppfyllelse av 
disse kriteriene skaper uforholdsmessig store forsinkel-
ser i fremdriften i prosjektet, av hensyn til ivaretagelse 
av sikkerhets- og beredskapsrelaterte myndighetsopp-
gaver». Space Norway har siden juni i fjor forhandlet 
med kunder, leverandører og banker, med mål om et 
prosjekt som møter Stortingets betingelser. Det har vært 
krevende forhandlinger helt til de siste dagene, men 
Space Norway har nå presentert en forretningscase. Jeg 
ønsker derfor nå å kort orientere overordnet om regje-
ringens vurderinger av prosjektet. 

Det er signert avtaler med kunder som sikrer inn-
tektsstrøm i hele prosjektperioden, som er på 15 år. Det-
te inkluderer avtale med Forsvarsdepartementet, som 
sikrer Forsvarets behov for militært bredbånd under 
norsk kontroll. Prosjektet fremstår i dag med en noe 
høyere risiko for egenkapitalen enn det som ble lagt til 
grunn i Prop. 55 S for 2017–2018. Enkelte risikoer som 
var forutsatt forsikret i underlagsmaterialet for proposi-
sjonen, har vist seg umulig å forsikre. Det har heller ikke 
vært mulig å oppnå avtaler som sikrer pro rata-fordeling 
av alle eventuelle kostnadsøkninger. I noen scenarioer 
bærer derfor egenkapitalen en høyere risiko enn det 
som i en streng tolkning var forutsatt i Prop. 55 S. Det er 
også usikkerhet knyttet til når kundebetalinger skal be-
skattes, noe som kan påvirke likviditeten i prosjektet. 
Denne risikoen er imidlertid vurdert til å være lav. Regje-
ringen vurderer avkastningen i prosjektet til å være for-
retningsmessig, dog trolig med knapp margin. Regjerin-
gen vurderer også at forventet avkastning til eier er ak-
septabel sett opp mot risiko. 

Det finnes få forretningscaser der man har avtalere-
gulert så mye av inntekter, investeringer og kostnader 
som i dette prosjektet. Det er også lagt inn finansielle 
buffere. Hvis prosjektet forløper slik det antas å gjøre, vil 
det oppfylle alle betingelsene fra Stortinget. Det finnes 
imidlertid noen scenarioer der ikke alle betingelsene vil 
kunne oppfylles fullt ut. Videre vil et prosjekt som dette 
alltid ha en viss teknisk risiko, men ikke noe høyere enn 
i andre, lignende, prosjekter. 

Det er viktig at en nå tar en beslutning. Ved utsettel-
se er det fare for at prosjektet blir vesentlig dyrere, slik at 
det ikke vil være mulig å oppnå forretningsmessig av-
kastning. I verste fall kan prosjektet bli terminert som 
følge av at en av hovedkundene trekker seg. 

Vi har nå mulighet til å få på plass kommunikasjon 
i nordområdene på en måte som er rimeligere enn alter-
native løsninger. Regjeringen har derfor gjort en helhet-
lig vurdering av forretningscasen og veid risikoen knyt-

tet til de gjenværende usikkerhetene om full oppfyllelse 
av samtlige betingelser opp mot risikoen for at prosjek-
tet ikke skal kunne gjennomføres. Min forståelse er at 
dette er i tråd med Stortingets ønske om å få på plass et 
system som sikrer ivaretakelse av sikkerhets- og bered-
skapsrelaterte myndighetsoppgaver i nordområdene.

Presidenten: Presidenten vil nå, i henhold til Stor-
tingets forretningsorden § 45 andre ledd, foreslå at det 
åpnes for en kort kommentarrunde, begrenset til ett 
innlegg på inntil 5 minutter fra hver partigruppe og ett 
avsluttende innlegg fra statsråden. 

– Det anses vedtatt.

Geir Pollestad (Sp) [15:29:57]: Eg takkar statsråden 
for utgreiinga. Dette innlegget vert halde på vegner av 
Arbeidarpartiet, Høgre, Framstegspartiet, Senterparti-
et, Venstre og Kristeleg Folkeparti. 

Saka om Space Norway vart behandla i Stortinget i 
juni 2018. Forslaga i proposisjonen vart samrøystes ved-
tekne. I etterkant av dette vart det ein ny debatt om saka 
som følgje av eit representantforslag frå representanta-
ne Lysbakken og Moxnes. Forslaget handla om den mili-
tære delen av prosjektet og vart ikkje vedteke. 

Saka i dag gjeld om dei føresetnadene og kriteria 
som Stortinget har sett for gjennomføringa av prosjek-
tet, er oppfylte. I den samanhengen viser eg til utgreiin-
ga som næringsministeren nettopp gav. Det er ingen 
innvendingar mot den. Dei endelege avgjerdene i pro-
sjektet ligg til regjeringa, ikkje til Stortinget. Eg vil likevel 
understreka at det er eit engasjement for og eit ønske 
om at prosjektet kan gjennomførast. 

Bjørnar Moxnes (R) [15:31:29]: Den 4. juni i fjor 
stemte Stortinget for å gi et betinget tilsagn på litt over 
1 mrd. kr til Space Norway for å sikre satellittbasert 
bredbånd i nordområdene. Det stemte Rødt selvsagt 
for. Men så, to dager senere, avdekket NRK at USAs mi-
litære hadde andre planer for bruken av de norske sa-
tellittene. I en høring i Kongressen i fjor sa general 
John W. Raymond at det finnes et såkalt partnerskap 
mellom USA og Norges militære om satellittkommuni-
kasjon til bruk i nordområdene. Partnerskapet inne-
bærer at USA skal kunne bruke de norske satellittene til 
sitt offensive atomvåpenprogram. 

I dokumentene fra regjeringen om saken er det 
nevnt i en bisetning i proposisjonen at det åpnes for al-
liert bruk av satellittene, men det står ingenting om 
noen som helst befatning med USAs atomvåpenpro-
gram. Det er litt oppsiktsvekkende og litt svakt, og heller 
ikke i dag nevner statsråden noe om USAs militære og 
deres involvering i dette prosjektet. 

Konsekvensene av dette kan bli alvorlige. Ameri-
kanske militære sier at hensikten med å få andre land til 
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å bære kommunikasjonsutstyr for USAs atomvåpenpro-
gram på deres satellitter er å skyve risikoen for motan-
grep over på disse landene. Ifølge åpne amerikanske kil-
der er det betydelig risiko for at land som føler seg truet 
av USAs offensive atomvåpensystemer, kan angripe sa-
tellittene som sørger for kommunikasjonen til disse 
atomvåpensystemene. I vårt tilfelle er det snakk om nor-
ske satellitter, og det kan gjøre den norske tilgangen til 
bredbånd i nordområdene langt mer sårbar enn nød-
vendig. 

Dette var bakgrunnen for forslaget som Rødt frem-
met sammen med SV i fjor, om å stanse prosjektet inntil 
regjeringen hadde redegjort for den militære bruken av 
satellittene, og at de ikke skulle kunne brukes av andre 
lands atomvåpensystemer. Forslaget ble avvist av stor-
tingsflertallet, regjeringen og næringsministeren, med 
det som nærmest var et ultimatum fra sistnevnte: Enten 
godtar Stortinget prosjektet på disse premissene, eller så 
får ikke befolkningen i nord, fiskeriene, skipstrafikken 
og forskningen tilgang på skikkelig kommunikasjon.

Vårt standpunkt står fast. Vi er imot det som er et 
sikkerhetspolitisk eksperiment, som består i å knytte 
Norge til USAs atomkrigsprogram, og vi ber om at vi får 
opplyst saken tilstrekkelig av regjeringen her i stortings-
salen.

Jeg vil derfor runde av med et spørsmål til stats-
råden, og jeg vil gjerne ha et tydelig og klart svar, etter-
som statsråden ikke nevnte USAs atomvåpenprogram i 
sin redegjørelse: 

Kan vi få en garanti for at satellittene ikke skal kun-
ne brukes av USAs atomvåpenprogram?

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [15:35:21]: Først: Iso-
lert sett synest eg det er ryddig av regjeringa å kome til 
Stortinget, og ettersom formuleringa i vedtaket var så-
pass tydeleg, er det på sin plass å kome hit når det er 
usikkerheit rundt prosjektet.

På den andre sida er det heller inga overrasking at 
ein ikkje klarer å få den økonomien i dette prosjektet 
som ein hadde tenkt seg. Vi må hugse historikken her – 
her var det i utgangspunktet ei konsekvensutgreiing frå 
Kongsberg som blei send til departementet. Sidan det 
var ei såpass stor utgift, blei det underlagd utgreiingsin-
struksen. Ein sette i gang konseptvalutgreiing, KS1, KS2 
osv. Det dei konkluderte med, var at det ikkje var økono-
mi nok i prosjektet til å gi dei garantiane som ein skulle 
ha. Det var konklusjonen etter utgreiinga, som ein er på-
lagd å følgje.

Men det som var eksepsjonelt i denne saka, var at 
ein gjekk vidare med prosjektet sjølv om utgreiinga vis-
te at det ikkje var god nok økonomi og samfunnsrele-
vans i det. Så da gjekk ein tilbake til den opphavlege ut-
greiinga til Kongsberg og gjekk vidare med den. I etter-

kant har det så vist seg at det var ein del føresetnader 
som ikkje var lagde inn i utgreiinga som ein er under-
lagd etter utgreiingsinstruksen, bl.a. den involveringa og 
den ekstraøkonomien som avtalen med amerikansk 
forsvar ville medføre. Til og med utgreiarane var ikkje 
informerte om dette, men det var noko departementet – 
kva departement veit eg ikkje, men iallfall dei som var 
med på dette prosjektet – var klar over.

Utgreiarane fekk ikkje vite om det, og da vi behand-
la dette i Stortinget, var det berre ei delsetning – det var 
ikkje eingong ei eiga setning, det var berre ein del av ei 
setning – der det kom fram at det kunne vere aktuelt 
med noko militært i dette prosjektet. Men heile headin-
gen her var at dette var ei styrking av den sivile bered-
skapen i nordområda, og kven i all verda er ikkje einig i 
det – vi har jo i utgangspunktet ei utfordring med bered-
skapen i nordområda, så dette var jo fantastisk. Så viser 
det seg at veldig mykje av grunnlaget for å få dette finan-
siert faktisk var samarbeid med amerikansk forsvar, der 
dei skal bruke desse satellittane til sine eigne føremål, 
både som ein del av NATO-samarbeidet og heilt på eiga 
hand, altså leige plass på satellittane til kommunika-
sjonsutstyr, til å drive på med ubåtar knytte til atomvå-
penprogram, osv. – dei delane av det amerikanske for-
svaret.

Det fekk ikkje utgreiarane vite noko om, og Stortin-
get blei halde heilt unna denne informasjonen. Kon-
gressen i USA visste alt om dette, kongressen i USA visste 
til og med kva avtalar ein hadde med Noreg lenge før 
dette kom til Noreg. Statsråd Bakke-Jensen har framleis 
til gode å informere Stortinget om dette. Så heile denne 
saka er ganske sørgjeleg, og ho blei teken opp, slik repre-
sentanten Moxnes var inne på, i fjor. Til eit prinsipielt 
orientert storting sa ein: Folkens, her har ein ikkje følgt 
opp utgreiarane, her har ein kome med ein føresetnad 
som Stortinget ikkje i det heile har vore informert om, 
og heller ikkje utgreiarane; dette må vi sjølvsagt avvente. 
Men det fekk vi ikkje medhald i, og det var eit ganske 
massivt fleirtal som opplevde dette som ei form for 
NATO-kritikk. Ein såg ikkje prinsipielt på det.

Dette har vore litt av ein prosess å følgje med på – 
det har ikkje vore Stortinget på sitt beste. Men eg vil også 
seie at når statsråd Røe Isaksen kjem og informerer om 
sin del av dette prosjektet, meiner eg det er bra – det er 
bra at slike utgreiingar blir haldne i Stortinget, og at Stor-
tinget blir informert. Men eg må seie at eg stussar litt 
over Forsvarsdepartementet i denne saka, og også som 
medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen kan eg 
seie at eg ikkje er den einaste som har stussa over For-
svarsdepartementet i mange saker. Kva er det med For-
svarsdepartementet og Stortinget? Kvifor er det så van-
skeleg for Forsvarsdepartementet å informere Stortin-
get? 
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I Danmark informerer forsvarsdepartementet sitt 
eige folkevalde nivå langt meir enn det det norske For-
svarsdepartementet gjer i Noreg. Her er det om å gjere å 
halde mest mogleg unna Stortinget. Det trur eg, i fleire 
saker som er på veg no, kjem til å bli eit stadig større pro-
blem for det departementet. Da vil eg rette ein peikefin-
ger mot forsvarsministeren og rett og slett seie at som 
statsråd er ein regjeringa sin mann i departementet, 
men ikkje departementet sin mann i regjeringa.

Statsråd Frank Bakke-Jensen [15:40:37]: Den siste 
harangen fra representanten Fylkesnes var faktisk så 
meningsløs at det nærmer seg uverdig den rollen han 
har i dette embetet. 

Forsvarsdepartementet er som kunde i dette pro-
sjektet opptatt av at vi skal klare å skaffe en kommunika-
sjonskapasitet til Forsvaret. Det eneste som har vært av-
slørt med tanke på den saken som ble lagt fram for Stor-
tinget, er at når Forsvarsdepartementet skriver «allier-
te», innbefatter det også USA. Det var det som overrasket 
SV da saken ble lagt fram for Stortinget tidligere. Det er 
et prosjekt som er løftet fram, det er bra, det er et samar-
beid mellom sivil og militær sektor, det er et samarbeid 
mellom allierte for å framskaffe en viktig bredbåndska-
pasitet i nord. 

Så har det vært forsøkt tilslørt med folkerettslige 
spørsmål. Ingen satellitter har noe særlig vern i folkeret-
ten. Problemene med jamming av GPS på Finnmarks-
kysten er faktisk et glitrende eksempel på at hvis noen 
vil forstyrre den typen kommunikasjon, så kan de det, 
uavhengig av om det er sivilt eller militært. Dette er et 
godt prosjekt, det er et komplisert prosjekt, og det har 
vært jobbet mye med det. Nå kommer næringsmi-
nisteren hit med de siste rammene rundt det forret-
ningsmessige. Det mener jeg er veldig bra. Fra Forsvars-
departementets side ser vi på dette som et viktig pro-
sjekt. Vi ser det også som et prosjekt vi har stor tiltro til, 
med de utredningene vi har gjort som kunde.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [15:42:25]: Redegjø-
relsen i dag dreier seg om den forretningsmessige siden 
ved dette. Det er økonomi i det vi legger frem i dag, men 
grunnen til at jeg har bedt om å få redegjøre for Stortin-
get på kort varsel, er at i noen scenarioer kan det – hvis 
man tolker forutsetningene til Stortinget strengt – være 
slik at forutsetningene ikke oppfylles. Jeg er veldig glad 
for den tydelige tilbakemeldingen fra flertallet i Stortin-
get. Så er det, som det også understrekes, i siste instans 
regjeringens beslutning om kapital, og det er styrets be-
slutning å inngå det endelige forretningsmessige sam-
arbeidet.

Presidenten: Debatten om redegjørelsen er dermed 
avsluttet.

Presidenten vil foreslå at næringsministerens rede-
gjørelse om Space Norway AS og prosjekt for satellitt-
kommunikasjon i nordområdene vedlegges protokol-
len. – Det anses vedtatt.

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Før vi går til votering, vil statsråd Tor-
bjørn Røe Isaksen overbringe 9 kgl. proposisjoner.

S t a t s r å d  To r b j ø r n  R ø e  I s a k s e n  overbrakte 
9 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 50 
forslag. Det er
–   forslag nr. 1, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbei-

derpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, 
Miljøpartiet De Grønne og Rødt

–   forslag nr. 2, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbei-
derpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og 
Rødt

–   forslagene nr. 3–6, fra Rigmor Aasrud på vegne av 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstre-
parti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt

–   forslag nr. 7, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbei-
derpartiet, Senterpartiet og Rødt

–   forslagene nr. 8–12, fra Rigmor Aasrud på vegne av 
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpar-
tiet De Grønne og Rødt

–   forslagene nr. 13 og 14, fra Rigmor Aasrud på vegne 
av Arbeiderpartiet

–   forslagene nr. 15–18, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne 
av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpar-
tiet De Grønne og Rødt

–   forslagene nr. 19–22, fra Solveig Skaugvoll Foss på 
vegne av Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De 
Grønne og Rødt

–   forslagene nr. 23–26, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne 
av Senterpartiet

–   forslag nr. 27, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Mil-
jøpartiet De Grønne og Rødt

–   forslag nr. 28, fra Solveig Skaugvoll Foss på vegne av 
Sosialistisk Venstreparti

–   forslag nr. 29, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt
–   forslagene nr. 30–34, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne 

av Senterpartiet
–   forslag nr. 35, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Sosia-

listisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt
–   forslagene nr. 36–44, fra Bjørnar Moxnes på vegne 

av Rødt
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–   forslagene nr. 45–49, fra Rigmor Aasrud på vegne av 
Arbeiderpartiet

–   forslag nr. 50, fra Une Bastholm på vegne av Mil-
jøpartiet De Grønne
Det voteres over forslag nr. 50, fra Miljøpartiet De 

Grønne. Forslaget lyder:
«Stortinget ber regjeringen å flagge med regn-

bueflagget på statens bygninger der det er mulig i 
forbindelse med Pride-festivalen, og Stortinget vil 
selv gjøre det samme.»
Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til 

forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 91 
mot 12 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.54.03)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 49, fra Ar-
beiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede konsekven-
sene av å likebehandle personer som er innlagt i 
psykiatriske sykehusavdelinger med personer som 
er innlagt i somatiske sykehusavdelinger, slik at 
begge pasientgrupper fritas for reduksjon i sine 
ytelser fra folketrygden. Regjeringen bes om å kom-
me tilbake til Stortinget på egnet måte, med en vur-
dering av hel, eventuelt delvis likebehandling.»
Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet 

De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 49 
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.54.24)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 48, fra Ar-
beiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til 
endring av reguleringsprinsippene for løpende pen-
sjoner slik at pensjonister ved reguleringen av pen-
sjon ikke taper kjøpekraft i år der lønnsmottakerne 
har positiv kjøpekraftsutvikling, og legge frem en 
sak om drøftingsretten i trygdeoppgjøret med vur-
deringer av hvilke muligheter for omprioriteringer 
som finnes innenfor dagens rammer for trygdeopp-
gjøret, og hvilke endringer som kan gjennomføres 
for at pensjonistenes organisasjoner gjennom drøf-
tingsretten får økte muligheter til å påvirke priorite-
ringene innen de rammene trygdeoppgjøret 
setter.»
Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og 

Rødt har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 65 mot 38 
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.54.42)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 47, fra Ar-
beiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at øremer-
kingen av 3 mill. kroner til Psykologistudentenes 
opplysningsarbeid for unge (POFU) videreføres i 
budsjettet for 2019.»
Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpar-

tiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 48 
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.55.01)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 46, fra Ar-
beiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre forsøk med 
aktivitetsrett for alle sosialhjelpsmottakere hvor 
det også tilbys kvalitativt godt innhold som ruster 
den enkelte for arbeidslivet, og etablere en statlig 
støtteordning for slike forsøk i utvalgte kommuner. 
Forsøkene bør fortrinnsvis skje i kommuner som 
tilbyr kvalifiseringsprogram og kobles opp mot det-
te.»
Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har 

varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 47 
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.55.19)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 45, fra Ar-
beiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme 
forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som klar-
gjør arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet»
Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet 

De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 49 
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.55.37)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 44, fra 
Rødt. Forslaget lyder:
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«Stortinget ber regjeringen sette i gang en uav-
hengig granskning av Politiets utlendingsenhets 
bruk av tvangsmidler i lys av tvangsretur av familier 
og mindreårige til Afghanistan.»
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne 

har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Rødt ble med 93 mot 9 stemmer ikke 
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.55.55)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 43, fra 
Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Andøya 
flystasjon bevares som base for det norske forsva-
rets maritime overvåking, i lys av at ny informasjon 
tyder på at valget av Evenes som base for maritim 
overvåking ble fattet på sviktende grunnlag eller 
feilaktige forutsetninger.»
Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpar-

tiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Rødt ble med 83 mot 20 stemmer ikke 
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.56.12)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 40–42, 
fra Rødt.

Forslag nr. 40 lyder:
«Stortinget ber regjeringen omdisponere den 

økte bevilgningen til det kapasitetsøkende motor-
veiprosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta, som vil 
øke en allerede høy bompengebelastning ytterlige-
re, til kollektive utbyggingsprosjekter og jernbane-
prosjekter.»
Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at olje og gass 
funnet via letebrønnen Snadd Outer Outer/Black 
Vulture sørvest for Nornefeltet ved Helgelandskys-
ten ikke utvinnes.»
Forslag nr. 42 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stanse utbyggingen 
av vindkraftparker i uberørt natur på land i Norge.»
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne 

har varslet støtte til forslagene.

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Rødt ble med 93 mot 9 stemmer ikke 
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.56.31)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 39, fra 
Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre luftambulan-
seberedskapen med nødvendige tiltak på kort og 
lang sikt, og sørge for at kontrakten mellom Luftam-
bulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian Air 
Ambulance AB annulleres hvis ny operatør ikke er i 
stand til å levere i tråd med inngått kontrakt og sikre 
forsvarlig drift og vedlikehold ved operatørbyttet 1. 
juli.»
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstre-

parti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til for-
slaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Rødt ble med 55 mot 47 stemmer ikke 
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.56.51)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 38, fra 
Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen trekke tilbake sin 
vurdering av at konsesjonsbehandlingen for North-
Connect skal utsettes, og avslå konsesjonssøkna-
den.»
Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet 

støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Rødt ble med 84 mot 19 stemmer ikke 
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.57.07)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 37, fra 
Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å sikre at Ulle-
vål-team, som er et tilbud til gravide og fødende 
med komplekse problemstillinger, som psykiske 
helsevansker, rus og/eller en vanskelig livssituasjon, 
ikke mister en av to jordmorstillinger, og at svan-
gerskapsomsorgen og jordmorstillinger ikke blir 
fjernet fra ABC-enheten på Ullevål.»
Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpar-

tiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Rødt ble med 82 mot 20 stemmer ikke 
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.57.25)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 36, fra 
Rødt. Forslaget lyder:
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«Stortinget ber regjeringen sikre bemanningen 
på fødeavdelingene og andre nødvendige tilbud for 
fødende kvinner i sommermånedene, med hensyn 
til at antallet fødsler ofte er høyere om sommeren 
enn ellers i året.»
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstre-

parti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til for-
slaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Rødt ble med 54 mot 49 stemmer ikke 
bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.57.43)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 33 og 
34, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 33 lyder:
«Stortinget ber regjeringa i samband med sak 

om regulering av pensjonar hausten 2019 føreslå 
endring av reguleringsprinsippa frå og med 2020 til 
faktisk gjennomsnitt av løns- og prisutvikling.»
Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringa føreslå endring av 
AAP-ordninga slik at forlenging ut over tre år vert 
innvilga når den medisinske situasjonen for søka-
ren er uavklart. Vidare skal forlenging kunne innvil-
gast for ungdom under 25 år som har behov for meir 
arbeidstrening. Avgjerdsrett for vedtak og ev. for-
lenging av AAP-perioden må liggje hjå det lokale 
Nav-kontoret.»
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpar-

tiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Senterpartiet ble med 54 mot 49 
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.58.02)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 31 og 
32, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 31 lyder:
«Stortinget ber regjeringa syte for at alle eventu-

elle kostnadsreduksjonar i prosjektet E39 Klett–
Bårdshaug kjem bilistane til gode gjennom reduser-
te bompengar.»
Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringa gå gjennom prosjek-
tet E18 Vestkorridoren med sikte på monalege kost-
nadsreduksjonar og reduserte bompengar for 
bilistane.»
Rødt har varslet støtte til forslagene.

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Senterpartiet ble med 90 mot 13 
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.58.19)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 30, fra Sen-
terpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringa syte for at alle eventu-
elle kostnadsreduksjonar i prosjektet rv. 3/rv. 25 
Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet kjem bilis-
tene til gode gjennom reduserte bompengar.»
Arbeiderpartiet og Rødt har varslet støtte til forsla-

get.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Senterpartiet ble med 62 mot 41 stem-
mer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.58.35)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 29, fra 
Rødt. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende 
endringer: 

Kap. Post Formål Kroner
21 Statsrådet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 7 000 000
fra kr 190 200 000 til kr 197 200 000

61 Høyesterett
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 600 000

fra kr 112 195 000 til kr 113 795 000
116 Internasjonale organisasjoner

70 Pliktige bidrag, r e d u s e r e s  m e d 40 000 000
fra kr 1 605 201 000 til kr 1 565 201 000

117 EØS-finansieringsordningene
77 EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, r e d u -

s e r e s  m e d 250 000 000
fra kr 1 559 000 000 til kr 1 309 000 000
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78 Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, 
r e d u s e r e s  m e d 380 000 000
fra kr 1 218 000 000 til kr 838 000 000

118 Utenrikspolitiske satsinger
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 

72 og 73, ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 85 532 000 til kr 87 532 000

74 Forskning, dialog og menneskerettigheter mv., r e d u s e r e s  
m e d 2 000 000
fra kr 45 583 000 til kr 43 583 000

140 Utenriksdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 10 294 000

fra kr 1 573 979 000 til kr 1 563 685 000
144 Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

70 Utvekslingsordninger, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 57 000 000
fra kr 142 000 000 til kr 85 000 000

151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid
71 Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres, r e -

d u s e r e s  m e d 532 000
fra kr 282 700 000 til kr 282 168 000

73 FN og globale utfordringer, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 8 800 000
fra kr 292 300 000 til kr 283 500 000

152 Menneskerettigheter
70 Menneskerettigheter, kan overføres, ø k e s  m e d 1 000 000

fra kr 535 157 000 til kr 536 157 000
159 Regionbevilgninger

71 Europa og Sentral-Asia, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 4 031 000
fra kr 675 674 000 til kr 671 643 000

72 Afghanistan, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 24 000 000
fra kr 574 500 000 til kr 550 500 000

75 Afrika, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 20 000 000
fra kr 1 015 584 000 til kr 995 584 000

77 Latin-Amerika, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 3 500 000
fra kr 130 350 000 til kr 126 850 000

161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid
70 Utdanning, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 40 960 000

fra kr 2 764 456 000 til kr 2 723 496 000
72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres, ø k e s  

m e d 2 000 000
fra kr 861 714 000 til kr 863 714 000

162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
70 Næringsutvikling og handel, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 75 000 000

fra kr 621 700 000 til kr 546 700 000
71 Matsikkerhet og landbruk, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 11 000 000

fra kr 1 091 966 000 til kr 1 080 966 000
75 NORFUND – tapsavsetting, ø k e s  m e d 75 000 000

fra kr 468 750 000 til kr 543 750 000
163 Klima, miljø og hav

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 22 750 000
fra kr 37 900 000 til kr 60 650 000

Kap. Post Formål Kroner
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164 Likestilling
70 Likestilling, kan overføres, ø k e s  m e d 44 000 000

fra kr 372 219 000 til kr 416 219 000
171 FNs utviklingsarbeid

72 Andre tilskudd (FN), kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 500 000
fra kr 196 700 000 til kr 196 200 000

179 Flyktningtiltak i Norge
21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 112 267 000

fra kr 550 062 000 til kr 662 329 000
200 Kunnskapsdepartementet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 889 000
fra kr 382 440 000 til kr 383 329 000

201 Analyse og kunnskapsgrunnlag
21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 185 000

fra kr 40 671 000 til kr 41 856 000
220 Utdanningsdirektoratet

70 Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 
21, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 68 705 000 til kr 88 705 000

225 Tiltak i grunnopplæringen
64 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Nor-

ge, ø k e s  m e d 17 201 000
fra kr 52 991 000 til kr 70 192 000

68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, ø k e s  m e d 3 828 000
fra kr 294 663 000 til kr 298 491 000

74 Prosjekttilskudd, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 10 195 000 til kr 9 195 000

226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 25 000 000

fra kr 1 177 918 000 til kr 1 202 918 000
71 Tilskudd til vitensentre, ø k e s  m e d 6 700 000

fra kr 67 075 000 til kr 73 775 000
228 Tilskudd til frittstående skoler mv.

77 Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 3 000 000
fra kr 24 615 000 til kr 27 615 000

230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 714 323 000 til kr 717 323 000
231 Barnehager

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, 
r e d u s e r e s  m e d 3 185 000
fra kr 457 516 000 til kr 454 331 000

241 Felles tiltak for fagskolesektoren
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 12 568 000

fra kr 17 031 000 til kr 29 599 000
70 Andre overføringer, kan nyttes under post 21, r e d u s e r e s  m e d 12 568 000

fra kr 12 568 000 til kr 0
251 22. juli-senteret

1 (Ny) Driftsutgifter, bevilges med 700 000
252 EUs utdannings- og ungdomsprogram

Kap. Post Formål Kroner
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70 Tilskudd, r e d u s e r e s  m e d 13 757 000
fra kr 656 136 000 til kr 642 379 000

253 Folkehøyskoler
70 Tilskudd til folkehøyskoler, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 898 926 000 til kr 903 926 000
256 Kompetanse Norge

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 500 000
fra kr 64 258 000 til kr 63 758 000

258 Tiltak for livslang læring
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, 

ø k e s  m e d 6 880 000
fra kr 214 844 000 til kr 221 724 000

260 Universiteter og høyskoler
50 Statlige universiteter og høyskoler, r e d u s e r e s  m e d 627 000

fra kr 35 632 559 000 til kr 35 631 932 000
70 Private høyskoler, ø k e s  m e d 9 000 000

fra kr 1 578 967 000 til kr 1 587 967 000
270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, r e d u s e -
r e s  m e d 298 466 000
fra kr 662 779 000 til kr 364 313 000

280 Felles enheter
50 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høy-

ere utdanning, ø k e s  m e d 20 500 000
fra kr 450 293 000 til kr 470 793 000

51 UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning 
og forskning, ø k e s  m e d 19 900 000
fra kr 157 654 000 til kr 177 554 000

281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, ø k e s  m e d 15 000 000

fra kr 195 742 000 til kr 210 742 000
285 Norges forskningsråd

55 Virksomhetskostnader, r e d u s e r e s  m e d 21 500 000
fra kr 792 543 000 til kr 771 043 000

287 Forskningsinstitutter og andre tiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, 

r e d u s e r e s  m e d 400 000
fra kr 6 845 000 til kr 6 445 000

288 Internasjonale samarbeidstiltak
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, ø k e s  m e d 13 551 000

fra kr 286 405 000 til kr 299 956 000
73 EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, 

ø k e s  m e d 134 082 000
fra kr 2 240 253 000 til kr 2 374 335 000

75 UNESCO-kontingent, r e d u s e r e s  m e d 2 146 000
fra kr 22 793 000 til kr 20 647 000

290 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 861 000

fra kr 264 480 000 til kr 267 341 000
291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

Kap. Post Formål Kroner
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21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 7 600 000
fra kr 53 815 000 til kr 61 415 000

60 Integreringstilskudd, kan overføres, ø k e s  m e d 85 600 000
fra kr 8 983 088 000 til kr 9 068 688 000

61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktnin-
ger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 2 400 000
fra kr 2 283 887 000 til kr 2 286 287 000

62 Kommunale innvandrertiltak, r e d u s e r e s  m e d 8 630 000
fra kr 269 652 000 til kr 261 022 000

71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virk-
somhet, r e d u s e r e s  m e d 1 300 000
fra kr 134 953 000 til kr 133 653 000

73 Tilskudd, ø k e s  m e d 400 000
fra kr 14 641 000 til kr 15 041 000

292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandre-
re

60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere, ø k e s  m e d 18 700 000
fra kr 1 425 376 000 til kr 1 444 076 000

300 Kulturdepartementet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 330 000

fra kr 170 252 000 til kr 171 582 000
315 Frivillighetsformål

21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, 
ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 6 130 000 til kr 11 130 000

82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, 
ø k e s  m e d 105 000 000
fra kr 189 400 000 til kr 294 400 000

325 Allmenne kulturformål
21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, 

r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 28 920 000 til kr 27 920 000

326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 100 000

fra kr 641 287 000 til kr 641 187 000
73 Språkorganisasjoner, ø k e s  m e d 100 000

fra kr 26 790 000 til kr 26 890 000
328 Museum og visuell kunst

70 Det nasjonale museumsnettverket, ø k e s  m e d 15 000 000
fra kr 1 747 630 000 til kr 1 762 630 000

334 Filmformål m.m.
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 550 000

fra kr 112 055 000 til kr 113 605 000
50 Filmfondet, r e d u s e r e s  m e d 1 550 000

fra kr 520 160 000 til kr 518 610 000
352 Nedsatt funksjonsevne

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, r e d u s e r e s  
m e d 330 000
fra kr 15 060 000 til kr 14 730 000
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400 Justis- og beredskapsdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 400 000

fra kr 468 178 000 til kr 467 778 000
23 Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinn-

henting, kan overføres, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 30 280 000 til kr 31 280 000

70 Overføringer til private, ø k e s  m e d 1 300 000
fra kr 10 206 000 til kr 11 506 000

410 Domstolene
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 29 600 000

fra kr 2 540 629 000 til kr 2 570 229 000
21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 10 000 000

fra kr 71 935 000 til kr 81 935 000
22 Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres, r e -

d u s e r e s  m e d 3 862 000
fra kr 6 735 000 til kr 2 873 000

430 Kriminalomsorgen
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 011 000

fra kr 4 559 896 000 til kr 4 558 885 000
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 146 663 000
fra kr 18 016 648 000 til kr 18 163 311 000

21 Spesielle driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 25 920 000
fra kr 139 507 000 til kr 113 587 000

22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overfø-
res, ø k e s  m e d 2 811 000
fra kr 9 189 000 til kr 12 000 000

25 Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig 
opphold, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 25 418 000
fra kr 128 533 000 til kr 103 115 000

444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 172 000 000

fra kr 890 983 000 til kr 1 062 983 000
445 Den høyere påtalemyndighet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 250 000
fra kr 262 057 000 til kr 263 307 000

451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, ø k e s  m e d 11 517 000

fra kr 760 355 000 til kr 771 872 000
453 Sivil klareringsmyndighet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 400 000
fra kr 31 927 000 til kr 33 327 000

454 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 45 000 000

fra kr 690 652 000 til kr 735 652 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, r e d u -

s e r e s  m e d 456 769 000
fra kr 3 094 510 000 til kr 2 637 741 000

455 Redningstjenesten
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 100 000
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fra kr 109 258 000 til kr 110 358 000
456 Nød- og beredskapskommunikasjon

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451 post 1, ø k e s  m e d 15 600 000
fra kr 128 755 000 til kr 144 355 000

21 Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, r e d u s e r e s  
m e d 18 500 000
fra kr 366 017 000 til kr 347 517 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, ø k e s  
m e d 103 000 000
fra kr 35 176 000 til kr 138 176 000

460 Spesialenheten for politisaker
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 400 000

fra kr 47 451 000 til kr 48 851 000
466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 97 736 000
fra kr 1 183 838 000 til kr 1 086 102 000

467 Norsk Lovtidend
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 639 000

fra kr 4 340 000 til kr 4 979 000
469 Vergemålsordningen

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 10 200 000
fra kr 252 675 000 til kr 262 875 000

471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsord-
ning

73 Stortingets rettferdsvederlagsordning, r e d u s e r e s  m e d 3 000 000
fra kr 25 713 000 til kr 22 713 000

473 Statens sivilrettsforvaltning
70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 50 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 350 000 000
475 Bobehandling

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 23 415 000
fra kr 104 851 000 til kr 128 266 000

480 Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd, ø k e s  m e d 6 000 000

fra kr 360 484 000 til kr 366 484 000
490 Utlendingsdirektoratet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 12 500 000
fra kr 1 034 196 000 til kr 1 021 696 000

21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, ø k e s  m e d 184 713 000
fra kr 520 513 000 til kr 705 226 000

22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, r e d u s e r e s  m e d 1 296 000
fra kr 14 896 000 til kr 13 600 000

60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, ø k e s  m e d 45 372 000
fra kr 138 354 000 til kr 183 726 000

70 Stønader til beboere i asylmottak, ø k e s  m e d 27 681 000
fra kr 75 378 000 til kr 103 059 000

72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegre-
ring i hjemlandet, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 9 115 000
fra kr 72 069 000 til kr 62 954 000

Kap. Post Formål Kroner



2019 551321. jun. – Voteringer

73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan 
nyttes under kap. 291, post 60, ø k e s  m e d 9 149 000
fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000

75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, 
ø k e s  m e d 9 141 000
fra kr 11 337 000 til kr 20 478 000

491 Utlendingsnemnda
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, r e d u s e r e s  m e d 7 000 000

fra kr 293 582 000 til kr 286 582 000
21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 

1, ø k e s  m e d 4 000 000
fra kr 6 370 000 til kr 10 370 000

500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 930 000

fra kr 408 001 000 til kr 407 071 000
23 Husleie for fellesareal m.m., r e d u s e r e s  m e d 2 800 000

fra kr 24 664 000 til kr 21 864 000
510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

23 22. juli-senteret, r e d u s e r e s  m e d 700 000
fra kr 12 260 000 til kr 11 560 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, ø k e s  
m e d 2 800 000
fra kr 49 869 000 til kr 52 669 000

530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, ø k e s  m e d 330 000 000

fra kr 1 780 400 000 til kr 2 110 400 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, ø k e s  

m e d 62 000 000
fra kr 563 000 000 til kr 625 000 000

533 Eiendommer utenfor husleieordningen
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 450 000

fra kr 20 686 000 til kr 22 136 000
540 Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 930 000
fra kr 291 044 000 til kr 291 974 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 500 000
fra kr 24 436 000 til kr 24 936 000

541 IT-politikk
22 Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, kan 

overføres, kan nyttes under post 70, r e d u s e r e s  m e d 500 000
fra kr 21 029 000 til kr 20 529 000

543 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 9 900 000

fra kr 224 600 000 til kr 214 700 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, ø k e s  

m e d 6 000 000
fra kr 16 400 000 til kr 22 400 000

71 Bredbåndsutbygging, kan overføres, ø k e s  m e d 50 000 000
fra kr 199 750 000 til kr 249 750 000

560 Samiske formål
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50 Samisk språk, kultur og samfunnsliv, ø k e s  m e d 13 000 000
fra kr 497 069 000 til kr 510 069 000

571 Rammetilskudd til kommuner
60 Innbyggertilskudd, ø k e s  m e d 403 190 000

fra kr 131 519 299 000 til kr 131 922 489 000
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

60 Innbyggertilskudd, ø k e s  m e d 56 000 000
fra kr 33 563 319 000 til kr 33 619 319 000

581 Bolig- og bomiljøtiltak
70 Bostøtte, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 22 800 000

fra kr 3 102 591 000 til kr 3 079 791 000
75 Etablering og tilpasning av bolig, ø k e s  m e d 117 500 000

fra kr 481 574 000 til kr 599 074 000
76 Utleieboliger, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 252 162 000

fra kr 710 464 000 til kr 458 302 000
595 Statens kartverk

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45, r e d u s e r e s  m e d 100 000 000
fra kr 899 021 000 til kr 799 021 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 
45, ø k e s  m e d 140 500 000
fra kr 217 920 000 til kr 358 420 000

601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
70 Tilskudd, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000

fra kr 36 730 000 til kr 31 730 000
605 Arbeids- og velferdsetaten

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 35 140 000
fra kr 11 681 785 000 til kr 11 716 925 000

611 Pensjoner av statskassen
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 1 500 000

fra kr 17 500 000 til kr 16 000 000
612 Tilskudd til Statens pensjonskasse

1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 717 000 000
fra kr 4 253 000 000 til kr 4 970 000 000

22 Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 200 000 000
fra kr -1 849 000 000 til kr -1 649 000 000

70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbe-
vilgning, ø k e s  m e d 15 000 000
fra kr 161 000 000 til kr 176 000 000

613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbe-

vilgning, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 24 000 000 til kr 23 000 000

614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 27 000 000 til kr 32 000 000
90 Utlån, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 4 200 000 000

fra kr 5 900 000 000 til kr 10 100 000 000
634 Arbeidsmarkedstiltak

76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000
fra kr 7 110 545 000 til kr 7 095 545 000
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77 Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, ø k e s  m e d 15 000 000
fra kr 1 503 905 000 til kr 1 518 905 000

660 Krigspensjon
70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000

fra kr 59 000 000 til kr 58 000 000
71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 1 000 000

fra kr 159 000 000 til kr 160 000 000
664 Pensjonstrygden for sjømenn

70 Tilskudd, ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 37 000 000 til kr 39 000 000

666 Avtalefestet pensjon (AFP)
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000

fra kr 2 490 000 000 til kr 2 480 000 000
667 Supplerende stønad til personer over 67 år

70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000
fra kr 345 000 000 til kr 330 000 000

700 Helse- og omsorgsdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 4 900 000

fra kr 240 961 000 til kr 236 061 000
701 E-helse, helseregistre mv.

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 12 400 000
fra kr 468 181 000 til kr 480 581 000

704 Helsearkivet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 46 000 000 til kr 49 000 000
709 Pasient- og brukerombud

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 000 000
fra kr 74 021 000 til kr 72 021 000

710 Vaksiner mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 12 200 000

fra kr 336 375 000 til kr 348 575 000
714 Folkehelse

60 Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, r e -
d u s e r e s  m e d 2 600 000
fra kr 93 013 000 til kr 90 413 000

732 Regionale helseforetak
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 

74 og 75, r e d u s e r e s  m e d 30 000 000
fra kr 874 059 000 til kr 844 059 000

72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, ø k e s  m e d 647 000 000
fra kr 53 571 938 000 til kr 54 218 938 000

73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, ø k e s  m e d 227 000 000
fra kr 18 781 421 000 til kr 19 008 421 000

74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, ø k e s  
m e d 172 000 000
fra kr 14 270 445 000 til kr 14 442 445 000

75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, ø k e s  m e d 154 000 000
fra kr 12 726 632 000 til kr 12 880 632 000

76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 2 500 000
fra kr 37 843 728 000 til kr 37 846 228 000
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77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, 
r e d u s e r e s  m e d 111 500 000
fra kr 3 119 112 000 til kr 3 007 612 000

86 Driftskreditter, r e d u s e r e s  m e d 1 200 000 000
fra kr 3 359 000 000 til kr 2 159 000 000

740 Helsedirektoratet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 500 000

fra kr 1 212 918 000 til kr 1 218 418 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 30 421 000 til kr 35 421 000
744 Direktoratet for e-helse

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 23 000 000
fra kr 213 594 000 til kr 236 594 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 150 992 000 til kr 170 992 000

745 Folkehelseinstituttet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 600 000

fra kr 1 044 831 000 til kr 1 045 431 000
746 Statens legemiddelverk

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 083 000
fra kr 288 252 000 til kr 293 335 000

747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 250 000

fra kr 94 236 000 til kr 99 486 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 3 200 000

fra kr 18 432 000 til kr 15 232 000
748 Statens helsetilsyn

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 5 500 000
fra kr 159 164 000 til kr 153 664 000

761 Omsorgstjeneste
61 Vertskommuner, ø k e s  m e d 24 000 000

fra kr 934 778 000 til kr 958 778 000
62 Dagaktivitetstilbud, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000

fra kr 347 998 000 til kr 332 998 000
63 Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes 

under post 69, ø k e s  m e d 39 825 000
fra kr 4 213 357 000 til kr 4 253 182 000

65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslags-
bevilgning, r e d u s e r e s  m e d 136 790 000
fra kr 1 482 840 000 til kr 1 346 050 000

69 Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres, ø k e s  m e d 39 200 000
fra kr 65 400 000 til kr 104 600 000

73 Særlige omsorgsbehov, ø k e s  m e d 30 000 000
fra kr 24 375 000 til kr 54 375 000

762 Primærhelsetjeneste
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, r e d u s e r e s  

m e d 6 400 000
fra kr 121 688 000 til kr 115 288 000

61 Fengselshelsetjeneste, ø k e s  m e d 283 000
fra kr 178 866 000 til kr 179 149 000
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765 Psykisk helse og rusarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, 

ø k e s  m e d 10 600 000
fra kr 108 523 000 til kr 119 123 000

75 Vold og traumatisk stress, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 3 600 000
fra kr 220 039 000 til kr 216 439 000

844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 190 890 000

fra kr 1 800 890 000 til kr 1 610 000 000
845 Barnetrygd

70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 82 000 000
fra kr 15 872 000 000 til kr 15 790 000 000

846 Familie- og oppveksttiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 og 

post 71, ø k e s  m e d 5 400 000
fra kr 12 650 000 til kr 18 050 000

50 Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21, r e d u s e r e s  
m e d 500 000
fra kr 3 218 000 til kr 2 718 000

61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes un-
der post 71, ø k e s  m e d 10 500 000
fra kr 311 985 000 til kr 322 485 000

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, ø k e s  m e d 14 900 000

fra kr 72 371 000 til kr 87 271 000
50 Forskning og utvikling, r e d u s e r e s  m e d 1 500 000

fra kr 17 631 000 til kr 16 131 000
71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, 

ø k e s  m e d 4 100 000
fra kr 36 058 000 til kr 40 158 000

855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, ø k e s  m e d 260 000 000

fra kr 3 841 242 000 til kr 4 101 242 000
22 Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, 

ø k e s  m e d 54 000 000
fra kr 2 623 089 000 til kr 2 677 089 000

60 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes 
under post 1, r e d u s e r e s  m e d 64 000 000
fra kr 426 801 000 til kr 362 801 000

856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000

fra kr 156 429 000 til kr 141 429 000
865 Forbrukerpolitiske tiltak

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50, 
r e d u s e r e s  m e d 180 000
fra kr 2 244 000 til kr 2 064 000

70 Tilskudd, kan nyttes under post 21, ø k e s  m e d 280 000
fra kr 1 453 000 til kr 1 733 000

882 Kirkebygg og gravplasser
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61 (Ny) Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overfø-
res, bevilges med 20 000 000

900 Nærings- og fiskeridepartementet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 6 000 000

fra kr 61 927 000 til kr 55 927 000
22 Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan over-

føres, kan nyttes under kap. 929, post 51, ø k e s  m e d 27 900 000
fra kr 70 000 000 til kr 97 900 000

75 Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d 1 500 000
fra kr 8 045 000 til kr 6 545 000

904 Brønnøysundregistrene
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 20 000 000

fra kr 328 430 000 til kr 348 430 000
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, ø k e s  
m e d 36 700 000
fra kr 1 785 000 000 til kr 1 821 700 000

911 Konkurransetilsynet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 6 500 000

fra kr 110 450 000 til kr 116 950 000
912 Klagenemndssekretariatet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 194 000
fra kr 19 550 000 til kr 20 744 000

22 Konkurranseklagenemnda, ø k e s  m e d 5 800 000
fra kr 2 457 000 til kr 8 257 000

917 Fiskeridirektoratet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 750 000

fra kr 404 350 000 til kr 410 100 000
22 Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, ø k e s  m e d 19 765 000

fra kr 70 966 000 til kr 90 731 000
919 Diverse fiskeriformål

60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ø k e s  m e d 25 146 000
fra kr 519 000 000 til kr 544 146 000

76 Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 7 000 000
fra kr 15 000 000 til kr 8 000 000

922 Romvirksomhet
70 Kontingent i European Space Agency (ESA), ø k e s  m e d 4 300 000

fra kr 215 375 000 til kr 219 675 000
71 Internasjonal romvirksomhet, ø k e s  m e d 6 700 000

fra kr 465 250 000 til kr 471 950 000
73 EUs romprogrammer, r e d u s e r e s  m e d 124 630 000

fra kr 487 300 000 til kr 362 670 000
923 Havforskningsinstituttet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 4 000 000
fra kr 644 800 000 til kr 640 800 000

22 Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 150 530 000 til kr 170 530 000

924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
70 Tilskudd, r e d u s e r e s  m e d 9 930 000
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fra kr 16 000 000 til kr 6 070 000
926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 4 000 000
fra kr 184 450 000 til kr 188 450 000

929 Institutt for energiteknikk
22 Sikring av atomanlegg, kan overføres, ø k e s  m e d 20 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 60 000 000
51 Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes under kap. 

900, post 22, ø k e s  m e d 114 000 000
fra kr 147 000 000 til kr 261 000 000

935 Patentstyret
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 4 500 000

fra kr 258 400 000 til kr 262 900 000
950 Forvaltning av statlig eierskap

51 (Ny) Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spits-
bergen Kulkompani AS, bevilges med 43 000 000

52 Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, ø k e s  m e d 35 000 000
fra kr 140 000 000 til kr 175 000 000

71 (Ny) Tilskudd til avskriving av egenkapital Electronic Chart Cen-
tre AS, bevilges med 20 000 000

90 Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, ø k e s  m e d 65 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 325 000 000

1100 Landbruks- og matdepartementet
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvalt-

ningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, r e d u s e -
r e s  m e d 2 600 000
fra kr 2 720 000 til kr 120 000

49 (Ny) Kjøp av fast eiendom, bevilges med 2 600 000
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Vete-
rinærinstituttet, ø k e s  m e d 30 000 000
fra kr 97 976 000 til kr 127 976 000

1142 Landbruksdirektoratet
77 (Ny) Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, 

kan overføres, bevilges med 20 000 000
1148 Naturskade – erstatninger

71 Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 22 400 000
fra kr 152 600 000 til kr 175 000 000

1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 525 000 000

fra kr 43 000 000 til kr 568 000 000
1300 Samferdselsdepartementet

71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv., ø k e s  m e d 2 500 000
fra kr 69 000 000 til kr 71 500 000

1320 Statens vegvesen
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 290 500 000

fra kr 4 334 900 000 til kr 4 625 400 000
22 Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under 

post 29 og post 30, r e d u s e r e s  m e d 356 500 000
fra kr 6 631 800 000 til kr 6 275 300 000
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28 Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 110 000 000
fra kr 2 179 500 000 til kr 2 069 500 000

29 OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30, r e d u -
s e r e s  m e d 430 000 000
fra kr 1 631 400 000 til kr 1 201 400 000

30 Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 
29 og post 31, ø k e s  m e d 570 000 000
fra kr 12 555 200 000 til kr 13 125 200 000

31 Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30, 
r e d u s e r e s  m e d 180 000 000
fra kr 1 043 400 000 til kr 863 400 000

73 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene, 
ø k e s  m e d 200 000 000
fra kr 531 400 000 til kr 731 400 000

1321 Nye Veier AS
70 Tilskudd til Nye Veier AS, r e d u s e r e s  m e d 40 000 000

fra kr 5 431 900 000 til kr 5 391 900 000
1330 Særskilte transporttiltak

63 Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres, 
ø k e s  m e d 190 000 000
fra kr 1 532 000 000 til kr 1 722 000 000

64 Belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler, kan over-
føres, ø k e s  m e d 150 000 000
fra kr 771 000 000 til kr 921 000 000

1352 Jernbanedirektoratet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 109 700 000

fra kr 468 500 000 til kr 358 800 000
70 Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, r e d u s e r e s  

m e d 5 200 000
fra kr 4 195 100 000 til kr 4 189 900 000

71 Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan overfø-
res, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74, ø k e s  m e d 263 500 000
fra kr 8 423 500 000 til kr 8 687 000 000

72 Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, 
kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73, r e d u s e r e s  
m e d 471 000 000
fra kr 2 153 000 000 til kr 1 682 000 000

73 Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan 
nyttes under post 71, post 72 og post 74, ø k e s  m e d 101 000 000
fra kr 9 988 700 000 til kr 10 089 700 000

75 (Ny) Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane, bevilges 
med 60 000 000

1360 Kystverket
30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, ø k e s  m e d 38 000 000

fra kr 378 500 000 til kr 416 500 000
34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, r e d u -

s e r e s  m e d 25 200 000
fra kr 25 200 000 til kr 0

72 Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres, r e -
d u s e r e s  m e d 77 400 000
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fra kr 77 400 000 til kr 0
1400 Klima- og miljødepartementet

71 Internasjonale organisasjoner, ø k e s  m e d 1 800 000
fra kr 88 053 000 til kr 89 853 000

1410 Kunnskap om klima og miljø
21 Miljøovervåking, r e d u s e r e s  m e d 2 500 000

fra kr 277 297 000 til kr 274 797 000
1412 Meteorologiformål

50 Meteorologisk institutt, ø k e s  m e d 12 900 000
fra kr 313 882 000 til kr 326 782 000

70 Internasjonale samarbeidsprosjekt, r e d u s e r e s  m e d 29 898 000
fra kr 172 566 000 til kr 142 668 000

1420 Miljødirektoratet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 112 000

fra kr 694 287 000 til kr 699 399 000
61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, r e d u -

s e r e s  m e d 108 330 000
fra kr 208 230 000 til kr 99 900 000

63 Returordning for kasserte fritidsbåter, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000

75 Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, 
overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 85 992 000
fra kr 640 992 000 til kr 555 000 000

76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 26 536 000
fra kr 137 464 000 til kr 164 000 000

85 Naturinformasjonssentre, kan overføres, ø k e s  m e d 2 500 000
fra kr 69 031 000 til kr 71 531 000

1428 Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klima-
teknologi

50 Overføring til Klima- og energifondet, ø k e s  m e d 50 000 000
fra kr 3 164 450 000 til kr 3 214 450 000

1429 Riksantikvaren
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 067 000

fra kr 148 540 000 til kr 146 473 000
21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 37 719 000 til kr 40 719 000
22 Bevaringsoppgaver, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 3 000 000

fra kr 24 708 000 til kr 21 708 000
1471 Norsk Polarinstitutt

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 248 000
fra kr 242 376 000 til kr 240 128 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 1 786 000
fra kr 77 243 000 til kr 75 457 000

1473 Kings Bay AS
70 Tilskudd, ø k e s  m e d 1 989 000

fra kr 30 270 000 til kr 32 259 000
1600 Finansdepartementet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000
fra kr 390 800 000 til kr 385 800 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 6 330 000

Kap. Post Formål Kroner



5522 2019 21. jun. – Voteringer

fra kr 90 900 000 til kr 84 570 000
1605 Direktoratet for økonomistyring

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 50 000 000
fra kr 507 200 000 til kr 557 200 000

1610 Tolletaten
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, ø k e s  

m e d 12 200 000
fra kr 90 200 000 til kr 102 400 000

1618 Skatteetaten
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 6 283 000

fra kr 6 062 100 000 til kr 6 055 817 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 58 000 000

fra kr 472 800 000 til kr 414 800 000
23 Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, ø k e s  m e d 3 800 000

fra kr 88 100 000 til kr 91 900 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, r e d u -

s e r e s  m e d 7 000 000
fra kr 115 000 000 til kr 108 000 000

70 Tilskudd, ø k e s  m e d 1 500 000
fra kr 3 500 000 til kr 5 000 000

1620 Statistisk sentralbyrå
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 400 000

fra kr 593 300 000 til kr 595 700 000
1632 Kompensasjon for merverdiavgift

61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilg-
ning, ø k e s  m e d 800 000 000
fra kr 24 600 000 000 til kr 25 400 000 000

1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 200 000 000

fra kr 6 600 000 000 til kr 6 800 000 000
1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning

98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, r e d u s e -
r e s  m e d 12 414 000 000
fra kr 76 515 000 000 til kr 64 101 000 000

1700 Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 39 822 000

fra kr 819 030 000 til kr 858 852 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning, r e -

d u s e r e s  m e d 48 779 000
fra kr 128 779 000 til kr 80 000 000

71 Overføringer til andre, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 4 000 000
fra kr 66 346 000 til kr 62 346 000

74 (Ny) Overføring til aksjeselskap, kan overføres, bevilges med 172 000 000
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, 
post 47, r e d u s e r e s  m e d 100 000 000
fra kr 2 546 032 000 til kr 2 446 032 000

1720 Felleskapasiteter i Forsvaret
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 338 879 000

fra kr 9 217 413 000 til kr 9 556 292 000
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1731 Hæren
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 284 173 000

fra kr 5 566 035 000 til kr 5 850 208 000
1732 Sjøforsvaret

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 629 346 000
fra kr 4 389 630 000 til kr 5 018 976 000

1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 222 975 000

fra kr 5 292 845 000 til kr 5 515 820 000
1734 Heimevernet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 14 167 000
fra kr 1 394 798 000 til kr 1 408 965 000

1735 Etterretningstjenesten
21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 17 807 000

fra kr 2 005 584 000 til kr 2 023 391 000
1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, r e d u s e r e s  
m e d 61 434 000
fra kr 1 629 765 000 til kr 1 568 331 000

44 Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan 
overføres, r e d u s e r e s  m e d 26 200 000
fra kr 83 185 000 til kr 56 985 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyt-
tes under kap. 1761, post 45, ø k e s  m e d 33 431 000
fra kr 8 952 590 000 til kr 8 986 021 000

48 Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overfø-
res, r e d u s e r e s  m e d 152 889 000
fra kr 205 000 000 til kr 52 111 000

1761 Nye kampfly med baseløsning
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyt-

tes under kap. 1760, post 45, r e d u s e r e s  m e d 100 000 000
fra kr 7 009 512 000 til kr 6 909 512 000

47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, 
post 47, ø k e s  m e d 100 000 000
fra kr 1 176 449 000 til kr 1 276 449 000

1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 81 170 000

fra kr 1 157 875 000 til kr 1 076 705 000
1791 Redningshelikoptertjenesten

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 44 639 000
fra kr 866 848 000 til kr 911 487 000

1792 Norske styrker i utlandet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 599 000

fra kr 990 316 000 til kr 992 915 000
1840 CO2-håndtering

72 Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under post 
70, ø k e s  m e d 150 000 000
fra kr 149 000 000 til kr 299 000 000

2410 Statens lånekasse for utdanning
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, ø k e s  m e d 20 000 000
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fra kr 392 941 000 til kr 412 941 000
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, ø k e s  

m e d 68 167 000
fra kr 7 170 151 000 til kr 7 238 318 000

70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 435 443 000
fra kr 2 983 362 000 til kr 3 418 805 000

71 Andre stipend, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 29 740 000
fra kr 742 493 000 til kr 712 753 000

72 Rentestøtte, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 25 510 000
fra kr 1 255 776 000 til kr 1 281 286 000

73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 135 088 000
fra kr 602 006 000 til kr 737 094 000

74 Tap på utlån, ø k e s  m e d 1 300 000
fra kr 386 200 000 til kr 387 500 000

90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 6 479 000
fra kr 28 594 604 000 til kr 28 588 125 000

2412 Husbanken
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 000 000

fra kr 354 910 000 til kr 356 910 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, ø k e s  

m e d 2 000 000
fra kr 38 844 000 til kr 40 844 000

90 Nye lån, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 1 410 000 000
fra kr 14 330 000 000 til kr 15 740 000 000

2421 Innovasjon Norge
80 (Ny) Næringstiltak på Svalbard, bevilges med 3 200 000

2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksom-
heten

30 Investeringer, ø k e s  m e d 2 000 000 000
fra kr 27 000 000 000 til kr 29 000 000 000

2445 Statsbygg
30 Prosjektering av bygg, kan overføres, 22 000 000

fra kr 648 401 000 til kr 626 401 000
33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, ø k e s  

m e d 200 000 000
fra kr 2 237 450 000 til kr 2 437 450 000

34 Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overfø-
res, ø k e s  m e d 100 000 000
fra kr 713 000 000 til kr 813 000 000

2470 Statens pensjonskasse
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -652 695 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 448 822 000
3 Avskrivninger 130 606 000
4 Renter av statens kapital 207 000
5 Til investeringsformål 55 645 000
Sum: -17 415 000

2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  

m e d 694 000 000
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fra kr 19 174 000 000 til kr 18 480 000 000
71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, r e -

d u s e r e s  m e d 67 000 000
fra kr 927 000 000 til kr 860 000 000

72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  
m e d 5 000 000
fra kr 485 000 000 til kr 480 000 000

73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  
m e d 7 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 56 000 000

2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 1 053 000 000

fra kr 10 253 000 000 til kr 9 200 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, 
r e d u s e r e s  m e d 45 000 000
fra kr 890 000 000 til kr 845 000 000

2620 Stønad til enslig mor eller far
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 230 000 000

fra kr 1 940 000 000 til kr 1 710 000 000
72 Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbe-

vilgning, r e d u s e r e s  m e d 23 000 000
fra kr 170 000 000 til kr 147 000 000

73 Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, 
r e d u s e r e s  m e d 19 700 000
fra kr 91 700 000 til kr 72 000 000

76 Bidragsforskott, ø k e s  m e d 15 800 000
fra kr 704 200 000 til kr 720 000 000

2650 Sykepenger
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, ø k e s  

m e d 110 000 000
fra kr 37 190 000 000 til kr 37 300 000 000

71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  
m e d 100 000 000
fra kr 1 480 000 000 til kr 1 380 000 000

72 Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, 
r e d u s e r e s  m e d 53 500 000
fra kr 1 000 000 000 til kr 946 500 000

75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 2 080 000 000 til kr 2 100 000 000

2651 Arbeidsavklaringspenger
70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  

m e d 1 990 000 000
fra kr 31 670 000 000 til kr 29 680 000 000

71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 47 600 000
fra kr 229 600 000 til kr 182 000 000

72 Legeerklæringer, r e d u s e r e s  m e d 35 000 000
fra kr 425 000 000 til kr 390 000 000

2655 Uførhet
70 Uføretrygd, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 1 540 000 000
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fra kr 92 950 000 000 til kr 94 490 000 000
75 Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, r e d u s e -

r e s  m e d 16 000 000
fra kr 86 000 000 til kr 70 000 000

76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, r e d u s e -
r e s  m e d 1 000 000
fra kr 41 000 000 til kr 40 000 000

2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
70 Grunnstønad, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 21 600 000

fra kr 1 761 600 000 til kr 1 740 000 000
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 25 300 000

fra kr 1 514 700 000 til kr 1 540 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, r e d u s e r e s  

m e d 4 000 000
fra kr 130 000 000 til kr 126 000 000

74 Tilskudd til biler, r e d u s e r e s  m e d 111 900 000
fra kr 846 900 000 til kr 735 000 000

75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, r e d u s e r e s  m e d 29 600 000
fra kr 3 369 600 000 til kr 3 340 000 000

77 Ortopediske hjelpemidler, r e d u s e r e s  m e d 67 300 000
fra kr 1 637 300 000 til kr 1 570 000 000

78 Høreapparater, r e d u s e r e s  m e d 27 670 000
fra kr 737 670 000 til kr 710 000 000

79 Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, ø k e s  m e d 15 000 000
fra kr 50 450 000 til kr 65 450 000

2670 Alderdom
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 170 000 000

fra kr 75 740 000 000 til kr 75 570 000 000
72 Inntektspensjon, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 10 000 000

fra kr 2 730 000 000 til kr 2 740 000 000
73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 22 000 000

fra kr 6 158 000 000 til kr 6 180 000 000
2680 Etterlatte

71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 805 000 000 til kr 810 000 000

72 Særtillegg, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 2 000 000
fra kr 85 000 000 til kr 83 000 000

2686 Stønad ved gravferd
70 Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 9 000 000

fra kr 196 000 000 til kr 205 000 000
2711 Spesialisthelsetjeneste mv.

70 Spesialisthjelp, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 2 135 000 000 til kr 2 140 000 000

71 Psykologhjelp, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
fra kr 323 000 000 til kr 313 000 000

72 Tannbehandling, r e d u s e r e s  m e d 118 320 000
fra kr 2 318 320 000 til kr 2 200 000 000

76 Private laboratorier og røntgeninstitutt, ø k e s  m e d 26 000 000
fra kr 1 024 000 000 til kr 1 050 000 000

2751 Legemidler mv.
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70 Legemidler, ø k e s  m e d 79 200 000
fra kr 9 310 800 000 til kr 9 390 000 000

71 Legeerklæringer, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 7 000 000 til kr 8 000 000

72 Medisinsk forbruksmateriell, r e d u s e r e s  m e d 32 100 000
fra kr 2 042 100 000 til kr 2 010 000 000

2752 Refusjon av egenbetaling
70 Egenandelstak 1, r e d u s e r e s  m e d 44 200 000

fra kr 5 214 200 000 til kr 5 170 000 000
71 Egenandelstak 2, r e d u s e r e s  m e d 19 000 000

fra kr 1 014 000 000 til kr 995 000 000
2755 Helsetjenester i kommunene mv.

62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, 
ø k e s  m e d 16 000 000
fra kr 413 000 000 til kr 429 000 000

70 Allmennlegehjelp, r e d u s e r e s  m e d 124 600 000
fra kr 5 274 600 000 til kr 5 150 000 000

71 Fysioterapi, kan nyttes under post 62, ø k e s  m e d 45 000 000
fra kr 1 180 000 000 til kr 1 225 000 000

72 Jordmorhjelp, ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 61 000 000 til kr 63 000 000

73 Kiropraktorbehandling, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 174 000 000 til kr 179 000 000

75 Logopedisk og ortoptisk behandling, ø k e s  m e d 4 000 000
fra kr 164 000 000 til kr 168 000 000

2756 Andre helsetjenester
70 Helsetjenester i annet EØS-land, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000
71 Helsetjenester i utlandet mv., r e d u s e r e s  m e d 90 000 000

fra kr 490 000 000 til kr 400 000 000
72 Helsetjenester til utenlandsboende mv., r e d u s e r e s  m e d 20 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 220 000 000
2790 Andre helsetiltak

70 Bidrag, r e d u s e r e s  m e d 4 900 000
fra kr 254 900 000 til kr 250 000 000

3225 Tiltak i grunnopplæringen
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, ø k e s  m e d 7 231 000

fra kr 19 734 000 til kr 26 965 000
3288 Internasjonale samarbeidstiltak

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, r e d u s e r e s  m e d 587 000
fra kr 5 698 000 til kr 5 111 000

3292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandre-
re

1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, ø k e s  m e d 1 800 000
fra kr 24 185 000 til kr 25 985 000

3400 Justis- og beredskapsdepartementet
2 (Ny) Refusjon av ODA-godkjente utgifter, bevilges med 1 000 000

3410 Domstolene
4 Vernesaker jordskiftedomstolene, r e d u s e r e s  m e d 3 043 000

fra kr 5 916 000 til kr 2 873 000
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3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
2 Refusjoner mv., r e d u s e r e s  m e d 19 400 000

fra kr 280 624 000 til kr 261 224 000
6 Gebyr – utlendingssaker, r e d u s e r e s  m e d 14 770 000

fra kr 282 259 000 til kr 267 489 000
8 Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, ø k e s  m e d 4 700 000

fra kr 21 258 000 til kr 25 958 000
3456 Nød- og beredskapskommunikasjon

1 Abonnementsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 1 600 000
fra kr 347 305 000 til kr 345 705 000

4 Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, ø k e s  
m e d 95 000 000
fra kr 9 623 000 til kr 104 623 000

3490 Utlendingsdirektoratet
1 Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-god-

kjente utgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 084 000
fra kr 1 845 000 til kr 761 000

3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente 
utgifter, ø k e s  m e d 10 371 000
fra kr 13 255 000 til kr 23 626 000

4 Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, ø k e s  m e d 101 247 000
fra kr 279 091 000 til kr 380 338 000

5 Refusjonsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 1 899 000
fra kr 8 862 000 til kr 6 963 000

6 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente ut-
gifter, ø k e s  m e d 9 149 000
fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000

7 Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 678 000
fra kr 14 604 000 til kr 12 926 000

8 Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, 
ODA-godkjente utgifter, r e d u s e r e s  m e d 15 792 000
fra kr 55 128 000 til kr 39 336 000

3595 Statens kartverk
2 Salg og abonnement m.m., ø k e s  m e d 9 200 000

fra kr 134 668 000 til kr 143 868 000
3605 Arbeids- og velferdsetaten

1 Administrasjonsvederlag, ø k e s  m e d 1 140 000
fra kr 9 260 000 til kr 10 400 000

6 Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, r e d u s e r e s  m e d 2 300 000
fra kr 27 600 000 til kr 25 300 000

3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1 Gebyrinntekter, lån, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000
90 Tilbakebetaling av lån, ø k e s  m e d 200 000 000

fra kr 10 900 000 000 til kr 11 100 000 000
3635 Ventelønn mv.

1 Refusjon statlig virksomhet mv., ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000

3704 Helsearkivet
2 (Ny) Diverse inntekter, bevilges med 3 000 000
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3740 Helsedirektoratet
5 Helsetjenester til utenlandsboende mv., ø k e s  m e d 12 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 75 000 000
3747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

2 Diverse inntekter, r e d u s e r e s  m e d 2 900 000
fra kr 19 831 000 til kr 16 931 000

4 Gebyrinntekter, ø k e s  m e d 2 350 000
fra kr 9 151 000 til kr 11 501 000

3855 Statlig forvaltning av barnevernet
60 Kommunale egenandeler, ø k e s  m e d 50 000 000

fra kr 1 437 256 000 til kr 1 487 256 000
3906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Sval-

bard
86 (Ny) Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, bevilges med 1 000 000

3912 Klagenemndssekretariatet
2 Refusjoner og andre inntekter, ø k e s  m e d 194 000

fra kr 206 000 til kr 400 000
87 Overtredelsesgebyr, ø k e s  m e d 4 140 000

fra kr 100 000 til kr 4 240 000
3917 Fiskeridirektoratet

1 Refusjoner og diverse inntekter, ø k e s  m e d 5 747 000
fra kr 103 000 til kr 5 850 000

3935 Patentstyret
4 (Ny) Ymse inntekter, bevilges med 4 500 000

3940 Internasjonaliseringstiltak
70 (Ny) Tilbakeføring fra Baltiske investeringsprogram, bevilges 

med 6 700 000
3950 Forvaltning av statlig eierskap

91 (Ny) Avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevil-
ges med 20 000 000

4352 Jernbanedirektoratet
1 Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og Norsk jernbanemuse-

um, r e d u s e r e s  m e d 96 200 000
fra kr 98 600 000 til kr 2 400 000

4481 Salg av klimakvoter
1 Salgsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 2 565 000 000

fra kr 7 181 722 000 til kr 4 616 722 000
4605 Direktoratet for økonomistyring

1 Økonomitjenester, ø k e s  m e d 50 000 000
fra kr 51 600 000 til kr 101 600 000

4610 Tolletaten
4 Diverse refusjoner, ø k e s  m e d 5 700 000

fra kr 1 100 000 til kr 6 800 000
4618 Skatteetaten

86 Bøter, inndragninger mv., r e d u s e r e s  m e d 50 000 000
fra kr 1 430 000 000 til kr 1 380 000 000

88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, r e d u s e r e s  m e d 37 600 000
fra kr 262 600 000 til kr 225 000 000

4620 Statistisk sentralbyrå
85 Tvangsmulkt, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
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fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
4700 Forsvarsdepartementet

1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 14 420 000
fra kr 25 745 000 til kr 40 165 000

4720 Felleskapasiteter i Forsvaret
1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 705 772 000

fra kr 517 737 000 til kr 1 223 509 000
4731 Hæren

1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 7 326 000
fra kr 91 984 000 til kr 99 310 000

4734 Heimevernet
1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 13 515 000

fra kr 5 766 000 til kr 19 281 000
4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1 Driftsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 2 908 000
fra kr 33 090 000 til kr 30 182 000

45 (Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, bevil-
ges med 34 460 000

48 Fellesfinansierte investeringer, inntekter, r e d u s e r e s  m e d 150 600 000
fra kr 205 036 000 til kr 54 436 000

4791 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 45 000 000

fra kr 774 747 000 til kr 819 747 000
4800 Olje- og energidepartementet

2 (Ny) Ymse inntekter, bevilges med 1 300 000
5310 Statens lånekasse for utdanning

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, ø k e s  m e d 2 570 000
fra kr 18 530 000 til kr 21 100 000

29 Termingebyr, r e d u s e r e s  m e d 6 700 000
fra kr 16 892 000 til kr 10 192 000

89 Purregebyrer, ø k e s  m e d 5 024 000
fra kr 105 016 000 til kr 110 040 000

90 Redusert lån og rentegjeld, ø k e s  m e d 253 759 000
fra kr 10 776 474 000 til kr 11 030 233 000

93 Omgjøring av utdanningslån til stipend, ø k e s  m e d 48 097 000
fra kr 6 999 551 000 til kr 7 047 648 000

5325 Innovasjon Norge
50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, ø k e s  

m e d 6 900 000
fra kr 15 000 000 til kr 21 900 000

85 (Ny) Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapitalfond, bevil-
ges med 600 000

91 Tilbakeført kapital, såkornfond, ø k e s  m e d 8 200 000
fra kr 10 000 000 til kr 18 200 000

5329 Eksportkredittordningen
71 (Ny) Tilbakeføring av tilskudd fra Eksportkreditt Norge AS, be-

vilges med 22 000 000
5341 Avdrag på utestående fordringer

98 Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner, r e d u s e r e s  m e d 4 000 000 000
fra kr 8 000 000 000 til kr 4 000 000 000
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5351 Overføring fra Norges Bank
85 Overføring, ø k e s  m e d 2 798 300 000

fra kr 12 000 000 000 til kr 14 798 300 000
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksom-

heten
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter 159 200 000 000
2 Driftsutgifter -27 400 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter -2 100 000 000
4 Avskrivninger -20 200 000 000
5 Renter av statens kapital -2 900 000 000
Sum: 106 600 000 000

30 Avskrivninger, r e d u s e r e s  m e d 1 900 000 000
fra kr 22 100 000 000 til kr 20 200 000 000

5490 NVE Anlegg
1 Salg av utstyr mv., ø k e s  m e d 1 400 000

fra kr 100 000 til kr 1 500 000
5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30 Avskrivninger, ø k e s  m e d 3 500 000
fra kr 1 574 406 000 til kr 1 577 906 000

5521 Merverdiavgift
70 Merverdiavgift, ø k e s  m e d 294 500 000

fra kr 310 000 000 000 til kr 310 294 500 000
5526 Avgift på alkohol

70 Avgift på alkohol, r e d u s e r e s  m e d 500 000
fra kr 14 200 000 000 til kr 14 199 500 000

5536 Avgift på motorvogner mv.
71 Engangsavgift, ø k e s  m e d 116 000 000

fra kr 14 641 000 000 til kr 14 757 000 000
5541 Avgift på elektrisk kraft

70 Avgift på elektrisk kraft, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
fra kr 11 010 000 000 til kr 11 000 000 000

5570 Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet

70 Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, r e d u s e -
r e s  m e d 3 900 000
fra kr 243 400 000 til kr 239 500 000

5574 Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet
74 Fiskeriforskningsavgift, ø k e s  m e d 24 000 000

fra kr 236 496 000 til kr 260 496 000
5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

72 Fiskeravgifter, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000

5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80 Renter av statens faste kapital, r e d u s e r e s  m e d 100 000

fra kr 93 507 000 til kr 93 407 000
5607 Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80 Renter, ø k e s  m e d 85 000 000
fra kr 963 000 000 til kr 1 048 000 000

5611 Aksjer i NSB AS
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85 Utbytte, ø k e s  m e d 8 000 000
fra kr 225 000 000 til kr 233 000 000

5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80 Renter, r e d u s e r e s  m e d 5 747 000

fra kr 4 857 196 000 til kr 4 851 449 000
5622 Aksjer i Avinor AS

85 Utbytte, ø k e s  m e d 72 400 000
fra kr 512 500 000 til kr 584 900 000

5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen, ø k e s  m e d 4 500 000

fra kr 20 000 000 til kr 24 500 000
85 Utbytte, lavrisikolåneordningen, ø k e s  m e d 27 700 000

fra kr 125 000 000 til kr 152 700 000
88 (Ny) Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond, bevilges 

med 3 000 000
5631 Aksjer i AS Vinmonopolet

85 Statens overskuddsandel, ø k e s  m e d 87 100 000
fra kr 41 200 000 til kr 128 300 000

86 Utbytte, ø k e s  m e d 3 000
fra kr 2 000 til kr 5 000

5652 Statskog SF – renter og utbytte
85 Utbytte, ø k e s  m e d 55 250 000

fra kr 24 750 000 til kr 80 000 000
5656 Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85 Utbytte, ø k e s  m e d 1 362 100 000
fra kr 21 635 500 000 til kr 22 997 600 000

5680 Statnett SF
85 Utbytte, ø k e s  m e d 41 000 000

fra kr 443 000 000 til kr 484 000 000
5685 Aksjer i Equinor ASA

85 Utbytte, ø k e s  m e d 2 850 000 000
fra kr 16 620 000 000 til kr 19 470 000 000

5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
85 Utbytte, r e d u s e r e s  m e d 28 900 000

fra kr 112 700 000 til kr 83 800 000
5700 Folketrygdens inntekter

71 Trygdeavgift, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000
fra kr 150 681 000 000 til kr 150 676 000 000

5701 Diverse inntekter
71 Refusjon ved yrkesskade, r e d u s e r e s  m e d 165 500 000

fra kr 940 000 000 til kr 774 500 000
86 Innkreving feilutbetalinger, ø k e s  m e d 55 000 000

fra kr 1 150 000 000 til kr 1 205 000 000
87 Diverse inntekter, r e d u s e r e s  m e d 7 750 000

fra kr 26 950 000 til kr 19 200 000
88 Hjelpemiddelsentraler m.m., ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 68 000 000
5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70 Dividende, r e d u s e r e s  m e d 30 000 000
fra kr 230 000 000 til kr 200 000 000
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»

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Rødt ble med 102 stemmer mot 1 stem-
me ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.58.50)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 28, fra Sosi-
alistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

5705 Refusjon av dagpenger
70 Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, r e d u s e r e s  

m e d 13 000 000
fra kr 26 000 000 til kr 13 000 000

71 Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, 
reduseres med 500 000
fra kr 800 000 til kr 300 000
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21 Statsrådet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 8 000 000
fra kr 190 200 000 til kr 198 200 000

41 Stortinget
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 600 000

fra kr 956 500 000 til kr 953 900 000
61 Høyesterett

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 600 000
fra kr 112 195 000 til kr 113 795 000

104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 9 991 000 til kr 12 991 000
116 Internasjonale organisasjoner

70 Pliktige bidrag, r e d u s e r e s  m e d 40 000 000
fra kr 1 605 201 000 til kr 1 565 201 000

117 EØS-finansieringsordningene
77 EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, 

r e d u s e r e s  m e d
250 000 000

fra kr 1 559 000 000 til kr 1 309 000 000
78 Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan over-

føres, r e d u s e r e s  m e d
380 000 000

fra kr 1 218 000 000 til kr 838 000 000
118 Utenrikspolitiske satsinger

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 
70, 71, 72 og 73, ø k e s  m e d

2 000 000

fra kr 85 532 000 til kr 87 532 000
74 Forskning, dialog og menneskerettigheter mv., r e d u s e -

r e s  m e d
2 000 000

fra kr 45 583 000 til kr 43 583 000
140 Utenriksdepartementet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 10 294 000
fra kr 1 573 979 000 til kr 1 563 685 000
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144 Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)
70 Utvekslingsordninger, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 57 000 000

fra kr 142 000 000 til kr 85 000 000
151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

71 Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overfø-
res, r e d u s e r e s  m e d

532 000

fra kr 282 700 000 til kr 282 168 000
73 FN og globale utfordringer, kan overføres, r e d u s e r e s  

m e d
8 800 000

fra kr 292 300 000 til kr 283 500 000
152 Menneskerettigheter

70 Menneskerettigheter, kan overføres, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 535 157 000 til kr 536 157 000

159 Regionbevilgninger
71 Europa og Sentral-Asia, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 4 031 000

fra kr 675 674 000 til kr 671 643 000
72 Afghanistan, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 24 000 000

fra kr 574 500 000 til kr 550 500 000
75 Afrika, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 20 000 000

fra kr 1 015 584 000 til kr 995 584 000
77 Latin-Amerika, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 3 500 000

fra kr 130 350 000 til kr 126 850 000
161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid

70 Utdanning, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 40 960 000
fra kr 2 764 456 000 til kr 2 723 496 000

72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres, 
ø k e s  m e d

2 000 000

fra kr 861 714 000 til kr 863 714 000
162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70 Næringsutvikling og handel, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d

75 000 000

fra kr 621 700 000 til kr 546 700 000
71 Matsikkerhet og landbruk, kan overføres, r e d u s e r e s  

m e d
11 000 000

fra kr 1 091 966 000 til kr 1 080 966 000
75 NORFUND – tapsavsetting, ø k e s  m e d 75 000 000

fra kr 468 750 000 til kr 543 750 000
163 Klima, miljø og hav

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
ø k e s  m e d

22 750 000

fra kr 37 900 000 til kr 60 650 000
164 Likestilling

70 Likestilling, kan overføres, ø k e s  m e d 44 000 000
fra kr 372 219 000 til kr 416 219 000

171 FNs utviklingsarbeid
72 Andre tilskudd (FN), kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 500 000

fra kr 196 700 000 til kr 196 200 000
179 Flyktningtiltak i Norge

21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 112 267 000
fra kr 550 062 000 til kr 662 329 000
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200 Kunnskapsdepartementet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 889 000

fra kr 382 440 000 til kr 383 329 000
201 Analyse og kunnskapsgrunnlag

21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 185 000
fra kr 40 671 000 til kr 41 856 000

220 Utdanningsdirektoratet
70 Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes un-

der post 21, ø k e s  m e d
20 000 000

fra kr 68 705 000 til kr 88 705 000
225 Tiltak i grunnopplæringen

64 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opp-
hold i Norge, ø k e s  m e d

17 201 000

fra kr 52 991 000 til kr 70 192 000
68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, ø k e s  m e d 3 828 000

fra kr 294 663 000 til kr 298 491 000
74 Prosjekttilskudd, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000

fra kr 10 195 000 til kr 9 195 000
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 25 000 000
fra kr 1 177 918 000 til kr 1 202 918 000

71 Tilskudd til vitensentre, ø k e s  m e d 6 700 000
fra kr 67 075 000 til kr 73 775 000

227 Tilskudd til særskilte skoler
78 Tilskudd, ø k e s  m e d 2 000 000

fra kr 164 245 000 til kr 166 245 000
228 Tilskudd til frittstående skoler mv.

77 Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 3 000 000
fra kr 24 615 000 til kr 27 615 000

230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 714 323 000 til kr 717 323 000
231 Barnehager

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 
51, r e d u s e r e s  m e d

3 185 000

fra kr 457 516 000 til kr 454 331 000
241 Felles tiltak for fagskolesektoren

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 12 568 000
fra kr 17 031 000 til kr 29 599 000

70 Andre overføringer, kan nyttes under post 21, r e d u s e r e s  
m e d

12 568 000

fra kr 12 568 000 til kr 0
251 22. juli-senteret

1 (Ny) Driftsutgifter, bevilges med 700 000
252 EUs utdannings- og ungdomsprogram

70 Tilskudd, r e d u s e r e s  m e d 13 757 000
fra kr 656 136 000 til kr 642 379 000

253 Folkehøyskoler
70 Tilskudd til folkehøyskoler, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 898 926 000 til kr 903 926 000
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255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre
71 Falstadsenteret, ø k e s  m e d 1 700 000

fra kr 21 496 000 til kr 23 196 000
256 Kompetanse Norge

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 500 000
fra kr 64 258 000 til kr 63 758 000

258 Tiltak for livslang læring
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 

1, ø k e s  m e d
8 880 000

fra kr 214 844 000 til kr 223 724 000
260 Universiteter og høyskoler

50 Statlige universiteter og høyskoler, r e d u s e r e s  m e d 627 000
fra kr 35 632 559 000 til kr 35 631 932 000

70 Private høyskoler, ø k e s  m e d 9 000 000
fra kr 1 578 967 000 til kr 1 587 967 000

270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, r e -

d u s e r e s  m e d
298 466 000

fra kr 662 779 000 til kr 364 313 000
280 Felles enheter

50 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling 
i høyere utdanning, ø k e s  m e d

20 500 000

fra kr 450 293 000 til kr 470 793 000
51 UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere ut-

danning og forskning, ø k e s  m e d
19 900 000

fra kr 157 654 000 til kr 177 554 000
281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, ø k e s  m e d 15 000 000
fra kr 195 742 000 til kr 210 742 000

50 Tilskudd til Norges forskningsråd, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000
fra kr 234 107 000 til kr 229 107 000

285 Norges forskningsråd
55 Virksomhetskostnader, r e d u s e r e s  m e d 21 500 000

fra kr 792 543 000 til kr 771 043 000
287 Forskningsinstitutter og andre tiltak

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 
71, r e d u s e r e s  m e d

400 000

fra kr 6 845 000 til kr 6 445 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak

72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, ø k e s  
m e d

13 551 000

fra kr 286 405 000 til kr 299 956 000
73 EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan 

overføres, ø k e s  m e d
134 082 000

fra kr 2 240 253 000 til kr 2 374 335 000
75 UNESCO-kontingent, r e d u s e r e s  m e d 2 146 000

fra kr 22 793 000 til kr 20 647 000
290 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 861 000
fra kr 264 480 000 til kr 267 341 000
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291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 7 600 000

fra kr 53 815 000 til kr 61 415 000
60 Integreringstilskudd, kan overføres, ø k e s  m e d 85 600 000

fra kr 8 983 088 000 til kr 9 068 688 000
61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige 

flyktninger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d
2 400 000

fra kr 2 283 887 000 til kr 2 286 287 000
62 Kommunale innvandrertiltak, r e d u s e r e s  m e d 8 630 000

fra kr 269 652 000 til kr 261 022 000
71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig 

virksomhet, ø k e s  m e d
2 000 000

fra kr 134 953 000 til kr 136 953 000
73 Tilskudd, ø k e s  m e d 400 000

fra kr 14 641 000 til kr 15 041 000
292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne inn-

vandrere
60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 

voksne innvandrere, ø k e s  m e d
18 700 000

fra kr 1 425 376 000 til kr 1 444 076 000
300 Kulturdepartementet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 330 000
fra kr 170 252 000 til kr 171 582 000

315 Frivillighetsformål
21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan over-

føres, ø k e s  m e d
5 000 000

fra kr 6 130 000 til kr 11 130 000
79 Til disposisjon, ø k e s  m e d 1 000 000

fra kr 10 340 000 til kr 11 340 000
82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsan-

legg, ø k e s  m e d
99 000 000

fra kr 189 400 000 til kr 288 400 000
325 Allmenne kulturformål

21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan over-
føres, r e d u s e r e s  m e d

1 000 000

fra kr 28 920 000 til kr 27 920 000
79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1, ø k e s  m e d 1 000 000

fra kr 7 830 000 til kr 8 830 000
326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 100 000
fra kr 641 287 000 til kr 641 187 000

73 Språkorganisasjoner, ø k e s  m e d 1 300 000
fra kr 26 790 000 til kr 28 090 000

328 Museum og visuell kunst
70 Det nasjonale museumsnettverket, ø k e s  m e d 17 000 000

fra kr 1 747 630 000 til kr 1 764 630 000
78 Ymse faste tiltak, ø k e s  m e d 3 500 000

fra kr 116 785 000 til kr 120 285 000
334 Filmformål m.m.

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 550 000
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fra kr 112 055 000 til kr 113 605 000
50 Filmfondet, r e d u s e r e s  m e d 1 550 000

fra kr 520 160 000 til kr 518 610 000
352 Nedsatt funksjonsevne

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, r e d u s e -
r e s  m e d

330 000

fra kr 15 060 000 til kr 14 730 000
400 Justis- og beredskapsdepartementet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 400 000
fra kr 468 178 000 til kr 467 778 000

23 Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunn-
skapsinnhenting, kan overføres, ø k e s  m e d

1 000 000

fra kr 30 280 000 til kr 31 280 000
70 Overføringer til private, ø k e s  m e d 1 300 000

fra kr 10 206 000 til kr 11 506 000
410 Domstolene

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 34 600 000
fra kr 2 540 629 000 til kr 2 575 229 000

21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 10 000 000
fra kr 71 935 000 til kr 81 935 000

22 Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overfø-
res, r e d u s e r e s  m e d

3 862 000

fra kr 6 735 000 til kr 2 873 000
430 Kriminalomsorgen

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 011 000
fra kr 4 559 896 000 til kr 4 558 885 000

440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 146 663 000

fra kr 18 016 648 000 til kr 18 163 311 000
21 Spesielle driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 25 920 000

fra kr 139 507 000 til kr 113 587 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan 

overføres, ø k e s  m e d
2 811 000

fra kr 9 189 000 til kr 12 000 000
25 Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten 

lovlig opphold, overslagsbevilgning,r e d u s e r e s  m e d
25 418 000

fra kr 128 533 000 til kr 103 115 000
444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 172 000 000
fra kr 890 983 000 til kr 1 062 983 000

445 Den høyere påtalemyndighet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 250 000

fra kr 262 057 000 til kr 263 307 000
451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, ø k e s  m e d 11 517 000
fra kr 760 355 000 til kr 771 872 000

453 Sivil klareringsmyndighet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 400 000

fra kr 31 927 000 til kr 33 327 000
454 Redningshelikoptertjenesten
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1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 45 000 000
fra kr 690 652 000 til kr 735 652 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
r e d u s e r e s  m e d

456 769 000

fra kr 3 094 510 000 til kr 2 637 741 000
455 Redningstjenesten

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 100 000
fra kr 109 258 000 til kr 110 358 000

456 Nød- og beredskapskommunikasjon
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451 post 1, ø k e s  m e d 15 600 000

fra kr 128 755 000 til kr 144 355 000
21 Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, r e d u s e -

r e s  m e d
18 500 000

fra kr 366 017 000 til kr 347 517 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

ø k e s  m e d
103 000 000

fra kr 35 176 000 til kr 138 176 000
460 Spesialenheten for politisaker

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 400 000
fra kr 47 451 000 til kr 48 851 000

466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 97 736 000

fra kr 1 183 838 000 til kr 1 086 102 000
467 Norsk Lovtidend

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 639 000
fra kr 4 340 000 til kr 4 979 000

469 Vergemålsordningen
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 10 200 000

fra kr 252 675 000 til kr 262 875 000
473 Statens sivilrettsforvaltning

70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 50 000 000
fra kr 300 000 000 til kr 350 000 000

475 Bobehandling
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 23 415 000

fra kr 104 851 000 til kr 128 266 000
480 Svalbardbudsjettet

50 Tilskudd, ø k e s  m e d 6 000 000
fra kr 360 484 000 til kr 366 484 000

490 Utlendingsdirektoratet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 12 500 000

fra kr 1 034 196 000 til kr 1 021 696 000
21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, ø k e s  m e d 184 713 000

fra kr 520 513 000 til kr 705 226 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, r e d u s e r e s  

m e d
1 296 000

fra kr 14 896 000 til kr 13 600 000
60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, ø k e s  m e d 45 372 000

fra kr 138 354 000 til kr 183 726 000
70 Stønader til beboere i asylmottak, ø k e s  m e d 27 681 000

fra kr 75 378 000 til kr 103 059 000
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72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og 
reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, r e d u s e -
r e s  m e d

9 115 000

fra kr 72 069 000 til kr 62 954 000
73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, 

kan nyttes under kap. 291, post 60, ø k e s  m e d
9 149 000

fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overfø-

res, ø k e s  m e d
9 141 000

fra kr 11 337 000 til kr 20 478 000
491 Utlendingsnemnda

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, r e d u s e r e s  m e d 7 000 000
fra kr 293 582 000 til kr 286 582 000

21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes un-
der post 1, ø k e s  m e d

4 000 000

fra kr 6 370 000 til kr 10 370 000
500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 930 000
fra kr 408 001 000 til kr 407 071 000

23 Husleie for fellesareal m.m., r e d u s e r e s  m e d 2 800 000
fra kr 24 664 000 til kr 21 864 000

510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
23 22. juli-senteret, r e d u s e r e s  m e d 700 000

fra kr 12 260 000 til kr 11 560 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

ø k e s  m e d
2 800 000

fra kr 49 869 000 til kr 52 669 000
530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, ø k e s  
m e d

330 000 000

fra kr 1 780 400 000 til kr 2 110 400 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

ø k e s  m e d
62 000 000

fra kr 563 000 000 til kr 625 000 000
533 Eiendommer utenfor husleieordningen

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 450 000
fra kr 20 686 000 til kr 22 136 000

540 Direktoratet for forvaltning og IKT
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 930 000

fra kr 291 044 000 til kr 291 974 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 500 000

fra kr 24 436 000 til kr 24 936 000
541 IT-politikk

22 Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politik-
ken, kan overføres, kan nyttes under post 70, r e d u s e r e s  
m e d

500 000

fra kr 21 029 000 til kr 20 529 000
543 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 9 900 000
fra kr 224 600 000 til kr 214 700 000
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45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
ø k e s  m e d

6 000 000

fra kr 16 400 000 til kr 22 400 000
71 Bredbåndsutbygging, kan overføres, ø k e s  m e d 50 000 000

fra kr 199 750 000 til kr 249 750 000
560 Samiske formål

50 Samisk språk, kultur og samfunnsliv, ø k e s  m e d 13 000 000
fra kr 497 069 000 til kr 510 069 000

571 Rammetilskudd til kommuner
60 Innbyggertilskudd, ø k e s  m e d 232 390 000

fra kr 131 519 299 000 til kr 131 751 689 000
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

60 Innbyggertilskudd, ø k e s  m e d 56 000 000
fra kr 33 563 319 000 til kr 33 619 319 000

581 Bolig- og bomiljøtiltak
70 Bostøtte, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 22 800 000

fra kr 3 102 591 000 til kr 3 079 791 000
75 Etablering og tilpasning av bolig, ø k e s  m e d 117 500 000

fra kr 481 574 000 til kr 599 074 000
76 Utleieboliger, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 252 162 000

fra kr 710 464 000 til kr 458 302 000
595 Statens kartverk

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45, r e d u s e r e s  
m e d

100 000 000

fra kr 899 021 000 til kr 799 021 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 

1 og 45, ø k e s  m e d
140 500 000

fra kr 217 920 000 til kr 358 420 000
601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

22 Kunnskapsutvikling IA-avtalen m.m., kan overføres, r e -
d u s e r e s  m e d

53 000 000

fra kr 81 000 000 til kr 28 000 000
70 Tilskudd, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000

fra kr 36 730 000 til kr 26 730 000
71 (Ny) Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen 

m.m., bevilges med
53 000 000

605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 20 140 000

fra kr 11 681 785 000 til kr 11 701 925 000
611 Pensjoner av statskassen

1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 1 500 000
fra kr 17 500 000 til kr 16 000 000

612 Tilskudd til Statens pensjonskasse
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 717 000 000

fra kr 4 253 000 000 til kr 4 970 000 000
22 Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 200 000 000

fra kr -1 849 000 000 til kr -1 649 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, over-

slagsbevilgning, ø k e s  m e d
15 000 000

fra kr 161 000 000 til kr 176 000 000
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613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, over-

slagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d
1 000 000

fra kr 24 000 000 til kr 23 000 000
614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 32 000 000

90 Utlån, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 4 200 000 000
fra kr 5 900 000 000 til kr 10 100 000 000

634 Arbeidsmarkedstiltak
76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000

fra kr 7 110 545 000 til kr 7 095 545 000
77 Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, ø k e s  m e d 15 000 000

fra kr 1 503 905 000 til kr 1 518 905 000
660 Krigspensjon

70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  
m e d

1 000 000

fra kr 59 000 000 til kr 58 000 000
71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 1 000 000

fra kr 159 000 000 til kr 160 000 000
664 Pensjonstrygden for sjømenn

70 Tilskudd, ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 37 000 000 til kr 39 000 000

666 Avtalefestet pensjon (AFP)
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000

fra kr 2 490 000 000 til kr 2 480 000 000
667 Supplerende stønad til personer over 67 år

70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000
fra kr 345 000 000 til kr 330 000 000

700 Helse- og omsorgsdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 4 900 000

fra kr 240 961 000 til kr 236 061 000
701 E-helse, helseregistre mv.

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 12 400 000
fra kr 468 181 000 til kr 480 581 000

704 Helsearkivet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 46 000 000 til kr 49 000 000
709 Pasient- og brukerombud

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 000 000
fra kr 74 021 000 til kr 72 021 000

710 Vaksiner mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 12 200 000

fra kr 336 375 000 til kr 348 575 000
714 Folkehelse

60 Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, 
r e d u s e r e s  m e d

2 600 000

fra kr 93 013 000 til kr 90 413 000
70 Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 

21, ø k e s  m e d
2 000 000
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fra kr 130 477 000 til kr 132 477 000
732 Regionale helseforetak

70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 
72, 73, 74 og 75, r e d u s e r e s  m e d

30 000 000

fra kr 874 059 000 til kr 844 059 000
72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, ø k e s  

m e d
647 000 000

fra kr 53 571 938 000 til kr 54 218 938 000
73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, ø k e s  

m e d
227 000 000

fra kr 18 781 421 000 til kr 19 008 421 000
74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, 

ø k e s  m e d
172 000 000

fra kr 14 270 445 000 til kr 14 442 445 000
75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, ø k e s  

m e d
154 000 000

fra kr 12 726 632 000 til kr 12 880 632 000
76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, ø k e s  

m e d
2 500 000

fra kr 37 843 728 000 til kr 37 846 228 000
77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbe-

vilgning, r e d u s e r e s  m e d
111 500 000

fra kr 3 119 112 000 til kr 3 007 612 000
86 Driftskreditter, r e d u s e r e s  m e d 1 200 000 000

fra kr 3 359 000 000 til kr 2 159 000 000
740 Helsedirektoratet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 500 000
fra kr 1 212 918 000 til kr 1 218 418 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 30 421 000 til kr 35 421 000

744 Direktoratet for e-helse
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 23 000 000

fra kr 213 594 000 til kr 236 594 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 20 000 000

fra kr 150 992 000 til kr 170 992 000
745 Folkehelseinstituttet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 600 000
fra kr 1 044 831 000 til kr 1 045 431 000

746 Statens legemiddelverk
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 083 000

fra kr 288 252 000 til kr 293 335 000
747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 250 000
fra kr 94 236 000 til kr 99 486 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 3 200 000
fra kr 18 432 000 til kr 15 232 000

748 Statens helsetilsyn
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 5 500 000

fra kr 159 164 000 til kr 153 664 000
761 Omsorgstjeneste
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61 Vertskommuner, ø k e s  m e d 24 000 000
fra kr 934 778 000 til kr 958 778 000

62 Dagaktivitetstilbud, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000
fra kr 347 998 000 til kr 332 998 000

63 Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan 
nyttes under post 69, ø k e s  m e d

39 825 000

fra kr 4 213 357 000 til kr 4 253 182 000
65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, 

overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d
136 790 000

fra kr 1 482 840 000 til kr 1 346 050 000
69 Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres, ø k e s  

m e d
39 200 000

fra kr 65 400 000 til kr 104 600 000
73 Særlige omsorgsbehov, ø k e s  m e d 30 000 000

fra kr 24 375 000 til kr 54 375 000
762 Primærhelsetjeneste

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, r e d u s e -
r e s  m e d

6 400 000

fra kr 121 688 000 til kr 115 288 000
61 Fengselshelsetjeneste, ø k e s  m e d 283 000

fra kr 178 866 000 til kr 179 149 000
765 Psykisk helse og rusarbeid

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 
72, ø k e s  m e d

10 600 000

fra kr 108 523 000 til kr 119 123 000
72 Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, 

ø k e s  m e d
2 100 000

fra kr 402 142 000 til kr 404 242 000
75 Vold og traumatisk stress, kan overføres, r e d u s e r e s  

m e d
3 600 000

fra kr 220 039 000 til kr 216 439 000
844 Kontantstøtte

70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 190 890 000
fra kr 1 800 890 000 til kr 1 610 000 000

845 Barnetrygd
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 82 000 000

fra kr 15 872 000 000 til kr 15 790 000 000
846 Familie- og oppveksttiltak

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 
61 og post 71, ø k e s  m e d

5 400 000

fra kr 12 650 000 til kr 18 050 000
50 Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21, r e d u s e -

r e s  m e d
500 000

fra kr 3 218 000 til kr 2 718 000
61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyt-

tes under post 71, r e d u s e r e s  m e d
4 500 000

fra kr 311 985 000 til kr 307 485 000
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, ø k e s  
m e d

14 900 000
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fra kr 72 371 000 til kr 87 271 000
50 Forskning og utvikling, r e d u s e r e s  m e d 1 500 000

fra kr 17 631 000 til kr 16 131 000
71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 

21, ø k e s  m e d
4 100 000

fra kr 36 058 000 til kr 40 158 000
855 Statlig forvaltning av barnevernet

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, ø k e s  
m e d

260 000 000

fra kr 3 841 242 000 til kr 4 101 242 000
22 Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 

1, ø k e s  m e d
54 000 000

fra kr 2 623 089 000 til kr 2 677 089 000
60 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan 

nyttes under post 1, r e d u s e r e s  m e d
64 000 000

fra kr 426 801 000 til kr 362 801 000
856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asyl-

søkere
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000

fra kr 156 429 000 til kr 141 429 000
865 Forbrukerpolitiske tiltak

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 
50, r e d u s e r e s  m e d

180 000

fra kr 2 244 000 til kr 2 064 000
70 Tilskudd, kan nyttes under post 21, ø k e s  m e d 280 000

fra kr 1 453 000 til kr 1 733 000
882 Kirkebygg og gravplasser

61 (Ny) Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan 
overføres, bevilges med

20 000 000

900 Nærings- og fiskeridepartementet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 6 000 000

fra kr 61 927 000 til kr 55 927 000
22 Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan 

overføres, kan nyttes under kap. 929, post 51, ø k e s  m e d
27 900 000

fra kr 70 000 000 til kr 97 900 000
75 Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, r e d u s e -

r e s  m e d
1 500 000

fra kr 8 045 000 til kr 6 545 000
904 Brønnøysundregistrene

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 328 430 000 til kr 348 430 000

909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, 

ø k e s  m e d
36 700 000

fra kr 1 785 000 000 til kr 1 821 700 000
911 Konkurransetilsynet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 6 500 000
fra kr 110 450 000 til kr 116 950 000

912 Klagenemndssekretariatet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 194 000
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fra kr 19 550 000 til kr 20 744 000
22 Konkurranseklagenemnda, ø k e s  m e d 5 800 000

fra kr 2 457 000 til kr 8 257 000
917 Fiskeridirektoratet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 750 000
fra kr 404 350 000 til kr 410 100 000

22 Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, ø k e s  
m e d

19 765 000

fra kr 70 966 000 til kr 90 731 000
919 Diverse fiskeriformål

60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ø k e s  m e d 25 146 000
fra kr 519 000 000 til kr 544 146 000

76 Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d

7 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 8 000 000
922 Romvirksomhet

70 Kontingent i European Space Agency (ESA), ø k e s  m e d 4 300 000
fra kr 215 375 000 til kr 219 675 000

71 Internasjonal romvirksomhet, ø k e s  m e d 6 700 000
fra kr 465 250 000 til kr 471 950 000

73 EUs romprogrammer, r e d u s e r e s  m e d 124 630 000
fra kr 487 300 000 til kr 362 670 000

923 Havforskningsinstituttet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 4 000 000

fra kr 644 800 000 til kr 640 800 000
22 Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, ø k e s  

m e d
20 000 000

fra kr 150 530 000 til kr 170 530 000
924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70 Tilskudd, r e d u s e r e s  m e d 9 930 000
fra kr 16 000 000 til kr 6 070 000

926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 4 000 000

fra kr 184 450 000 til kr 188 450 000
929 Institutt for energiteknikk

22 Sikring av atomanlegg, kan overføres, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 60 000 000

51 Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes un-
der kap. 900, post 22, ø k e s  m e d

114 000 000

fra kr 147 000 000 til kr 261 000 000
935 Patentstyret

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 4 500 000
fra kr 258 400 000 til kr 262 900 000

950 Forvaltning av statlig eierskap
51 (Ny) Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske 

Spitsbergen Kulkompani AS, bevilges med
43 000 000

52 Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, ø k e s  m e d 35 000 000
fra kr 140 000 000 til kr 175 000 000

71 (Ny) Tilskudd til avskriving av egenkapital Electronic 
Chart Centre AS, bevilges med

20 000 000
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90 Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, ø k e s  
m e d

65 000 000

fra kr 260 000 000 til kr 325 000 000
1100 Landbruks- og matdepartementet

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære for-
valtningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, 
r e d u s e r e s  m e d

2 600 000

fra kr 2 720 000 til kr 120 000
49 (Ny) Kjøp av fast eiendom, bevilges med 2 600 000

1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, 

Veterinærinstituttet, ø k e s  m e d
30 000 000

fra kr 97 976 000 til kr 127 976 000
1137 Forskning og innovasjon

70 Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres, ø k e s  m e d 3 000 000
fra kr 3 500 000 til kr 6 500 000

1142 Landbruksdirektoratet
77 (Ny) Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyr-

hold, kan overføres, bevilges med
20 000 000

1148 Naturskade – erstatninger
71 Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning, ø k e s  

m e d
22 400 000

fra kr 152 600 000 til kr 175 000 000
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, ø k e s  
m e d

525 000 000

fra kr 43 000 000 til kr 568 000 000
1300 Samferdselsdepartementet

71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv., ø k e s  m e d 2 500 000
fra kr 69 000 000 til kr 71 500 000

1320 Statens vegvesen
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 290 500 000

fra kr 4 334 900 000 til kr 4 625 400 000
22 Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes 

under post 29 og post 30, r e d u s e r e s  m e d
356 500 000

fra kr 6 631 800 000 til kr 6 275 300 000
28 Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, r e d u s e r e s  

m e d
110 000 000

fra kr 2 179 500 000 til kr 2 069 500 000
29 OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30, 

r e d u s e r e s  m e d
430 000 000

fra kr 1 631 400 000 til kr 1 201 400 000
30 Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 

22, post 29 og post 31, ø k e s  m e d
680 000 000

fra kr 12 555 200 000 til kr 13 235 200 000
73 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområ-

dene, ø k e s  m e d
200 000 000

fra kr 531 400 000 til kr 731 400 000
1352 Jernbanedirektoratet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 109 700 000
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fra kr 468 500 000 til kr 358 800 000
71 Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan 

overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74, ø k e s  
m e d

292 000 000

fra kr 8 423 500 000 til kr 8 715 500 000
72 Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investerin-

ger, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73, r e -
d u s e r e s  m e d

511 000 000

fra kr 2 153 000 000 til kr 1 642 000 000
73 Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overfø-

res, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74, ø k e s  m e d
101 000 000

fra kr 9 988 700 000 til kr 10 089 700 000
75 (Ny) Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane, bevil-

ges med
60 000 000

1360 Kystverket
30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, ø k e s  

m e d
38 000 000

fra kr 378 500 000 til kr 416 500 000
34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, 

r e d u s e r e s  m e d
25 200 000

fra kr 25 200 000 til kr 0
72 Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres, 

r e d u s e r e s  m e d
27 400 000

fra kr 77 400 000 til kr 50 000 000
1400 Klima- og miljødepartementet

71 Internasjonale organisasjoner, ø k e s  m e d 1 800 000
fra kr 88 053 000 til kr 89 853 000

1410 Kunnskap om klima og miljø
21 Miljøovervåking, r e d u s e r e s  m e d 2 500 000

fra kr 277 297 000 til kr 274 797 000
1412 Meteorologiformål

50 Meteorologisk institutt, ø k e s  m e d 12 900 000
fra kr 313 882 000 til kr 326 782 000

70 Internasjonale samarbeidsprosjekt, r e d u s e r e s  m e d 29 898 000
fra kr 172 566 000 til kr 142 668 000

1420 Miljødirektoratet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 112 000

fra kr 694 287 000 til kr 699 399 000
61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, 

r e d u s e r e s  m e d
18 330 000

fra kr 208 230 000 til kr 189 900 000
63 Returordning for kasserte fritidsbåter, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000
75 Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritids-

båter, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d
85 992 000

fra kr 640 992 000 til kr 555 000 000
76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 26 536 000

fra kr 137 464 000 til kr 164 000 000
81 Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes un-

der post 21, ø k e s  m e d
300 000
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fra kr 67 011 000 til kr 67 311 000
85 Naturinformasjonssentre, kan overføres, ø k e s  m e d 2 500 000

fra kr 69 031 000 til kr 71 531 000
1428 Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og 

klimateknologi
50 Overføring til Klima- og energifondet, ø k e s  m e d 50 000 000

fra kr 3 164 450 000 til kr 3 214 450 000
1429 Riksantikvaren

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 067 000
fra kr 148 540 000 til kr 146 473 000

21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 3 000 000
fra kr 37 719 000 til kr 40 719 000

22 Bevaringsoppgaver, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 3 000 000
fra kr 24 708 000 til kr 21 708 000

73 Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og 
brannsikring, kan overføres, ø k e s  m e d

1 000 000

fra kr 57 575 000 til kr 58 575 000
1471 Norsk Polarinstitutt

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 248 000
fra kr 242 376 000 til kr 240 128 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 1 786 000
fra kr 77 243 000 til kr 75 457 000

1473 Kings Bay AS
70 Tilskudd, ø k e s  m e d 1 989 000

fra kr 30 270 000 til kr 32 259 000
1600 Finansdepartementet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000
fra kr 390 800 000 til kr 385 800 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 6 330 000
fra kr 90 900 000 til kr 84 570 000

1605 Direktoratet for økonomistyring
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 50 000 000

fra kr 507 200 000 til kr 557 200 000
1610 Tolletaten

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
ø k e s  m e d

12 200 000

fra kr 90 200 000 til kr 102 400 000
1618 Skatteetaten

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 6 283 000
fra kr 6 062 100 000 til kr 6 055 817 000

22 Større IT-prosjekter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 58 000 000
fra kr 472 800 000 til kr 414 800 000

23 Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, ø k e s  m e d 3 800 000
fra kr 88 100 000 til kr 91 900 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
r e d u s e r e s  m e d

7 000 000

fra kr 115 000 000 til kr 108 000 000
70 Tilskudd, ø k e s  m e d 1 500 000

fra kr 3 500 000 til kr 5 000 000
1620 Statistisk sentralbyrå
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1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 400 000
fra kr 593 300 000 til kr 595 700 000

1632 Kompensasjon for merverdiavgift
61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbe-

vilgning, ø k e s  m e d
800 000 000

fra kr 24 600 000 000 til kr 25 400 000 000
1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 200 000 000
fra kr 6 600 000 000 til kr 6 800 000 000

1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning
98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, 

r e d u s e r e s  m e d
12 414 000 000

fra kr 76 515 000 000 til kr 64 101 000 000
1700 Forsvarsdepartementet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 39 822 000
fra kr 819 030 000 til kr 858 852 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning, 
r e d u s e r e s  m e d

48 779 000

fra kr 128 779 000 til kr 80 000 000
71 Overføringer til andre, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 4 000 000

fra kr 66 346 000 til kr 62 346 000
74 (Ny) Overføring til aksjeselskap, kan overføres, bevilges 

med
172 000 000

1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 

1761, post 47, r e d u s e r e s  m e d
100 000 000

fra kr 2 546 032 000 til kr 2 446 032 000
1720 Felleskapasiteter i Forsvaret

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 338 879 000
fra kr 9 217 413 000 til kr 9 556 292 000

1731 Hæren
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 234 173 000

fra kr 5 566 035 000 til kr 5 800 208 000
1732 Sjøforsvaret

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 604 346 000
fra kr 4 389 630 000 til kr 4 993 976 000

1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 222 975 000

fra kr 5 292 845 000 til kr 5 515 820 000
1734 Heimevernet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 10 833 000
fra kr 1 394 798 000 til kr 1 383 965 000

1735 Etterretningstjenesten
21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 17 807 000

fra kr 2 005 584 000 til kr 2 023 391 000
1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, r e d u -
s e r e s  m e d

61 434 000

fra kr 1 629 765 000 til kr 1 568 331 000
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44 Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, 
kan overføres, r e d u s e r e s  m e d

26 200 000

fra kr 83 185 000 til kr 56 985 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

kan nyttes under kap. 1761, post 45, ø k e s  m e d
33 431 000

fra kr 8 952 590 000 til kr 8 986 021 000
48 Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan 

overføres, r e d u s e r e s  m e d
152 889 000

fra kr 205 000 000 til kr 52 111 000
1761 Nye kampfly med baseløsning

47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 
1710, post 47, ø k e s  m e d

100 000 000

fra kr 1 176 449 000 til kr 1 276 449 000
1790 Kystvakten

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 81 170 000
fra kr 1 157 875 000 til kr 1 076 705 000

1791 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 44 639 000

fra kr 866 848 000 til kr 911 487 000
1792 Norske styrker i utlandet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 599 000
fra kr 990 316 000 til kr 992 915 000

1800 Olje- og energidepartementet
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., r e d u s e -

r e s  m e d
3 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 7 000 000
1830 Forskning og næringsutvikling

70 Tilskudd til Nordisk Energiforskning, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 10 000 000

1840 CO2-håndtering
72 Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under 

post 70, ø k e s  m e d
150 000 000

fra kr 149 000 000 til kr 299 000 000
2410 Statens lånekasse for utdanning

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 392 941 000 til kr 412 941 000

50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, 
ø k e s  m e d

68 167 000

fra kr 7 170 151 000 til kr 7 238 318 000
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 435 443 000

fra kr 2 983 362 000 til kr 3 418 805 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 29 740 000

fra kr 742 493 000 til kr 712 753 000
72 Rentestøtte, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 25 510 000

fra kr 1 255 776 000 til kr 1 281 286 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 135 088 000

fra kr 602 006 000 til kr 737 094 000
74 Tap på utlån, ø k e s  m e d 1 300 000

fra kr 386 200 000 til kr 387 500 000
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90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  
m e d

6 479 000

fra kr 28 594 604 000 til kr 28 588 125 000
2412 Husbanken

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 354 910 000 til kr 356 910 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
ø k e s  m e d

2 000 000

fra kr 38 844 000 til kr 40 844 000
90 Nye lån, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 1 410 000 000

fra kr 14 330 000 000 til kr 15 740 000 000
2421 Innovasjon Norge

80 (Ny) Næringstiltak på Svalbard, bevilges med 3 200 000
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petrole-

umsvirksomheten
30 Investeringer, ø k e s  m e d 2 000 000 000

fra kr 27 000 000 000 til kr 29 000 000 000
2445 Statsbygg

30 Prosjektering av bygg, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 22 000 000
fra kr 648 401 000 til kr 626 401 000

33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, 
ø k e s  m e d

200 000 000

fra kr 2 237 450 000 til kr 2 437 450 000
34 Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan 

overføres, ø k e s  m e d
100 000 000

fra kr 713 000 000 til kr 813 000 000
2470 Statens pensjonskasse

24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -652 695 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 448 822 000
3 Avskrivninger 130 606 000
4 Renter av statens kapital 207 000
5 Til investeringsformål 55 645 000
Sum: -17 415 000

2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, r e d u s e -

r e s  m e d
694 000 000

fra kr 19 174 000 000 til kr 18 480 000 000
71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilg-

ning, r e d u s e r e s  m e d
67 000 000

fra kr 927 000 000 til kr 860 000 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, r e -

d u s e r e s  m e d
5 000 000

fra kr 485 000 000 til kr 480 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, r e d u -

s e r e s  m e d
7 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 56 000 000
2541 Dagpenger

70 Dagpenger, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 1 053 000 000
fra kr 10 253 000 000 til kr 9 200 000 000
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2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbe-

vilgning, r e d u s e r e s  m e d
45 000 000

fra kr 890 000 000 til kr 845 000 000
2620 Stønad til enslig mor eller far

70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 230 000 000
fra kr 1 940 000 000 til kr 1 710 000 000

72 Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, over-
slagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d

23 000 000

fra kr 170 000 000 til kr 147 000 000
73 Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbe-

vilgning, r e d u s e r e s  m e d
19 700 000

fra kr 91 700 000 til kr 72 000 000
76 Bidragsforskott, ø k e s  m e d 15 800 000

fra kr 704 200 000 til kr 720 000 000
2650 Sykepenger

70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, 
ø k e s  m e d

110 000 000

fra kr 37 190 000 000 til kr 37 300 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, r e d u -

s e r e s  m e d
100 000 000

fra kr 1 480 000 000 til kr 1 380 000 000
72 Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbe-

vilgning, r e d u s e r e s  m e d
53 500 000

fra kr 1 000 000 000 til kr 946 500 000
75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, ø k e s  

m e d
20 000 000

fra kr 2 080 000 000 til kr 2 100 000 000
2651 Arbeidsavklaringspenger

70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, r e d u s e -
r e s  m e d

2 240 000 000

fra kr 31 670 000 000 til kr 29 430 000 000
71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 47 600 000

fra kr 229 600 000 til kr 182 000 000
72 Legeerklæringer, r e d u s e r e s  m e d 35 000 000

fra kr 425 000 000 til kr 390 000 000
2655 Uførhet

70 Uføretrygd, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 1 540 000 000
fra kr 92 950 000 000 til kr 94 490 000 000

75 Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, r e -
d u s e r e s  m e d

16 000 000

fra kr 86 000 000 til kr 70 000 000
76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, r e -

d u s e r e s  m e d
1 000 000

fra kr 41 000 000 til kr 40 000 000
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70 Grunnstønad, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 21 600 000
fra kr 1 761 600 000 til kr 1 740 000 000

71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 25 300 000
fra kr 1 514 700 000 til kr 1 540 000 000
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73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, r e d u s e -
r e s  m e d

4 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 126 000 000
74 Tilskudd til biler, r e d u s e r e s  m e d 111 900 000

fra kr 846 900 000 til kr 735 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, r e d u s e r e s  

m e d
29 600 000

fra kr 3 369 600 000 til kr 3 340 000 000
77 Ortopediske hjelpemidler, r e d u s e r e s  m e d 67 300 000

fra kr 1 637 300 000 til kr 1 570 000 000
78 Høreapparater, r e d u s e r e s  m e d 27 670 000

fra kr 737 670 000 til kr 710 000 000
79 Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, ø k e s  

m e d
15 000 000

fra kr 50 450 000 til kr 65 450 000
2670 Alderdom

70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 170 000 000
fra kr 75 740 000 000 til kr 75 570 000 000

72 Inntektspensjon, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 10 000 000
fra kr 2 730 000 000 til kr 2 740 000 000

73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, ø k e s  
m e d

22 000 000

fra kr 6 158 000 000 til kr 6 180 000 000
2680 Etterlatte

71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 805 000 000 til kr 810 000 000

72 Særtillegg, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 2 000 000
fra kr 85 000 000 til kr 83 000 000

2686 Stønad ved gravferd
70 Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 9 000 000

fra kr 196 000 000 til kr 205 000 000
2711 Spesialisthelsetjeneste mv.

70 Spesialisthjelp, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 2 135 000 000 til kr 2 140 000 000

71 Psykologhjelp, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
fra kr 323 000 000 til kr 313 000 000

72 Tannbehandling, r e d u s e r e s  m e d 118 320 000
fra kr 2 318 320 000 til kr 2 200 000 000

76 Private laboratorier og røntgeninstitutt, ø k e s  m e d 26 000 000
fra kr 1 024 000 000 til kr 1 050 000 000

2751 Legemidler mv.
70 Legemidler, ø k e s  m e d 79 200 000

fra kr 9 310 800 000 til kr 9 390 000 000
71 Legeerklæringer, ø k e s  m e d 1 000 000

fra kr 7 000 000 til kr 8 000 000
72 Medisinsk forbruksmateriell, r e d u s e r e s  m e d 32 100 000

fra kr 2 042 100 000 til kr 2 010 000 000
2752 Refusjon av egenbetaling

70 Egenandelstak 1, r e d u s e r e s  m e d 44 200 000
fra kr 5 214 200 000 til kr 5 170 000 000
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71 Egenandelstak 2, r e d u s e r e s  m e d 19 000 000
fra kr 1 014 000 000 til kr 995 000 000

2755 Helsetjenester i kommunene mv.
62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 

71, ø k e s  m e d
16 000 000

fra kr 413 000 000 til kr 429 000 000
70 Allmennlegehjelp, r e d u s e r e s  m e d 124 600 000

fra kr 5 274 600 000 til kr 5 150 000 000
71 Fysioterapi, kan nyttes under post 62, ø k e s  m e d 45 000 000

fra kr 1 180 000 000 til kr 1 225 000 000
72 Jordmorhjelp, ø k e s  m e d 2 000 000

fra kr 61 000 000 til kr 63 000 000
73 Kiropraktorbehandling, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 174 000 000 til kr 179 000 000
75 Logopedisk og ortoptisk behandling, ø k e s  m e d 4 000 000

fra kr 164 000 000 til kr 168 000 000
2756 Andre helsetjenester

70 Helsetjenester i annet EØS-land, ø k e s  m e d 3 000 000
fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000

71 Helsetjenester i utlandet mv., r e d u s e r e s  m e d 90 000 000
fra kr 490 000 000 til kr 400 000 000

72 Helsetjenester til utenlandsboende mv., r e d u s e r e s  
m e d

20 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 220 000 000
2790 Andre helsetiltak

70 Bidrag, r e d u s e r e s  m e d 4 900 000
fra kr 254 900 000 til kr 250 000 000

3225 Tiltak i grunnopplæringen
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, ø k e s  m e d 7 231 000

fra kr 19 734 000 til kr 26 965 000
3288 Internasjonale samarbeidstiltak

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, r e d u s e r e s  m e d 587 000
fra kr 5 698 000 til kr 5 111 000

3292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne inn-
vandrere

1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, ø k e s  
m e d

1 800 000

fra kr 24 185 000 til kr 25 985 000
3400 Justis- og beredskapsdepartementet

2 (Ny) Refusjon av ODA-godkjente utgifter, bevilges med 1 000 000
3410 Domstolene

4 Vernesaker jordskiftedomstolene, r e d u s e r e s  m e d 3 043 000
fra kr 5 916 000 til kr 2 873 000

3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
2 Refusjoner mv., r e d u s e r e s  m e d 19 400 000

fra kr 280 624 000 til kr 261 224 000
6 Gebyr – utlendingssaker, r e d u s e r e s  m e d 14 770 000

fra kr 282 259 000 til kr 267 489 000
8 Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, ø k e s  m e d 4 700 000

fra kr 21 258 000 til kr 25 958 000
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3456 Nød- og beredskapskommunikasjon
1 Abonnementsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 1 600 000

fra kr 347 305 000 til kr 345 705 000
4 Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

ø k e s  m e d
95 000 000

fra kr 9 623 000 til kr 104 623 000
3490 Utlendingsdirektoratet

1 Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-
godkjente utgifter, r e d u s e r e s  m e d

1 084 000

fra kr 1 845 000 til kr 761 000
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-god-

kjente utgifter, ø k e s  m e d
10 371 000

fra kr 13 255 000 til kr 23 626 000
4 Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, ø k e s  m e d 101 247 000

fra kr 279 091 000 til kr 380 338 000
5 Refusjonsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 1 899 000

fra kr 8 862 000 til kr 6 963 000
6 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-god-

kjente utgifter, ø k e s  m e d
9 149 000

fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000
7 Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter, r e d u s e r e s  

m e d
1 678 000

fra kr 14 604 000 til kr 12 926 000
8 Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjem-

landet, ODA-godkjente utgifter, r e d u s e r e s  m e d
15 792 000

fra kr 55 128 000 til kr 39 336 000
3595 Statens kartverk

2 Salg og abonnement m.m., ø k e s  m e d 9 200 000
fra kr 134 668 000 til kr 143 868 000

3605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Administrasjonsvederlag, ø k e s  m e d 1 140 000

fra kr 9 260 000 til kr 10 400 000
6 Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, r e d u s e r e s  

m e d
2 300 000

fra kr 27 600 000 til kr 25 300 000
3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1 Gebyrinntekter, lån, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000

90 Tilbakebetaling av lån, ø k e s  m e d 200 000 000
fra kr 10 900 000 000 til kr 11 100 000 000

3635 Ventelønn mv.
1 Refusjon statlig virksomhet mv., ø k e s  m e d 1 000 000

fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000
3704 Helsearkivet

2 (Ny) Diverse inntekter, bevilges med 3 000 000
3740 Helsedirektoratet

5 Helsetjenester til utenlandsboende mv., ø k e s  m e d 12 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 75 000 000

3747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
2 Diverse inntekter, r e d u s e r e s  m e d 2 900 000
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fra kr 19 831 000 til kr 16 931 000
4 Gebyrinntekter, ø k e s  m e d 2 350 000

fra kr 9 151 000 til kr 11 501 000
3855 Statlig forvaltning av barnevernet

60 Kommunale egenandeler, ø k e s  m e d 50 000 000
fra kr 1 437 256 000 til kr 1 487 256 000

3906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren 
for Svalbard

86 (Ny) Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, bevilges med 1 000 000
3912 Klagenemndssekretariatet

2 Refusjoner og andre inntekter, ø k e s  m e d 194 000
fra kr 206 000 til kr 400 000

87 Overtredelsesgebyr, ø k e s  m e d 4 140 000
fra kr 100 000 til kr 4 240 000

3917 Fiskeridirektoratet
1 Refusjoner og diverse inntekter, ø k e s  m e d 5 747 000

fra kr 103 000 til kr 5 850 000
3935 Patentstyret

4 (Ny) Ymse inntekter, bevilges med 4 500 000
3940 Internasjonaliseringstiltak

70 (Ny) Tilbakeføring fra Baltiske investeringsprogram, be-
vilges med

6 700 000

3950 Forvaltning av statlig eierskap
91 (Ny) Avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre 

AS, bevilges med
20 000 000

4352 Jernbanedirektoratet
1 Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og Norsk jernbane-

museum, r e d u s e r e s  m e d
96 200 000

fra kr 98 600 000 til kr 2 400 000
4481 Salg av klimakvoter

1 Salgsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 2 565 000 000
fra kr 7 181 722 000 til kr 4 616 722 000

4605 Direktoratet for økonomistyring
1 Økonomitjenester, ø k e s  m e d 50 000 000

fra kr 51 600 000 til kr 101 600 000
4610 Tolletaten

4 Diverse refusjoner, ø k e s  m e d 5 700 000
fra kr 1 100 000 til kr 6 800 000

4618 Skatteetaten
86 Bøter, inndragninger mv., r e d u s e r e s  m e d 50 000 000

fra kr 1 430 000 000 til kr 1 380 000 000
88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, r e d u s e r e s  

m e d
37 600 000

fra kr 262 600 000 til kr 225 000 000
4620 Statistisk sentralbyrå

85 Tvangsmulkt, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000

4700 Forsvarsdepartementet
1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 14 420 000

fra kr 25 745 000 til kr 40 165 000
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4720 Felleskapasiteter i Forsvaret
1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 705 772 000

fra kr 517 737 000 til kr 1 223 509 000
4731 Hæren

1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 7 326 000
fra kr 91 984 000 til kr 99 310 000

4734 Heimevernet
1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 13 515 000

fra kr 5 766 000 til kr 19 281 000
4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1 Driftsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 2 908 000
fra kr 33 090 000 til kr 30 182 000

45 (Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, 
bevilges med

34 460 000

48 Fellesfinansierte investeringer, inntekter, r e d u s e r e s  
m e d

150 600 000

fra kr 205 036 000 til kr 54 436 000
4791 Redningshelikoptertjenesten

1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 45 000 000
fra kr 774 747 000 til kr 819 747 000

4800 Olje- og energidepartementet
2 (Ny) Ymse inntekter, bevilges med 1 300 000

5310 Statens lånekasse for utdanning
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, ø k e s  m e d 2 570 000

fra kr 18 530 000 til kr 21 100 000
29 Termingebyr, r e d u s e r e s  m e d 6 700 000

fra kr 16 892 000 til kr 10 192 000
89 Purregebyrer, ø k e s  m e d 5 024 000

fra kr 105 016 000 til kr 110 040 000
90 Redusert lån og rentegjeld, ø k e s  m e d 253 759 000

fra kr 10 776 474 000 til kr 11 030 233 000
93 Omgjøring av utdanningslån til stipend, ø k e s  m e d 48 097 000

fra kr 6 999 551 000 til kr 7 047 648 000
5325 Innovasjon Norge

50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, 
ø k e s  m e d

6 900 000

fra kr 15 000 000 til kr 21 900 000
85 (Ny) Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapital-

fond, bevilges med
600 000

91 Tilbakeført kapital, såkornfond, ø k e s  m e d 8 200 000
fra kr 10 000 000 til kr 18 200 000

5329 Eksportkredittordningen
71 (Ny) Tilbakeføring av tilskudd fra Eksportkreditt Norge 

AS, bevilges med
22 000 000

5341 Avdrag på utestående fordringer
98 Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner, r e d u s e -

r e s  m e d
4 000 000 000

fra kr 8 000 000 000 til kr 4 000 000 000
5351 Overføring fra Norges Bank

85 Overføring, ø k e s  m e d 2 798 300 000
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fra kr 12 000 000 000 til kr 14 798 300 000
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petrole-

umsvirksomheten
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter 159 200 000 000
2 Driftsutgifter -27 400 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter -2 100 000 000
4 Avskrivninger -20 200 000 000
5 Renter av statens kapital -2 900 000 000
Sum: 106 600 000 000

30 Avskrivninger, r e d u s e r e s  m e d 1 900 000 000
fra kr 22 100 000 000 til kr 20 200 000 000

5490 NVE Anlegg
1 Salg av utstyr mv., ø k e s  m e d 1 400 000

fra kr 100 000 til kr 1 500 000
5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30 Avskrivninger, ø k e s  m e d 3 500 000
fra kr 1 574 406 000 til kr 1 577 906 000

5521 Merverdiavgift
70 Merverdiavgift, r e d u s e r e s  m e d 18 000 000

fra kr 310 000 000 000 til kr 309 982 000 000
5526 Avgift på alkohol

70 Avgift på alkohol, r e d u s e r e s  m e d 500 000
fra kr 14 200 000 000 til kr 14 199 500 000

5536 Avgift på motorvogner mv.
71 Engangsavgift, ø k e s  m e d 116 000 000

fra kr 14 641 000 000 til kr 14 757 000 000
5541 Avgift på elektrisk kraft

70 Avgift på elektrisk kraft, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
fra kr 11 010 000 000 til kr 11 000 000 000

5570 Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsde-
partementet

70 Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, r e -
d u s e r e s  m e d

3 900 000

fra kr 243 400 000 til kr 239 500 000
5574 Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

74 Fiskeriforskningsavgift, ø k e s  m e d 24 000 000
fra kr 236 496 000 til kr 260 496 000

5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
72 Fiskeravgifter, ø k e s  m e d 1 000 000

fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000
5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80 Renter av statens faste kapital, r e d u s e r e s  m e d 100 000
fra kr 93 507 000 til kr 93 407 000

5607 Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80 Renter, ø k e s  m e d 85 000 000

fra kr 963 000 000 til kr 1 048 000 000
5611 Aksjer i NSB AS

85 Utbytte, ø k e s  m e d 8 000 000
fra kr 225 000 000 til kr 233 000 000

Kap. Post Formål Kroner



5560 2019 21. jun. – Voteringer

5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80 Renter, r e d u s e r e s  m e d 5 747 000

fra kr 4 857 196 000 til kr 4 851 449 000
5622 Aksjer i Avinor AS

85 Utbytte, ø k e s  m e d 72 400 000
fra kr 512 500 000 til kr 584 900 000

5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen, ø k e s  m e d 4 500 000

fra kr 20 000 000 til kr 24 500 000
85 Utbytte, lavrisikolåneordningen, ø k e s  m e d 27 700 000

fra kr 125 000 000 til kr 152 700 000
88 (Ny) Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond, be-

vilges med
3 000 000

5631 Aksjer i AS Vinmonopolet
85 Statens overskuddsandel, ø k e s  m e d 87 100 000

fra kr 41 200 000 til kr 128 300 000
86 Utbytte, ø k e s  m e d 3 000

fra kr 2 000 til kr 5 000
5652 Statskog SF – renter og utbytte

85 Utbytte, ø k e s  m e d 55 250 000
fra kr 24 750 000 til kr 80 000 000

5656 Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvalt-
ning

85 Utbytte, ø k e s  m e d 1 362 100 000
fra kr 21 635 500 000 til kr 22 997 600 000

5680 Statnett SF
85 Utbytte, ø k e s  m e d 41 000 000

fra kr 443 000 000 til kr 484 000 000
5685 Aksjer i Equinor ASA

85 Utbytte, ø k e s  m e d 2 850 000 000
fra kr 16 620 000 000 til kr 19 470 000 000

5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investerings-
bank

85 Utbytte, r e d u s e r e s  m e d 28 900 000
fra kr 112 700 000 til kr 83 800 000

5700 Folketrygdens inntekter
71 Trygdeavgift, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000

fra kr 150 681 000 000 til kr 150 676 000 000
5701 Diverse inntekter

71 Refusjon ved yrkesskade, r e d u s e r e s  m e d 165 500 000
fra kr 940 000 000 til kr 774 500 000

86 Innkreving feilutbetalinger, ø k e s  m e d 55 000 000
fra kr 1 150 000 000 til kr 1 205 000 000

87 Diverse inntekter, r e d u s e r e s  m e d 7 750 000
fra kr 26 950 000 til kr 19 200 000

88 Hjelpemiddelsentraler m.m., ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 68 000 000

5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
70 Dividende, r e d u s e r e s  m e d 30 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 200 000 000
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»

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 96 
mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.59.06)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 27, fra Mil-
jøpartiet De Grønne og Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre rede for even-
tuelle konsekvenser for sikkerhetssituasjonen og 
byutviklingsprosjekter som følge av planer om alli-
ert mottak på Andøya og Bodø, og legge disse fram 

for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet 
2020.»

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble 
med 100 mot 3 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.59.21)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 23–26, 
fra Senterpartiet. 

Forslag nr. 23 lyder:
«I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende 

endringer:

5705 Refusjon av dagpenger
70 Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, r e d u -

s e r e s  m e d
13 000 000

fra kr 26 000 000 til kr 13 000 000
71 Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i 

Norge, r e d u s e r e s  m e d
500 000

fra kr 800 000 til kr 300 000
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20 Statsministerens kontor

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 3 000 000
fra kr 121 200 000 til kr 118 200 000

21 Statsrådet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 700 000

fra kr 190 200 000 til kr 187 500 000
41 Stortinget

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 9 800 000
fra kr 956 500 000 til kr 946 700 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
fra kr 412 800 000 til kr 402 800 000

44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- 
og sikkerhetstjeneste

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 200 000
fra kr 22 200 000 til kr 20 000 000

51 Riksrevisjonen
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 16 800 000

fra kr 537 700 000 til kr 520 900 000
61 Høyesterett

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 600 000
fra kr 112 195 000 til kr 113 795 000

100 Utenriksdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 41 400 000

fra kr 2 264 824 000 til kr 2 223 424 000
103 Regjeringens representasjon

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 7 500 000
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fra kr 49 043 000 til kr 41 543 000
104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 3 000 000
fra kr 9 991 000 til kr 12 991 000

116 Internasjonale organisasjoner
70 Pliktige bidrag, r e d u s e r e s  m e d 65 000 000

fra kr 1 605 201 000 til kr 1 540 201 000
117 EØS-finansieringsordningene

77 EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, 
r e d u s e r e s  m e d 577 000 000
fra kr 1 559 000 000 til kr 982 000 000

78 Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan over-
føres, r e d u s e r e s  m e d 590 000 000
fra kr 1 218 000 000 til kr 628 000 000

118 Utenrikspolitiske satsinger
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 

70, 71, 72 og 73, ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 85 532 000 til kr 87 532 000

74 Forskning, dialog og menneskerettigheter mv., r e d u s e -
r e s  m e d 2 000 000
fra kr 45 583 000 til kr 43 583 000

140 Utenriksdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 29 694 000

fra kr 1 573 979 000 til kr 1 544 285 000
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 4 400 000
fra kr 279 377 000 til kr 274 977 000

144 Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 300 000

fra kr 53 449 000 til kr 52 149 000
70 Utvekslingsordninger, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 57 000 000

fra kr 142 000 000 til kr 85 000 000
151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

71 Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overfø-
res, r e d u s e r e s  m e d 532 000
fra kr 282 700 000 til kr 282 168 000

73 FN og globale utfordringer, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d 8 800 000
fra kr 292 300 000 til kr 283 500 000

152 Menneskerettigheter
70 Menneskerettigheter, kan overføres, ø k e s  m e d 1 000 000

fra kr 535 157 000 til kr 536 157 000
159 Regionbevilgninger

71 Europa og Sentral-Asia, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 4 031 000
fra kr 675 674 000 til kr 671 643 000

72 Afghanistan, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 24 000 000
fra kr 574 500 000 til kr 550 500 000

75 Afrika, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 20 000 000
fra kr 1 015 584 000 til kr 995 584 000

77 Latin-Amerika, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 3 500 000
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fra kr 130 350 000 til kr 126 850 000
161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid

70 Utdanning, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 40 960 000
fra kr 2 764 456 000 til kr 2 723 496 000

72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres, 
ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 861 714 000 til kr 863 714 000

162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
70 Næringsutvikling og handel, kan overføres, r e d u s e r e s  

m e d 75 000 000
fra kr 621 700 000 til kr 546 700 000

71 Matsikkerhet og landbruk, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d 11 000 000
fra kr 1 091 966 000 til kr 1 080 966 000

75 NORFUND – tapsavsetting, ø k e s  m e d 75 000 000
fra kr 468 750 000 til kr 543 750 000

163 Klima, miljø og hav
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

ø k e s  m e d 22 750 000
fra kr 37 900 000 til kr 60 650 000

164 Likestilling
70 Likestilling, kan overføres, ø k e s  m e d 44 000 000

fra kr 372 219 000 til kr 416 219 000
170 Sivilt samfunn

70 Sivilt samfunn, kan overføres, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 2 128 471 000 til kr 2 148 471 000

171 FNs utviklingsarbeid
72 Andre tilskudd (FN), kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 500 000

fra kr 196 700 000 til kr 196 200 000
179 Flyktningtiltak i Norge

21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 112 267 000
fra kr 550 062 000 til kr 662 329 000

200 Kunnskapsdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 8 211 000

fra kr 382 440 000 til kr 374 229 000
201 Analyse og kunnskapsgrunnlag

21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 185 000
fra kr 40 671 000 til kr 41 856 000

220 Utdanningsdirektoratet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 19 000 000

fra kr 380 591 000 til kr 361 591 000
70 Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes un-

der post 21, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 68 705 000 til kr 88 705 000

225 Tiltak i grunnopplæringen
64 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opp-

hold i Norge, ø k e s  m e d 17 201 000
fra kr 52 991 000 til kr 70 192 000

68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, ø k e s  m e d 3 828 000
fra kr 294 663 000 til kr 298 491 000
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74 Prosjekttilskudd, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 10 195 000 til kr 9 195 000

226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000

fra kr 1 177 918 000 til kr 1 162 918 000
61 Tilskuddsordning Mentorordning for nye lærere, ø k e s  

m e d 5 000 000
fra kr 60 000 000 til kr 65 000 000

71 Tilskudd til vitensentre, ø k e s  m e d 6 700 000
fra kr 67 075 000 til kr 73 775 000

228 Tilskudd til frittstående skoler mv.
77 Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 24 615 000 til kr 27 615 000
230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 3 000 000
fra kr 714 323 000 til kr 717 323 000

231 Barnehager
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 

51, r e d u s e r e s  m e d 3 185 000
fra kr 457 516 000 til kr 454 331 000

240 Fagskoler
60 Tilskudd til fagskoler, ø k e s  m e d 17 700 000

fra kr 725 350 000 til kr 743 050 000
241 Felles tiltak for fagskolesektoren

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 12 568 000
fra kr 17 031 000 til kr 29 599 000

70 Andre overføringer, kan nyttes under post 21, r e d u s e r e s  
m e d 12 568 000
fra kr 12 568 000 til kr 0

251 22. juli-senteret
1 (Ny) Driftsutgifter, bevilges med 700 000

252 EUs utdannings- og ungdomsprogram
70 Tilskudd, r e d u s e r e s  m e d 13 757 000

fra kr 656 136 000 til kr 642 379 000
253 Folkehøyskoler

70 Tilskudd til folkehøyskoler, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 898 926 000 til kr 903 926 000

255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre
71 Falstadsenteret, ø k e s  m e d 1 700 000

fra kr 21 496 000 til kr 23 196 000
256 Kompetanse Norge

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 100 000
fra kr 64 258 000 til kr 63 158 000

258 Tiltak for livslang læring
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 

1, ø k e s  m e d 8 880 000
fra kr 214 844 000 til kr 223 724 000

260 Universiteter og høyskoler
50 Statlige universiteter og høyskoler, ø k e s  m e d 88 873 000

fra kr 35 632 559 000 til kr 35 721 432 000
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70 Private høyskoler, ø k e s  m e d 9 000 000
fra kr 1 578 967 000 til kr 1 587 967 000

270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, r e -

d u s e r e s  m e d 298 466 000
fra kr 662 779 000 til kr 364 313 000

280 Felles enheter
50 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling 

i høyere utdanning, ø k e s  m e d 16 100 000
fra kr 450 293 000 til kr 466 393 000

51 UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere ut-
danning og forskning, ø k e s  m e d 19 900 000
fra kr 157 654 000 til kr 177 554 000

281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, ø k e s  m e d 7 000 000

fra kr 195 742 000 til kr 202 742 000
50 Tilskudd til Norges forskningsråd, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000

fra kr 234 107 000 til kr 229 107 000
285 Norges forskningsråd

52 Langsiktig, grunnleggende forskning, r e d u s e r e s  m e d 25 000 000
fra kr 1 699 644 000 til kr 1 674 644 000

55 Virksomhetskostnader, r e d u s e r e s  m e d 23 500 000
fra kr 792 543 000 til kr 769 043 000

287 Forskningsinstitutter og andre tiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 

71, r e d u s e r e s  m e d 400 000
fra kr 6 845 000 til kr 6 445 000

288 Internasjonale samarbeidstiltak
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, ø k e s  

m e d 13 551 000
fra kr 286 405 000 til kr 299 956 000

73 EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan 
overføres, ø k e s  m e d 134 082 000
fra kr 2 240 253 000 til kr 2 374 335 000

75 UNESCO-kontingent, r e d u s e r e s  m e d 2 146 000
fra kr 22 793 000 til kr 20 647 000

290 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 5 139 000

fra kr 264 480 000 til kr 259 341 000
291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 7 600 000
fra kr 53 815 000 til kr 61 415 000

60 Integreringstilskudd, kan overføres, ø k e s  m e d 85 600 000
fra kr 8 983 088 000 til kr 9 068 688 000

61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige 
flyktninger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 2 400 000
fra kr 2 283 887 000 til kr 2 286 287 000

62 Kommunale innvandrertiltak, r e d u s e r e s  m e d 8 630 000
fra kr 269 652 000 til kr 261 022 000
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71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig 
virksomhet, r e d u s e r e s  m e d 1 300 000
fra kr 134 953 000 til kr 133 653 000

73 Tilskudd, ø k e s  m e d 400 000
fra kr 14 641 000 til kr 15 041 000

292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne inn-
vandrere

60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere, ø k e s  m e d 18 700 000
fra kr 1 425 376 000 til kr 1 444 076 000

300 Kulturdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 5 070 000

fra kr 170 252 000 til kr 165 182 000
315 Frivillighetsformål

21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan over-
føres, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 6 130 000 til kr 11 130 000

79 Til disposisjon, r e d u s e r e s  m e d 2 500 000
fra kr 10 340 000 til kr 7 840 000

82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsan-
legg, ø k e s  m e d 105 000 000
fra kr 189 400 000 til kr 294 400 000

320 Norsk kulturråd
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000

fra kr 183 116 000 til kr 178 116 000
322 Bygg og offentlige rom

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 300 000
fra kr 23 147 000 til kr 20 847 000

325 Allmenne kulturformål
21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan over-

føres, r e d u s e r e s  m e d 3 000 000
fra kr 28 920 000 til kr 25 920 000

71 Kultur som næring, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 62 985 000 til kr 61 985 000

75 EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan 
overføres, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 30 000 000

79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1, r e d u s e r e s  m e d 1 500 000
fra kr 7 830 000 til kr 6 330 000

326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 100 000

fra kr 641 287 000 til kr 641 187 000
73 Språkorganisasjoner, ø k e s  m e d 1 300 000

fra kr 26 790 000 til kr 28 090 000
328 Museum og visuell kunst

70 Det nasjonale museumsnettverket, ø k e s  m e d 15 000 000
fra kr 1 747 630 000 til kr 1 762 630 000

78 Ymse faste tiltak, ø k e s  m e d 3 500 000
fra kr 116 785 000 til kr 120 285 000

334 Filmformål m.m.
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1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 550 000
fra kr 112 055 000 til kr 113 605 000

50 Filmfondet, r e d u s e r e s  m e d 1 550 000
fra kr 520 160 000 til kr 518 610 000

335 Medieformål
71 Produksjonstilskudd, ø k e s  m e d 10 000 000

fra kr 318 000 000 til kr 328 000 000
339 Pengespill, lotterier og stiftelser

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 800 000
fra kr 78 857 000 til kr 78 057 000

352 Nedsatt funksjonsevne
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, r e d u s e -

r e s  m e d 330 000
fra kr 15 060 000 til kr 14 730 000

400 Justis- og beredskapsdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 7 300 000

fra kr 468 178 000 til kr 460 878 000
23 Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunn-

skapsinnhenting, kan overføres, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 30 280 000 til kr 31 280 000

70 Overføringer til private, ø k e s  m e d 1 300 000
fra kr 10 206 000 til kr 11 506 000

410 Domstolene
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 78 300 000

fra kr 2 540 629 000 til kr 2 618 929 000
21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 10 000 000

fra kr 71 935 000 til kr 81 935 000
22 Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overfø-

res, r e d u s e r e s  m e d 3 862 000
fra kr 6 735 000 til kr 2 873 000

430 Kriminalomsorgen
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 011 000

fra kr 4 559 896 000 til kr 4 558 885 000
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 156 663 000
fra kr 18 016 648 000 til kr 18 173 311 000

21 Spesielle driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 25 920 000
fra kr 139 507 000 til kr 113 587 000

22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan 
overføres, ø k e s  m e d 2 811 000
fra kr 9 189 000 til kr 12 000 000

25 Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten 
lovlig opphold, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 25 418 000
fra kr 128 533 000 til kr 103 115 000

70 Tilskudd, r e d u s e r e s  m e d 2 000 000
fra kr 72 383 000 til kr 70 383 000

444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 172 000 000

fra kr 890 983 000 til kr 1 062 983 000
445 Den høyere påtalemyndighet
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1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 250 000
fra kr 262 057 000 til kr 263 307 000

451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, ø k e s  m e d 61 517 000

fra kr 760 355 000 til kr 821 872 000
453 Sivil klareringsmyndighet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 400 000
fra kr 31 927 000 til kr 33 327 000

454 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 45 000 000

fra kr 690 652 000 til kr 735 652 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

r e d u s e r e s  m e d 441 769 000
fra kr 3 094 510 000 til kr 2 652 741 000

455 Redningstjenesten
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 100 000

fra kr 109 258 000 til kr 110 358 000
456 Nød- og beredskapskommunikasjon

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451 post 1, ø k e s  m e d 15 600 000
fra kr 128 755 000 til kr 144 355 000

21 Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, r e d u s e -
r e s  m e d 18 500 000
fra kr 366 017 000 til kr 347 517 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
ø k e s  m e d 103 000 000
fra kr 35 176 000 til kr 138 176 000

457 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 600 000

fra kr 316 418 000 til kr 314 818 000
460 Spesialenheten for politisaker

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 400 000
fra kr 47 451 000 til kr 48 851 000

466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 97 736 000

fra kr 1 183 838 000 til kr 1 086 102 000
467 Norsk Lovtidend

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 639 000
fra kr 4 340 000 til kr 4 979 000

469 Vergemålsordningen
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 10 200 000

fra kr 252 675 000 til kr 262 875 000
471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsve-

derlagsordning
73 Stortingets rettferdsvederlagsordning, r e d u s e r e s  m e d 3 000 000

fra kr 25 713 000 til kr 22 713 000
473 Statens sivilrettsforvaltning

70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 50 000 000
fra kr 300 000 000 til kr 350 000 000

475 Bobehandling
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 23 415 000
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fra kr 104 851 000 til kr 128 266 000
480 Svalbardbudsjettet

50 Tilskudd, ø k e s  m e d 6 000 000
fra kr 360 484 000 til kr 366 484 000

490 Utlendingsdirektoratet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 22 900 000

fra kr 1 034 196 000 til kr 1 011 296 000
21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, ø k e s  m e d 159 713 000

fra kr 520 513 000 til kr 680 226 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, r e d u s e r e s  

m e d 1 296 000
fra kr 14 896 000 til kr 13 600 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
r e d u s e r e s  m e d 12 000 000
fra kr 53 201 000 til kr 41 201 000

60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, ø k e s  m e d 45 372 000
fra kr 138 354 000 til kr 183 726 000

70 Stønader til beboere i asylmottak, ø k e s  m e d 27 681 000
fra kr 75 378 000 til kr 103 059 000

72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og 
reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, r e d u s e -
r e s  m e d 9 115 000
fra kr 72 069 000 til kr 62 954 000

73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, 
kan nyttes under kap. 291, post 60, ø k e s  m e d 9 149 000
fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000

75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overfø-
res, ø k e s  m e d 9 141 000
fra kr 11 337 000 til kr 20 478 000

491 Utlendingsnemnda
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, r e d u s e r e s  m e d 22 800 000

fra kr 293 582 000 til kr 270 782 000
21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes un-

der post 1, ø k e s  m e d 4 000 000
fra kr 6 370 000 til kr 10 370 000

500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 4 930 000

fra kr 408 001 000 til kr 403 071 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 

70, r e d u s e r e s  m e d 2 500 000
fra kr 82 388 000 til kr 79 888 000

23 Husleie for fellesareal m.m., r e d u s e r e s  m e d 2 800 000
fra kr 24 664 000 til kr 21 864 000

510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 12 500 000

fra kr 625 417 000 til kr 612 917 000
23 22. juli-senteret, r e d u s e r e s  m e d 700 000

fra kr 12 260 000 til kr 11 560 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

ø k e s  m e d 2 800 000
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fra kr 49 869 000 til kr 52 669 000
525 Fylkesmannsembetene

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 38 000 000
fra kr 1 888 042 000 til kr 1 850 042 000

530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, ø k e s  

m e d 230 000 000
fra kr 1 780 400 000 til kr 2 010 400 000

36 Kunstnerisk utsmykking, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d 9 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 10 000 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
ø k e s  m e d 62 000 000
fra kr 563 000 000 til kr 625 000 000

533 Eiendommer utenfor husleieordningen
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 450 000

fra kr 20 686 000 til kr 22 136 000
540 Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 3 370 000
fra kr 291 044 000 til kr 287 674 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 500 000
fra kr 24 436 000 til kr 24 936 000

541 IT-politikk
22 Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politik-

ken, kan overføres, kan nyttes under post 70, r e d u s e r e s  
m e d 500 000
fra kr 21 029 000 til kr 20 529 000

543 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 9 900 000

fra kr 224 600 000 til kr 214 700 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

ø k e s  m e d 6 000 000
fra kr 16 400 000 til kr 22 400 000

71 Bredbåndsutbygging, kan overføres, ø k e s  m e d 50 000 000
fra kr 199 750 000 til kr 249 750 000

545 Datatilsynet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 500 000

fra kr 57 672 000 til kr 56 172 000
553 Omstillingsdyktige regioner

63 Grenseregionale Interreg-program, kan nyttes under post 
60 og 65, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000
fra kr 52 736 000 til kr 47 736 000

560 Samiske formål
50 Samisk språk, kultur og samfunnsliv, ø k e s  m e d 13 000 000

fra kr 497 069 000 til kr 510 069 000
571 Rammetilskudd til kommuner

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 13 200 000
fra kr 33 639 000 til kr 20 439 000

60 Innbyggertilskudd, ø k e s  m e d 432 390 000
fra kr 131 519 299 000 til kr 131 951 689 000
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572 Rammetilskudd til fylkeskommuner
60 Innbyggertilskudd, ø k e s  m e d 63 000 000

fra kr 33 563 319 000 til kr 33 626 319 000
578 Valgdirektoratet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 7 000 000
fra kr 107 745 000 til kr 100 745 000

581 Bolig- og bomiljøtiltak
70 Bostøtte, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 22 800 000

fra kr 3 102 591 000 til kr 3 079 791 000
71 (Ny) Boligetablering i distriktene, bevilges med 10 000 000
75 Etablering og tilpasning av bolig, ø k e s  m e d 110 000 000

fra kr 481 574 000 til kr 591 574 000
76 Utleieboliger, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 252 162 000

fra kr 710 464 000 til kr 458 302 000
587 Direktoratet for byggkvalitet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 105 974 000 til kr 104 974 000

595 Statens kartverk
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45, r e d u s e r e s  

m e d 104 000 000
fra kr 899 021 000 til kr 795 021 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 
1 og 45, ø k e s  m e d 140 500 000
fra kr 217 920 000 til kr 358 420 000

600 Arbeids- og sosialdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 100 000

fra kr 215 613 000 til kr 213 513 000
601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21 Spesielle driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 700 000
fra kr 55 100 000 til kr 52 400 000

22 Kunnskapsutvikling IA-avtalen m.m., kan overføres, r e -
d u s e r e s  m e d 53 000 000
fra kr 81 000 000 til kr 28 000 000

50 Norges forskningsråd, r e d u s e r e s  m e d 8 400 000
fra kr 166 730 000 til kr 158 330 000

70 Tilskudd, r e d u s e r e s  m e d 11 000 000
fra kr 36 730 000 til kr 25 730 000

71 (Ny) Tilskudd til bransjeprogrammer i IA-avtalen m.m., 
bevilges med 53 000 000

605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 14 940 000

fra kr 11 681 785 000 til kr 11 696 725 000
22 Forsknings- og utredningsaktiviteter, r e d u s e r e s  m e d 2 700 000

fra kr 57 185 000 til kr 54 485 000
611 Pensjoner av statskassen

1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 1 500 000
fra kr 17 500 000 til kr 16 000 000

612 Tilskudd til Statens pensjonskasse
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 717 000 000

fra kr 4 253 000 000 til kr 4 970 000 000
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22 Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 200 000 000
fra kr -1 849 000 000 til kr -1 649 000 000

70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, over-
slagsbevilgning, ø k e s  m e d 15 000 000
fra kr 161 000 000 til kr 176 000 000

613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, over-

slagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 24 000 000 til kr 23 000 000

614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 27 000 000 til kr 32 000 000
90 Utlån, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 4 200 000 000

fra kr 5 900 000 000 til kr 10 100 000 000
634 Arbeidsmarkedstiltak

76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000
fra kr 7 110 545 000 til kr 7 095 545 000

77 Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, ø k e s  m e d 21 800 000
fra kr 1 503 905 000 til kr 1 525 705 000

640 Arbeidstilsynet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 13 400 000

fra kr 684 500 000 til kr 697 900 000
642 Petroleumstilsynet

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, ø k e s  m e d 1 300 000
fra kr 284 500 000 til kr 285 800 000

660 Krigspensjon
70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  

m e d 1 000 000
fra kr 59 000 000 til kr 58 000 000

71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 159 000 000 til kr 160 000 000

664 Pensjonstrygden for sjømenn
70 Tilskudd, ø k e s  m e d 2 000 000

fra kr 37 000 000 til kr 39 000 000
666 Avtalefestet pensjon (AFP)

70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
fra kr 2 490 000 000 til kr 2 480 000 000

667 Supplerende stønad til personer over 67 år
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000

fra kr 345 000 000 til kr 330 000 000
700 Helse- og omsorgsdepartementet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 8 500 000
fra kr 240 961 000 til kr 232 461 000

701 E-helse, helseregistre mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 7 500 000

fra kr 468 181 000 til kr 475 681 000
70 Norsk Helsenett SF, r e d u s e r e s  m e d 1 400 000

fra kr 140 526 000 til kr 139 126 000
704 Helsearkivet

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 3 000 000
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fra kr 46 000 000 til kr 49 000 000
709 Pasient- og brukerombud

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 000 000
fra kr 74 021 000 til kr 72 021 000

710 Vaksiner mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 12 200 000

fra kr 336 375 000 til kr 348 575 000
714 Folkehelse

60 Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, 
r e d u s e r e s  m e d 2 600 000
fra kr 93 013 000 til kr 90 413 000

732 Regionale helseforetak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 2 500 000

fra kr 59 710 000 til kr 57 210 000
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 

72, 73, 74 og 75, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 874 059 000 til kr 894 059 000

72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, ø k e s  
m e d 647 000 000
fra kr 53 571 938 000 til kr 54 218 938 000

73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, ø k e s  
m e d 227 000 000
fra kr 18 781 421 000 til kr 19 008 421 000

74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, 
ø k e s  m e d 172 000 000
fra kr 14 270 445 000 til kr 14 442 445 000

75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, ø k e s  
m e d 154 000 000
fra kr 12 726 632 000 til kr 12 880 632 000

76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, ø k e s  
m e d 2 500 000
fra kr 37 843 728 000 til kr 37 846 228 000

77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbe-
vilgning, r e d u s e r e s  m e d 111 500 000
fra kr 3 119 112 000 til kr 3 007 612 000

86 Driftskreditter, r e d u s e r e s  m e d 1 200 000 000
fra kr 3 359 000 000 til kr 2 159 000 000

740 Helsedirektoratet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 500 000

fra kr 1 212 918 000 til kr 1 218 418 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 30 421 000 til kr 35 421 000
70 Helsetjenester i annet EØS-land, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000

fra kr 50 305 000 til kr 40 305 000
744 Direktoratet for e-helse

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 18 800 000
fra kr 213 594 000 til kr 232 394 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 150 992 000 til kr 170 992 000

745 Folkehelseinstituttet
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1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 600 000
fra kr 1 044 831 000 til kr 1 045 431 000

746 Statens legemiddelverk
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 083 000

fra kr 288 252 000 til kr 293 335 000
747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 250 000
fra kr 94 236 000 til kr 99 486 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 3 200 000
fra kr 18 432 000 til kr 15 232 000

748 Statens helsetilsyn
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 5 500 000

fra kr 159 164 000 til kr 153 664 000
761 Omsorgstjeneste

61 Vertskommuner, ø k e s  m e d 24 000 000
fra kr 934 778 000 til kr 958 778 000

62 Dagaktivitetstilbud, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000
fra kr 347 998 000 til kr 332 998 000

63 Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan 
nyttes under post 69, ø k e s  m e d 39 825 000
fra kr 4 213 357 000 til kr 4 253 182 000

65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, 
overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 136 790 000
fra kr 1 482 840 000 til kr 1 346 050 000

69 Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres, ø k e s  
m e d 39 200 000
fra kr 65 400 000 til kr 104 600 000

73 Særlige omsorgsbehov, ø k e s  m e d 30 000 000
fra kr 24 375 000 til kr 54 375 000

762 Primærhelsetjeneste
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, r e d u s e -

r e s  m e d 6 400 000
fra kr 121 688 000 til kr 115 288 000

61 Fengselshelsetjeneste, ø k e s  m e d 283 000
fra kr 178 866 000 til kr 179 149 000

765 Psykisk helse og rusarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 

72, ø k e s  m e d 10 600 000
fra kr 108 523 000 til kr 119 123 000

75 Vold og traumatisk stress, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d 3 600 000
fra kr 220 039 000 til kr 216 439 000

769 Utredningsvirksomhet mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, r e d u s e -

r e s  m e d 1 500 000
fra kr 14 971 000 til kr 13 471 000

800 Barne- og familiedepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 3 200 000

fra kr 149 257 000 til kr 146 057 000
844 Kontantstøtte
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70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 190 890 000
fra kr 1 800 890 000 til kr 1 610 000 000

845 Barnetrygd
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 82 000 000

fra kr 15 872 000 000 til kr 15 790 000 000
846 Familie- og oppveksttiltak

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 
61 og post 71, ø k e s  m e d 5 400 000
fra kr 12 650 000 til kr 18 050 000

50 Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21, r e d u s e -
r e s  m e d 500 000
fra kr 3 218 000 til kr 2 718 000

61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyt-
tes under post 71, r e d u s e r e s  m e d 4 500 000
fra kr 311 985 000 til kr 307 485 000

847 EUs ungdomsprogram
1 Driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000

fra kr 8 431 000 til kr 7 431 000
853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000
fra kr 230 440 000 til kr 225 440 000

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, ø k e s  

m e d 14 900 000
fra kr 72 371 000 til kr 87 271 000

50 Forskning og utvikling, r e d u s e r e s  m e d 4 000 000
fra kr 17 631 000 til kr 13 631 000

61 Utvikling i kommunene, r e d u s e r e s  m e d 2 000 000
fra kr 50 671 000 til kr 48 671 000

71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 
21, ø k e s  m e d 4 100 000
fra kr 36 058 000 til kr 40 158 000

855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, ø k e s  

m e d 265 400 000
fra kr 3 841 242 000 til kr 4 106 642 000

22 Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 
1, ø k e s  m e d 44 900 000
fra kr 2 623 089 000 til kr 2 667 989 000

60 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan 
nyttes under post 1, r e d u s e r e s  m e d 64 000 000
fra kr 426 801 000 til kr 362 801 000

856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asyl-
søkere

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000
fra kr 156 429 000 til kr 141 429 000

858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855, post 1, r e d u s e -

r e s  m e d 9 000 000
fra kr 280 076 000 til kr 271 076 000
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860 Forbrukerrådet
50 Basisbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 2 000 000

fra kr 134 924 000 til kr 132 924 000
865 Forbrukerpolitiske tiltak

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 
50, r e d u s e r e s  m e d 180 000
fra kr 2 244 000 til kr 2 064 000

70 Tilskudd, kan nyttes under post 21, ø k e s  m e d 280 000
fra kr 1 453 000 til kr 1 733 000

79 EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres, 
r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 6 312 000 til kr 5 312 000

867 Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 200 000

fra kr 14 122 000 til kr 13 922 000
868 Forbrukertilsynet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 100 000
fra kr 33 485 000 til kr 33 585 000

882 Kirkebygg og gravplasser
61 (Ny) Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan 

overføres, bevilges med 20 000 000
900 Nærings- og fiskeridepartementet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 6 400 000
fra kr 429 746 000 til kr 423 346 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 7 800 000
fra kr 61 927 000 til kr 54 127 000

22 Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan 
overføres, kan nyttes under kap. 929, post 51, ø k e s  m e d 27 900 000
fra kr 70 000 000 til kr 97 900 000

75 Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, r e d u s e -
r e s  m e d 1 500 000
fra kr 8 045 000 til kr 6 545 000

902 Justervesenet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 600 000

fra kr 120 725 000 til kr 120 125 000
904 Brønnøysundregistrene

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 328 430 000 til kr 348 430 000

909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, 

ø k e s  m e d 36 700 000
fra kr 1 785 000 000 til kr 1 821 700 000

910 Sjøfartsdirektoratet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 100 000

fra kr 420 750 000 til kr 418 650 000
911 Konkurransetilsynet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 500 000
fra kr 110 450 000 til kr 111 950 000

912 Klagenemndssekretariatet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 194 000
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fra kr 19 550 000 til kr 20 744 000
22 Konkurranseklagenemnda, ø k e s  m e d 5 800 000

fra kr 2 457 000 til kr 8 257 000
915 Regelrådet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 3 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 8 000 000

917 Fiskeridirektoratet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 3 750 000

fra kr 404 350 000 til kr 408 100 000
22 Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, ø k e s  

m e d 19 765 000
fra kr 70 966 000 til kr 90 731 000

919 Diverse fiskeriformål
60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ø k e s  m e d 25 146 000

fra kr 519 000 000 til kr 544 146 000
76 Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, r e d u s e r e s  

m e d 7 000 000
fra kr 15 000 000 til kr 8 000 000

922 Romvirksomhet
70 Kontingent i European Space Agency (ESA), ø k e s  m e d 4 300 000

fra kr 215 375 000 til kr 219 675 000
71 Internasjonal romvirksomhet, ø k e s  m e d 6 700 000

fra kr 465 250 000 til kr 471 950 000
73 EUs romprogrammer, r e d u s e r e s  m e d 124 630 000

fra kr 487 300 000 til kr 362 670 000
95 Egenkapital Space Norway AS, ø k e s  m e d 60 000 000

fra kr 378 500 000 til kr 438 500 000
923 Havforskningsinstituttet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 4 000 000
fra kr 644 800 000 til kr 640 800 000

22 Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, ø k e s  
m e d 20 000 000
fra kr 150 530 000 til kr 170 530 000

924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
70 Tilskudd, r e d u s e r e s  m e d 9 930 000

fra kr 16 000 000 til kr 6 070 000
926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 4 000 000
fra kr 184 450 000 til kr 188 450 000

929 Institutt for energiteknikk
22 Sikring av atomanlegg, kan overføres, ø k e s  m e d 20 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 60 000 000
51 Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes un-

der kap. 900, post 22, ø k e s  m e d 114 000 000
fra kr 147 000 000 til kr 261 000 000

935 Patentstyret
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 4 500 000

fra kr 258 400 000 til kr 262 900 000
950 Forvaltning av statlig eierskap
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51 (Ny) Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani AS, bevilges med 43 000 000

52 Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, ø k e s  m e d 35 000 000
fra kr 140 000 000 til kr 175 000 000

71 (Ny) Tilskudd til avskriving av egenkapital Electronic 
Chart Centre AS, bevilges med 20 000 000

90 Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, ø k e s  
m e d 65 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 325 000 000

1100 Landbruks- og matdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 800 000

fra kr 161 414 000 til kr 160 614 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære for-

valtningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, 
r e d u s e r e s  m e d 2 600 000
fra kr 2 720 000 til kr 120 000

49 (Ny) Kjøp av fast eiendom, bevilges med 2 600 000
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, 
Veterinærinstituttet, ø k e s  m e d 40 000 000
fra kr 97 976 000 til kr 137 976 000

1137 Forskning og innovasjon
70 Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 3 500 000 til kr 6 500 000
1142 Landbruksdirektoratet

77 (Ny) Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyr-
hold, kan overføres, bevilges med 20 000 000

1143 Matberedskap
70 (Ny) Kornlagring, bevilges med 10 000 000

1148 Naturskade – erstatninger
71 Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning, ø k e s  

m e d 22 400 000
fra kr 152 600 000 til kr 175 000 000

1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, ø k e s  

m e d 525 000 000
fra kr 43 000 000 til kr 568 000 000

1300 Samferdselsdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 900 000

fra kr 185 911 000 til kr 183 011 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner, r e d u s e r e s  

m e d 6 100 000
fra kr 27 500 000 til kr 21 400 000

71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv., ø k e s  m e d 2 500 000
fra kr 69 000 000 til kr 71 500 000

1310 Flytransport
70 Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, ø k e s  m e d 20 000 000

fra kr 717 400 000 til kr 737 400 000
1313 Luftfartstilsynet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
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fra kr 229 900 000 til kr 228 900 000
1320 Statens vegvesen

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 269 300 000
fra kr 4 334 900 000 til kr 4 604 200 000

22 Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes 
under post 29 og post 30, r e d u s e r e s  m e d 356 500 000
fra kr 6 631 800 000 til kr 6 275 300 000

28 Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d 110 000 000
fra kr 2 179 500 000 til kr 2 069 500 000

30 Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 
22, post 29 og post 31, ø k e s  m e d 730 000 000
fra kr 12 555 200 000 til kr 13 285 200 000

73 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområ-
dene, ø k e s  m e d 200 000 000
fra kr 531 400 000 til kr 731 400 000

1352 Jernbanedirektoratet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 114 700 000

fra kr 468 500 000 til kr 353 800 000
71 Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan 

overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74, ø k e s  
m e d 263 500 000
fra kr 8 423 500 000 til kr 8 687 000 000

72 Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investerin-
ger, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73, r e -
d u s e r e s  m e d 511 000 000
fra kr 2 153 000 000 til kr 1 642 000 000

73 Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overfø-
res, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74, ø k e s  m e d 101 000 000
fra kr 9 988 700 000 til kr 10 089 700 000

75 (Ny) Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane, bevil-
ges med 120 000 000

1360 Kystverket
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, r e d u s e r e s  m e d 4 300 000

fra kr 1 715 100 000 til kr 1 710 800 000
30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, ø k e s  

m e d 58 000 000
fra kr 378 500 000 til kr 436 500 000

34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, 
r e d u s e r e s  m e d 25 200 000
fra kr 25 200 000 til kr 0

72 Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres, 
r e d u s e r e s  m e d 77 400 000
fra kr 77 400 000 til kr 0

1380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 200 000

1400 Klima- og miljødepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 7 200 000

fra kr 291 084 000 til kr 283 884 000
71 Internasjonale organisasjoner, r e d u s e r e s  m e d 200 000
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fra kr 88 053 000 til kr 87 853 000
1410 Kunnskap om klima og miljø

21 Miljøovervåking, r e d u s e r e s  m e d 2 500 000
fra kr 277 297 000 til kr 274 797 000

1412 Meteorologiformål
50 Meteorologisk institutt, ø k e s  m e d 12 900 000

fra kr 313 882 000 til kr 326 782 000
70 Internasjonale samarbeidsprosjekt, r e d u s e r e s  m e d 29 898 000

fra kr 172 566 000 til kr 142 668 000
1420 Miljødirektoratet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 112 000
fra kr 694 287 000 til kr 694 399 000

35 Statlige erverv, skogvern, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 30 000 000
fra kr 444 612 000 til kr 414 612 000

61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, 
r e d u s e r e s  m e d 108 330 000
fra kr 208 230 000 til kr 99 900 000

63 Returordning for kasserte fritidsbåter, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000

75 Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritids-
båter, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 85 992 000
fra kr 640 992 000 til kr 555 000 000

76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 26 536 000
fra kr 137 464 000 til kr 164 000 000

78 Friluftsformål, kan overføres, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 179 891 000 til kr 184 891 000

81 Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes un-
der post 21, ø k e s  m e d 300 000
fra kr 67 011 000 til kr 67 311 000

85 Naturinformasjonssentre, kan overføres, ø k e s  m e d 2 500 000
fra kr 69 031 000 til kr 71 531 000

1428 Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og 
klimateknologi

50 Overføring til Klima- og energifondet, ø k e s  m e d 50 000 000
fra kr 3 164 450 000 til kr 3 214 450 000

1429 Riksantikvaren
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 067 000

fra kr 148 540 000 til kr 146 473 000
21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 37 719 000 til kr 40 719 000
22 Bevaringsoppgaver, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 3 000 000

fra kr 24 708 000 til kr 21 708 000
73 Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og 

brannsikring, kan overføres, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 57 575 000 til kr 58 575 000

1471 Norsk Polarinstitutt
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 248 000

fra kr 242 376 000 til kr 240 128 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 1 786 000

fra kr 77 243 000 til kr 75 457 000
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1473 Kings Bay AS
70 Tilskudd, ø k e s  m e d 1 989 000

fra kr 30 270 000 til kr 32 259 000
1481 Klimakvoter

22 Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d 25 000 000
fra kr 175 000 000 til kr 150 000 000

1600 Finansdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 6 900 000

fra kr 390 800 000 til kr 383 900 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 6 330 000

fra kr 90 900 000 til kr 84 570 000
1605 Direktoratet for økonomistyring

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 37 400 000
fra kr 507 200 000 til kr 544 600 000

1610 Tolletaten
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 22 400 000

fra kr 1 522 600 000 til kr 1 545 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

ø k e s  m e d 12 200 000
fra kr 90 200 000 til kr 102 400 000

1618 Skatteetaten
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 4 283 000

fra kr 6 062 100 000 til kr 6 057 817 000
21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 10 000 000

fra kr 205 900 000 til kr 215 900 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 58 000 000

fra kr 472 800 000 til kr 414 800 000
23 Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, ø k e s  m e d 3 800 000

fra kr 88 100 000 til kr 91 900 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

r e d u s e r e s  m e d 7 000 000
fra kr 115 000 000 til kr 108 000 000

70 Tilskudd, ø k e s  m e d 1 500 000
fra kr 3 500 000 til kr 5 000 000

1620 Statistisk sentralbyrå
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 400 000

fra kr 593 300 000 til kr 595 700 000
1632 Kompensasjon for merverdiavgift

61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbe-
vilgning, ø k e s  m e d 800 000 000
fra kr 24 600 000 000 til kr 25 400 000 000

1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 200 000 000

fra kr 6 600 000 000 til kr 6 800 000 000
1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning

98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, 
r e d u s e r e s  m e d 12 414 000 000
fra kr 76 515 000 000 til kr 64 101 000 000

1700 Forsvarsdepartementet
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1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 23 422 000
fra kr 819 030 000 til kr 842 452 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning, 
r e d u s e r e s  m e d 48 779 000
fra kr 128 779 000 til kr 80 000 000

71 Overføringer til andre, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 4 000 000
fra kr 66 346 000 til kr 62 346 000

74 (Ny) Overføring til aksjeselskap, kan overføres, bevilges 
med 172 000 000

1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1 Driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 8 300 000

fra kr 4 171 164 000 til kr 4 179 464 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 

1761, post 47, r e d u s e r e s  m e d 100 000 000
fra kr 2 546 032 000 til kr 2 446 032 000

1720 Felleskapasiteter i Forsvaret
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 310 879 000

fra kr 9 217 413 000 til kr 9 528 292 000
1731 Hæren

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 284 173 000
fra kr 5 566 035 000 til kr 5 850 208 000

1732 Sjøforsvaret
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 604 346 000

fra kr 4 389 630 000 til kr 4 993 976 000
1733 Luftforsvaret

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 222 975 000
fra kr 5 292 845 000 til kr 5 515 820 000

1734 Heimevernet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 9 167 000

fra kr 1 394 798 000 til kr 1 403 965 000
1735 Etterretningstjenesten

21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 17 807 000
fra kr 2 005 584 000 til kr 2 023 391 000

1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, r e d u -

s e r e s  m e d 61 434 000
fra kr 1 629 765 000 til kr 1 568 331 000

44 Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, 
kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 26 200 000
fra kr 83 185 000 til kr 56 985 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
kan nyttes under kap. 1761, post 45, ø k e s  m e d 33 431 000
fra kr 8 952 590 000 til kr 8 986 021 000

48 Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan 
overføres, r e d u s e r e s  m e d 152 889 000
fra kr 205 000 000 til kr 52 111 000

1761 Nye kampfly med baseløsning
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 

1710, post 47, ø k e s  m e d 100 000 000
fra kr 1 176 449 000 til kr 1 276 449 000
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1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 81 170 000

fra kr 1 157 875 000 til kr 1 076 705 000
1791 Redningshelikoptertjenesten

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 44 639 000
fra kr 866 848 000 til kr 911 487 000

1792 Norske styrker i utlandet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 599 000

fra kr 990 316 000 til kr 992 915 000
1800 Olje- og energidepartementet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 3 700 000
fra kr 187 346 000 til kr 183 646 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 
72, r e d u s e r e s  m e d 2 500 000
fra kr 26 500 000 til kr 24 000 000

70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., r e d u s e -
r e s  m e d 5 300 000
fra kr 10 000 000 til kr 4 700 000

1810 Oljedirektoratet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 3 000 000

fra kr 304 000 000 til kr 301 000 000
1815 Petoro AS

70 Administrasjon, r e d u s e r e s  m e d 3 000 000
fra kr 358 700 000 til kr 355 700 000

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000

fra kr 566 000 000 til kr 561 000 000
26 Driftsutgifter, Reguleringsmyndigheten for energi, r e d u -

s e r e s  m e d 21 200 000
fra kr 56 500 000 til kr 35 300 000

73 (Ny) Tilskudd til utjevning av nettleie, bevilges med 50 000 000
1830 Forskning og næringsutvikling

70 Tilskudd til Nordisk Energiforskning, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 10 000 000

1840 CO2-håndtering
72 Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under 

post 70, ø k e s  m e d 150 000 000
fra kr 149 000 000 til kr 299 000 000

2309 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 375 000 000

fra kr 4 266 600 000 til kr 3 891 600 000
2410 Statens lånekasse for utdanning

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 392 941 000 til kr 412 941 000

50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, 
ø k e s  m e d 73 867 000
fra kr 7 170 151 000 til kr 7 244 018 000

70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 435 443 000
fra kr 2 983 362 000 til kr 3 418 805 000

71 Andre stipend, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 29 740 000
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fra kr 742 493 000 til kr 712 753 000
72 Rentestøtte, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 25 610 000

fra kr 1 255 776 000 til kr 1 281 386 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 135 088 000

fra kr 602 006 000 til kr 737 094 000
74 Tap på utlån, ø k e s  m e d 1 300 000

fra kr 386 200 000 til kr 387 500 000
90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 10 621 000

fra kr 28 594 604 000 til kr 28 605 225 000
2412 Husbanken

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 354 910 000 til kr 356 910 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 38 844 000 til kr 40 844 000

90 Nye lån, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 1 410 000 000
fra kr 14 330 000 000 til kr 15 740 000 000

2421 Innovasjon Norge
80 (Ny) Næringstiltak på Svalbard, bevilges med 3 200 000

2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petrole-
umsvirksomheten

30 Investeringer, ø k e s  m e d 2 000 000 000
fra kr 27 000 000 000 til kr 29 000 000 000

2445 Statsbygg
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter -5 177 400 000
2 Driftsutgifter 2 150 483 000
3 Avskrivninger 1 442 800 000
4 Renter av statens kapital 93 000 000
5 Til investeringsformål 1 242 976 000
6 Til reguleringsfondet -113 000 000
Sum: -361 141 000

30 Prosjektering av bygg, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 22 000 000
fra kr 648 401 000 til kr 626 401 000

31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, 
ø k e s  m e d 45 000 000
fra kr 76 800 000 til kr 121 800 000

33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, 
ø k e s  m e d 200 000 000
fra kr 2 237 450 000 til kr 2 437 450 000

34 Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan 
overføres, ø k e s  m e d 100 000 000
fra kr 713 000 000 til kr 813 000 000

2470 Statens pensjonskasse
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -652 695 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 448 822 000
3 Avskrivninger 130 606 000
4 Renter av statens kapital 207 000
5 Til investeringsformål 55 645 000

Kap. Post Formål Kroner



2019 558521. jun. – Voteringer

Sum: -17 415 000
2530 Foreldrepenger

70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, r e d u s e -
r e s  m e d 694 000 000
fra kr 19 174 000 000 til kr 18 480 000 000

71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilg-
ning, r e d u s e r e s  m e d 67 000 000
fra kr 927 000 000 til kr 860 000 000

72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, r e -
d u s e r e s  m e d 5 000 000
fra kr 485 000 000 til kr 480 000 000

73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, r e d u -
s e r e s  m e d 7 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 56 000 000

2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 1 053 000 000

fra kr 10 253 000 000 til kr 9 200 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbe-
vilgning, r e d u s e r e s  m e d 45 000 000
fra kr 890 000 000 til kr 845 000 000

2620 Stønad til enslig mor eller far
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 230 000 000

fra kr 1 940 000 000 til kr 1 710 000 000
72 Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, over-

slagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 23 000 000
fra kr 170 000 000 til kr 147 000 000

73 Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbe-
vilgning, r e d u s e r e s  m e d 19 700 000
fra kr 91 700 000 til kr 72 000 000

76 Bidragsforskott, ø k e s  m e d 15 800 000
fra kr 704 200 000 til kr 720 000 000

2650 Sykepenger
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, 

ø k e s  m e d 110 000 000
fra kr 37 190 000 000 til kr 37 300 000 000

71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, r e d u -
s e r e s  m e d 100 000 000
fra kr 1 480 000 000 til kr 1 380 000 000

72 Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbe-
vilgning, r e d u s e r e s  m e d 53 500 000
fra kr 1 000 000 000 til kr 946 500 000

75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, ø k e s  
m e d 20 000 000
fra kr 2 080 000 000 til kr 2 100 000 000

2651 Arbeidsavklaringspenger
70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, r e d u s e -

r e s  m e d 2 240 000 000
fra kr 31 670 000 000 til kr 29 430 000 000

71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 47 600 000
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fra kr 229 600 000 til kr 182 000 000
72 Legeerklæringer, r e d u s e r e s  m e d 35 000 000

fra kr 425 000 000 til kr 390 000 000
2655 Uførhet

70 Uføretrygd, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 1 540 000 000
fra kr 92 950 000 000 til kr 94 490 000 000

75 Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, r e -
d u s e r e s  m e d 16 000 000
fra kr 86 000 000 til kr 70 000 000

76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, r e -
d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 41 000 000 til kr 40 000 000

2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
70 Grunnstønad, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 21 600 000

fra kr 1 761 600 000 til kr 1 740 000 000
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 25 300 000

fra kr 1 514 700 000 til kr 1 540 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, r e d u s e -

r e s  m e d 4 000 000
fra kr 130 000 000 til kr 126 000 000

74 Tilskudd til biler, r e d u s e r e s  m e d 111 900 000
fra kr 846 900 000 til kr 735 000 000

75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, r e d u s e r e s  
m e d 29 600 000
fra kr 3 369 600 000 til kr 3 340 000 000

77 Ortopediske hjelpemidler, r e d u s e r e s  m e d 67 300 000
fra kr 1 637 300 000 til kr 1 570 000 000

78 Høreapparater, r e d u s e r e s  m e d 27 670 000
fra kr 737 670 000 til kr 710 000 000

79 Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, ø k e s  
m e d 15 000 000
fra kr 50 450 000 til kr 65 450 000

2670 Alderdom
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 170 000 000

fra kr 75 740 000 000 til kr 75 570 000 000
72 Inntektspensjon, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 10 000 000

fra kr 2 730 000 000 til kr 2 740 000 000
73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, ø k e s  

m e d 22 000 000
fra kr 6 158 000 000 til kr 6 180 000 000

2680 Etterlatte
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 805 000 000 til kr 810 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 2 000 000

fra kr 85 000 000 til kr 83 000 000
2686 Stønad ved gravferd

70 Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 9 000 000
fra kr 196 000 000 til kr 205 000 000

2711 Spesialisthelsetjeneste mv.
70 Spesialisthjelp, ø k e s  m e d 5 000 000
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fra kr 2 135 000 000 til kr 2 140 000 000
71 Psykologhjelp, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000

fra kr 323 000 000 til kr 313 000 000
72 Tannbehandling, r e d u s e r e s  m e d 118 320 000

fra kr 2 318 320 000 til kr 2 200 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt, ø k e s  m e d 26 000 000

fra kr 1 024 000 000 til kr 1 050 000 000
2751 Legemidler mv.

70 Legemidler, ø k e s  m e d 79 200 000
fra kr 9 310 800 000 til kr 9 390 000 000

71 Legeerklæringer, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 7 000 000 til kr 8 000 000

72 Medisinsk forbruksmateriell, r e d u s e r e s  m e d 32 100 000
fra kr 2 042 100 000 til kr 2 010 000 000

2752 Refusjon av egenbetaling
70 Egenandelstak 1, r e d u s e r e s  m e d 44 200 000

fra kr 5 214 200 000 til kr 5 170 000 000
71 Egenandelstak 2, r e d u s e r e s  m e d 19 000 000

fra kr 1 014 000 000 til kr 995 000 000
2755 Helsetjenester i kommunene mv.

62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 
71, ø k e s  m e d 16 000 000
fra kr 413 000 000 til kr 429 000 000

70 Allmennlegehjelp, r e d u s e r e s  m e d 124 600 000
fra kr 5 274 600 000 til kr 5 150 000 000

71 Fysioterapi, kan nyttes under post 62, ø k e s  m e d 45 000 000
fra kr 1 180 000 000 til kr 1 225 000 000

72 Jordmorhjelp, ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 61 000 000 til kr 63 000 000

73 Kiropraktorbehandling, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 174 000 000 til kr 179 000 000

75 Logopedisk og ortoptisk behandling, ø k e s  m e d 4 000 000
fra kr 164 000 000 til kr 168 000 000

2756 Andre helsetjenester
70 Helsetjenester i annet EØS-land, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000
71 Helsetjenester i utlandet mv., r e d u s e r e s  m e d 90 000 000

fra kr 490 000 000 til kr 400 000 000
72 Helsetjenester til utenlandsboende mv., r e d u s e r e s  

m e d 20 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 220 000 000

2790 Andre helsetiltak
70 Bidrag, r e d u s e r e s  m e d 4 900 000

fra kr 254 900 000 til kr 250 000 000
3225 Tiltak i grunnopplæringen

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, ø k e s  m e d 7 231 000
fra kr 19 734 000 til kr 26 965 000

3288 Internasjonale samarbeidstiltak
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, r e d u s e r e s  m e d 587 000

fra kr 5 698 000 til kr 5 111 000
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3292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne inn-
vandrere

1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, ø k e s  
m e d 1 800 000
fra kr 24 185 000 til kr 25 985 000

3400 Justis- og beredskapsdepartementet
2 (Ny) Refusjon av ODA-godkjente utgifter, bevilges med 1 000 000

3410 Domstolene
4 Vernesaker jordskiftedomstolene, r e d u s e r e s  m e d 3 043 000

fra kr 5 916 000 til kr 2 873 000
3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

2 Refusjoner mv., r e d u s e r e s  m e d 19 400 000
fra kr 280 624 000 til kr 261 224 000

6 Gebyr - utlendingssaker, r e d u s e r e s  m e d 14 770 000
fra kr 282 259 000 til kr 267 489 000

8 Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, ø k e s  m e d 4 700 000
fra kr 21 258 000 til kr 25 958 000

3456 Nød- og beredskapskommunikasjon
1 Abonnementsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 1 600 000

fra kr 347 305 000 til kr 345 705 000
4 Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

ø k e s  m e d 95 000 000
fra kr 9 623 000 til kr 104 623 000

3490 Utlendingsdirektoratet
1 Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-

godkjente utgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 084 000
fra kr 1 845 000 til kr 761 000

3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-god-
kjente utgifter, ø k e s  m e d 10 371 000
fra kr 13 255 000 til kr 23 626 000

4 Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, ø k e s  m e d 101 247 000
fra kr 279 091 000 til kr 380 338 000

5 Refusjonsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 1 899 000
fra kr 8 862 000 til kr 6 963 000

6 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-god-
kjente utgifter, ø k e s  m e d 9 149 000
fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000

7 Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter, r e d u s e r e s  
m e d 1 678 000
fra kr 14 604 000 til kr 12 926 000

8 Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjem-
landet, ODA-godkjente utgifter, r e d u s e r e s  m e d 15 792 000
fra kr 55 128 000 til kr 39 336 000

3595 Statens kartverk
2 Salg og abonnement m.m., ø k e s  m e d 9 200 000

fra kr 134 668 000 til kr 143 868 000
3605 Arbeids- og velferdsetaten

1 Administrasjonsvederlag, ø k e s  m e d 1 140 000
fra kr 9 260 000 til kr 10 400 000
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6 Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, r e d u s e r e s  
m e d 2 300 000
fra kr 27 600 000 til kr 25 300 000

3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1 Gebyrinntekter, lån, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000
90 Tilbakebetaling av lån, ø k e s  m e d 200 000 000

fra kr 10 900 000 000 til kr 11 100 000 000
3635 Ventelønn mv.

1 Refusjon statlig virksomhet mv., ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000

3704 Helsearkivet
2 (Ny) Diverse inntekter, bevilges med 3 000 000

3740 Helsedirektoratet
5 Helsetjenester til utenlandsboende mv., ø k e s  m e d 12 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 75 000 000
3747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

2 Diverse inntekter, r e d u s e r e s  m e d 2 900 000
fra kr 19 831 000 til kr 16 931 000

4 Gebyrinntekter, ø k e s  m e d 2 350 000
fra kr 9 151 000 til kr 11 501 000

3855 Statlig forvaltning av barnevernet
60 Kommunale egenandeler, ø k e s  m e d 50 000 000

fra kr 1 437 256 000 til kr 1 487 256 000
3906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren 

for Svalbard
86 (Ny) Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, bevilges med 1 000 000

3912 Klagenemndssekretariatet
2 Refusjoner og andre inntekter, ø k e s  m e d 194 000

fra kr 206 000 til kr 400 000
87 Overtredelsesgebyr, ø k e s  m e d 4 140 000

fra kr 100 000 til kr 4 240 000
3917 Fiskeridirektoratet

1 Refusjoner og diverse inntekter, ø k e s  m e d 5 747 000
fra kr 103 000 til kr 5 850 000

3935 Patentstyret
4 (Ny) Ymse inntekter, bevilges med 4 500 000

3940 Internasjonaliseringstiltak
70 (Ny) Tilbakeføring fra Baltiske investeringsprogram, be-

vilges med 6 700 000
3950 Forvaltning av statlig eierskap

91 (Ny) Avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre 
AS, bevilges med 20 000 000

4352 Jernbanedirektoratet
1 Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og Norsk jernbane-

museum, r e d u s e r e s  m e d 96 200 000
fra kr 98 600 000 til kr 2 400 000

4481 Salg av klimakvoter
1 Salgsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 2 565 000 000

fra kr 7 181 722 000 til kr 4 616 722 000
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4605 Direktoratet for økonomistyring
1 Økonomitjenester, ø k e s  m e d 50 000 000

fra kr 51 600 000 til kr 101 600 000
4610 Tolletaten

4 Diverse refusjoner, ø k e s  m e d 5 700 000
fra kr 1 100 000 til kr 6 800 000

4618 Skatteetaten
86 Bøter, inndragninger mv., r e d u s e r e s  m e d 50 000 000

fra kr 1 430 000 000 til kr 1 380 000 000
88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, r e d u s e r e s  

m e d 37 600 000
fra kr 262 600 000 til kr 225 000 000

4620 Statistisk sentralbyrå
85 Tvangsmulkt, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
4700 Forsvarsdepartementet

1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 14 420 000
fra kr 25 745 000 til kr 40 165 000

4720 Felleskapasiteter i Forsvaret
1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 705 772 000

fra kr 517 737 000 til kr 1 223 509 000
4731 Hæren

1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 7 326 000
fra kr 91 984 000 til kr 99 310 000

4734 Heimevernet
1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 13 515 000

fra kr 5 766 000 til kr 19 281 000
4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1 Driftsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 2 908 000
fra kr 33 090 000 til kr 30 182 000

45 (Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, 
bevilges med 34 460 000

48 Fellesfinansierte investeringer, inntekter, r e d u s e r e s  
m e d 150 600 000
fra kr 205 036 000 til kr 54 436 000

4791 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 45 000 000

fra kr 774 747 000 til kr 819 747 000
4800 Olje- og energidepartementet

2 (Ny) Ymse inntekter, bevilges med 1 300 000
5310 Statens lånekasse for utdanning

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, ø k e s  m e d 2 570 000
fra kr 18 530 000 til kr 21 100 000

29 Termingebyr, r e d u s e r e s  m e d 6 700 000
fra kr 16 892 000 til kr 10 192 000

89 Purregebyrer, ø k e s  m e d 5 024 000
fra kr 105 016 000 til kr 110 040 000

90 Redusert lån og rentegjeld, ø k e s  m e d 253 759 000
fra kr 10 776 474 000 til kr 11 030 233 000

93 Omgjøring av utdanningslån til stipend, ø k e s  m e d 48 097 000
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fra kr 6 999 551 000 til kr 7 047 648 000
5325 Innovasjon Norge

50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, 
ø k e s  m e d 6 900 000
fra kr 15 000 000 til kr 21 900 000

85 (Ny) Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapital-
fond, bevilges med 600 000

91 Tilbakeført kapital, såkornfond, ø k e s  m e d 8 200 000
fra kr 10 000 000 til kr 18 200 000

5329 Eksportkredittordningen
71 (Ny) Tilbakeføring av tilskudd fra Eksportkreditt Norge 

AS, bevilges med 22 000 000
5341 Avdrag på utestående fordringer

98 Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner, r e d u s e -
r e s  m e d 4 000 000 000
fra kr 8 000 000 000 til kr 4 000 000 000

5351 Overføring fra Norges Bank
85 Overføring, ø k e s  m e d 2 798 300 000

fra kr 12 000 000 000 til kr 14 798 300 000
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petrole-

umsvirksomheten
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter 159 200 000 000
2 Driftsutgifter -27 400 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter -2 100 000 000
4 Avskrivninger -20 200 000 000
5 Renter av statens kapital -2 900 000 000
Sum: 106 600 000 000

30 Avskrivninger, r e d u s e r e s  m e d 1 900 000 000
fra kr 22 100 000 000 til kr 20 200 000 000

5490 NVE Anlegg
1 Salg av utstyr mv., ø k e s  m e d 1 400 000

fra kr 100 000 til kr 1 500 000
5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30 Avskrivninger, ø k e s  m e d 3 500 000
fra kr 1 574 406 000 til kr 1 577 906 000

5521 Merverdiavgift
70 Merverdiavgift, ø k e s  m e d 1 009 000 000

fra kr 310 000 000 000 til kr 311 009 000 000
5526 Avgift på alkohol

70 Avgift på alkohol, r e d u s e r e s  m e d 500 000
fra kr 14 200 000 000 til kr 14 199 500 000

5536 Avgift på motorvogner mv.
71 Engangsavgift, r e d u s e r e s  m e d 14 000 000

fra kr 14 641 000 000 til kr 14 627 000 000
5541 Avgift på elektrisk kraft

70 Avgift på elektrisk kraft, r e d u s e r e s  m e d 990 000 000
fra kr 11 010 000 000 til kr 10 020 000 000

5562 Totalisatoravgift
70 Totalisatoravgift, r e d u s e r e s  m e d 47 000 000
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fra kr 135 000 000 til kr 88 000 000
5570 Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsde-

partementet
70 Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, r e -

d u s e r e s  m e d 3 900 000
fra kr 243 400 000 til kr 239 500 000

5574 Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet
74 Fiskeriforskningsavgift, ø k e s  m e d 24 000 000

fra kr 236 496 000 til kr 260 496 000
5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

72 Fiskeravgifter, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000

5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80 Renter av statens faste kapital, r e d u s e r e s  m e d 100 000

fra kr 93 507 000 til kr 93 407 000
5607 Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80 Renter, ø k e s  m e d 85 000 000
fra kr 963 000 000 til kr 1 048 000 000

5611 Aksjer i NSB AS
85 Utbytte, ø k e s  m e d 8 000 000

fra kr 225 000 000 til kr 233 000 000
5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80 Renter, r e d u s e r e s  m e d 5 647 000
fra kr 4 857 196 000 til kr 4 851 549 000

5622 Aksjer i Avinor AS
85 Utbytte, ø k e s  m e d 72 400 000

fra kr 512 500 000 til kr 584 900 000
5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen, ø k e s  m e d 4 500 000
fra kr 20 000 000 til kr 24 500 000

85 Utbytte, lavrisikolåneordningen, ø k e s  m e d 27 700 000
fra kr 125 000 000 til kr 152 700 000

88 (Ny) Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond, be-
vilges med 3 000 000

5631 Aksjer i AS Vinmonopolet
85 Statens overskuddsandel, ø k e s  m e d 87 100 000

fra kr 41 200 000 til kr 128 300 000
86 Utbytte, ø k e s  m e d 3 000

fra kr 2 000 til kr 5 000
5652 Statskog SF – renter og utbytte

85 Utbytte, ø k e s  m e d 55 250 000
fra kr 24 750 000 til kr 80 000 000

5656 Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvalt-
ning

85 Utbytte, ø k e s  m e d 1 362 100 000
fra kr 21 635 500 000 til kr 22 997 600 000

5680 Statnett SF
85 Utbytte, ø k e s  m e d 41 000 000

fra kr 443 000 000 til kr 484 000 000
5685 Aksjer i Equinor ASA
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»
Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre forskriften 
om land-for-land-rapportering slik at den sikrer at 
der det skal gis utvidede opplysninger, skal dette gis 
uavhengig av materialitetsgrense.»
Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede kostnader, 
fordeler og ulemper ved (1) å stramme inn formule-
ringen om at tallene skal hentes fra årsregnskapet i 
LLR-forskriften § 4, og (2) ved å kreve at hovedtalle-
ne i land-for-land-rapporteringen skal inntas som 
note i finansregnskapet.»
Forslag nr. 26 lyder:

«Forslag til vedtak om endring i Stortingets ved-
tak om særavgifter til statskassen for 2019

I
I Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 

om særavgifter til statskassen for 2019 gjør man føl-
gende endring: 

Om avgift på elektrisk kraft (kap. 5541 post 70) 
§ 1 første ledd skal lyde: 

Fra 1. januar 2019 skal det i henhold til lov 
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til 
statskassen med 13,83 øre per kWh på elektrisk 
kraft som leveres her i landet.

II
I Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 

om særavgifter til statskassen for 2019 gjør man føl-
gende endring: 

Om flypassasjeravgift (kap. 5561 post 70) § 1 
første ledd skal lyde: 

Fra den tid departementet bestemmer skal det i 
henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter 
betales avgift til statskassen på ervervsmessig flyg-
ning av passasjerer fra norske lufthavner med kr 75 
per passasjer for flygninger med sluttdestinasjon i 
Europa. For andre flyginger skal det betales avgift 
med kr 200 per passasjer. Fly under 20 tonn unntas 
fra avgiftsplikt fra 1. juli 2019.

85 Utbytte, ø k e s  m e d 2 850 000 000
fra kr 16 620 000 000 til kr 19 470 000 000

5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investerings-
bank

85 Utbytte, r e d u s e r e s  m e d 28 900 000
fra kr 112 700 000 til kr 83 800 000

5700 Folketrygdens inntekter
71 Trygdeavgift, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000

fra kr 150 681 000 000 til kr 150 676 000 000
5701 Diverse inntekter

71 Refusjon ved yrkesskade, r e d u s e r e s  m e d 165 500 000
fra kr 940 000 000 til kr 774 500 000

86 Innkreving feilutbetalinger, ø k e s  m e d 55 000 000
fra kr 1 150 000 000 til kr 1 205 000 000

87 Diverse inntekter, r e d u s e r e s  m e d 7 750 000
fra kr 26 950 000 til kr 19 200 000

88 Hjelpemiddelsentraler m.m., ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 68 000 000

5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
70 Dividende, r e d u s e r e s  m e d 30 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 200 000 000
5705 Refusjon av dagpenger

70 Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, r e d u -
s e r e s  m e d 13 000 000
fra kr 26 000 000 til kr 13 000 000

71 Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i 
Norge, r e d u s e r e s  m e d 500 000
fra kr 800 000 til kr 300 000
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III
I Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 

om særavgifter til statskassen for 2019 gjør man føl-
gende endring: 

Om totalisatoravgift (kap. 5562 post 70) § 1 skal 
lyde: 

Fra 1. januar til 30. juni 2019 skal det betales av-
gift til statskassen av inntekter fra totalisatorspill 
med 3,7 pst. av bruttoomsetning i perioden eller 
med halv sats for året som helhet. Regjeringen fast-
setter dette i forskrift.

IV
Endringen blir for vedtak I gjeldende fra 

1. januar 2019, for vedtak II fra 1. juli 2019 og for 
vedtak III fra 1. august 2019.»

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Senterpartiet ble med 92 mot 11 
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.59.36)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 19–22, 
fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og 
Rødt.

Forslag nr. 19 lyder:
«Stortinget ber regjeringen sikre at trygdeopp-

gjørene ikke fører til at pensjonistene får vedvaren-
de negativ kjøpekraftsutvikling, og utrede en 
modell for beregning som sikrer pensjonistenes 
inntekt også i år med lav lønnsvekst.»
Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i 
statsbudsjettet for 2020 med forslag til en vesentlig 
økning i bevilgningene til bevaring av prioriterte ar-
ter etter naturmangfoldloven slik at innsatsen kan 
økes kraftig i tråd med Stortingets ønsker.»
Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og komme 
med forslag til avgiftsomlegginger i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2020, som gjør det lønnsomt for ei-
ere av fritidsbåter å skifte til nullutslippsteknologi.»
Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå regel-
verk og satser for sosialhjelp, livsopphold og andre 
behovsprøvde ytelser og komme tilbake til Stortin-
get i statsbudsjettet for 2020 med forslag som sikrer 

mottakerne en verdig levestandard og at utbetalte 
beløp øker.»

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet 
De Grønne og Rødt ble med 94 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 15.59.52)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 15–18, 
fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet 
De Grønne og Rødt.

Forslag nr. 15 lyder:
«Stortinget ber regjeringen fremme sak om 

trygdeoppgjøret for Stortinget for at saken får en 
fullverdig behandling, og organisasjonene som del-
tar i trygdeoppgjøret, må gis forhandlingsrett.»
Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en ny vurde-
ring av regelverket knyttet til utbetaling av ytelser 
ved opphold på statlige og fylkeskommunale insti-
tusjoner, og innen utgangen av 2019 komme tilbake 
til Stortinget med lovforslag som retter opp denne 
ubalansen i regelverket med virkning fra 1. januar 
2020.»
Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme 
forslag om elavgiftsfritak for elbusser i statsbudsjet-
tet for 2020.»
Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, i dialog med sven-
ske og danske myndigheter, ta initiativet til å gjen-
åpne en direkterute for tog mellom Oslo og 
København, og starte prosessen med anskaffelse av 
nye nattogsett for å operere direkterute mellom de 
to byene.»

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstre-
parti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 83 mot 
20 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.00.08)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 13 og 
14, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 13 lyder:
«I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende 

endringer:
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41 Stortinget
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 600 000

fra kr 956 500 000 til kr 953 900 000
61 Høyesterett

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 600 000
fra kr 112 195 000 til kr 113 795 000

104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 9 991 000 til kr 12 991 000
116 Internasjonale organisasjoner

70 Pliktige bidrag, r e d u s e r e s  m e d 40 000 000
fra kr 1 605 201 000 til kr 1 565 201 000

117 EØS-finansieringsordningene
77 EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, 

r e d u s e r e s  m e d 250 000 000
fra kr 1 559 000 000 til kr 1 309 000 000

78 Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan 
overføres, r e d u s e r e s  m e d 380 000 000
fra kr 1 218 000 000 til kr 838 000 000

118 Utenrikspolitiske satsinger
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 

post 70, 71, 72 og 73 ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 85 532 000 til kr 87 532 000

74 Forskning, dialog og menneskerettigheter mv., reduseres 
med 2 000 000
fra kr 45 583 000 til kr 43 583 000

140 Utenriksdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 10 294 000

fra kr 1 573 979 000 til kr 1 563 685 000
144 Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

70 Utvekslingsordninger, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 57 000 000
fra kr 142 000 000 til kr 85 000 000

151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid
71 Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overfø-

res, r e d u s e r e s  m e d 532 000
fra kr 282 700 000 til kr 282 168 000

73 FN og globale utfordringer, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d 8 800 000
fra kr 292 300 000 til kr 283 500 000

152 Menneskerettigheter
70 Menneskerettigheter, kan overføres, økes med ø k e s  

m e d 1 000 000
fra kr 535 157 000 til kr 536 157 000

159 Regionbevilgninger
71 Europa og Sentral-Asia, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 4 031 000

fra kr 675 674 000 til kr 671 643 000
72 Afghanistan, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 24 000 000

fra kr 574 500 000 til kr 550 500 000
75 Afrika, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 20 000 000

fra kr 1 015 584 000 til kr 995 584 000
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77 Latin-Amerika, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 3 500 000
fra kr 130 350 000 til kr 126 850 000

161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid
70 Utdanning, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 40 960 000

fra kr 2 764 456 000 til kr 2 723 496 000
72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres, 

ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 861 714 000 til kr 863 714 000

162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
70 Næringsutvikling og handel, kan overføres, r e d u s e r e s  

m e d 75 000 000
fra kr 621 700 000 til kr 546 700 000

71 Matsikkerhet og landbruk, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d 11 000 000
fra kr 1 091 966 000 til kr 1 080 966 000

75 NORFUND – tapsavsetting, ø k e s  m e d 75 000 000
fra kr 468 750 000 til kr 543 750 000

163 Klima, miljø og hav
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

ø k e s  m e d 22 750 000
fra kr 37 900 000 til kr 60 650 000

164 Likestilling
70 Likestilling, kan overføres, ø k e s  m e d 44 000 000

fra kr 372 219 000 til kr 416 219 000
171 FNs utviklingsarbeid

72 Andre tilskudd (FN), kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 500 000
fra kr 196 700 000 til kr 196 200 000

179 Flyktningtiltak i Norge
21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 112 267 000

fra kr 550 062 000 til kr 662 329 000
200 Kunnskapsdepartementet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 889 000
fra kr 382 440 000 til kr 383 329 000

201 Analyse og kunnskapsgrunnlag
21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 185 000

fra kr 40 671 000 til kr 41 856 000
220 Utdanningsdirektoratet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 30 000 000
fra kr 380 591 000 til kr 350 591 000

70 Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes un-
der post 21, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 68 705 000 til kr 88 705 000

225 Tiltak i grunnopplæringen
64 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opp-

hold i Norge, ø k e s  m e d 17 201 000
fra kr 52 991 000 til kr 70 192 000

68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, ø k e s  m e d 3 828 000
fra kr 294 663 000 til kr 298 491 000

74 Prosjekttilskudd, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 10 195 000 til kr 9 195 000
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226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres,ø k e s  m e d 535 000 000

fra kr 1 177 918 000 til kr 1 712 918 000
71 Tilskudd til vitensentre, ø k e s  m e d 6 700 000

fra kr 67 075 000 til kr 73 775 000
227 Tilskudd til særskilte skoler

78 Tilskudd, ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 164 245 000 til kr 166 245 000

228 Tilskudd til frittstående skoler mv.
77 Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 24 615 000 til kr 27 615 000
230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 3 000 000
fra kr 714 323 000 til kr 717 323 000

231 Barnehager
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 

post 51, r e d u s e r e s  m e d 3 185 000
fra kr 457 516 000 til kr 454 331 000

241 Felles tiltak for fagskolesektoren
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 12 568 000

fra kr 17 031 000 til kr 29 599 000
70 Andre overføringer, kan nyttes under post 21,r e d u s e r e s  

m e d 12 568 000
fra kr 12 568 000 til kr 0

251 22. juli-senteret
1 (NY) Driftsutgifter, bevilges med 700 000

252 EUs utdannings- og ungdomsprogram
70 Tilskudd, r e d u s e r e s  m e d 13 757 000

fra kr 656 136 000 til kr 642 379 000
253 Folkehøyskoler

70 Tilskudd til folkehøyskoler, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 898 926 000 til kr 903 926 000

255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre
71 Falstadsenteret, ø k e s  m e d 1 700 000

fra kr 21 496 000 til kr 23 196 000
256 Kompetanse Norge

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 500 000
fra kr 64 258 000 til kr 63 758 000

258 Tiltak for livslang læring
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 

post 1, ø k e s  m e d 8 880 000
fra kr 214 844 000 til kr 223 724 000

260 Universiteter og høyskoler
50 Statlige universiteter og høyskoler, ø k e s  m e d 49 373 000

fra kr 35 632 559 000 til kr 35 681 932 000
70 Private høyskoler, ø k e s  m e d 9 000 000

fra kr 1 578 967 000 til kr 1 587 967 000
270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, r e -
d u s e r e s  m e d 298 466 000
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fra kr 662 779 000 til kr 364 313 000
280 Felles enheter

50 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvik-
ling i høyere utdanning, ø k e s  m e d 20 500 000
fra kr 450 293 000 til kr 470 793 000

51 UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere ut-
danning og forskning, ø k e s  m e d 19 900 000
fra kr 157 654 000 til kr 177 554 000

281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, ø k e s  m e d 15 000 000

fra kr 195 742 000 til kr 210 742 000
50 Tilskudd til Norges forskningsråd, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000

fra kr 234 107 000 til kr 229 107 000
285 Norges forskningsråd

55 Virksomhetskostnader, r e d u s e r e s  m e d 21 500 000
fra kr 792 543 000 til kr 771 043 000

287 Forskningsinstitutter og andre tiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 

post 71,r e d u s e r e s  m e d 400 000
fra kr 6 845 000 til kr 6 445 000

288 Internasjonale samarbeidstiltak
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, ø k e s  

m e d 13 551 000
fra kr 286 405 000 til kr 299 956 000

73 EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan 
overføres, ø k e s  m e d 134 082 000
fra kr 2 240 253 000 til kr 2 374 335 000

75 UNESCO-kontingent, r e d u s e r e s  m e d 2 146 000
fra kr 22 793 000 til kr 20 647 000

290 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 861 000

fra kr 264 480 000 til kr 267 341 000
291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 7 600 000
fra kr 53 815 000 til kr 61 415 000

60 Integreringstilskudd, kan overføres, ø k e s  m e d 85 600 000
fra kr 8 983 088 000 til kr 9 068 688 000

61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige 
flyktninger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 2 400 000
fra kr 2 283 887 000 til kr 2 286 287 000

62 Kommunale innvandrertiltak, r e d u s e r e s  m e d 8 630 000
fra kr 269 652 000 til kr 261 022 000

71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig 
virksomhet, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 134 953 000 til kr 135 953 000

73 Tilskudd, ø k e s  m e d 400 000
fra kr 14 641 000 til kr 15 041 000

292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere
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60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere, ø k e s  m e d 18 700 000
fra kr 1 425 376 000 til kr 1 444 076 000

300 Kulturdepartementet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 330 000

fra kr 170 252 000 til kr 171 582 000
315 Frivillighetsformål

21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan over-
føres, ø k e s  m e d 5 000 000
fra kr 6 130 000 til kr 11 130 000

79 Til disposisjon, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 10 340 000 til kr 11 340 000

82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsan-
legg, ø k e s  m e d 99 000 000
fra kr 189 400 000 til kr 288 400 000

325 Allmenne kulturformål
21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan over-

føres, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 28 920 000 til kr 27 920 000

79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 7 830 000 til kr 8 830 000

326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 100 000

fra kr 641 287 000 til kr 641 187 000
73 Språkorganisasjoner, ø k e s  m e d 1 300 000

fra kr 26 790 000 til kr 28 090 000
328 Museum og visuell kunst

70 Det nasjonale museumsnettverket, ø k e s  m e d 17 000 000
fra kr 1 747 630 000 til kr 1 764 630 000

78 Ymse faste tiltak, ø k e s  m e d 3 500 000
fra kr 116 785 000 til kr 120 285 000

334 Filmformål m.m.
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 550 000

fra kr 112 055 000 til kr 113 605 000
50 Filmfondet, r e d u s e r e s  m e d 1 550 000

fra kr 520 160 000 til kr 518 610 000
352 Nedsatt funksjonsevne

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71,r e d u s e -
r e s  m e d 330 000
fra kr 15 060 000 til kr 14 730 000

400 Justis- og beredskapsdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 400 000

fra kr 468 178 000 til kr 467 778 000
23 Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunn-

skapsinnhenting, kan overføres, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 30 280 000 til kr 31 280 000

70 Overføringer til private, ø k e s  m e d 1 300 000
fra kr 10 206 000 til kr 11 506 000

71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner, r e d u s e r e s  
m e d 1 300 000
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fra kr 14 427 000 til kr 13 127 000
410 Domstolene

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 44 600 000
fra kr 2 540 629 000 til kr 2 585 229 000

21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 10 000 000
fra kr 71 935 000 til kr 81 935 000

22 Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan over-
føres,r e d u s e r e s  m e d 3 862 000
fra kr 6 735 000 til kr 2 873 000

430 Kriminalomsorgen
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 011 000

fra kr 4 559 896 000 til kr 4 558 885 000
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 221 663 000
fra kr 18 016 648 000 til kr 18 238 311 000

21 Spesielle driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 25 920 000
fra kr 139 507 000 til kr 113 587 000

22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan 
overføres, ø k e s  m e d 2 811 000
fra kr 9 189 000 til kr 12 000 000

25 Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger 
uten lovlig opphold, overslagsbevilgning,r e d u s e r e s  
m e d 25 418 000
fra kr 128 533 000 til kr 103 115 000

444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 172 000 000

fra kr 890 983 000 til kr 1 062 983 000
445 Den høyere påtalemyndighet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 250 000
fra kr 262 057 000 til kr 263 307 000

451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, ø k e s  

m e d 11 517 000
fra kr 760 355 000 til kr 771 872 000

453 Sivil klareringsmyndighet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 400 000

fra kr 31 927 000 til kr 33 327 000
454 Redningshelikoptertjenesten

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 45 000 000
fra kr 690 652 000 til kr 735 652 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overfø-
res,r e d u s e r e s  m e d 456 769 000
fra kr 3 094 510 000 til kr 2 637 741 000

455 Redningstjenesten
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 100 000

fra kr 109 258 000 til kr 110 358 000
456 Nød- og beredskapskommunikasjon

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451 post 1, ø k e s  
m e d 15 600 000
fra kr 128 755 000 til kr 144 355 000
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21 Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, r e d u s e -
r e s  m e d 18 500 000
fra kr 366 017 000 til kr 347 517 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
ø k e s  m e d 103 000 000
fra kr 35 176 000 til kr 138 176 000

460 Spesialenheten for politisaker
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 400 000

fra kr 47 451 000 til kr 48 851 000
466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 97 736 000
fra kr 1 183 838 000 til kr 1 086 102 000

467 Norsk Lovtidend
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 639 000

fra kr 4 340 000 til kr 4 979 000
469 Vergemålsordningen

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 10 200 000
fra kr 252 675 000 til kr 262 875 000

471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsve-
derlagsordning

73 Stortingets rettferdsvederlagsordning, r e d u s e r e s  
m e d 3 000 000
fra kr 25 713 000 til kr 22 713 000

473 Statens sivilrettsforvaltning
70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 50 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 350 000 000
475 Bobehandling

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 23 415 000
fra kr 104 851 000 til kr 128 266 000

480 Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd, ø k e s  m e d 6 000 000

fra kr 360 484 000 til kr 366 484 000
490 Utlendingsdirektoratet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 12 500 000
fra kr 1 034 196 000 til kr 1 021 696 000

21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, ø k e s  m e d 184 713 000
fra kr 520 513 000 til kr 705 226 000

22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, r e d u s e r e s  
m e d 1 296 000
fra kr 14 896 000 til kr 13 600 000

60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, ø k e s  m e d 45 372 000
fra kr 138 354 000 til kr 183 726 000

70 Stønader til beboere i asylmottak, ø k e s  m e d 27 681 000
fra kr 75 378 000 til kr 103 059 000

72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og 
reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, r e d u -
s e r e s  m e d 9 115 000
fra kr 72 069 000 til kr 62 954 000

73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, 
kan nyttes under kap. 291 post 60, ø k e s  m e d 9 149 000
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fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan over-

føres, ø k e s  m e d 9 141 000
fra kr 11 337 000 til kr 20 478 000

491 Utlendingsnemnda
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21,r e d u s e r e s  m e d 7 000 000

fra kr 293 582 000 til kr 286 582 000
21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes un-

der post 1, ø k e s  m e d 4 000 000
fra kr 6 370 000 til kr 10 370 000

500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 930 000

fra kr 408 001 000 til kr 407 071 000
23 Husleie for fellesareal m.m., r e d u s e r e s  m e d 2 800 000

fra kr 24 664 000 til kr 21 864 000
510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

23 22. juli-senteret, r e d u s e r e s  m e d 700 000
fra kr 12 260 000 til kr 11 560 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
ø k e s  m e d 2 800 000
fra kr 49 869 000 til kr 52 669 000

530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, ø k e s  

m e d 330 000 000
fra kr 1 780 400 000 til kr 2 110 400 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
ø k e s  m e d 62 000 000
fra kr 563 000 000 til kr 625 000 000

533 Eiendommer utenfor husleieordningen
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 450 000

fra kr 20 686 000 til kr 22 136 000
540 Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 930 000
fra kr 291 044 000 til kr 291 974 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 500 000
fra kr 24 436 000 til kr 24 936 000

541 IT-politikk
22 Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politik-

ken, kan overføres, kan nyttes under post 70,r e d u s e r e s  
m e d 500 000
fra kr 21 029 000 til kr 20 529 000

543 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 9 900 000

fra kr 224 600 000 til kr 214 700 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

ø k e s  m e d 6 000 000
fra kr 16 400 000 til kr 22 400 000

71 Bredbåndsutbygging, kan overføres, ø k e s  m e d 50 000 000
fra kr 199 750 000 til kr 249 750 000

553 Omstillingsdyktige regioner
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60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og til-
gang til kompetanse, kan nyttes under post 63 og 65, ø k e s  
m e d 125 000 000
fra kr 47 000 000 til kr 172 000 000

560 Samiske formål
50 Samisk språk, kultur og samfunnsliv, ø k e s  m e d 13 000 000

fra kr 497 069 000 til kr 510 069 000
571 Rammetilskudd til kommuner

60 Innbyggertilskudd, ø k e s  m e d 232 390 000
fra kr 131 519 299 000 til kr 131 751 689 000

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner
60 Innbyggertilskudd, ø k e s  m e d 56 000 000

fra kr 33 563 319 000 til kr 33 619 319 000
581 Bolig- og bomiljøtiltak

70 Bostøtte, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 22 800 000
fra kr 3 102 591 000 til kr 3 079 791 000

75 Etablering og tilpasning av bolig, ø k e s  m e d 110 000 000
fra kr 481 574 000 til kr 591 574 000

76 Utleieboliger, kan overføres,r e d u s e r e s  m e d 252 162 000
fra kr 710 464 000 til kr 458 302 000

595 Statens kartverk
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45, r e d u s e r e s  

m e d 100 000 000
fra kr 899 021 000 til kr 799 021 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 
post 1 og 45, ø k e s  m e d 140 500 000
fra kr 217 920 000 til kr 358 420 000

601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
22 Kunnskapsutvikling IA-avtalen m.m., kan overføres,r e -

d u s e r e s  m e d 53 000 000
fra kr 81 000 000 til kr 28 000 000

70 Tilskudd, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
fra kr 36 730 000 til kr 26 730 000

71 (NY) Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen 
m.m., kan overføres, bevilges med 53 000 000

605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 40 140 000

fra kr 11 681 785 000 til kr 11 721 925 000
611 Pensjoner av statskassen

1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 1 500 000
fra kr 17 500 000 til kr 16 000 000

612 Tilskudd til Statens pensjonskasse
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 717 000 000

fra kr 4 253 000 000 til kr 4 970 000 000
22 Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 200 000 000

fra kr -1 849 000 000 til kr -1 649 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, over-

slagsbevilgning, ø k e s  m e d 15 000 000
fra kr 161 000 000 til kr 176 000 000

613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
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70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, over-
slagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 24 000 000 til kr 23 000 000

614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 27 000 000 til kr 32 000 000
90 Utlån, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 4 200 000 000

fra kr 5 900 000 000 til kr 10 100 000 000
634 Arbeidsmarkedstiltak

76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d 15 000 000
fra kr 7 110 545 000 til kr 7 095 545 000

77 Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, ø k e s  m e d 15 000 000
fra kr 1 503 905 000 til kr 1 518 905 000

640 Arbeidstilsynet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 25 000 000

fra kr 684 500 000 til kr 709 500 000
660 Krigspensjon

70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  
m e d 1 000 000
fra kr 59 000 000 til kr 58 000 000

71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 159 000 000 til kr 160 000 000

664 Pensjonstrygden for sjømenn
70 Tilskudd, ø k e s  m e d 2 000 000

fra kr 37 000 000 til kr 39 000 000
666 Avtalefestet pensjon (AFP)

70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
fra kr 2 490 000 000 til kr 2 480 000 000

667 Supplerende stønad til personer over 67 år
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000

fra kr 345 000 000 til kr 330 000 000
700 Helse- og omsorgsdepartementet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 4 900 000
fra kr 240 961 000 til kr 236 061 000

701 E-helse, helseregistre mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 62 400 000

fra kr 468 181 000 til kr 530 581 000
704 Helsearkivet

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 3 000 000
fra kr 46 000 000 til kr 49 000 000

709 Pasient- og brukerombud
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 000 000

fra kr 74 021 000 til kr 72 021 000
710 Vaksiner mv.

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 12 200 000
fra kr 336 375 000 til kr 348 575 000

714 Folkehelse
60 Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 

21, r e d u s e r e s  m e d 2 600 000
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fra kr 93 013 000 til kr 90 413 000
70 Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 

21, ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 130 477 000 til kr 132 477 000

74 Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, 
ø k e s  m e d 100 000 000
fra kr 20 568 000 til kr 120 568 000

732 Regionale helseforetak
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under poste-

ne 72, 73, 74 og 75, ø k e s  m e d 50 000 000
fra kr 874 059 000 til kr 924 059 000

72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, ø k e s  
m e d 647 000 000
fra kr 53 571 938 000 til kr 54 218 938 000

73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, ø k e s  
m e d 227 000 000
fra kr 18 781 421 000 til kr 19 008 421 000

74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, 
ø k e s  m e d 172 000 000
fra kr 14 270 445 000 til kr 14 442 445 000

75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, ø k e s  
m e d 154 000 000
fra kr 12 726 632 000 til kr 12 880 632 000

76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, ø k e s  
m e d 2 500 000
fra kr 37 843 728 000 til kr 37 846 228 000

77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbe-
vilgning, r e d u s e r e s  m e d 111 500 000
fra kr 3 119 112 000 til kr 3 007 612 000

86 Driftskreditter, r e d u s e r e s  m e d 1 200 000 000
fra kr 3 359 000 000 til kr 2 159 000 000

740 Helsedirektoratet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 500 000

fra kr 1 212 918 000 til kr 1 213 418 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 30 421 000 til kr 35 421 000
744 Direktoratet for e-helse

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 23 000 000
fra kr 213 594 000 til kr 236 594 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 150 992 000 til kr 170 992 000

745 Folkehelseinstituttet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 600 000

fra kr 1 044 831 000 til kr 1 045 431 000
746 Statens legemiddelverk

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 083 000
fra kr 288 252 000 til kr 293 335 000

747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 250 000

fra kr 94 236 000 til kr 99 486 000
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21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 3 200 000
fra kr 18 432 000 til kr 15 232 000

748 Statens helsetilsyn
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 5 500 000

fra kr 159 164 000 til kr 153 664 000
761 Omsorgstjeneste

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, ø k e s  
m e d 70 000 000
fra kr 191 641 000 til kr 261 641 000

61 Vertskommuner, ø k e s  m e d 24 000 000
fra kr 934 778 000 til kr 958 778 000

62 Dagaktivitetstilbud, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000
fra kr 347 998 000 til kr 332 998 000

63 Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan 
nyttes under post 69, ø k e s  m e d 39 825 000
fra kr 4 213 357 000 til kr 4 253 182 000

65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, 
overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 166 790 000
fra kr 1 482 840 000 til kr 1 316 050 000

69 Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres, ø k e s  
m e d 39 200 000
fra kr 65 400 000 til kr 104 600 000

73 Særlige omsorgsbehov, ø k e s  m e d 30 000 000
fra kr 24 375 000 til kr 54 375 000

762 Primærhelsetjeneste
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, r e d u -

s e r e s  m e d 6 400 000
fra kr 121 688 000 til kr 115 288 000

61 Fengselshelsetjeneste, ø k e s  m e d 283 000
fra kr 178 866 000 til kr 179 149 000

765 Psykisk helse og rusarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 

post 72, ø k e s  m e d 10 600 000
fra kr 108 523 000 til kr 119 123 000

72 Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 
21, ø k e s  m e d 2 100 000
fra kr 402 142 000 til kr 404 242 000

75 Vold og traumatisk stress, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d 3 600 000
fra kr 220 039 000 til kr 216 439 000

844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 190 890 000

fra kr 1 800 890 000 til kr 1 610 000 000
845 Barnetrygd

70 Tilskudd, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 82 000 000
fra kr 15 872 000 000 til kr 15 790 000 000

846 Familie- og oppveksttiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 

post 61 og post 71, ø k e s  m e d 5 400 000
fra kr 12 650 000 til kr 18 050 000
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50 Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21, r e d u s e -
r e s  m e d 500 000
fra kr 3 218 000 til kr 2 718 000

61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyt-
tes under post 71, r e d u s e r e s  m e d 4 500 000
fra kr 311 985 000 til kr 307 485 000

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, ø k e s  

m e d 14 900 000
fra kr 72 371 000 til kr 87 271 000

50 Forskning og utvikling, r e d u s e r e s  m e d 1 500 000
fra kr 17 631 000 til kr 16 131 000

71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under 
post 21, ø k e s  m e d 4 100 000
fra kr 36 058 000 til kr 40 158 000

855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, ø k e s  

m e d 262 000 000
fra kr 3 841 242 000 til kr 4 103 242 000

22 Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under 
post 1, ø k e s  m e d 54 000 000
fra kr 2 623 089 000 til kr 2 677 089 000

60 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan 
nyttes under post 1, r e d u s e r e s  m e d 64 000 000
fra kr 426 801 000 til kr 362 801 000

856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige 
asylsøkere

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 15 000 000
fra kr 156 429 000 til kr 141 429 000

865 Forbrukerpolitiske tiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 

post 50, r e d u s e r e s  m e d 180 000
fra kr 2 244 000 til kr 2 064 000

70 Tilskudd, kan nyttes under post 21, ø k e s  m e d 280 000
fra kr 1 453 000 til kr 1 733 000

882 Kirkebygg og gravplasser
61 (NY) Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan 

overføres, bevilges med 20 000 000
900 Nærings- og fiskeridepartementet

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 6 000 000
fra kr 61 927 000 til kr 55 927 000

22 Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, 
kan overføres, kan nyttes under kap. 929 post 51, ø k e s  
m e d 27 900 000
fra kr 70 000 000 til kr 97 900 000

75 Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, r e d u s e -
r e s  m e d 1 500 000
fra kr 8 045 000 til kr 6 545 000

904 Brønnøysundregistrene
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 20 000 000
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fra kr 328 430 000 til kr 348 430 000
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, 
ø k e s  m e d 36 700 000
fra kr 1 785 000 000 til kr 1 821 700 000

911 Konkurransetilsynet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 6 500 000

fra kr 110 450 000 til kr 116 950 000
912 Klagenemndssekretariatet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 1 194 000
fra kr 19 550 000 til kr 20 744 000

22 Konkurranseklagenemnda, ø k e s  m e d 5 800 000
fra kr 2 457 000 til kr 8 257 000

915 Regelrådet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 3 000 000

fra kr 11 000 000 til kr 8 000 000
917 Fiskeridirektoratet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 750 000
fra kr 404 350 000 til kr 410 100 000

22 Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, ø k e s  
m e d 19 765 000
fra kr 70 966 000 til kr 90 731 000

919 Diverse fiskeriformål
60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ø k e s  m e d 25 146 000

fra kr 519 000 000 til kr 544 146 000
75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres, 

ø k e s  m e d 25 000 000
fra kr 26 800 000 til kr 51 800 000

76 Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d 7 000 000
fra kr 15 000 000 til kr 8 000 000

922 Romvirksomhet
70 Kontingent i European Space Agency (ESA), ø k e s  m e d 4 300 000

fra kr 215 375 000 til kr 219 675 000
71 Internasjonal romvirksomhet, ø k e s  m e d 6 700 000

fra kr 465 250 000 til kr 471 950 000
73 EUs romprogrammer, r e d u s e r e s  m e d 124 630 000

fra kr 487 300 000 til kr 362 670 000
95 Egenkapital Space Norway AS, ø k e s  m e d 60 000 000

fra kr 378 500 000 til kr 438 500 000
923 Havforskningsinstituttet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 4 000 000
fra kr 644 800 000 til kr 640 800 000

22 Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, ø k e s  
m e d 20 000 000
fra kr 150 530 000 til kr 170 530 000

924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
70 Tilskudd, r e d u s e r e s  m e d 9 930 000

fra kr 16 000 000 til kr 6 070 000
926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy
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1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 4 000 000
fra kr 184 450 000 til kr 188 450 000

929 Institutt for energiteknikk
22 Sikring av atomanlegg, kan overføres, ø k e s  m e d 20 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 60 000 000
51 Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes un-

der kap. 900 post 22, ø k e s  m e d 114 000 000
fra kr 147 000 000 til kr 261 000 000

935 Patentstyret
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 4 500 000

fra kr 258 400 000 til kr 262 900 000
950 Forvaltning av statlig eierskap

51 (NY) Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Nor-
ske Spitsbergen Kulkompani AS, bevilges med 43 000 000

52 Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, ø k e s  m e d 35 000 000
fra kr 140 000 000 til kr 175 000 000

71 (NY) Tilskudd til avskriving av egenkapital Electronic 
Chart Centre AS, bevilges med 20 000 000

90 Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, ø k e s  
m e d 65 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 325 000 000

1100 Landbruks- og matdepartementet
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære for-

valtningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, 
r e d u s e r e s  m e d 2 600 000
fra kr 2 720 000 til kr 120 000

49 (NY) Kjøp av fast eiendom, bevilges med 2 600 000
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og bered-
skap, Veterinærinstituttet, ø k e s  m e d 30 000 000
fra kr 97 976 000 til kr 127 976 000

1137 Forskning og innovasjon
70 Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 3 500 000 til kr 6 500 000
71 Bioøkonomiordningen, kan overføres, ø k e s  m e d 25 000 000

fra kr 2 832 000 til kr 27 832 000
1142 Landbruksdirektoratet

77 (NY) Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyr-
hold, kan overføres, bevilges med 20 000 000

1148 Naturskade – erstatninger
71 Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning, ø k e s  

m e d 22 400 000
fra kr 152 600 000 til kr 175 000 000

1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, ø k e s  

m e d 525 000 000
fra kr 43 000 000 til kr 568 000 000

1300 Samferdselsdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 3 700 000

fra kr 185 911 000 til kr 182 211 000
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71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv., ø k e s  m e d 2 500 000
fra kr 69 000 000 til kr 71 500 000

1320 Statens vegvesen
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 286 500 000

fra kr 4 334 900 000 til kr 4 621 400 000
22 Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes 

under post 29 og post 30, r e d u s e r e s  m e d 356 500 000
fra kr 6 631 800 000 til kr 6 275 300 000

28 Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, r e d u s e r e s  
m e d 110 000 000
fra kr 2 179 500 000 til kr 2 069 500 000

29 OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30, 
r e d u s e r e s  m e d 280 000 000
fra kr 1 631 400 000 til kr 1 351 400 000

30 Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 
22, post 29 og post 31, ø k e s  m e d 910 000 000
fra kr 12 555 200 000 til kr 13 465 200 000

31 Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under 
post 30, r e d u s e r e s  m e d 180 000 000
fra kr 1 043 400 000 til kr 863 400 000

73 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byom-
rådene, ø k e s  m e d 200 000 000
fra kr 531 400 000 til kr 731 400 000

1321 Nye Veier AS
70 Tilskudd til Nye Veier AS, r e d u s e r e s  m e d 4 000 000

fra kr 5 431 900 000 til kr 5 427 900 000
1352 Jernbanedirektoratet

1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 109 700 000
fra kr 468 500 000 til kr 358 800 000

71 Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan 
overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74, 
ø k e s  m e d 263 500 000
fra kr 8 423 500 000 til kr 8 687 000 000

72 Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investe-
ringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73, 
r e d u s e r e s  m e d 511 000 000
fra kr 2 153 000 000 til kr 1 642 000 000

73 Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan over-
føres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74, ø k e s  
m e d 101 000 000
fra kr 9 988 700 000 til kr 10 089 700 000

75 (NY) Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane, be-
vilges med 60 000 000

1360 Kystverket
30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, ø k e s  

m e d 38 000 000
fra kr 378 500 000 til kr 416 500 000

34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, 
r e d u s e r e s  m e d 25 200 000
fra kr 25 200 000 til kr 0

Kap. Post Formål Kroner



2019 561121. jun. – Voteringer

1370 Posttjenester
70 Kjøp av post- og banktjenester, kan overføres, r e d u s e -

r e s  m e d 30 000 000
fra kr 617 400 000 til kr 587 400 000

1400 Klima- og miljødepartementet
71 Internasjonale organisasjoner, ø k e s  m e d 1 800 000

fra kr 88 053 000 til kr 89 853 000
1410 Kunnskap om klima og miljø

21 Miljøovervåking, r e d u s e r e s  m e d 2 500 000
fra kr 277 297 000 til kr 274 797 000

1412 Meteorologiformål
50 Meteorologisk institutt, ø k e s  m e d 12 900 000

fra kr 313 882 000 til kr 326 782 000
70 Internasjonale samarbeidsprosjekt, r e d u s e r e s  m e d 29 898 000

fra kr 172 566 000 til kr 142 668 000
1420 Miljødirektoratet

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 5 112 000
fra kr 694 287 000 til kr 699 399 000

61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, 
r e d u s e r e s  m e d 108 330 000
fra kr 208 230 000 til kr 99 900 000

63 Returordning for kasserte fritidsbåter, r e d u s e r e s  
m e d 10 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000

75 Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritids-
båter, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 85 992 000
fra kr 640 992 000 til kr 555 000 000

76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 26 536 000
fra kr 137 464 000 til kr 164 000 000

81 Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes un-
der post 21, ø k e s  m e d 300 000
fra kr 67 011 000 til kr 67 311 000

85 Naturinformasjonssentre, kan overføres, ø k e s  m e d 2 500 000
fra kr 69 031 000 til kr 71 531 000

1428 Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og 
klimateknologi

50 Overføring til Klima- og energifondet, ø k e s  m e d 50 000 000
fra kr 3 164 450 000 til kr 3 214 450 000

1429 Riksantikvaren
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 067 000

fra kr 148 540 000 til kr 146 473 000
21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 3 000 000

fra kr 37 719 000 til kr 40 719 000
22 Bevaringsoppgaver, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 3 000 000

fra kr 24 708 000 til kr 21 708 000
73 Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og 

brannsikring, kan overføres, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 57 575 000 til kr 58 575 000

1471 Norsk Polarinstitutt
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 2 248 000
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fra kr 242 376 000 til kr 240 128 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 1 786 000

fra kr 77 243 000 til kr 75 457 000
1473 Kings Bay AS

70 Tilskudd, ø k e s  m e d 1 989 000
fra kr 30 270 000 til kr 32 259 000

1600 Finansdepartementet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000

fra kr 390 800 000 til kr 385 800 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 6 330 000

fra kr 90 900 000 til kr 84 570 000
1605 Direktoratet for økonomistyring

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d med 50 000 000
fra kr 507 200 000 til kr 557 200 000

1610 Tolletaten
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

ø k e s  m e d 12 200 000
fra kr 90 200 000 til kr 102 400 000

1618 Skatteetaten
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 6 283 000

fra kr 6 062 100 000 til kr 6 055 817 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 58 000 000

fra kr 472 800 000 til kr 414 800 000
23 Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, ø k e s  m e d 3 800 000

fra kr 88 100 000 til kr 91 900 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

r e d u s e r e s  m e d 7 000 000
fra kr 115 000 000 til kr 108 000 000

70 Tilskudd, ø k e s  m e d 1 500 000
fra kr 3 500 000 til kr 5 000 000

1620 Statistisk sentralbyrå
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 400 000

fra kr 593 300 000 til kr 595 700 000
1632 Kompensasjon for merverdiavgift

61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslags-
bevilgning, ø k e s  m e d 800 000 000
fra kr 24 600 000 000 til kr 25 400 000 000

1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 200 000 000

fra kr 6 600 000 000 til kr 6 800 000 000
1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning

98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, 
r e d u s e r e s  m e d 12 414 000 000
fra kr 76 515 000 000 til kr 64 101 000 000

1700 Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 39 822 000

fra kr 819 030 000 til kr 858 852 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilg-

ning, r e d u s e r e s  m e d 48 779 000
fra kr 128 779 000 til kr 80 000 000
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71 Overføringer til andre, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 4 000 000
fra kr 66 346 000 til kr 62 346 000

74 (NY) Overføring til aksjeselskap, kan overføres, bevilges 
med 172 000 000

1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 

1761 post 47, r e d u s e r e s  m e d 100 000 000
fra kr 2 546 032 000 til kr 2 446 032 000

1720 Felleskapasiteter i Forsvaret
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 338 879 000

fra kr 9 217 413 000 til kr 9 556 292 000
1731 Hæren

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 234 173 000
fra kr 5 566 035 000 til kr 5 800 208 000

1732 Sjøforsvaret
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 604 346 000

fra kr 4 389 630 000 til kr 4 993 976 000
1733 Luftforsvaret

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 247 975 000
fra kr 5 292 845 000 til kr 5 540 820 000

1734 Heimevernet
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 10 833 000

fra kr 1 394 798 000 til kr 1 383 965 000
1735 Etterretningstjenesten

21 Spesielle driftsutgifter, ø k e s  m e d 17 807 000
fra kr 2 005 584 000 til kr 2 023 391 000

1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760 post 45, r e d u -

s e r e s  m e d 61 434 000
fra kr 1 629 765 000 til kr 1 568 331 000

44 Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, 
kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 26 200 000
fra kr 83 185 000 til kr 56 985 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
kan nyttes under kap. 1761 post 45, ø k e s  m e d 33 431 000
fra kr 8 952 590 000 til kr 8 986 021 000

48 Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, 
kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 152 889 000
fra kr 205 000 000 til kr 52 111 000

1761 Nye kampfly med baseløsning
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 

1710 post 47, ø k e s  m e d 100 000 000
fra kr 1 176 449 000 til kr 1 276 449 000

1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 81 170 000

fra kr 1 157 875 000 til kr 1 076 705 000
1791 Redningshelikoptertjenesten

1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 44 639 000
fra kr 866 848 000 til kr 911 487 000

1792 Norske styrker i utlandet
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1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 599 000
fra kr 990 316 000 til kr 992 915 000

1800 Olje- og energidepartementet
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., 

r e d u s e r e s  m e d 3 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 7 000 000

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
60 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, 

kan nyttes under postene 22 og 72, ø k e s  m e d 30 000 000
fra kr 66 000 000 til kr 96 000 000

1830 Forskning og næringsutvikling
70 Tilskudd til Nordisk Energiforskning, r e d u s e r e s  m e d 1 000 000

fra kr 11 000 000 til kr 10 000 000
1840 CO2-håndtering

72 Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes un-
der post 70, ø k e s  m e d 150 000 000
fra kr 149 000 000 til kr 299 000 000

2309 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter, r e d u s e r e s  m e d 673 400 000

fra kr 4 266 600 000 til kr 3 593 200 000
2410 Statens lånekasse for utdanning

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, ø k e s  m e d 20 000 000
fra kr 392 941 000 til kr 412 941 000

50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, 
ø k e s  m e d 68 167 000
fra kr 7 170 151 000 til kr 7 238 318 000

70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 435 443 000
fra kr 2 983 362 000 til kr 3 418 805 000

71 Andre stipend, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 29 740 000
fra kr 742 493 000 til kr 712 753 000

72 Rentestøtte, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 25 510 000
fra kr 1 255 776 000 til kr 1 281 286 000

73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 135 088 000
fra kr 602 006 000 til kr 737 094 000

74 Tap på utlån, ø k e s  m e d 1 300 000
fra kr 386 200 000 til kr 387 500 000

90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  
m e d 6 479 000
fra kr 28 594 604 000 til kr 28 588 125 000

2412 Husbanken
1 Driftsutgifter, ø k e s  m e d 2 000 000

fra kr 354 910 000 til kr 356 910 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

ø k e s  m e d 2 000 000
fra kr 38 844 000 til kr 40 844 000

90 Nye lån, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 1 410 000 000
fra kr 14 330 000 000 til kr 15 740 000 000

2421 Innovasjon Norge
50 Innovasjon – prosjekter, fond, ø k e s  m e d 15 000 000

fra kr 507 746 000 til kr 522 746 000
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76 Miljøteknologi, kan overføres, ø k e s  m e d 100 000 000
fra kr 565 500 000 til kr 665 500 000

80 (NY) Næringstiltak på Svalbard, bevilges med 3 200 000
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petrole-

umsvirksomheten
30 Investeringer, ø k e s  m e d 2 000 000 000

fra kr 27 000 000 000 til kr 29 000 000 000
2445 Statsbygg

30 Prosjektering av bygg, kan overføres, r e d u s e r e s  m e d 22 000 000
fra kr 648 401 000 til kr 626 401 000

33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, 
ø k e s  m e d 200 000 000
fra kr 2 237 450 000 til kr 2 437 450 000

34 Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan 
overføres, ø k e s  m e d 100 000 000
fra kr 713 000 000 til kr 813 000 000

2470 Statens pensjonskasse
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -652 695 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 448 822 000
3 Avskrivninger 130 606 000
4 Renter av statens kapital 207 000
5 Til investeringsformål 55 645 000
Sum: -17 415 000

2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, r e d u -

s e r e s  m e d 694 000 000
fra kr 19 174 000 000 til kr 18 480 000 000

71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilg-
ning, r e d u s e r e s  m e d 67 000 000
fra kr 927 000 000 til kr 860 000 000

72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, r e -
d u s e r e s  m e d 5 000 000
fra kr 485 000 000 til kr 480 000 000

73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, r e -
d u s e r e s  m e d 7 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 56 000 000

2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 1 053 000 000

fra kr 10 253 000 000 til kr 9 200 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbe-
vilgning, r e d u s e r e s  m e d 45 000 000
fra kr 890 000 000 til kr 845 000 000

2620 Stønad til enslig mor eller far
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  

m e d 230 000 000
fra kr 1 940 000 000 til kr 1 710 000 000

72 Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, 
overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 23 000 000
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fra kr 170 000 000 til kr 147 000 000
73 Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbe-

vilgning, r e d u s e r e s  m e d 19 700 000
fra kr 91 700 000 til kr 72 000 000

76 Bidragsforskott, ø k e s  m e d 15 800 000
fra kr 704 200 000 til kr 720 000 000

2650 Sykepenger
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, 

ø k e s  m e d 110 000 000
fra kr 37 190 000 000 til kr 37 300 000 000

71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, r e d u -
s e r e s  m e d 100 000 000
fra kr 1 480 000 000 til kr 1 380 000 000

72 Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbe-
vilgning, r e d u s e r e s  m e d 53 500 000
fra kr 1 000 000 000 til kr 946 500 000

75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, ø k e s  
m e d 20 000 000
fra kr 2 080 000 000 til kr 2 100 000 000

2651 Arbeidsavklaringspenger
70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, r e d u s e -

r e s  m e d 2 160 000 000
fra kr 31 670 000 000 til kr 29 510 000 000

71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 47 600 000
fra kr 229 600 000 til kr 182 000 000

72 Legeerklæringer, r e d u s e r e s  m e d 35 000 000
fra kr 425 000 000 til kr 390 000 000

2655 Uførhet
70 Uføretrygd, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 1 540 000 000

fra kr 92 950 000 000 til kr 94 490 000 000
75 Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, r e -

d u s e r e s  m e d 16 000 000
fra kr 86 000 000 til kr 70 000 000

76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, 
r e d u s e r e s  m e d 1 000 000
fra kr 41 000 000 til kr 40 000 000

2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
70 Grunnstønad, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 21 600 000

fra kr 1 761 600 000 til kr 1 740 000 000
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 25 300 000

fra kr 1 514 700 000 til kr 1 540 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, r e d u s e -

r e s  m e d 4 000 000
fra kr 130 000 000 til kr 126 000 000

74 Tilskudd til biler, reduseres med 111 900 000
fra kr 846 900 000 til kr 735 000 000

75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, r e d u s e r e s  
m e d 29 600 000
fra kr 3 369 600 000 til kr 3 340 000 000

77 Ortopediske hjelpemidler, r e d u s e r e s  m e d 67 300 000
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fra kr 1 637 300 000 til kr 1 570 000 000
78 Høreapparater, r e d u s e r e s  m e d 27 670 000

fra kr 737 670 000 til kr 710 000 000
79 Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, ø k e s  

m e d 15 000 000
fra kr 50 450 000 til kr 65 450 000

2670 Alderdom
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 170 000 000

fra kr 75 740 000 000 til kr 75 570 000 000
72 Inntektspensjon, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 10 000 000

fra kr 2 730 000 000 til kr 2 740 000 000
73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, 

ø k e s  m e d 22 000 000
fra kr 6 158 000 000 til kr 6 180 000 000

2680 Etterlatte
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 805 000 000 til kr 810 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning, r e d u s e r e s  m e d 2 000 000

fra kr 85 000 000 til kr 83 000 000
2686 Stønad ved gravferd

70 Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, ø k e s  m e d 9 000 000
fra kr 196 000 000 til kr 205 000 000

2711 Spesialisthelsetjeneste mv.
70 Spesialisthjelp, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 2 135 000 000 til kr 2 140 000 000
71 Psykologhjelp, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000

fra kr 323 000 000 til kr 313 000 000
72 Tannbehandling, r e d u s e r e s  m e d 118 320 000

fra kr 2 318 320 000 til kr 2 200 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt, ø k e s  m e d 26 000 000

fra kr 1 024 000 000 til kr 1 050 000 000
2751 Legemidler mv.

70 Legemidler, ø k e s  m e d 79 200 000
fra kr 9 310 800 000 til kr 9 390 000 000

71 Legeerklæringer, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 7 000 000 til kr 8 000 000

72 Medisinsk forbruksmateriell, r e d u s e r e s  m e d 32 100 000
fra kr 2 042 100 000 til kr 2 010 000 000

2752 Refusjon av egenbetaling
70 Egenandelstak 1, r e d u s e r e s  m e d 44 200 000

fra kr 5 214 200 000 til kr 5 170 000 000
71 Egenandelstak 2, r e d u s e r e s  m e d 19 000 000

fra kr 1 014 000 000 til kr 995 000 000
2755 Helsetjenester i kommunene mv.

62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 
71, ø k e s  m e d 16 000 000
fra kr 413 000 000 til kr 429 000 000

70 Allmennlegehjelp, r e d u s e r e s  m e d 124 600 000
fra kr 5 274 600 000 til kr 5 150 000 000

71 Fysioterapi, kan nyttes under post 62, ø k e s  m e d 45 000 000
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fra kr 1 180 000 000 til kr 1 225 000 000
72 Jordmorhjelp, ø k e s  m e d 2 000 000

fra kr 61 000 000 til kr 63 000 000
73 Kiropraktorbehandling, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 174 000 000 til kr 179 000 000
75 Logopedisk og ortoptisk behandling, ø k e s  m e d 4 000 000

fra kr 164 000 000 til kr 168 000 000
2756 Andre helsetjenester

70 Helsetjenester i annet EØS-land, ø k e s  m e d 3 000 000
fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000

71 Helsetjenester i utlandet mv., r e d u s e r e s  m e d 90 000 000
fra kr 490 000 000 til kr 400 000 000

72 Helsetjenester til utenlandsboende mv., r e d u s e r e s  
m e d 20 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 220 000 000

2790 Andre helsetiltak
70 Bidrag, r e d u s e r e s  m e d 4 900 000

fra kr 254 900 000 til kr 250 000 000
3225 Tiltak i grunnopplæringen

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, ø k e s  m e d 7 231 000
fra kr 19 734 000 til kr 26 965 000

3288 Internasjonale samarbeidstiltak
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, r e d u s e r e s  m e d 587 000

fra kr 5 698 000 til kr 5 111 000
3292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere
1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, 

ø k e s  m e d 1 800 000
fra kr 24 185 000 til kr 25 985 000

3400 Justis- og beredskapsdepartementet
2 (NY) Refusjon av ODA-godkjente utgifter, bevilges med 1 000 000

3410 Domstolene
4 Vernesaker jordskiftedomstolene, r e d u s e r e s  m e d 3 043 000

fra kr 5 916 000 til kr 2 873 000
3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

2 Refusjoner mv., r e d u s e r e s  m e d 19 400 000
fra kr 280 624 000 til kr 261 224 000

6 Gebyr – utlendingssaker, r e d u s e r e s  m e d 14 770 000
fra kr 282 259 000 til kr 267 489 000

8 Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, ø k e s  m e d 4 700 000
fra kr 21 258 000 til kr 25 958 000

3456 Nød- og beredskapskommunikasjon
1 Abonnementsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 1 600 000

fra kr 347 305 000 til kr 345 705 000
4 Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

ø k e s  m e d 95 000 000
fra kr 9 623 000 til kr 104 623 000

3490 Utlendingsdirektoratet
1 Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-

godkjente utgifter, r e d u s e r e s  m e d 1 084 000
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fra kr 1 845 000 til kr 761 000
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-god-

kjente utgifter, ø k e s  m e d 10 371 000
fra kr 13 255 000 til kr 23 626 000

4 Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, ø k e s  m e d 101 247 000
fra kr 279 091 000 til kr 380 338 000

5 Refusjonsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 1 899 000
fra kr 8 862 000 til kr 6 963 000

6 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-god-
kjente utgifter, ø k e s  m e d 9 149 000
fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000

7 Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter, r e d u s e -
r e s  m e d 1 678 000
fra kr 14 604 000 til kr 12 926 000

8 Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjem-
landet, ODA-godkjente utgifter, r e d u s e r e s  m e d 15 792 000
fra kr 55 128 000 til kr 39 336 000

3595 Statens kartverk
2 Salg og abonnement m.m., ø k e s  m e d 9 200 000

fra kr 134 668 000 til kr 143 868 000
3605 Arbeids- og velferdsetaten

1 Administrasjonsvederlag, ø k e s  m e d 1 140 000
fra kr 9 260 000 til kr 10 400 000

6 Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, r e d u s e r e s  
m e d 2 300 000
fra kr 27 600 000 til kr 25 300 000

3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1 Gebyrinntekter, lån, ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000
90 Tilbakebetaling av lån, ø k e s  m e d 200 000 000

fra kr 10 900 000 000 til kr 11 100 000 000
3635 Ventelønn mv.

1 Refusjon statlig virksomhet mv., ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000

3704 Helsearkivet
2 (NY) Diverse inntekter, bevilges med 3 000 000

3740 Helsedirektoratet
5 Helsetjenester til utenlandsboende mv., ø k e s  m e d 12 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 75 000 000
3747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

2 Diverse inntekter, r e d u s e r e s  m e d 2 900 000
fra kr 19 831 000 til kr 16 931 000

4 Gebyrinntekter, ø k e s  m e d 2 350 000
fra kr 9 151 000 til kr 11 501 000

3855 Statlig forvaltning av barnevernet
60 Kommunale egenandeler, ø k e s  m e d 50 000 000

fra kr 1 437 256 000 til kr 1 487 256 000
3906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren 

for Svalbard
86 (NY) Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, bevilges med 1 000 000
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3912 Klagenemndssekretariatet
2 Refusjoner og andre inntekter, ø k e s  m e d 194 000

fra kr 206 000 til kr 400 000
87 Overtredelsesgebyr, ø k e s  m e d 4 140 000

fra kr 100 000 til kr 4 240 000
3917 Fiskeridirektoratet

1 Refusjoner og diverse inntekter, ø k e s  m e d 5 747 000
fra kr 103 000 til kr 5 850 000

3935 Patentstyret
4 (NY) Ymse inntekter, bevilges med 4 500 000

3940 Internasjonaliseringstiltak
70 (NY) Tilbakeføring fra Baltiske investeringsprogram, be-

vilges med 6 700 000
3950 Forvaltning av statlig eierskap

91 (NY) Avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre 
AS, bevilges med 20 000 000

4352 Jernbanedirektoratet
1 Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og Norsk jernba-

nemuseum, r e d u s e r e s  m e d 96 200 000
fra kr 98 600 000 til kr 2 400 000

4481 Salg av klimakvoter
1 Salgsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 2 565 000 000

fra kr 7 181 722 000 til kr 4 616 722 000
4605 Direktoratet for økonomistyring

1 Økonomitjenester, ø k e s  m e d 50 000 000
fra kr 51 600 000 til kr 101 600 000

4610 Tolletaten
4 Diverse refusjoner, ø k e s  m e d 5 700 000

fra kr 1 100 000 til kr 6 800 000
4618 Skatteetaten

86 Bøter, inndragninger mv., r e d u s e r e s  m e d 50 000 000
fra kr 1 430 000 000 til kr 1 380 000 000

88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, r e d u s e r e s  
m e d 37 600 000
fra kr 262 600 000 til kr 225 000 000

4620 Statistisk sentralbyrå
85 Tvangsmulkt, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
4700 Forsvarsdepartementet

1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 14 420 000
fra kr 25 745 000 til kr 40 165 000

4720 Felleskapasiteter i Forsvaret
1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 705 772 000

fra kr 517 737 000 til kr 1 223 509 000
4731 Hæren

1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 7 326 000
fra kr 91 984 000 til kr 99 310 000

4734 Heimevernet
1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 13 515 000

fra kr 5 766 000 til kr 19 281 000
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4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
1 Driftsinntekter, r e d u s e r e s  m e d 2 908 000

fra kr 33 090 000 til kr 30 182 000
45 (NY) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, 

bevilges med 34 460 000
48 Fellesfinansierte investeringer, inntekter, r e d u s e r e s  

m e d 150 600 000
fra kr 205 036 000 til kr 54 436 000

4791 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsinntekter, ø k e s  m e d 45 000 000

fra kr 774 747 000 til kr 819 747 000
4800 Olje- og energidepartementet

2 (NY) Ymse inntekter, bevilges med 1 300 000
5310 Statens lånekasse for utdanning

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, ø k e s  m e d 2 570 000
fra kr 18 530 000 til kr 21 100 000

29 Termingebyr, r e d u s e r e s  m e d 6 700 000
fra kr 16 892 000 til kr 10 192 000

89 Purregebyrer, ø k e s  m e d 5 024 000
fra kr 105 016 000 til kr 110 040 000

90 Redusert lån og rentegjeld, ø k e s  m e d 253 759 000
fra kr 10 776 474 000 til kr 11 030 233 000

93 Omgjøring av utdanningslån til stipend, ø k e s  m e d 48 097 000
fra kr 6 999 551 000 til kr 7 047 648 000

5325 Innovasjon Norge
50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, 

ø k e s  m e d 6 900 000
fra kr 15 000 000 til kr 21 900 000

85 (NY) Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapital-
fond, bevilges med 600 000

91 Tilbakeført kapital, såkornfond, ø k e s  m e d 8 200 000
fra kr 10 000 000 til kr 18 200 000

5329 Eksportkredittordningen
71 (NY) Tilbakeføring av tilskudd fra Eksportkreditt Norge 

AS, bevilges med 22 000 000
5341 Avdrag på utestående fordringer

98 Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner, r e d u s e -
r e s  m e d 4 000 000 000
fra kr 8 000 000 000 til kr 4 000 000 000

5351 Overføring fra Norges Bank
85 Overføring, ø k e s  m e d 2 798 300 000

fra kr 12 000 000 000 til kr 14 798 300 000
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petrole-

umsvirksomheten
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter 159 200 000 000
2 Driftsutgifter -27 400 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter -2 100 000 000
4 Avskrivninger -20 200 000 000
5 Renter av statens kapital -2 900 000 000
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Sum: 106 600 000 000
30 Avskrivninger, r e d u s e r e s  m e d 1 900 000 000

fra kr 22 100 000 000 til kr 20 200 000 000
5490 NVE Anlegg

1 Salg av utstyr mv., ø k e s  m e d 1 400 000
fra kr 100 000 til kr 1 500 000

5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30 Avskrivninger, ø k e s  m e d 3 500 000

fra kr 1 574 406 000 til kr 1 577 906 000
5521 Merverdiavgift

70 Merverdiavgift, ø k e s  m e d 572 000 000
fra kr 310 000 000 000 til kr 310 572 000 000

5526 Avgift på alkohol
70 Avgift på alkohol, ø k e s  m e d 64 500 000

fra kr 14 200 000 000 til kr 14 264 500 000
5531 Avgift på tobakkvarer mv.

70 Avgift på tobakkvarer mv., ø k e s  m e d 205 000 000
fra kr 6 600 000 000 til kr 6 805 000 000

5536 Avgift på motorvogner mv.
71 Engangsavgift, r e d u s e r e s  m e d 14 000 000

fra kr 14 641 000 000 til kr 14 627 000 000
5541 Avgift på elektrisk kraft

70 Avgift på elektrisk kraft, r e d u s e r e s  m e d 10 000 000
fra kr 11 010 000 000 til kr 11 000 000 000

5570 Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsde-
partementet

70 Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 
r e d u s e r e s  m e d 3 900 000
fra kr 243 400 000 til kr 239 500 000

5574 Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet
74 Fiskeriforskningsavgift, ø k e s  m e d 24 000 000

fra kr 236 496 000 til kr 260 496 000
5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

72 Fiskeravgifter, ø k e s  m e d 1 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000

5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80 Renter av statens faste kapital, r e d u s e r e s  m e d 100 000

fra kr 93 507 000 til kr 93 407 000
5607 Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80 Renter, ø k e s  m e d 85 000 000
fra kr 963 000 000 til kr 1 048 000 000

5611 Aksjer i NSB AS
85 Utbytte, ø k e s  m e d 8 000 000

fra kr 225 000 000 til kr 233 000 000
5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80 Renter, r e d u s e r e s  m e d 5 747 000
fra kr 4 857 196 000 til kr 4 851 449 000

5622 Aksjer i Avinor AS
85 Utbytte, ø k e s  m e d 72 400 000

fra kr 512 500 000 til kr 584 900 000
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5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen, ø k e s  m e d 4 500 000

fra kr 20 000 000 til kr 24 500 000
85 ø k e s  m e d 27 700 000

fra kr 125 000 000 til kr 152 700 000
88 (NY) Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond, be-

vilges med 3 000 000
5631 Aksjer i AS Vinmonopolet

85 Statens overskuddsandel, ø k e s  m e d 87 100 000
fra kr 41 200 000 til kr 128 300 000

86 Utbytte, ø k e s  m e d 3 000
fra kr 2 000 til kr 5 000

5652 Statskog SF – renter og utbytte
85 Utbytte, ø k e s  m e d 55 250 000

fra kr 24 750 000 til kr 80 000 000
5656 Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvalt-

ning
85 Utbytte, ø k e s  m e d 1 362 100 000

fra kr 21 635 500 000 til kr 22 997 600 000
5680 Statnett SF

85 Utbytte, ø k e s  m e d 41 000 000
fra kr 443 000 000 til kr 484 000 000

5685 Aksjer i Equinor ASA
85 Utbytte, ø k e s  m e d 2 850 000 000

fra kr 16 620 000 000 til kr 19 470 000 000
5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investerings-

bank
85 Utbytte, r e d u s e r e s  m e d 28 900 000

fra kr 112 700 000 til kr 83 800 000
5700 Folketrygdens inntekter

71 Trygdeavgift, r e d u s e r e s  m e d 5 000 000
fra kr 150 681 000 000 til kr 150 676 000 000

5701 Diverse inntekter
71 Refusjon ved yrkesskade, r e d u s e r e s  m e d 165 500 000

fra kr 940 000 000 til kr 774 500 000
86 Innkreving feilutbetalinger, ø k e s  m e d 55 000 000

fra kr 1 150 000 000 til kr 1 205 000 000
87 Diverse inntekter, r e d u s e r e s  m e d 7 750 000

fra kr 26 950 000 til kr 19 200 000
88 Hjelpemiddelsentraler m.m., ø k e s  m e d 5 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 68 000 000
5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70 Dividende, r e d u s e r e s  m e d 30 000 000
fra kr 230 000 000 til kr 200 000 000

5705 Refusjon av dagpenger
70 Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, r e d u -

s e r e s  m e d 13 000 000
fra kr 26 000 000 til kr 13 000 000
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»
Forslag nr. 14 lyder:

«Stortingets vedtak om avgift på tobakksvarer mv. for § 1 første ledd skal lyde: 
Fra 1. juli 2019 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved inn-

førsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

»

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 74 mot 29 
stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.00.32)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 8–12, 
fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpar-
tiet De Grønne og Rødt.

Forslag nr. 8 lyder:
«Stortinget ber regjeringen gjennom nødvendi-

ge endringer i regler eller praksis, sørge for at ar-
beidsavklaringspengeordningen fungerer i tråd 
med folketrygdloven § 1-1 (Formål), slik at ingen 
mister retten til arbeidsavklaringspenger før de er 
ferdig avklart til arbeid eller trygd.»
Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å endre forskrif-
ten om land-for-land-rapportering slik at utvidede 
opplysninger skal gis i tråd med årsregnskap og uav-
hengig av materialitetsgrense.»
Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en egen 
stortingsmelding om klimarisiko, blant annet ba-
sert på NOU 2018:17, og komme tilbake til Stortin-
get med en slik melding senest i løpet av 
vårsesjonen 2020.»
Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forslaget til stats-
budsjett for 2020 fremme forslag til hvordan vi skal 
nå målet om at 100 pst. av nybilsalget i 2025 er nul-
lutslippsbiler.»

Forslag nr. 12 lyder:
«Stortinget ber regjeringen gi et tilleggsoppdrag 

til arbeidsgruppen som er satt til å vurdere og gjen-
nomgå erstatningsordningene for veteraner, om å 
undersøke årsakene til at avslagsprosenten i erstat-
ningssaker for personell som har pådratt seg psykis-
ke belastningsskader i utlandsoperasjoner, går opp.»

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstre-
parti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 65 mot 
38 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.00.50)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Ar-
beiderpartiet, Senterpartiet og Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at bevilg-
ningen til OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Ommangsvol-
len–Grundset/Basthjørnet i Hedmark, 150 mill. 
kroner, benyttes til å øke statens andel i prosjektet, 
slik at kostnadsreduksjonen kommer bilistene til 
gode ved at bompengeandelen reduseres.»

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt 
ble med 62 mot 41 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.01.05)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Ar-
beiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og 
Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om 
å innføre en registreringsplikt for utenlandske tje-

71 Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i 
Norge, r e d u s e r e s  m e d 500 000
fra kr 800 000 til kr 300 000
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Sigarer 2,76 per gram av pakningens nettovekt
Sigaretter 2,76 per stk.
Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbruker-
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2,76 per gram av pakningens nettovekt
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nesteytere, utstasjonerte og selvstendig næringsdri-
vende som utfører arbeid i Norge. Forslaget skal 
inneholde informasjon om arbeidssted, tidsperiode 
og de personer som utfører arbeidet.»
Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Mil-
jøpartiet De Grønne og Rødt ble med 53 mot 48 stem-
mer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.01.25)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3–6, fra 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, 
Miljøpartiet De Grønne og Rødt.

Forslag nr. 3 lyder:
«Stortinget ber regjeringen opprettholde den 

øremerkede støtten til Leger mot atomvåpen på 2 
mill. kroner for 2019.»
Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at det ikke 
skjer innstramminger i erstatningsordningene om 
kompensasjon for personell som har pådratt seg 
psykiske belastningsskader i utlandsoperasjoner.»
Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringa se til at forutsetninge-
ne for fusjonen for Nord universitet respekteres og 
følges opp.»
Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjøre tilpasninger i 
finansieringsmodellen til kortkursordningen ved 
folkehøgskolene i tråd med Folkehøgskolerådets 
innspill, og at finanseringen av kortkursene videre-
føres i tråd med dette også etter 1. januar 2021.»

V o t e r i n g :  

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosia-
listisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble 
med 54 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.01.44)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Ar-
beiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, 
Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2020 gi Stortinget et beslut-
ningsgrunnlag om alternative finansieringsmodeller 
for fangst, transport og lagring av CO2, som kan ska-
pe lønnsomhet for nye prosjekter, samt hvordan de 
alternative finansieringsmodellene også kan bidra til 
finansiering av det aktuelle fullskalaprosjektet.»

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialis-
tisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble 
med 54 mot 49 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 16.02.02)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 35, fra Sosi-
alistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. 
Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre forskrift om 
kringkasting slik at fotball-VM og fotball-EM for 
kvinner anses som begivenheter av vesentlig sam-
funnsmessig betydning, på linje med andre tilsva-
rende idrettsarrangementer, og sikres vederlagsfri 
visning.»

V o t e r i n g :  

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet 
De Grønne og Rødt ble enstemmig bifalt.
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Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende 

v e d t a k :

A.

Forslag til bevilgningsvedtak

I
I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap. Post Formål Kroner
U t g i f t e r

21 Statsrådet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 8 000 000

fra kr 190 200 000 til kr 198 200 000
41 Stortinget

1 Driftsutgifter, nedsettes med 2 600 000
fra kr 956 500 000 til kr 953 900 000

61 Høyesterett
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 600 000

fra kr 112 195 000 til kr 113 795 000
104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 000 000
fra kr 9 991 000 til kr 12 991 000

116 Internasjonale organisasjoner
70 Pliktige bidrag, nedsettes med 40 000 000

fra kr 1 605 201 000 til kr 1 565 201 000
117 EØS-finansieringsordningene

77 EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, ned-
settes med 250 000 000
fra kr 1 559 000 000 til kr 1 309 000 000

78 Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan  
overføres, nedsettes med 380 000 000
fra kr 1 218 000 000 til kr 838 000 000

118 Utenrikspolitiske satsinger
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 

71, 72 og 73, forhøyes med 2 000 000
fra kr 85 532 000 til kr 87 532 000

74 Forskning, dialog og menneskerettigheter mv., nedsettes med 2 000 000
fra kr 45 583 000 til kr 43 583 000

140 Utenriksdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med 10 294 000

fra kr 1 573 979 000 til kr 1 563 685 000
144 Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

70 Utvekslingsordninger, kan overføres, nedsettes med 57 000 000
fra kr 142 000 000 til kr 85 000 000

151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid
71 Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres, 

nedsettes med 532 000
fra kr 282 700 000 til kr 282 168 000

73 FN og globale utfordringer, kan overføres, nedsettes med 8 800 000
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fra kr 292 300 000 til kr 283 500 000
152 Menneskerettigheter

70 Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med 1 000 000
fra kr 535 157 000 til kr 536 157 000

159 Regionbevilgninger
71 Europa og Sentral-Asia, kan overføres, nedsettes med 4 031 000

fra kr 675 674 000 til kr 671 643 000
72 Afghanistan, kan overføres, nedsettes med 24 000 000

fra kr 574 500 000 til kr 550 500 000
75 Afrika, kan overføres, nedsettes med 20 000 000

fra kr 1 015 584 000 til kr 995 584 000
77 Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med 3 500 000

fra kr 130 350 000 til kr 126 850 000
161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid

70 Utdanning, kan overføres, nedsettes med 40 960 000
fra kr 2 764 456 000 til kr 2 723 496 000

72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres, forhøy-
es med 2 000 000
fra kr 861 714 000 til kr 863 714 000

162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
70 Næringsutvikling og handel, kan overføres, nedsettes med 75 000 000

fra kr 621 700 000 til kr 546 700 000
71 Matsikkerhet og landbruk, kan overføres, nedsettes med 11 000 000

fra kr 1 091 966 000 til kr 1 080 966 000
75 Norfund – tapsavsetting, forhøyes med 75 000 000

fra kr 468 750 000 til kr 543 750 000
163 Klima, miljø og hav

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, for-
høyes med 22 750 000
fra kr 37 900 000 til kr 60 650 000

164 Likestilling
70 Likestilling, kan overføres, forhøyes med 44 000 000

fra kr 372 219 000 til kr 416 219 000
171 FNs utviklingsarbeid

72 Andre tilskudd (FN), kan overføres, nedsettes med 500 000
fra kr 196 700 000 til kr 196 200 000

179 Flyktningtiltak i Norge
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 112 267 000

fra kr 550 062 000 til kr 662 329 000
200 Kunnskapsdepartementet

1 Driftsutgifter, forhøyes med 889 000
fra kr 382 440 000 til kr 383 329 000

201 Analyse og kunnskapsgrunnlag
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 1 185 000

fra kr 40 671 000 til kr 41 856 000
220 Utdanningsdirektoratet

70 Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under 
post 21, forhøyes med 20 000 000
fra kr 68 705 000 til kr 88 705 000

225 Tiltak i grunnopplæringen

Kap. Post Formål Kroner
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64 Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i 
Norge, forhøyes med 17 201 000
fra kr 52 991 000 til kr 70 192 000

68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, forhøyes med 3 828 000
fra kr 294 663 000 til kr 298 491 000

74 Prosjekttilskudd, nedsettes med 1 000 000
fra kr 10 195 000 til kr 9 195 000

226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 25 000 000

fra kr 1 177 918 000 til kr 1 202 918 000
71 Tilskudd til vitensentre, forhøyes med 6 700 000

fra kr 67 075 000 til kr 73 775 000
227 Tilskudd til særskilte skoler

78 Tilskudd, forhøyes med 2 000 000
fra kr 164 245 000 til kr 166 245 000

228 Tilskudd til frittstående skoler mv.
77 Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med 3 000 000

fra kr 24 615 000 til kr 27 615 000
230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1 Driftsutgifter, forhøyes med 3 000 000
fra kr 714 323 000 til kr 717 323 000

231 Barnehager
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres,kan nyttes under post 51, 

nedsettes med 3 185 000
fra kr 457 516 000 til kr 454 331 000

241 Felles tiltak for fagskolesektoren
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 12 568 000

fra kr 17 031 000 til kr 29 599 000
70 Andre overføringer, kan nyttes under post 21, nedsettes med 12 568 000

fra kr 12 568 000 til kr 0
251 22. juli-senteret

1 (NY) Driftsutgifter, bevilges med 700 000
252 EUs utdannings- og ungdomsprogram

70 Tilskudd, nedsettes med 13 757 000
fra kr 656 136 000 til kr 642 379 000

253 Folkehøyskoler
70 Tilskudd til folkehøyskoler, forhøyes med 5 000 000

fra kr 898 926 000 til kr 903 926 000
255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

71 Falstadsenteret, forhøyes med 1 700 000
Fra kr 21 496 000 til kr 23 196 000

256 Kompetanse Norge
1 Driftsutgifter, nedsettes med 500 000

fra kr 64 258 000 til kr 63 758 000
258 Tiltak for livslang læring

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, 
forhøyes med 8 880 000
fra kr 214 844 000 til kr 223 724 000

260 Universiteter og høyskoler
50 Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med 627 000

Kap. Post Formål Kroner
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fra kr 35 632 559 000 til kr 35 631 932 000
70 Private høyskoler, forhøyes med 9 000 000

fra kr 1 578 967 000 til kr 1 587 967 000
270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, nedset-
tes med 298 466 000
fra kr 662 779 000 til kr 364 313 000

280 Felles enheter
50 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i 

høyere utdanning, forhøyes med 20 500 000
fra kr 450 293 000 til kr 470 793 000

51 Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere 
utdanning og forskning, forhøyes med 19 900 000
fra kr 157 654 000 til kr 177 554 000

281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med 15 000 000

fra kr 195 742 000 til kr 210 742 000
50 Tilskudd til Norges forskningsråd, nedsettes med 5 000 000

fra kr 234 107 000 til kr 229 107 000
285 Norges forskningsråd

55 Virksomhetskostnader, nedsettes med 21 500 000
fra kr 792 543 000 til kr 771 043 000

287 Forskningsinstitutter og andre tiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, 

nedsettes med 400 000
fra kr 6 845 000 til kr 6 445 000

288 Internasjonale samarbeidstiltak
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes 

med 13 551 000
fra kr 286 405 000 til kr 299 956 000

73 EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan  
overføres, forhøyes med 134 082 000
fra kr 2 240 253 000 til kr 2 374 335 000

75 UNESCO-kontingent, nedsettes med 2 146 000
fra kr 22 793 000 til kr 20 647 000

290 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 861 000

fra kr 264 480 000 til kr 267 341 000
291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 7 600 000
fra kr 53 815 000 til kr 61 415 000

60 Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med 85 600 000
fra kr 8 983 088 000 til kr 9 068 688 000

61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flykt-
ninger, overslagsbevilgning, forhøyes med 2 400 000
fra kr 2 283 887 000 til kr 2 286 287 000

62 Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med 8 630 000
fra kr 269 652 000 til kr 261 022 000

71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virk-
somhet, forhøyes med 1 000 000

Kap. Post Formål Kroner
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fra kr 134 953 000 til kr 135 963 000
73 Tilskudd, forhøyes med 400 000

fra kr 14 641 000 til kr 15 041 000
292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvan-

drere
60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 

voksne innvandrere, forhøyes med 18 700 000
fra kr 1 425 376 000 til kr 1 444 076 000

300 Kulturdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 330 000

fra kr 170 252 000 til kr 171 582 000
315 Frivillighetsformål

21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, 
forhøyes med 5 000 000
fra kr 6 130 000 til kr 11 130 000

79 Til disposisjon, forhøyes med 1 000 000
fra kr 10 340 000 til kr 11 340 000

82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, 
forhøyes med 99 000 000
fra kr 189 400 000 til kr 288 400 000

325 Allmenne kulturformål
21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, 

nedsettes med 1 000 000
fra kr 28 920 000 til kr 27 920 000

79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1, forhøyes med 1 000 000
fra kr 7 830 000 til kr 8 830 000

326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Driftsutgifter, nedsettes med 100 000

fra kr 641 287 000 til kr 641 187 000
73 Språkorganisasjoner, forhøyes med 1 300 000

fra kr 26 790 000 til kr 28 090 000
328 Museum og visuell kunst

70 Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med 17 000 000
fra kr 1 747 630 000 til kr 1 764 630 000

78 Ymse faste tiltak, forhøyes med 3 500 000
fra kr 116 785 000 til kr 120 285 000

334 Filmformål m.m.
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 550 000

fra kr 112 055 000 til kr 113 605 000
50 Filmfondet, nedsettes med 1 550 000

fra kr 520 160 000 til kr 518 610 000
352 Nedsatt funksjonsevne

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes 
med 330 000
fra kr 15 060 000 til kr 14 730 000

400 Justis- og beredskapsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med 400 000

fra kr 468 178 000 til kr 467 778 000
23 Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskaps-

innhenting, kan overføres, forhøyes med 1 000 000

Kap. Post Formål Kroner
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fra kr 30 280 000 til kr 31 280 000
70 Overføringer til private, forhøyes med 1 300 000

fra kr 10 206 000 til kr 11 506 000
410 Domstolene

1 Driftsutgifter, forhøyes med 34 600 000
fra kr 2 540 629 000 til kr 2 575 229 000

21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 10 000 000
fra kr 71 935 000 til kr 81 935 000

22 Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres, 
nedsettes med 3 862 000
fra kr 6 735 000 til kr 2 873 000

430 Kriminalomsorgen
1 Driftsutgifter, nedsettes med 1 011 000

fra kr 4 559 896 000 til kr 4 558 885 000
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1 Driftsutgifter, forhøyes med 146 663 000
fra kr 18 016 648 000 til kr 18 163 311 000

21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 25 920 000
fra kr 139 507 000 til kr 113 587 000

22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan over-
føres, forhøyes med 2 811 000
fra kr 9 189 000 til kr 12 000 000

25 Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lov-
lig opphold, overslagsbevilgning, nedsettes med 25 418 000
fra kr 128 533 000 til kr 103 115 000

444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
1 Driftsutgifter, forhøyes med 172 000 000

fra kr 890 983 000 til kr 1 062 983 000
445 Den høyere påtalemyndighet

1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 250 000
fra kr 262 057 000 til kr 263 307 000

451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456, post 1, forhøyes med 11 517 000

fra kr 760 355 000 til kr 771 872 000
453 Sivil klareringsmyndighet

1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 400 000
fra kr 31 927 000 til kr 33 327 000

454 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter, forhøyes med 45 000 000

fra kr 690 652 000 til kr 735 652 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, ned-

settes med 456 769 000
fra kr 3 094 510 000 til kr 2 637 741 000

455 Redningstjenesten
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 100 000

fra kr 109 258 000 til kr 110 358 000
456 Nød- og beredskapskommunikasjon

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451, post 1, forhøyes med 15 600 000
fra kr 128 755 000 til kr 144 355 000

21 Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, nedsettes med 18 500 000

Kap. Post Formål Kroner
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fra kr 366 017 000 til kr 347 517 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, for-

høyes med 103 000 000
fra kr 35 176 000 til kr 138 176 000

460 Spesialenheten for politisaker
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 400 000

fra kr 47 451 000 til kr 48 851 000
466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1 Driftsutgifter, nedsettes med 97 736 000
fra kr 1 183 838 000 til kr 1 086 102 000

467 Norsk Lovtidend
1 Driftsutgifter, forhøyes med 639 000

fra kr 4 340 000 til kr 4 979 000
469 Vergemålsordningen

1 Driftsutgifter, forhøyes med 10 200 000
fra kr 252 675 000 til kr 262 875 000

471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlags-
ordning

73 Stortingets rettferdsvederlagsordning, nedsettes med 3 000 000
fra kr 25 713 000 til kr 22 713 000

473 Statens sivilrettsforvaltning
70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med 50 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 350 000 000
475 Bobehandling

1 Driftsutgifter, forhøyes med 23 415 000
fra kr 104 851 000 til kr 128 266 000

480 Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd, forhøyes med 6 000 000

fra kr 360 484 000 til kr 366 484 000
490 Utlendingsdirektoratet

1 Driftsutgifter, nedsettes med 12 500 000
fra kr 1 034 196 000 til kr 1 021 696 000

21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, forhøyes med 184 713 000
fra kr 520 513 000 til kr 705 226 000

22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med 1 296 000
fra kr 14 896 000 til kr 13 600 000

60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, forhøyes med 45 372 000
fra kr 138 354 000 til kr 183 726 000

70 Stønader til beboere i asylmottak, forhøyes med 27 681 000
fra kr 75 378 000 til kr 103 059 000

72 Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reinte-
grering i hjemlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med 9 115 000
fra kr 72 069 000 til kr 62 954 000

73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan 
nyttes under kap. 291, post 60, forhøyes med 9 149 000
fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000

75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, 
forhøyes med 9 141 000
fra kr 11 337 000 til kr 20 478 000

491 Utlendingsnemnda

Kap. Post Formål Kroner
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1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, nedsettes med 7 000 000
fra kr 293 582 000 til kr 286 582 000

21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under 
post 1, forhøyes med 4 000 000
fra kr 6 370 000 til kr 10 370 000

500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med 930 000

fra kr 408 001 000 til kr 407 071 000
23 Husleie for fellesareal m.m., nedsettes med 2 800 000

fra kr 24 664 000 til kr 21 864 000
510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

23 22. juli-senteret, nedsettes med 700 000
fra kr 12 260 000 til kr 11 560 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, for-
høyes med 2 800 000
fra kr 49 869 000 til kr 52 669 000

530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med 330 000 000

fra kr 1 780 400 000 til kr 2 110 400 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, for-

høyes med 62 000 000
fra kr 563 000 000 til kr 625 000 000

533 Eiendommer utenfor husleieordningen
1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 450 000

fra kr 20 686 000 til kr 22 136 000
540 Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Driftsutgifter, forhøyes med 930 000
fra kr 291 044 000 til kr 291 974 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 500 000
fra kr 24 436 000 til kr 24 936 000

541 IT-politikk
22 Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, 

kan overføres, kan nyttes under post 70, nedsettes med 500 000
fra kr 21 029 000 til kr 20 529 000

543 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1 Driftsutgifter, nedsettes med 9 900 000

fra kr 224 600 000 til kr 214 700 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, for-

høyes med 6 000 000
fra kr 16 400 000 til kr 22 400 000

71 Bredbåndsutbygging, kan overføres, forhøyes med 50 000 000
fra kr 199 750 000 til kr 249 750 000

560 Samiske formål
50 Samisk språk, kultur og samfunnsliv, forhøyes med 13 000 000

fra kr 497 069 000 til kr 510 069 000
571 Rammetilskudd til kommuner

60 Innbyggertilskudd, forhøyes med 232 390 000
fra kr 131 519 299 000 til kr 131 751 689 000

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner
60 Innbyggertilskudd, forhøyes med 56 000 000

Kap. Post Formål Kroner
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fra kr 33 563 319 000 til kr 33 619 319 000
581 Bolig- og bomiljøtiltak

70 Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med 22 800 000
fra kr 3 102 591 000 til kr 3 079 791 000

75 Etablering og tilpasning av bolig, forhøyes med 110 000 000
fra kr 481 574 000 til kr 591 574 000

76 Utleieboliger, kan overføres, nedsettes med 252 162 000
fra kr 710 464 000 til kr 458 302 000

595 Statens kartverk
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45, nedsettes med 100 000 000

fra kr 899 021 000 til kr 799 021 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 

og 45, forhøyes med 140 500 000
fra kr 217 920 000 til kr 358 420 000

601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
22 Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mm., kan overføres, r e d u -

s e r e s  m e d  53 000 000
fra kr 81 000 000 til kr 28 000 000

70 Tilskudd, nedsettes med 10 000 000
fra kr 36 730 000 til kr 26 730 000

71 (Ny) Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen m.m., 
kan overføres, bevilges med 53 000 000

605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Driftsutgifter, forhøyes med 20 140 000

fra kr 11 681 785 000 til kr 11 701 925 000
611 Pensjoner av statskassen

1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med 1 500 000
fra kr 17 500 000 til kr 16 000 000

612 Tilskudd til Statens pensjonskasse
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med 717 000 000

fra kr 4 253 000 000 til kr 4 970 000 000
22 Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, forhøyes med 200 000 000

fra kr -1 849 000 000 til kr -1 649 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbe-

vilgning, forhøyes med 15 000 000
fra kr 161 000 000 til kr 176 000 000

613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbe-

vilgning, nedsettes med 1 000 000
fra kr 24 000 000 til kr 23 000 000

614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1 Driftsutgifter, forhøyes med 5 000 000

fra kr 27 000 000 til kr 32 000 000
90 Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med 4 200 000 000

fra kr 5 900 000 000 til kr 10 100 000 000
634 Arbeidsmarkedstiltak

76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med 15 000 000
fra kr 7 110 545 000 til kr 7 095 545 000

77 Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, forhøyes med 15 000 000
fra kr 1 503 905 000 til kr 1 518 905 000
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660 Krigspensjon
70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, nedsettes med 1 000 000

fra kr 59 000 000 til kr 58 000 000
71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, forhøyes med 1 000 000

fra kr 159 000 000 til kr 160 000 000
664 Pensjonstrygden for sjømenn

70 Tilskudd, forhøyes med 2 000 000
fra kr 37 000 000 til kr 39 000 000

666 Avtalefestet pensjon (AFP)
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med 10 000 000

fra kr 2 490 000 000 til kr 2 480 000 000
667 Supplerende stønad til personer over 67 år

70 Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med 15 000 000
fra kr 345 000 000 til kr 330 000 000

700 Helse- og omsorgsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med 4 900 000

fra kr 240 961 000 til kr 236 061 000
701 E-helse, helseregistre mv.

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 12 400 000
fra kr 468 181 000 til kr 480 581 000

704 Helsearkivet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 3 000 000

fra kr 46 000 000 til kr 49 000 000
709 Pasient- og brukerombud

1 Driftsutgifter, nedsettes med 2 000 000
fra kr 74 021 000 til kr 72 021 000

710 Vaksiner mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 12 200 000

fra kr 336 375 000 til kr 348 575 000
714 Folkehelse

60 Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, 
nedsettes med 2 600 000
fra kr 93 013 000 til kr 90 413 000

70 Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, 
forhøyes med 2 000 000
fra kr 130 477 000 til kr 132 477 000

732 Regionale helseforetak
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 

73, 74 og 75, nedsettes med 30 000 000
fra kr 874 059 000 til kr 844 059 000

72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes 
med 647 000 000
fra kr 53 571 938 000 til kr 54 218 938 000

73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med 227 000 000
fra kr 18 781 421 000 til kr 19 008 421 000

74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, for-
høyes med 172 000 000
fra kr 14 270 445 000 til kr 14 442 445 000

75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med 154 000 000
fra kr 12 726 632 000 til kr 12 880 632 000
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76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med 2 500 000
fra kr 37 843 728 000 til kr 37 846 228 000

77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilg-
ning, nedsettes med 111 500 000
fra kr 3 119 112 000 til kr 3 007 612 000

86 Driftskreditter, nedsettes med 1 200 000 000
fra kr 3 359 000 000 til kr 2 159 000 000

740 Helsedirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 5 500 000

fra kr 1 212 918 000 til kr 1 218 418 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 5 000 000

fra kr 30 421 000 til kr 35 421 000
744 Direktoratet for e-helse

1 Driftsutgifter, forhøyes med 23 000 000
fra kr 213 594 000 til kr 236 594 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 20 000 000
fra kr 150 992 000 til kr 170 992 000

745 Folkehelseinstituttet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 600 000

fra kr 1 044 831 000 til kr 1 045 431 000
746 Statens legemiddelverk

1 Driftsutgifter, forhøyes med 5 083 000
fra kr 288 252 000 til kr 293 335 000

747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 5 250 000

fra kr 94 236 000 til kr 99 486 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med 3 200 000

fra kr 18 432 000 til kr 15 232 000
748 Statens helsetilsyn

1 Driftsutgifter, nedsettes med 5 500 000
fra kr 159 164 000 til kr 153 664 000

761 Omsorgstjeneste
61 Vertskommuner, forhøyes med 24 000 000

fra kr 934 778 000 til kr 958 778 000
62 Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med 15 000 000

fra kr 347 998 000 til kr 332 998 000
63 Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes 

under post 69, forhøyes med 39 825 000
fra kr 4 213 357 000 til kr 4 253 182 000

65 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, over-
slagsbevilgning, nedsettes med 136 790 000
fra kr 1 482 840 000 til kr 1 346 050 000

69 Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres, forhøyes 
med 39 200 000
fra kr 65 400 000 til kr 104 600 000

73 Særlige omsorgsbehov, forhøyes med 30 000 000
fra kr 24 375 000 til kr 54 375 000

762 Primærhelsetjeneste
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes 

med 6 400 000
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fra kr 121 688 000 til kr 115 288 000
61 Fengselshelsetjeneste, forhøyes med 283 000

fra kr 178 866 000 til kr 179 149 000
765 Psykisk helse og rusarbeid

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, 
forhøyes med 10 600 000
fra kr 108 523 000 til kr 119 123 000

72 Frivillig arbeid m.v., kan overføres, kan nyttes under post 21, 
forhøyes med 2 100 000
fra kr 402 142 000 til kr 404 242 000

75 Vold og traumatisk stress, kan overføres, nedsettes med 3 600 000
fra kr 220 039 000 til kr 216 439 000

844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med 190 890 000

fra kr 1 800 890 000 til kr 1 610 000 000
845 Barnetrygd

70 Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med 82 000 000
fra kr 15 872 000 000 til kr 15 790 000 000

846 Familie- og oppveksttiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 

og post 71, forhøyes med 5 400 000
fra kr 12 650 000 til kr 18 050 000

50 Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21, nedsettes med 500 000
fra kr 3 218 000 til kr 2 718 000

61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes 
under post 71, nedsettes med 4 500 000
fra kr 311 985 000 til kr 307 485 000

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med 14 900 000

fra kr 72 371 000 til kr 87 271 000
50 Forskning og utvikling, nedsettes med 1 500 000

fra kr 17 631 000 til kr 16 131 000
71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, 

forhøyes med 4 100 000
fra kr 36 058 000 til kr 40 158 000

855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes 

med 260 000 000
fra kr 3 841 242 000 til kr 4 101 242 000

22 Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, 
forhøyes med 54 000 000
fra kr 2 623 089 000 til kr 2 677 089 000

60 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyt-
tes under post 1, nedsettes med 64 000 000
fra kr 426 801 000 til kr 362 801 000

856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsø-
kere

1 Driftsutgifter, nedsettes med 15 000 000
fra kr 156 429 000 til kr 141 429 000

865 Forbrukerpolitiske tiltak
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21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50, 
nedsettes med 180 000
fra kr 2 244 000 til kr 2 064 000

70 Tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med 280 000
fra kr 1 453 000 til kr 1 733 000

882 Kirkebygg og gravplasser
61 (NY) Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan over-

føres, bevilges med 20 000 000
900 Nærings- og fiskeridepartementet

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med 6 000 000
fra kr 61 927 000 til kr 55 927 000

22 Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan 
overføres, kan nyttes under kap. 929, post 51, forhøyes med 27 900 000
fra kr 70 000 000 til kr 97 900 000

75 Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, nedsettes med 1 500 000
fra kr 8 045 000 til kr 6 545 000

904 Brønnøysundregistrene
1 Driftsutgifter, forhøyes med 20 000 000

fra kr 328 430 000 til kr 348 430 000
909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, for-
høyes med 36 700 000
fra kr 1 785 000 000 til kr 1 821 700 000

911 Konkurransetilsynet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 6 500 000

fra kr 110 450 000 til kr 116 950 000
912 Klagenemndssekretariatet

1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 194 000
fra kr 19 550 000 til kr 20 744 000

22 Konkurranseklagenemnda, forhøyes med 5 800 000
fra kr 2 457 000 til kr 8 257 000

917 Fiskeridirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 5 750 000

fra kr 404 350 000 til kr 410 100 000
22 Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, forhøyes med 19 765 000

fra kr 70 966 000 til kr 90 731 000
919 Diverse fiskeriformål

60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med 25 146 000
fra kr 519 000 000 til kr 544 146 000

76 Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, nedsettes med 7 000 000
fra kr 15 000 000 til kr 8 000 000

922 Romvirksomhet
70 Kontingent i European Space Agency (ESA), forhøyes med 4 300 000

fra kr 215 375 000 til kr 219 675 000
71 Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med 6 700 000

fra kr 465 250 000 til kr 471 950 000
73 EUs romprogrammer, nedsettes med 124 630 000

fra kr 487 300 000 til kr 362 670 000
923 Havforskningsinstituttet

1 Driftsutgifter, nedsettes med 4 000 000
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fra kr 644 800 000 til kr 640 800 000
22 Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, forhøyes med 20 000 000

fra kr 150 530 000 til kr 170 530 000
924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70 Tilskudd, nedsettes med 9 930 000
fra kr 16 000 000 til kr 6 070 000

926 Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy
1 Driftsutgifter, forhøyes med 4 000 000

fra kr 184 450 000 til kr 188 450 000
929 Institutt for energiteknikk

22 Sikring av atomanlegg, kan overføres, forhøyes med 20 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 60 000 000

51 Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes under 
kap. 900, post 22, forhøyes med 114 000 000
fra kr 147 000 000 til kr 261 000 000

935 Patentstyret
1 Driftsutgifter, forhøyes med 4 500 000

fra kr 258 400 000 til kr 262 900 000
950 Forvaltning av statlig eierskap

51 (NY) Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani AS, bevilges med 43 000 000

52 Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, forhøyes med 35 000 000
fra kr 140 000 000 til kr 175 000 000

71 (NY) Tilskudd til avskriving av egenkapital Electronic Chart 
Centre AS, bevilges med 20 000 000

90 Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, forhøyes 
med 65 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 325 000 000

1100 Landbruks- og matdepartementet
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvalt-

ningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, nedset-
tes med 2 600 000
fra kr 2 720 000 til kr 120 000

49 (NY) Kjøp av fast eiendom, bevilges med 2 600 000
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Ve-
terinærinstituttet, forhøyes med 30 000 000
fra kr 97 976 000 til kr 127 976 000

1137 Forskning og innovasjon
70 Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres, forhøyes med 3 000 000

fra kr 3 500 000 til kr 6 500 000
1142 Landbruksdirektoratet

77 (NY) Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, 
kan overføres, bevilges med 20 000 000

1148 Naturskade – erstatninger
71 Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med 22 400 000

fra kr 152 600 000 til kr 175 000 000
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, forhøyes 
med 525 000 000
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fra kr 43 000 000 til kr 568 000 000
1300 Samferdselsdepartementet

71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv., forhøyes med 2 500 000
fra kr 69 000 000 til kr 71 500 000

1320 Statens vegvesen
1 Driftsutgifter, forhøyes med 290 500 000

fra kr 4 334 900 000 til kr 4 625 400 000
22 Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes un-

der post 29 og post 30, nedsettes med 356 500 000
fra kr 6 631 800 000 til kr 6 275 300 000

28 Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, nedsettes med 110 000 000
fra kr 2 179 500 000 til kr 2 069 500 000

29 OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30, ned-
settes med 430 000 000
fra kr 1 631 400 000 til kr 1 201 400 000

30 Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, 
post 29 og post 31, forhøyes med 910 000 000
fra kr 12 555 200 000 til kr 13 465 200 000

31 Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30, 
nedsettes med 180 000 000
fra kr 1 043 400 000 til kr 863 400 000

73 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområde-
ne, forhøyes med 200 000 000
fra kr 531 400 000 til kr 731 400 000

1352 Jernbanedirektoratet
1 Driftsutgifter, nedsettes med 109 700 000

fra kr 468 500 000 til kr 358 800 000
71 Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan 

overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74, forhøyes 
med 263 500 000
fra kr 8 423 500 000 til kr 8 687 000 000

72 Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, 
kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73, nedsettes 
med 511 000 000
fra kr 2 153 000 000 til kr 1 642 000 000

73 Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, 
kan nyttes under post 71, post 72 og post 74, forhøyes med 101 000 000
fra kr 9 988 700 000 til kr 10 089 700 000

75 (NY) Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane, bevilges 
med 60 000 000

1360 Kystverket
30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, forhøyes med 38 000 000

fra kr 378 500 000 til kr 416 500 000
34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, ned-

settes med 25 200 000
fra kr 25 200 000 til kr 0

72 Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres, 
nedsettes med 77 400 000
fra kr 77 400 000 til kr 0

1400 Klima- og miljødepartementet
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71 Internasjonale organisasjoner, forhøyes med 1 800 000
fra kr 88 053 000 til kr 89 853 000

1410 Kunnskap om klima og miljø
21 Miljøovervåking, nedsettes med 2 500 000

fra kr 277 297 000 til kr 274 797 000
1412 Meteorologiformål

50 Meteorologisk institutt, forhøyes med 12 900 000
fra kr 313 882 000 til kr 326 782 000

70 Internasjonale samarbeidsprosjekt, nedsettes med 29 898 000
fra kr 172 566 000 til kr 142 668 000

1420 Miljødirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 5 112 000

fra kr 694 287 000 til kr 699 399 000
61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, ned-

settes med 108 330 000
fra kr 208 230 000 til kr 99 900 000

63 Returordning for kasserte fritidsbåter, nedsettes med 10 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000

75 Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbå-
ter, overslagsbevilgning, nedsettes med 85 992 000
fra kr 640 992 000 til kr 555 000 000

76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med 26 536 000
fra kr 137 464 000 til kr 164 000 000

81 Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes under 
post 21, forhøyes med 300 000
fra kr 67 011 000 til kr 67 311 000

85 Naturinformasjonssentre, kan overføres, forhøyes med 2 500 000
fra kr 69 031 000 til kr 71 531 000

1428 Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og kli-
mateknologi

50 Overføring til Klima- og energifondet, forhøyes med 50 000 000
fra kr 3 164 450 000 til kr 3 214 450 000

1429 Riksantikvaren
1 Driftsutgifter, nedsettes med 2 067 000

fra kr 148 540 000 til kr 146 473 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 3 000 000

fra kr 37 719 000 til kr 40 719 000
22 Bevaringsoppgaver, kan overføres, nedsettes med 3 000 000

fra kr 24 708 000 til kr 21 708 000
73 Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brann-

sikring, kan overføres, forhøyes med 1 000 000
fra kr 57 575 000 til kr 58 575 000

1471 Norsk Polarinstitutt
1 Driftsutgifter, nedsettes med 2 248 000

fra kr 242 376 000 til kr 240 128 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med 1 786 000

fra kr 77 243 000 til kr 75 457 000
1473 Kings Bay AS

70 Tilskudd, forhøyes med 1 989 000
fra kr 30 270 000 til kr 32 259 000
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1600 Finansdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med 5 000 000

fra kr 390 800 000 til kr 385 800 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med 6 330 000

fra kr 90 900 000 til kr 84 570 000
1605 Direktoratet for økonomistyring

1 Driftsutgifter, forhøyes med 50 000 000
fra kr 507 200 000 til kr 557 200 000

1610 Tolletaten
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, for-

høyes med 12 200 000
fra kr 90 200 000 til kr 102 400 000

1618 Skatteetaten
1 Driftsutgifter, nedsettes med 6 283 000

fra kr 6 062 100 000 til kr 6 055 817 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med 58 000 000

fra kr 472 800 000 til kr 414 800 000
23 Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, forhøyes med 3 800 000

fra kr 88 100 000 til kr 91 900 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, ned-

settes med 7 000 000
fra kr 115 000 000 til kr 108 000 000

70 Tilskudd, forhøyes med 1 500 000
fra kr 3 500 000 til kr 5 000 000

1620 Statistisk sentralbyrå
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 400 000

fra kr 593 300 000 til kr 595 700 000
1632 Kompensasjon for merverdiavgift

61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilg-
ning, forhøyes med 800 000 000
fra kr 24 600 000 000 til kr 25 400 000 000

1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med 200 000 000

fra kr 6 600 000 000 til kr 6 800 000 000
1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning

98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, ned-
settes med 12 414 000 000
fra kr 76 515 000 000 til kr 64 101 000 000

1700 Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 39 822 000

fra kr 819 030 000 til kr 858 852 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning, 

nedsettes med 48 779 000
fra kr 128 779 000 til kr 80 000 000

71 Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med 4 000 000
fra kr 66 346 000 til kr 62 346 000

74 (NY) Overføring til aksjeselskap, kan overføres, bevilges med 172 000 000
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 
1761, post 47, nedsettes med 100 000 000
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fra kr 2 546 032 000 til kr 2 446 032 000
1720 Felleskapasiteter i Forsvaret

1 Driftsutgifter, forhøyes med 338 879 000
fra kr 9 217 413 000 til kr 9 556 292 000

1731 Hæren
1 Driftsutgifter, forhøyes med 234 173 000

fra kr 5 566 035 000 til kr 5 800 208 000
1732 Sjøforsvaret

1 Driftsutgifter, forhøyes med 604 346 000
fra kr 4 389 630 000 til kr 4 993 976 000

1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter, forhøyes med 222 975 000

fra kr 5 292 845 000 til kr 5 515 820 000
1734 Heimevernet

1 Driftsutgifter, nedsettes med 10 833 000
fra kr 1 394 798 000 til kr 1 383 965 000

1735 Etterretningstjenesten
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 17 807 000

fra kr 2 005 584 000 til kr 2 023 391 000
1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, nedsettes 
med 61 434 000
fra kr 1 629 765 000 til kr 1 568 331 000

44 Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan 
overføres, nedsettes med 26 200 000
fra kr 83 185 000 til kr 56 985 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan 
nyttes under kap. 1761, post 45, forhøyes med 33 431 000
fra kr 8 952 590 000 til kr 8 986 021 000

48 Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan 
overføres, nedsettes med 152 889 000
fra kr 205 000 000 til kr 52 111 000

1761 Nye kampfly med baseløsning
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 

1710, post 47, forhøyes med 100 000 000
fra kr 1 176 449 000 til kr 1 276 449 000

1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter, nedsettes med 81 170 000

fra kr 1 157 875 000 til kr 1 076 705 000
1791 Redningshelikoptertjenesten

1 Driftsutgifter, forhøyes med 44 639 000
fra kr 866 848 000 til kr 911 487 000

1792 Norske styrker i utlandet
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 599 000

fra kr 990 316 000 til kr 992 915 000
1800 Olje- og energidepartementet

70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., nedsettes med 3 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 7 000 000

1830 Forskning og næringsutvikling
70 Tilskudd til Nordisk Energiforskning, nedsettes med 1 000 000
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fra kr 11 000 000 til kr 10 000 000
1840 CO2-håndtering

72 Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under 
post 70, forhøyes med 150 000 000
fra kr 149 000 000 til kr 299 000 000

2410 Statens lånekasse for utdanning
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med 20 000 000

fra kr 392 941 000 til kr 412 941 000
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøy-

es med 68 167 000
fra kr 7 170 151 000 til kr 7 238 318 000

70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med 435 443 000
fra kr 2 983 362 000 til kr 3 418 805 000

71 Andre stipend, overslagsbevilgning, nedsettes med 29 740 000
fra kr 742 493 000 til kr 712 753 000

72 Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med 25 510 000
fra kr 1 255 776 000 til kr 1 281 286 000

73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med 135 088 000
fra kr 602 006 000 til kr 737 094 000

74 Tap på utlån, forhøyes med 1 300 000
fra kr 386 200 000 til kr 387 500 000

90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med 6 479 000
fra kr 28 594 604 000 til kr 28 588 125 000

2412 Husbanken
1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 000 000

fra kr 354 910 000 til kr 356 910 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, for-

høyes med 2 000 000
fra kr 38 844 000 til kr 40 844 000

90 Nye lån, overslagsbevilgning, forhøyes med 1 410 000 000
fra kr 14 330 000 000 til kr 15 740 000 000

2421 Innovasjon Norge
80 (NY) Næringstiltak på Svalbard, bevilges med 3 200 000

2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirk-
somheten

30 Investeringer, forhøyes med 2 000 000 000
fra kr 27 000 000 000 til kr 29 000 000 000

2445 Statsbygg
30 Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med 22 000 000

fra kr 648 401 000 til kr 626 401 000
33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, for-

høyes med 200 000 000
fra kr 2 237 450 000 til kr 2 437 450 000

34 Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan over-
føres, forhøyes med 100 000 000
fra kr 713 000 000 til kr 813 000 000

2470 Statens pensjonskasse
24 Driftsresultat 

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -652 695 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 448 822 000
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3 Avskrivninger 130 606 000
4 Renter av statens kapital 207 000
5 Til investeringsformål 55 645 000
Sum: -17 415 000

2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes 

med 694 000 000
fra kr 19 174 000 000 til kr 18 480 000 000

71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, 
nedsettes med 67 000 000
fra kr 927 000 000 til kr 860 000 000

72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes 
med 5 000 000
fra kr 485 000 000 til kr 480 000 000

73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes 
med 7 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 56 000 000

2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 1 053 000 000

fra kr 10 253 000 000 til kr 9 200 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilg-
ning, nedsettes med 45 000 000
fra kr 890 000 000 til kr 845 000 000

2620 Stønad til enslig mor eller far
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 230 000 000

fra kr 1 940 000 000 til kr 1 710 000 000
72 Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, over-

slagsbevilgning, nedsettes med 23 000 000
fra kr 170 000 000 til kr 147 000 000

73 Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilg-
ning, nedsettes med 19 700 000
fra kr 91 700 000 til kr 72 000 000

76 Bidragsforskott, forhøyes med 15 800 000
fra kr 704 200 000 til kr 720 000 000

2650 Sykepenger
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, for-

høyes med 110 000 000
fra kr 37 190 000 000 til kr 37 300 000 000

71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes 
med 100 000 000
fra kr 1 480 000 000 til kr 1 380 000 000

72 Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilg-
ning, nedsettes med 53 500 000
fra kr 1 000 000 000 til kr 946 500 000

75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, forhøyes 
med 20 000 000
fra kr 2 080 000 000 til kr 2 100 000 000

2651 Arbeidsavklaringspenger
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70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 2 240 000 000
fra kr 31 670 000 000 til kr 29 430 000 000

71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 47 600 000
fra kr 229 600 000 til kr 182 000 000

72 Legeerklæringer, nedsettes med 35 000 000
fra kr 425 000 000 til kr 390 000 000

2655 Uførhet
70 Uføretrygd, overslagsbevilgning, forhøyes med 1 540 000 000

fra kr 92 950 000 000 til kr 94 490 000 000
75 Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, nedset-

tes med 16 000 000
fra kr 86 000 000 til kr 70 000 000

76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, nedset-
tes med 1 000 000
fra kr 41 000 000 til kr 40 000 000

2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
70 Grunnstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 21 600 000

fra kr 1 761 600 000 til kr 1 740 000 000
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning, forhøyes med 25 300 000

fra kr 1 514 700 000 til kr 1 540 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, nedsettes med 4 000 000

fra kr 130 000 000 til kr 126 000 000
74 Tilskudd til biler, nedsettes med 111 900 000

fra kr 846 900 000 til kr 735 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med 29 600 000

fra kr 3 369 600 000 til kr 3 340 000 000
77 Ortopediske hjelpemidler, nedsettes med 67 300 000

fra kr 1 637 300 000 til kr 1 570 000 000
78 Høreapparater, nedsettes med 27 670 000

fra kr 737 670 000 til kr 710 000 000
79 Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, forhøyes med 15 000 000

fra kr 50 450 000 til kr 65 450 000
2670 Alderdom

70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 170 000 000
fra kr 75 740 000 000 til kr 75 570 000 000

72 Inntektspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med 10 000 000
fra kr 2 730 000 000 til kr 2 740 000 000

73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, forhøyes 
med 22 000 000
fra kr 6 158 000 000 til kr 6 180 000 000

2680 Etterlatte
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med 5 000 000

fra kr 805 000 000 til kr 810 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med 2 000 000

fra kr 85 000 000 til kr 83 000 000
2686 Stønad ved gravferd

70 Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, forhøyes med 9 000 000
fra kr 196 000 000 til kr 205 000 000

2711 Spesialisthelsetjeneste mv.
70 Spesialisthjelp, forhøyes med 5 000 000
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fra kr 2 135 000 000 til kr 2 140 000 000
71 Psykologhjelp, nedsettes med 10 000 000

fra kr 323 000 000 til kr 313 000 000
72 Tannbehandling, nedsettes med 118 320 000

fra kr 2 318 320 000 til kr 2 200 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med 26 000 000

fra kr 1 024 000 000 til kr 1 050 000 000
2751 Legemidler mv.

70 Legemidler, forhøyes med 79 200 000
fra kr 9 310 800 000 til kr 9 390 000 000

71 Legeerklæringer, forhøyes med 1 000 000
fra kr 7 000 000 til kr 8 000 000

72 Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med 32 100 000
fra kr 2 042 100 000 til kr 2 010 000 000

2752 Refusjon av egenbetaling
70 Egenandelstak 1, nedsettes med 44 200 000

fra kr 5 214 200 000 til kr 5 170 000 000
71 Egenandelstak 2, nedsettes med 19 000 000

fra kr 1 014 000 000 til kr 995 000 000
2755 Helsetjenester i kommunene mv.

62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, 
forhøyes med 16 000 000
fra kr 413 000 000 til kr 429 000 000

70 Allmennlegehjelp, nedsettes med 124 600 000
fra kr 5 274 600 000 til kr 5 150 000 000

71 Fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med 45 000 000
fra kr 1 180 000 000 til kr 1 225 000 000

72 Jordmorhjelp, forhøyes med 2 000 000
fra kr 61 000 000 til kr 63 000 000

73 Kiropraktorbehandling, forhøyes med 5 000 000
fra kr 174 000 000 til kr 179 000 000

75 Logopedisk og ortoptisk behandling, forhøyes med 4 000 000
fra kr 164 000 000 til kr 168 000 000

2756 Andre helsetjenester
70 Helsetjenester i annet EØS-land, forhøyes med 3 000 000

fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000
71 Helsetjenester i utlandet mv., nedsettes med 90 000 000

fra kr 490 000 000 til kr 400 000 000
72 Helsetjenester til utenlandsboende mv., nedsettes med 20 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 220 000 000
2790 Andre helsetiltak

70 Bidrag, nedsettes med 4 900 000
fra kr 254 900 000 til kr 250 000 000

I n n t e k t e r
3225 Tiltak i grunnopplæringen

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med 7 231 000
fra kr 19 734 000 til kr 26 965 000

3288 Internasjonale samarbeidstiltak
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 587 000

fra kr 5 698 000 til kr 5 111 000
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3292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvan-
drere

1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, for høyes 
med 1 800 000
fra kr 24 185 000 til kr 25 985 000

3400 Justis- og beredskapsdepartementet
2 (NY) Refusjon av ODA-godkjente utgifter, bevilges med 1 000 000

3410 Domstolene
4 Vernesaker jordskiftedomstolene, nedsettes med 3 043 000

fra kr 5 916 000 til kr 2 873 000
3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

2 Refusjoner mv., nedsettes med 19 400 000
fra kr 280 624 000 til kr 261 224 000

6 Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med 14 770 000
fra kr 282 259 000 til kr 267 489 000

8 Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, forhøyes med 4 700 000
fra kr 21 258 000 til kr 25 958 000

3456 Nød- og beredskapskommunikasjon
1 Abonnementsinntekter, nedsettes med 1 600 000

fra kr 347 305 000 til kr 345 705 000
4 Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, forhøy-

es med 95 000 000
fra kr 9 623 000 til kr 104 623 000

3490 Utlendingsdirektoratet
1 Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-god-

kjente utgifter, nedsettes med 1 084 000
fra kr 1 845 000 til kr 761 000

3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjen-
te utgifter, forhøyes med 10 371 000
fra kr 13 255 000 til kr 23 626 000

4 Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med 101 247 000
fra kr 279 091 000 til kr 380 338 000

5 Refusjonsinntekter, nedsettes med 1 899 000
fra kr 8 862 000 til kr 6 963 000

6 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente 
utgifter, forhøyes med 9 149 000
fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000

7 Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 1 678 000
fra kr 14 604 000 til kr 12 926 000

8 Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlan-
det, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med 15 792 000
fra kr 55 128 000 til kr 39 336 000

3595 Statens kartverk
2 Salg og abonnement m.m., forhøyes med 9 200 000

fra kr 134 668 000 til kr 143 868 000
3605 Arbeids- og velferdsetaten

1 Administrasjonsvederlag, forhøyes med 1 140 000
fra kr 9 260 000 til kr 10 400 000

6 Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, nedsettes med 2 300 000
fra kr 27 600 000 til kr 25 300 000
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3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1 Gebyrinntekter, lån, forhøyes med 5 000 000

fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000
90 Tilbakebetaling av lån, forhøyes med 200 000 000

fra kr 10 900 000 000 til kr 11 100 000 000
3635 Ventelønn mv.

1 Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med 1 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000

3704 Helsearkivet
2 (NY) Diverse inntekter, bevilges med 3 000 000

3740 Helsedirektoratet
5 Helsetjenester til utenlandsboende mv., forhøyes med 12 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 75 000 000
3747 Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

2 Diverse inntekter, nedsettes med 2 900 000
fra kr 19 831 000 til kr 16 931 000

4 Gebyrinntekter, forhøyes med 2 350 000
fra kr 9 151 000 til kr 11 501 000

3855 Statlig forvaltning av barnevernet
60 Kommunale egenandeler, forhøyes med 50 000 000

fra kr 1 437 256 000 til kr 1 487 256 000
3906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for 

Svalbard
86 (NY) Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, bevilges med 1 000 000

3912 Klagenemndssekretariatet
2 Refusjoner og andre inntekter, forhøyes med 194 000

fra kr 206 000 til kr 400 000
87 Overtredelsesgebyr, forhøyes med 4 140 000

fra kr 100 000 til kr 4 240 000
3917 Fiskeridirektoratet

1 Refusjoner og diverse inntekter, forhøyes med 5 747 000
fra kr 103 000 til kr 5 850 000

3935 Patentstyret
4 (NY) Ymse inntekter, bevilges med 4 500 000

3940 Internasjonaliseringstiltak
70 (NY) Tilbakeføring fra Baltiske investeringsprogram, bevilges 

med 6 700 000
3950 Forvaltning av statlig eierskap

91 (NY) Avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, 
bevilges med 20 000 000

4352 Jernbanedirektoratet
1 Diverse inntekter, nedsettes med 96 200 000

fra kr 98 600 000 til kr 2 400 000
4481 Salg av klimakvoter

1 Salgsinntekter, nedsettes med 2 565 000 000
fra kr 7 181 722 000 til kr 4 616 722 000

4605 Direktoratet for økonomistyring
1 Økonomitjenester, forhøyes med 50 000 000

fra kr 51 600 000 til kr 101 600 000
4610 Tolletaten
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4 Diverse refusjoner, forhøyes med 5 700 000
fra kr 1 100 000 til kr 6 800 000

4618 Skatteetaten
86 Bøter, inndragninger mv., nedsettes med 50 000 000

fra kr 1 430 000 000 til kr 1 380 000 000
88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, nedsettes med 37 600 000

fra kr 262 600 000 til kr 225 000 000
4620 Statistisk sentralbyrå

85 Tvangsmulkt, nedsettes med 10 000 000
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000

4700 Forsvarsdepartementet
1 Driftsinntekter, forhøyes med 14 420 000

fra kr 25 745 000 til kr 40 165 000
4720 Felleskapasiteter i Forsvaret

1 Driftsinntekter, forhøyes med 705 772 000
fra kr 517 737 000 til kr 1 223 509 000

4731 Hæren
1 Driftsinntekter, forhøyes med 7 326 000

fra kr 91 984 000 til kr 99 310 000
4734 Heimevernet

1 Driftsinntekter, forhøyes med 13 515 000
fra kr 5 766 000 til kr 19 281 000

4760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
1 Driftsinntekter, nedsettes med 2 908 000

fra kr 33 090 000 til kr 30 182 000
45 (NY) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter,  

bevilges med 34 460 000
48 Fellesfinansierte investeringer, inntekter, nedsettes med 150 600 000

fra kr 205 036 000 til kr 54 436 000
4791 Redningshelikoptertjenesten

1 Driftsinntekter, forhøyes med 45 000 000
fra kr 774 747 000 til kr 819 747 000

4800 Olje- og energidepartementet
2 (NY) Ymse inntekter, bevilges med 1 300 000

5310 Statens lånekasse for utdanning
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med 2 570 000

fra kr 18 530 000 til kr 21 100 000
29 Termingebyr, nedsettes med 6 700 000

fra kr 16 892 000 til kr 10 192 000
89 Purregebyrer, forhøyes med 5 024 000

fra kr 105 016 000 til kr 110 040 000
90 Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med 253 759 000

fra kr 10 776 474 000 til kr 11 030 233 000
93 Omgjøring av utdanningslån til stipend, forhøyes med 48 097 000

fra kr 6 999 551 000 til kr 7 047 648 000
5325 Innovasjon Norge

50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, for-
høyes med 6 900 000
fra kr 15 000 000 til kr 21 900 000
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85 (NY) Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapitalfond, 
bevilges med 600 000

91 Tilbakeført kapital, såkornfond, forhøyes med 8 200 000
fra kr 10 000 000 til kr 18 200 000

5329 Eksportkredittordningen
71 (NY) Tilbakeføring av tilskudd fra Eksportkreditt Norge AS, 

bevilges med 22 000 000
5341 Avdrag på utestående fordringer

98 Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner, nedsettes med 4 000 000 000
fra kr 8 000 000 000 til kr 4 000 000 000

5351 Overføring fra Norges Bank
85 Overføring, forhøyes med 2 798 300 000

fra kr 12 000 000 000 til kr 14 798 300 000
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirk-

somheten
24 Driftsresultat 

1 Driftsinntekter 159 200 000 000
2 Driftsutgifter -27 400 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter -2 100 000 000
4 Avskrivninger -20 200 000 000
5 Renter av statens kapital -2 900 000 000
Sum: 106 600 000 000

30 Avskrivninger, nedsettes med 1 900 000 000
fra kr 22 100 000 000 til kr 20 200 000 000

5490 NVE Anlegg
1 Salg av utstyr mv., forhøyes med 1 400 000

fra kr 100 000 til kr 1 500 000
5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30 Avskrivninger, forhøyes med 3 500 000
fra kr 1 574 406 000 til kr 1 577 906 000

5521 Merverdiavgift
70 Merverdiavgift, nedsettes med 18 000 000

fra kr 310 000 000 000 til kr 309 982 000 000
5526 Avgift på alkohol

70 Avgift på alkohol, nedsettes med 500 000
fra kr 14 200 000 000 til kr 14 199 500 000

5536 Avgift på motorvogner mv.
71 Engangsavgift, nedsettes med 14 000 000

fra kr 14 641 000 000 til kr 14 627 000 000
5541 Avgift på elektrisk kraft

70 Avgift på elektrisk kraft, nedsettes med 10 000 000
fra kr 11 010 000 000 til kr 11 000 000 000

5570 Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet

70 Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, ned-
settes med 3 900 000
fra kr 243 400 000 til kr 239 500 000

5574 Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet
74 Fiskeriforskningsavgift, forhøyes med 24 000 000
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fra kr 236 496 000 til kr 260 496 000
5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

72 Fiskeravgifter, forhøyes med 1 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000

5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80 Renter av statens faste kapital, nedsettes med 100 000

fra kr 93 507 000 til kr 93 407 000
5607 Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80 Renter, forhøyes med 85 000 000
fra kr 963 000 000 til kr 1 048 000 000

5611 Aksjer i Vygruppen AS
85 Utbytte, forhøyes med 8 000 000

fra kr 225 000 000 til kr 233 000 000
5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80 Renter, nedsettes med 5 747 000
fra kr 4 857 196 000 til kr 4 851 449 000

5622 Aksjer i Avinor AS
85 Utbytte, forhøyes med 72 400 000

fra kr 512 500 000 til kr 584 900 000
5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med 4 500 000
fra kr 20 000 000 til kr 24 500 000

85 Utbytte, lavrisikolåneordningen, forhøyes med 27 700 000
fra kr 125 000 000 til kr 152 700 000

88 (NY) Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond, bevilges 
med 3 000 000

5631 Aksjer i AS Vinmonopolet
85 Statens overskuddsandel, forhøyes med 87 100 000

fra kr 41 200 000 til kr 128 300 000
86 Utbytte, forhøyes med 3 000

fra kr 2 000 til kr 5 000
5652 Statskog SF – renter og utbytte

85 Utbytte, forhøyes med 55 250 000
fra kr 24 750 000 til kr 80 000 000

5656 Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning
85 Utbytte, forhøyes med 1 362 100 000

fra kr 21 635 500 000 til kr 22 997 600 000
5680 Statnett SF

85 Utbytte, forhøyes med 41 000 000
fra kr 443 000 000 til kr 484 000 000

5685 Aksjer i Equinor ASA
85 Utbytte, forhøyes med 2 850 000 000

fra kr 16 620 000 000 til kr 19 470 000 000
5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85 Utbytte, nedsettes med 28 900 000
fra kr 112 700 000 til kr 83 800 000

5700 Folketrygdens inntekter
71 Trygdeavgift, nedsettes med 5 000 000

fra kr 150 681 000 000 til kr 150 676 000 000
5701 Diverse inntekter
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Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosia-
listisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har 
varslet at de vil stemme imot.

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble bifalt med 54 mot 49 
stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 16.02.40)

Videre var innstilt:

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Stortinget i 2019 kan:

III
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 under kap. 117 EØS-finansieringsordningene, post 77 
EØS-finansieringsordningene 2014–2021 og post 78 Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overskride 
bevilgningene under begge postene med en samlet øvre ramme på 200 mill. kroner som følge av usikkerhet i frem-
drift og valutakurs, dersom dette er nødvendig for å oppfylle norske forpliktelser i EØS-avtalen.

IV
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan:

71 Refusjon ved yrkesskade, nedsettes med 165 500 000
fra kr 940 000 000 til kr 774 500 000

86 Innkreving feilutbetalinger, forhøyes med 55 000 000
fra kr 1 150 000 000 til kr 1 205 000 000

87 Diverse inntekter, nedsettes med 7 750 000
fra kr 26 950 000 til kr 19 200 000

88 Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med 5 000 000
fra kr 63 000 000 til kr 68 000 000

5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
70 Dividende, nedsettes med 30 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 200 000 000
5705 Refusjon av dagpenger

70 Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes 
med 13 000 000
fra kr 26 000 000 til kr 13 000 000

71 Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Nor-
ge, nedsettes med 500 000
fra kr 800 000 til kr 300 000 
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V
Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan:

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over gitte bevilgninger

VI
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, 
men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

VII
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over 
gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

VIII
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan pådra staten forpliktelser utover 
budsjettåret for å gjennomføre byggeprosjektet Energiløsning for nytt regjeringskvartal innenfor en kostnadsram-
me på 1 400 mill. kroner, i prisnivå per 1. juli 2019.

IX
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilg-
ninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

X
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilg-
ninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under
kap. 935 post 1 kap. 3935 post 4

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75 Tilskudd til bygging av studentboliger 995,5 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
581 Bolig- og bomiljøtiltak

76 Utleieboliger 388,6 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
634 Arbeidsmarkedstiltak

76 Tiltak for arbeidssøkere 2 772,5 mill. kroner
77 Varig tilrettelagt arbeid 858,2 mill. kroner
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XI
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgnin-
ger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

XII
Tilsagnsfullmakt 

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilg-
ning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

XIII
Tilsagnsfullmakt 

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilg-
ninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

XIV
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over 
gitt bevilgning inntil følgende beløp:

XV
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over 
gitt bevilgning for prosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget inntil følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
761 Omsorgstjeneste

63 Investeringstilskudd – rehabilitering 8 765,6 mill. kroner
69 Investeringstilskudd – netto tilvekst 1 985,6 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
900 Nærings- og fiskeridepartementet

22 Trygg håndtering av norsk atomavfall 
og atomanlegg 27 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
2421 Innovasjon Norge

76 Miljøteknologi 750 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
1148 Naturskade – erstatninger

71 Naturskade – erstatninger 64,5 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme for gamle og 
nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser 
som forfaller hvert år

1320 Statens vegvesen
22 Drift og vedlikehold 8 400 mill. kroner 3 100 mill. kroner
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XVI
Fullmakt til å inngå kontrakter om kjøp av persontransport med tog

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan inngå kontrakter om kjøp av persontrans-
porttjenester med tog for perioden 2020–2031 innenfor en samlet ramme på 7 290 mill. kroner målt i prisnivået for 
2019 på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog.

XVII
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan foreta bestillinger av materiell o.l. ut over git-
te bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

XVIII
Tilsagnsfullmakter 

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgnin-
ger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

XIX
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men 
slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser
1360 Kystverket

21 og 30 Investeringer 245 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme 
1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak

73 Klima- og skogsatsingen 450 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme 
1420 Miljødirektoratet

34 Statlige erverv, nasjonalparker 18,3 mill. kroner
61 Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing 347,2 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme 
1720 Felleskapasiteter i Forsvaret

1 Driftsutgifter 2 172 mill. kroner
1732 Sjøforsvaret

1 Driftsutgifter 1 080 mill. kroner
1760 Forsvarsmateriell og større anskaffelser og 

vedlikehold
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 65 050 mill. kroner

1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter 1 910 mill. kroner
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XX
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgnin-
ger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Andre fullmakter

XXI
Nettoposteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at det i 2019 på kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan 
nettoføres som utgiftsreduksjoner refusjoner fra Oslo kommune og andre aktører i henhold til avtalte utgiftsforde-
linger i forbindelse med bygge- og sikringsprosjekter. 

XXII
Utbetaling av tilskudd forvaltet av Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 
8. november 1984, og at utbetalinger av tilskudd til fond forvaltet av Den europeiske bank for gjenoppbygging og ut-
vikling (EBRD) kan foretas i henhold til regelverket for det enkelte fond. 

XXIII
Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet i 2019 kan tilføye stikkordet «kan 
overføres» på kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 74 
Kultur- og ressurssenter for norske rom.

XXIV
Overføring av udisponert beløp

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderni-
seringsdepartementet gis fullmakt til å overføre udispo-
nert beløp på kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 75 
Romanifolket/taterne fra 2019 til 2020.

XXV
Pensjoner fra statskassen

Arbeids- og sosialdepartementet får fullmakt til å 
regulere pensjoner fra statskassen på samme måte som 
for statspensjonister.

XXVI
Fullmakt til tomteerverv

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepar-
tementet i 2019 kan kjøpe tomten som omfattes av fes-
teavtalen mellom Salvesen & Thams Eiendom AS og 
staten v/Direktoratet for mineralforvaltning med Berg-
mesteren for Svalbard.

XXVII
Salgsfullmakt og nettobudsjettering av salgsom-

kostninger
Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepar-

tementet i 2019 kan avhende ikke-aktive gruveeien-
dommer. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan 
trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inn-
tektsføres under kap. 3900 Nærings- og fiskerideparte-
mentet, post 30 Inntekter fra salg av gruveeiendom.

XXVIII
Fullmakt om såkornfond opprettet mellom 2006 og 2008

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepar-
tementet i 2019 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å 
inngå avtaler med eierne av fondene om tiltak for å iva-
reta verdier i fondene innenfor rammen av notifiserin-
gen til ESA.

XXIX
Fullmakt til å avvikle Staur gård AS

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepar-
tementet kan avvikle Staur gård AS. 

XXX
Fullmakt til direkte salg av areal

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepar-
tementet kan gjennomføre direktesalg av arealer som 

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme 
1840 CO2-håndtering

72 Fullskala CO2-håndtering 195 mill. kroner
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driftes av Holt 4H læringstun på Holt i Tromsø til Trom-
sø Kommune. Prisen fastsettes basert på verditakst.

XXXI
Fullmakt til å gjennomføre kapitalinnskudd

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepar-
tementet kan gi NIBIO fullmakt til å gjennomføre kapi-
talinnskudd i Sagaplant AS i form av et ansvarlig lån på 
66 600 kroner fra sin opptjente virksomhetskapital.

XXXII
Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepar-
tementet i 2019 kan selge innkjøpt og opprinnelig stats-
eiendom for inntil 110 mill. kroner. Departementet kan 
trekke utgifter ved salget fra salgsinntektene før disse 
inntektsføres.

XXXIII
Fullmakt til å forlenge innkrevingen av lokalt drivstofftil-

skudd i Tromsø
Stortinget samtykker i at Tromsø Veg AS kan kreve 

inn lokalt finansieringstilskudd på omsetning av driv-
stoff i Tromsø frem til 31. juli 2022 dersom det er lokal-
politisk tilslutning til dette gjennom vedtak. Midlene 
skal finansiere tiltak på offentlig vei. Nærmere vilkår 
fremgår av omtale i Prop. 114 S (2018–2019).

XXXIV
Overdragelse av Hove steinkirke

Stortinget samtykker i at staten v/Riksantikvaren 
kan overdra Hove steinkirke vederlagsfritt til Fortids-
minneforeningen.

XXXV
Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødeparte-
mentet i 2019 gis unntak fra bestemmelsene i stortings-
vedtak av 8. november 1984 om utbetalinger av gitte 
bevilgninger på følgende måte:
1. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan 

foretas én gang i året for FNs klima- og skogpro-
gram, FNs kontor for narkotika og kriminalitet 
(UNODC), Verdensbankens Forest Carbon Part-

nership Facility, Forest Investment Program og Bio-
Carbon Fund plus.

2. Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green 
Growth Institute kan foretas i henhold til organisa-
sjonens regelverk.

3. Utbetalinger av tilskudd til fond forvaltet av FNs 
Multi Partner Trust Fund og Inter-American 
Development Bank (IDB) kan foretas i henhold til 
regelverket for det enkelte fond.

XXXVI
Nettoposteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 
2019 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 
1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, refusjo-
ner fra andre offentlige institusjoner som etaten ut-
vikler løsninger i samarbeid med.

B.

Forslag til stortingsvedtak

a.

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 
12. desember 2018 nr. 1997 om produktavgift til folke-

trygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene

Frå 1. juli 2019 gjer ein følgjande endring i Stortin-
gets vedtak 12. desember 2018 nr. 1997 om produktav-
gift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnærin-
gene for 2019:

II skal lyde:
Produktavgiften skal være 2,2 pst. fra og med 1. juli 

2019.

b.

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 
12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på alkohol 

(kap. 5526 post 70)

Frå 1. juli 2019 gjer ein følgjande endring i Stortin-
gets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på al-
kohol for budsjettåret 2019:

§ 1 fyrste ledd skal lyde:
Fra 1. juli 2019 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved inn-

førsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:
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c.

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på motorvogner mv. )

A. Engangsavgift (kap. 5536 post 71
Frå 1. juli 2019 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på motorvog-

ner mv. A. Engangsavgift for budsjettåret 2019:

§ 2 fyrste ledd avgiftsgruppene F og I skal lyde:

Alkoholholdig drikk Volumprosent alkohol Kr
t.o.m. 0,7 avgiftslegges etter reglene for alkohol-

frie drikkevarer
Brennevinsbasert over 0,7 7,69 per volumprosent og liter
Annen over 0,7 t.o.m. 2,7 3,44 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7 12,93 per liter
over 3,7 t.o.m. 4,7 22,40 per liter
over 4,7 t.o.m. 22 5,01 per volumprosent og liter

Gjæret fra små bryggerier over 3,7 t.o.m 4,7 17,92 per liter for volum
t.o.m. 50 000 liter årlig
19,04 per liter for volum over 50 000 
liter og t.o.m. 100 000 liter årlig
20,16 per liter for volum over 100 000 
liter t.o.m. 150 000 liter årlig
21,28 per liter for volum over 150 000 
t.o.m. 200 000 liter

Etanol til teknisk bruk over 0,7 sats som for alkoholholdig drikk

Egenvekt 
(kg)

Motoreffekt 
(kW)

NOX-utslipp (mg/
km)

CO2-utslipp 
(g/km)

Slagvolum 
(cm3)

Sats per en-
het (kr)

Avgiftsgruppe F
Motorsykkel med 
plikt til å
dokumentere driv-
stofforbruk og CO2-
utslipp, og med

0–75 0
76–135 673,59

over 135 910,79
0–225 0

226–900 30,27
over 900 70,75

Motorsykkel uten 
plikt til å doku-
mentere drivstof-
forbruk og CO2-
utslipp, og med

8 172

0–11 0
over 11 258,76
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d.

Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 25. april 2019 nr. 482 om avgift på frekvenser mv. 
(kap. 5583 post 70)

Frå 1. juli 2019 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 25. april 2019 nr. 482 om avgift på frekvenser mv. 
for budsjettåret 2019:

§ 1 fyrste ledd skal lyde:
Fra 1. juli 2019 skal det betales avgift til statskassen for bruk av frekvenser til drift av system for mobilkommuni-

kasjon med følgende beløp per MHz (frekvensdupleks) disponert båndbredde:

Presidenten: Det voteres over A III og XXX.
Senterpartiet har varslet at de vil stemme imot.

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble bifalt med 90 mot 11 
stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 16.03.04)

Presidenten: Det voteres over A XVI.
Rødt har varslet at de vil stemme imot.

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble bifalt med 97 stemmer 
mot 1 stemme.

(Voteringsutskrift kl. 16.03.20)

Presidenten: Det voteres over A XXVII og XXXII.
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt har varslet at 

de vil stemme imot.

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble bifalt med 61 mot 42 
stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 16.03.41)

Presidenten: Det voteres over A XXIX.
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstre-

parti og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble bifalt med 54 mot 49 
stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 16.04.00)

Presidenten: Det voteres over øvrige romertall un-
der A, og over B a, b, c, og d.

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Videre var innstilt:

C.

Anmodningsvedtak

Stortinget ber regjeringen om at kostnadsreduksjo-
nen knyttet til OPS-prosjektet på rv. 3/rv. 25 Ommangs-
vollen–Grundset/Basthjørnet benyttes til å redusere 
bompengene med inntil 200 mill. kroner i løpet av den 
samlede finansieringsperioden for OPS-prosjektet. 

0–225 0
226–900 33,26
over 900 72,94

Avgiftsgruppe I
Avgiftspliktige 
motorvogner som 
er 20 år eller eldre

0

– 450 MHz-båndet kr 1 302 000
– 700 MHz-båndet kr 1 485 000
– 800 MHz-båndet kr 1 485 000
– 900 MHz-båndet kr 1 485 000
– 1800 MHz-båndet kr 1 485 000
– 2,1 GHz-båndet kr 1 373 000
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Presidenten: Senterpartiet og Rødt har varslet støt-
te til innstillingen. Presidenten antar at Sosialistisk Ven-
streparti og Miljøpartiet De Grønne vil stemme imot.

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling ble bifalt med 90 mot 8 stem-
mer.

(Voteringsutskrift kl. 16.04.38)

Presidenten: Presidenten vil foreslå at Meld. St. 2 for 
2018–2019 vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.

I sak nr. 2 foreligger det ikke noe voteringstema.

S a k  n r .  3  [16:05:10]

Referat
1. (398) Statsministerens kontor melder at

1. lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) 
(Lovvedtak 70 (2018–2019))

2. lov om endringer i folketrygdloven, samord-
ningsloven og enkelte andre lover (Lovvedtak 
71 (2018–2019))

3. lov om endringer i lov om Statens pensjons-
kasse, samordningsloven og enkelte andre lover 
(ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sek-
tor) (Lovvedtak 72 (2018–2019))

4. lov om endringer i folketrygdloven (gradering 
av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for 
sykepenger til selvstendig næringsdrivende) 
(Lovvedtak 105 (2018–2019))

5. lov om endringer i folketrygdloven mv. (forel-
drepenger ved premature fødsler mv.) (Lovved-
tak 75 (2018–2019))

6. lov om endringer i gjeldsordningsloven 
(namsmyndighetens stedlige kompetanse der 
skyldneren har adressesperre) (Lovvedtak 76 
(2018–2019))

7. lov om endringer i barnevernloven (politiattest 
for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysnin-
ger i Folkeregisteret) (Lovvedtak 77 (2018–
2019))

8. lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sen-
tralbankloven) (Lovvedtak 91 (2018–2019))

9. lov om offisiell statistikk og Statistisk sentral-
byrå (statistikkloven) (Lovvedtak 89 (2018–
2019))

10. lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven 
(innstramming i reglene om dekning av reiseut-
gifter og pendlerdiett mv.) (Lovvedtak 96 (2018–
2019))

11. lov om endringar i skatteloven (Lovvedtak 97 
(2018–2019))

12. lov om endring i inndelingslova (Lovvedtak 98 
(2018–2019))

13. lov om endringar i skattebetalingsloven (Lov-
vedtak 99 (2018–2019))

14. lov om endringar i merverdiavgiftsloven (Lov-
vedtak 100 (2018–2019))

15. lov om endringar i skatteforvaltningsloven 
(Lovvedtak 101 (2018–2019))

16. lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 107 
om endringer i tolloven (Lovvedtak 102 (2018–
2019))

17. lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 108 
om endringer i a-opplysningsloven (Lovvedtak 
103 (2018–2019))

18. lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. 
(prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjo-
ner) (Lovvedtak 90 (2018–2019))

19. lov om endringer i apotekloven, legemiddello-
ven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr) 
(Lovvedtak 80 (2018–2019))

20. lov om endringer i pasient- og brukerrettighets-
loven og tannhelsetjenesteloven (styrking av 
pasient- og brukerombudsordningen mv.) (Lov-
vedtak 81 (2018–2019))

21. lov om endringer i abortloven (fosterreduk-
sjon) (Lovvedtak 95 (2018–2019))

22. lov om endringar i helse- og omsorgstenes-
telova (dagaktivitetstilbod til heimebuande 
personar med demens) (Lovvedtak 82 (2018–
2019))

23. lov om endringer i smittevernloven (lovrevi-
sjon) (Lovvedtak 83 (2018–2019))

24. lov om endringer i utlendingsloven (bortvis-
ning av tredjelandsborgere i forbindelse med 
asylsaksbehandling) (Lovvedtak 63 (2018–
2019))

25. lov om endringer i straffeloven og straffepro-
sessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og 
sakkyndighet) (Lovvedtak 60 (2018–2019))

26. lov om endringer i patentloven mv. (forenklin-
ger) (Lovvedtak 58 (2018–2019))

27. lov om endringer i straffeloven mv. (terrorrela-
terte folkerettslige forpliktelser m.m.) (Lovved-
tak 61 (2018–2019))

28. lov om endringer i straffeprosessloven mv. 
(ankesiling m.m.) (Lovvedtak 62 (2018–2019))

29. lov om endringer i andre lover som følge av lov 
1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sik-
kerhetsloven) (Lovvedtak 56 (2018–2019))

30. lov om endringer i klimakvoteloven (gjennom-
føring av ICAO CORSIA m.m.) (Lovvedtak 104 
(2018–2019))
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31. lov om endringer i forurensningsloven, pro-
duktkontrolloven, naturmangfoldloven og sval-
bardmiljøloven mv. (innføring av overtredelses-
gebyr og heving av strafferammer) (Lovvedtak 
79 (2018–2019))

32. lov om endringer i kommuneloven 2018 (ret-
ting av inkurier m.m.) (Lovvedtak 88 (2018–
2019))

33. lov om endringer i ekomloven (prisregulering 
av spesialnummer, internasjonale samtaler og 
SMS mv.) (Lovvedtak 67 (2018–2019))

34. lov om endringer i diskrimineringsombudslo-
ven og likestillings- og diskrimineringsloven 
(etablering av et lavterskeltilbud for behandling 
av saker om seksuell trakassering og en styrking 
av aktivitets- og redegjørelsesplikten) (Lovved-
tak 85 (2018–2019))

35. lov om endringer i kringkastingsloven mv. 
(Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for per-
soner med funksjonsnedsettelser mv.) (Lovved-
tak 87 (2018–2019))

36. lov om endringar i stadnamnlova (organisering 
av stadnamntenesta m.m.) (Lovvedtak 86 
(2018–2019))

37. lov om endringar i opplæringslova, folkehøg-
skolelova, friskolelova m.m. (plikt til å tilby sko-
letur med overnatting, skolebyte for elevar i 
vidaregåande opplæring, opplæring i kvensk, 
samansetjing av yrkesopplæringsnemnder, 
politiattest i vidaregåande skole m.m.) (Lovved-
tak 68 (2018–2019))

38. lov om endringer i universitets- og høyskolelo-
ven og fagskoleloven (studentombud, trakasse-
ring og tilrettelegging) (Lovvedtak 69 (2018–
2019))

39. lov om endringer i reindriftsloven (tilgjengelig-
gjøring av reintall og obligatorisk individmer-
king) (Lovvedtak 92 (2018–2019))

40. lov om forbud mot hold av pelsdyr (Lovvedtak 
93 (2018–2019))

41. lov om endringer i akvakulturloven (tilpasning 
av produksjon av hensyn til miljøet) (Lovvedtak 
94 (2018–2019))

42. lov om endringer i energiloven § 9-5 (innhen-
ting av politiattest) (Lovvedtak 78 (2018–2019))

43. lov om endringar i yrkestransportlova 
(ekspressbuss) (Lovvedtak 73 (2018–2019))

44. lov om endringer i yrkestransportlova (opphe-
ving av behovsprøvingen for drosje mv.) (Lov-
vedtak 64 (2018–2019))

45. lov om endringer i veglova mv. (overføring av 
fylkesveiadministrasjon) (Lovvedtak 74 (2018–
2019))

46. lov om endringer i postloven (antall omdelings-
dager) (Lovvedtak 66 (2018–2019))

47. lov om havner og farvann (havne- og farvann-
sloven) (Lovvedtak 65 (2018–2019))

 – er sanksjonert under 21. juni 2019
Enst.: Vedlegges protokollen.

2. (399) Endringer i folketrygdloven (krav om bosted 
og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetil-
legg) (Prop. 129 L (2018–2019))
Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

3. (400) Representantforslag fra stortingsrepresentant 
Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i 
kommunene (Dokument 8:176 S (2018–2019))
Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som fore-
legger sitt utkast til innstilling for finanskomiteen 
og kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse 
før innstilling avgis.

4. (401) Opplysningsvesenets fond (Meld. St. 29 
(2018–2019))

5. (402) Lov om tros- og livssynssamfunn (trossam-
funnsloven) (Prop. 130 L (2018–2019))

6. (403) Representantforslag fra stortingsrepresentant 
Une Bastholm om en aktiv regnbuepolitikk for å 
styrke kjønns- og seksualitetsmangfold (Dokument 
8:174 S (2018–2019))
Enst.: Nr. 4–6 sendes familie- og kulturkomiteen.

7. (404) Endringer i referanserenteloven mv. (gjen-
nomføring av referanseverdiforordningen) og sam-
tykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen 
om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 
2016/1011 om referanseverdier (Prop. 127 LS 
(2018–2019))
Enst.: Sendes finanskomiteen, unntatt B, som sen-
des finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til 
innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til 
uttalelse før innstilling avgis.

8. (405) Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse 
endringer) (Prop. 128 L (2018–2019))
Enst.: Sendes finanskomiteen.

9. (406) Representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe 
om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og 
verdig transport fra sykehus (Dokument 8:180 S 
(2018–2019))

10. (407) Representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen og Kjersti 
Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk 
(Dokument 8:181 S (2018–2019))

11. (408) Representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ole André 
Myhrvold, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjels-
vik og Åslaug Sem-Jacobsen om å stoppe nedleggel-
sen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggin-
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gen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i 
resten av landet (Dokument 8:186 S (2018–2019))
Enst.: Nr. 9–11 sendes helse- og omsorgskomiteen.

12. (409) Lov om informasjonstilgang m.m. for Partner-
drapsutvalget (Prop. 131 L (2018–2019))

13. (410) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. 
(gjennomføringstiden for straffegjennomføring 
med elektronisk kontroll mv.) (Prop. 132 L (2018–
2019))

14. (411) Endringer i tvisteloven (verdigrensene) (Prop. 
133 L (2018–2019))

15. (412) Representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan 
Bøhler, Hadia Tajik, Kari Henriksen og Ingvild Kjer-
kol om tiltak for å bekjempe netthets (Dokument 
8:173 S (2018–2019))

16. (413) Representantforslag fra stortingsrepresentant 
Une Bastholm om å innføre obligatorisk ID-mer-
king av hund og katt (Dokument 8:175 S (2018–
2019))
Enst.: Nr. 12–16 sendes justiskomiteen.

17. (414) Samisk språk, kultur og samfunnsliv (Meld. 
St. 31 (2018–2019))

18. (415) Endringer i finnmarksloven (endringer som 
følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fyl-
ker) (Prop. 134 L (2018–2019))
Enst.: Nr. 17–18 sendes kommunal- og forvaltnings-
komiteen.

19. (416) Samhandling for betre sjøtryggleik (Meld. St. 
30 (2018–2019))
Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt 
utkast til innstilling for transport- og kommunika-
sjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

20. (417) Et kvotesystem for økt verdiskaping - En frem-
tidsrettet fiskerinæring (Meld. St. 32 (2018–2019))

21. (418) Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig 
eierskap i noterte selskaper mv.) (Prop. 135 L (2018–
2019))

22. (419) Representantforslag fra stortingsrepresentant 
Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett 
(Dokument 8:177 S (2018–2019))

23. (420) Representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Bengt Fasteraune og Marit Knutsdatter Strand 
om å styrke fjellandbruket og videreutvikle 
forskningsstasjonen Løken i Valdres (Dokument 
8:183 S (2018–2019))

24. (421) Representantforslag fra stortingsrepresentant 
Torgeir Knag Fylkesnes om en styrking av rekenæ-
ringen (Dokument 8:184 S (2018–2019))
Enst.: Nr. 20–24 sendes næringskomiteen.

25. (422) Representantforslag fra stortingsrepresentant 
Bjørnar Moxnes om prøveordning som gir folk 
mulighet til å stille borgerforslag for behandling i 
Stortinget (Dokument 8:171 S (2018–2019))
Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

26. (423) Representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om sko-
lestruktur og profittforbud til elevenes og studente-
nes beste (Dokument 8:178 S (2018–2019))
Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

27. (424) Representantforslag fra stortingsrepresentan-
tene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Liv 
Signe Navarsete, Ole André Myhrvold og Sandra 
Borch om ny behandling av Norges tilslutning til 
EUs tredje energimarkedspakke (Dokument 8:182 S 
(2018–2019))
Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Før møtet heves, vil presidenten gjøre 
representantene oppmerksom på at Stortingets for-
handlinger vil bli gjenopptatt mandag den 30. septem-
ber kl. 13.

Da dette er det siste ordinære stortingsmøtet før fe-
rien, vil presidenten før møtet heves, benytte anlednin-
gen til å takke alle medrepresentanter, medlemmer av 
regjeringen, Stortingets personale, presselosjen og alle 
som ellers har sitt daglige virke her i Stortinget, for godt 
samarbeid og ønske alle en riktig god sommer.

Ber noen om ordet før møtet heves? Så synes ikke, 
og møtet er hevet.

Møtet hevet kl. 16.07.








	President: Tone Wilhelmsen Trøen
	1. Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2019, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019, og om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2019
	(Innst. 391 S (2018–2019), jf. Meld. St. 2 (2018– 2019), Prop. 114 S (2018–2019) og Prop. 115 LS (2018–2019), S-delen)
	2. Redegjørelse av næringsministeren om Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene
	(Det vil bli foreslått debatt umiddelbart etter redegjørelsen)
	3. Referat

	Presidenten: Representanten Erlend Wiborg, som har vært permittert, har igjen tatt sete. Representanten Marit Knutsdatter Strand vil fremsette et representantforslag. 
	Marit Knutsdatter Strand (Sp) [09:00:13]: På vegne av representanten Bengt Fasteraune og meg selv vil jeg legge fram et representantforslag om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres. 
	Presidenten: Representanten Torgeir Knag Fylkesnes vil fremsette to representantforslag. 
	Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [09:00:51]: På vegner av representantane Lars Haltbrekken, Karin Andersen, Arne Nævra og meg sjølv har eg gleda av å setje fram eit representantforslag om framtidas oppdrettsnæring. 
	Og på vegner av meg sjølv har eg gleda av å leggje fram eit representantforslag om styrking av rekenæringa. 
	Presidenten: Representanten Per Olaf Lundteigen vil fremsette et representantforslag. 
	Per Olaf Lundteigen (Sp) [09:01:28]: På vegne av Kjersti Toppe, Ole André Myhrvold, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik, Åslaug Sem-Jacobsen og meg sjøl vil jeg legge fram et representantforslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus
	Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. 
	Med hjemmel i forretningsordenens § 35 tredje ledd andre punktum vil presidenten foreslå at den kunngjorte dagsordenen for Stortingets møte i dag endres slik at ny sak nr. 2 blir redegjørelse av næringsministeren om Space Norway AS og prosjekt f...
	Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag – og det anses vedtatt. 
	Til behandling foreligger de saker som er oppført på endret dagsorden nr. 95.
	Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse at møtet i dag om nødvendig fortsetter utover kl. 16. 
	Sak nr. 1 [09:02:30]
	Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2019, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019, og om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2019 (Innst. 391 S (2018– 2019), jf. Meld. St. 2 (2018–
	Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir fordelt slik: 
	Arbeiderpartiet 25 minutter, Høyre 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Senterpartiet 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 10 minutter, Venstre 10 minutter, Kristelig Folkeparti 10 minutter, Miljøpartiet De Grønne 10 minutter og Rødt 10...
	Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning til replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og inntil fire replikker med svar etter innlegg fra partienes hovedtalere og parlament...
	Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. 
	– Det anses vedtatt.
	Henrik Asheim (H) [09:03:48] (komiteens leder og ordfører for saken): La meg begynne med å takke finanskomiteen for et godt samarbeid ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019.
	Bakgrunnen for denne behandlingen er at norsk økonomi går svært godt. Det skapes nye jobber, og stadig flere kommer i arbeid. Det er også forutsetningen for å kunne skape et bærekraftig velferdssamfunn.
	Dersom vi som politikere skal kunne videreutvikle det norske velferdssamfunnet, må vi ha verdier å fordele. De verdiene må skapes, og derfor er det en helt klar sammenheng mellom den norske velferdsmodellen og hvor mye det investeres, og hvor mang...
	Tallenes tale er klar: Den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på ti år. Bare de siste tre årene har det blitt om lag 95 000 flere sysselsatte. Det betyr at flere får ta del i samfunnet vårt og være med og bidra – både til sin egen ...
	Det er heller ikke likegyldig hvor i samfunnet disse arbeidsplassene skapes. Det siste året er tre av fire jobber skapt i privat sektor. Det gjør at vi har flere arbeidsplasser som bidrar til statsbudsjettet, og dermed er det også rom for å inves...
	Regjeringens politikk har bidratt til omstilling og vekst i norsk økonomi gjennom nødvendige reformer for å rigge landet vårt for en ny tid med nye muligheter og nye utfordringer: politireform, kommune- og regionreform, jernbanereform og selskape...
	Sosial bærekraft er avhengig av små forskjeller, tillit mellom folk og redusert fattigdom. En offensiv klimapolitikk er nødvendig for å skape økologisk bærekraft, slik at kommende generasjoner skal ha like gode muligheter som oss. Og trygghet e...
	Vi må bruke de gode tidene til å få enda flere i jobb. Derfor har vi iverksatt en inkluderingsdugnad som skal legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i cv-en skal komme over i jobb. I statsbudsjettet for 2019 har vi bevil...
	Derfor vedtas det i dag å bevilge 50 mill. kr til satsing på transportløsninger ved Enova – oppå den massive økningen som allerede ble vedtatt i budsjettet – slik at det kan investeres i grønne løsninger.
	Og derfor har vi sørget for ca. 1 650 flere politifolk siden 2013. Hvert eneste politidistrikt har blitt styrket under denne regjeringen, i form av både økte bevilgninger og stillinger. Slik styrkes Norge: gjennom langsiktig og ansvarlig styring, ...
	Men la meg til slutt gjøre en liten visitt til Arbeiderpartiets alternative budsjett, som det også skal stemmes over i dag. Da regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem, var Arbeiderpartiet, og ikke hvem som helst i Arbeiderp...
	«Økt oljepengebruk kan få renta til å øke, noe som vil slå negativt ut for vanlige familier med boliglån og for bedrifter.»

	Da skulle man jo tro at Arbeiderpartiet også reduserte oljepengebruken og laget et mindre ekspansivt budsjett enn det regjeringen foreslår. Men nei da, ikke bare bruker de like mye – de har laget et mer ekspansivt budsjett. Nå var ikke jeg enig ...
	Presidenten: Det blir replikkordskifte.
	Rigmor Aasrud (A) [09:08:56]: I en debatt som Høyres finanspolitiske talsperson og jeg deltok i i Politisk kvarter rett etter at Granavolden-plattformen ble lagt fram, sa representanten Asheim at det å bevilge penger under streken er en smart måte å
	Henrik Asheim (H) [09:09:40]: Jeg tror det er viktig at det også synes hvilke oljepenger man bruker, slik som Arbeiderpartiet, som tar 200 millioner ut av ymseposten i sitt reviderte budsjett, altså en økt oljepengebruk.
	Det vi snakket om den gangen, og dette var jo virkeligheten og er fortsatt virkeligheten, var at det selvassurandørprinsippet ikke er konsekvent. Hvis det f.eks. skjer en ulykke på en norsk oljeplattform, dekkes det inn direkte over kontantstrømme...
	Så har regjeringen landet på, og det er Stortinget enig i, at det er bedre når det kommer til disse eksemplene, å ta det over budsjettet istedenfor å se på denne endringen. Det har man landet på, og det ser det ut til at Arbeiderpartiet er eni...
	Rigmor Aasrud (A) [09:10:28]: Da skjønner jeg at representanten Asheim ikke har fått gjennomslag for å bruke denne smarte måten å finansiere bygg på. Men da kan det være interessant å høre hvordan representanten Asheim vurderer forslaget som re
	Henrik Asheim (H) [09:10:55]: Nå var ikke jeg delegat på Fremskrittspartiets landsmøte, og jeg er heller ikke medlem av Fremskrittspartiet. Jeg mener ikke at det er en klok måte å gjøre det på, rett og slett fordi hvis man bruker argumentet som h
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:11:51]: Representanten Asheim brukte taletid på å kritisere opposisjonen for oljepengebruk, når han selv representerer et flertall som har satt rekord etter rekord i bruk av oljepenger. I det reviderte nasjonalbudsjettet s
	Dette legger jo press på økning i renten, og prioriteringen som en har gjort, er store skattekutt til dem som har mest fra før, mens konsekvensen av politikken for øvrig er rekordhøye avgifter og rekordhøye bompenger, men også at det kan bli s...
	Henrik Asheim (H) [09:12:49]: Jeg tror det er veldig viktig å ha med seg at handlingsregelen handler om å fase inn oljepenger i norsk økonomi. Men denne regjeringen har strammet inn handlingsregelen fra 4 pst. – som den var under den rød-grønne r
	Min kritikk var faktisk ikke av Senterpartiet i denne saken, men Arbeiderpartiet. Jeg forstår at dere skal samarbeide, det er litt uklart hva dere skal samarbeide om, men dere skal samarbeide om noe. Det var altså ikke et angrep på Senterpartiet, ...
	Solveig Skaugvoll Foss (SV) [09:14:01]: Det er godt å høre at representanten Asheim i sitt innlegg legger vekt på omstilling. For de av oss som lenge har vært opptatt av at økonomien skal følge behovet for omstilling, er det godt å se at flere ko
	En NOU som jeg er veldig glad i, er den som handler om klimarisiko, og i forslag nr. 10 foreslår vi at klimarisiko også skal få en egen stortingsmelding, sånn at vi bedre kan få i gang tiltak for å følge opp situasjonen vi er i. Hvorfor står ...
	Henrik Asheim (H) [09:14:49]: For å være helt ærlig tror jeg at vi må bort fra at det eneste saliggjørende i verden er en ny stortingsmelding. Jeg tror at det man trenger, er handling, og når man ser på klimautfordringen, jobber vi kontinuerlig m
	Grunnen til det er rett og slett at jeg tror ikke det første vi trenger nå, er en ny stortingsmelding. Jeg tror vi trenger handling, og derfor er jeg veldig glad for at vi har en regjering som sørger for nettopp det. 
	Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 
	Rigmor Aasrud (A) [09:16:07]: Først vil jeg også takke komiteen for samarbeidet med utarbeidelsen av innstillingen.
	Vi reviderer nå et budsjett som Arbeiderpartiet mente ikke tok tak i de riktige utfordringene. Ulikhetene øker, og selv om ledigheten går ned, er det fortsatt om lag 100 000 arbeidsledige. Sysselsettingsandelen øker litt, men er fortsatt lav – ...
	Jeg og Arbeiderpartiet var ikke alene om å bli overrasket da nøkkeltallene viste særdeles ivrig oljepengebruk. Mange økonomer var også det. Budsjettimpulsen var på solide 0,5. Regjeringen skyver regningen over på de unge, ble det sagt, og det ...
	Regjeringen har to motstridende budskap. I festtalene sies det at det går bra i norsk økonomi, men i budsjettet øker oljepengebruken. Forklaringen på hvorfor oljepengebruken øker, henger ikke sammen. Bortfallet av kvoteinntekter er på snaue 2,6...
	Økningen er med andre ord et faktum. Normalt er oljepengebruk et virkemiddel som brukes når det ikke går så godt, og kanskje er ikke alt like rosenrødt som regjeringen skal ha det til. Hva er det de vet, som de ikke forteller oss?
	– Er konsekvensene for norsk økonomi av handelskonflikten mellom USA og Kina større enn regjeringen liker å fortelle oss?
	– Vil svakere vekstutsikter internasjonalt påvirke oss mer enn de liker å innrømme?
	– Er de redde for effektene av petroleumsinvesteringene, som skal falle bort neste år?
	– Har sannsynligheten for en boble økt i boligmarkedet?
	– Eller er det rett og slett nok et bevis på at regjeringen ikke evner å prioritere?

	Om festtalene gir et sannferdig bilde, skulle regjeringen ha holdt igjen nå. Manglende samsvar mellom ord og handlinger gir grunn til bekymring.
	Arbeiderpartiet mener at ethvert statsbudsjett framover må innrettes for å styrke velferdsstaten og sikre dens bærekraft. Da må vi tenke smartere, og vi må budsjettere smartere. 
	Vi kommer på sikt til å stå overfor et innsparingsbehov i budsjettene på mer enn 5 pst. av fastlandsøkonomien, sier regjeringen. Det er mye, det er faktisk like mye som oljeinvesteringenes bidrag til fastlandsøkonomien i fjor. Da er det nødven...
	Her mener vi at RNB feiler. Det er få, om noen, spor som bidrar til omstillingen vi vet må komme. Derfor øker vi innsatsen for ny miljøteknologi og bevilger mer kapital som kan brukes av fylkeskommunene ute i distriktene. Vi satser på kysten, me...
	Vi må få flere ut i jobb og sørge for at de som vil jobbe mer, kan få jobb. Når om lag 100 000 nordmenn ser etter jobb, og 64 000 ønsker å jobbe mer, må vi legge mer vekt på å få enda flere i arbeid, og det haster. For det er ikke bare sma...
	Å redusere forskjellene mellom folk er også smart finanspolitikk. Det er å ta i bruk de dyrebare ressursene vi har, nemlig folk. Vi satser mer på ungene, på flere lærere, på gratis SFO for førsteklassinger og på skolemat, for vi vet at det l...
	Jeg tar opp de forslagene Arbeiderpartiet er en del av.
	Presidenten: Representanten Rigmor Aasrud har tatt opp de forslagene hun refererte til.
	Det blir replikkordskifte.
	Henrik Asheim (H) [09:21:02]: Representanten Aasrud snakket videre om at oljepengebruken som regjeringen legger opp til, vil øke rentene. Nå begynner forvirringen å bli total. For det første er det slik at – og dette sier også professor Ragnar To
	Så sier representanten Rigmor Aasrud nå at den oljepengebruken kommer til å øke rentene. Men hvis den oljepengebruken etter representantens syn øker rentene og hun foreslår å bruke mer, foreslår representanten Aasrud og Arbeiderpartiet da å ...
	Rigmor Aasrud (A) [09:22:00]: For det første var det ikke jeg som sa at rentene kom til å øke. Det var ledende økonomer da man la fram budsjettet. Det var det jeg refererte til, og det synes jeg vi skal ta på alvor. 
	Så til oljepengebruk og bruk av ymseposten. Her har vi gått i god lære, for når vi har gått igjennom forlikene fra 2014 og fram til i dag, har regjeringspartiene brukt over 2 mrd. kr fra ymseposten i sine forlik. Det betyr jo at representanter f...
	Sivert Bjørnstad (FrP) [09:23:12]: Jeg har moret meg med å gå igjennom en del gamle leserinnlegg og intervjuer med Arbeiderpartiets tidligere finanspolitikere. Særlig Marianne Marthinsen var svært tydelig i forrige periode både i forbindelse med d
	Rigmor Aasrud (A) [09:24:07]: Hvis representanten Bjørnstad hørte på hva jeg sa, har vi altså gått i god lære. Regjeringspartiene har brukt 2 mrd. kr mer for å saldere sine budsjetter gjennom de siste årene. Da har vi ligget under på oljepengeb
	Abid Q. Raja (V) [09:24:53]: Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram, var det ikke måte på hvor galt Arbeiderpartiet mente det ville gå som følge av regjeringens pengebruk. Nå er fasiten blitt lagt fram, og Arbeiderpartiet bruker mer penger enn 
	Spørsmålet mitt til representanten Aasrud er: Hvorfor finner ikke Arbeiderpartiet det lenger nødvendig å legge fram realistiske og ansvarlige budsjettforslag i Stortinget?
	Rigmor Aasrud (A) [09:25:41]: Jeg er helt uenig med representanten Raja, som sier at vi ikke legger fram ansvarlige budsjettforslag. Det som jeg virkelig er overrasket over, er at regjeringen har brukt mange år på å se at den 350-kronersgrensen er he
	Tore Storehaug (KrF) [09:26:44]: Til liks med Sivert Bjørnstad har eg mora meg med å lese igjennom innlegga til tidlegare finanspolitiske talspersonar i Arbeidarpartiet. Det var i eit tidlegare innlegg frå representanten Aasrud, frå då vi hadde deb
	Med dei budsjettframlegga som nå blir lagde fram, har vi fått revidert eit budsjett, der regjeringa prioriterer å styrkje økonomien til familiane, prioriterer fleire lærarar og har innført ein lærarnorm. Så står Arbeidarpartiet her i debatte...
	Då har eg lyst til å spørje representanten Aasrud: Kor er då alvoret, og kor er prioriteringane i Arbeidarpartiet sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett?
	Rigmor Aasrud (A) [09:27:47]: Alvoret i det budsjettet vi har lagt fram, er at det er grunn til å tro at norsk økonomi ikke er så god som regjeringen sier. Det er mange skjær i sjøen, og da kan det være fornuftig å bruke 200 mill. kr fra ymsepost
	Jeg har også registrert at regjeringspartiene har måttet gjøre endringer her i stortingssalen i det budsjettet som regjeringen har lagt fram. Det er vanskelig å se at midler til veldig mange enkeltorganisasjoner i Norge er et godt bidrag til å ...
	Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
	Sivert Bjørnstad (FrP) [09:29:06]: Vi er inne i en god økonomisk periode i Norge. At styringsrenten nylig ble satt opp er egentlig et godt tegn, selv om overskriftene ofte handler om hvor mye dyrere lånene våre blir. Det er gjerne et tegn på at fle
	Politiet har blitt betydelig styrket de siste seks årene. I dag er det omtrent 1 650 flere politifolk enn i 2013. Hvert eneste politidistrikt er styrket de siste årene, både i antall stillinger og i bevilgninger. Vi står nå midt oppe i en kreven...
	Et revidert budsjett er nettopp det – hovedformålet er å revidere et tidligere vedtatt budsjett og ta hensyn til uforutsette hendelser siden forrige vedtak. Sent i fjor høst forliste fregatten KNM «Helge Ingstad». I etterkant av hendelsen har ...
	For oss i Fremskrittspartiet er de eldre en viktig ressurs for samfunnet. Vi skal ha respekt for de eldre. I den respekten ligger også at alle de menneskene som har omsorgsbehov, skal være trygge på at de får et godt og verdig tilbud når de tren...
	Vi har også funnet rom til å gjøre enkelte små endringer i skatte- og avgiftsopplegget. Små bryggerier har over de siste årene blitt en ganske viktig distriktsnæring rundt omkring i Norge. Tidligere var dette stort sett bare en attåtnæring, ...
	Regjeringen følger også opp Granavolden-plattformen og fjerner engangsavgift for kjøretøy over 20 år. Det er en håndsrekning til alle bilinteresserte. Engangsavgiften for motorsykler reduseres også med i gjennomsnitt 10 pst. Også tidligere ha...
	Det mest oppsiktsvekkende med debatten i dag og de alternativene vi diskuterer, er at Arbeiderpartiet, som på inn- og utpust har kritisert regjeringen for høy oljepengebruk, endelig er avslørt. I dag legger de på bordet et forslag som vil øke ol...
	Presidenten: Det blir replikkordskifte.
	Svein Roald Hansen (A) [09:34:15]: Jeg forstår at taktikken fra regjeringspartiene i denne revidert-debatten er å omdøpe midler fra ymse-posten til oljepenger. Så ut fra det som representantene Sivert Bjørnstad og Henrik Asheim sa i sine innlegg og
	Sivert Bjørnstad (FrP) [09:35:00]: I så fall har kritikken fra representanten Rigmor Aasrud i forrige replikkordskifte falt på steingrunn, for Rigmor Aasrud nevnte at de 2 mrd. kr regjeringen har brukt over ymseposten, nettopp har vært økt oljepeng
	Dette er ikke taktikk, dette er bare å vise fram hvordan man faktisk salderer budsjettene sine. I regjeringens, flertallspartienes, forslag er det sammenheng mellom inntekter og utgifter. Det er det ikke i Arbeiderpartiets opplegg.
	Svein Roald Hansen (A) [09:35:54]: Det er litt overraskende at man ikke forstår at hvordan man disponerer ymseposten, ikke handler om hvor mye oljepenger man bruker.
	Men jeg har et annet spørsmål. I Granavolden-erklæringen sa regjeringen at den skulle vurdere å dekke utgiftene til nytt regjeringsbygg og fregatter, under streken. Det er vurdert og heldigvis lagt bort. Representanten Asheim sa at det heller ikk...
	Sivert Bjørnstad (FrP) [09:36:33]: Det regjeringen sa i Granavolden-plattformen, var at man skulle foreta en vurdering av selvassurandørprinsippet, og det har regjeringen gjort. Vi har levert svaret i dette reviderte budsjettet, og vi er kommet fram t
	Så sa jeg også i forrige replikkordskifte at Fremskrittspartiet mener at vi kan bruke noe mer av vår felles finansformue til å investere i Norge – i veier, i bane, i universitetsbygg og annen viktig infrastruktur. Det mener vi, men dessverre er...
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:37:43]: Representanten Bjørnstad brukte store deler av sitt innlegg på å vise til en del avgiftslettelser som ligger i revidert nasjonalbudsjett. De er for så vidt viktige nok, og vi støtter de forslagene som ligger inne
	Det har blitt rekordhøye avgifter på drivstoff, på kollektivtransport og på el. På elavgift alene har en med sittende regjering tatt inn ca. 9 mrd. kr ekstra. På toppen av det bruker en altså i revidert budsjett det at en har hatt rekordhøye ...
	Hvorfor ønsker en fra regjeringens side å ta inn stadig mer avgifter samtidig som en skor seg på høye strømpriser?
	Sivert Bjørnstad (FrP) [09:38:52]: Her var det mye å ta tak i. Det samlede bildet er at regjeringspartiene, flertallspartiene, de siste seks årene har redusert det totale skatte- og avgiftstrykket med omtrent 25 mrd. kr. Det står i sterk kontrast ti
	I budsjettet vi vedtok i desember, reduserer vi elavgiften for i år. Det siste Senterpartiet gjorde da de satt i regjering, i 2013, var å sende en avgiftsøkning til det norske folk gjennom økt elavgift. Så det er stor forskjell mellom liv og læ...
	Karin Andersen (SV) [09:39:55]: Med denne regjeringen har det blitt mange flere fattige, og regjeringen dytter systematisk syke og arbeidsledige over i fattigdom. Bare i 2018 ble det 3 100 flere på sosialhjelp på grunn av kuttene i AAP, og i år er de
	Det å dytte folk ut fra trygge ytelser og over på midlertidig økonomisk sosialhjelp der de i tillegg må selge verdiene sine, er ensbetydende med å gi opp folk. Bare spør dem. De får det vanskelig og kommer ikke i jobb.
	SV vil at ingen skal miste retten til AAP før de er ferdig avklart for jobb eller trygd. Hvorfor er ikke Fremskrittspartiet enig i at det er den riktige måten å gjøre dette på?
	Sivert Bjørnstad (FrP) [09:40:57]: Det enkle svaret på det er at man over tid så at for mange for lenge var inne under AAP, at man ble låst fast i den ordningen og kom seg ikke videre. Det er uheldig for storsamfunnet, selvfølgelig, men det er ogs
	Det er ikke sånn som Karin Andersen og SV ofte sier, at regjeringens budsjetter er budsjetter uten sosiale tiltak. Det er helt feil. Nå i revidert nasjonalbudsjett legger vi til rette for 300 flere VTA-plasser, vi utvider pleiepengeordningen, vi ø...
	Det er ikke riktig som SV og Karin Andersen sier, at regjeringen ikke prioriterer de svakeste. Det er nettopp det vi gjør.
	Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:42:21]: Norge er et rikt land med enorme muligheter. Det gir oss et handlingsrom som andre land bare kan drømme om i sine statsbudsjetter. Det gir oss også et stort ansvar for å utforme en politikk på en klok måte som iv
	Det handler om at det skal være mulig å bo, arbeide og leve gode liv i hele Norge, at en skal se hver enkelt borger, hvert enkelt lokalsamfunn i bygd og by og utforme en politikk som legger til rette for at det er tjenester nær folk i hele Norge, ...
	Senterpartiet har et alternativt revidert nasjonalbudsjett som på viktige områder ønsker å styrke de tjenestetilbudene som vi har i hele landet. Etter seks år med dagens regjering, med sentralisering, med nedlegging, er det behov for å gå mots...
	Så langt i denne debatten har det vært en del oppmerksomhet på oljepengebruken. Jeg synes også det har et visst skjær av uverdighet over seg når landets to største partier bruker taletid på å kjekle med hverandre og ligger på den samme reko...
	Skattekuttene til dem som har mest fra før, klarer en å verne om. De blir fortsatt ivaretatt. Men for vanlige folk er det blitt rekordhøye avgifter, det er blitt rekordhøye bompenger, og i tillegg risikerer en også en ekstraregning når presset ...
	Det er behov for å gå inn og gjøre prioriteringer. Det gjør Senterpartiet, også gjennom målrettede kutt, bl.a. i statlig byråkrati, og det ville være klokt om en for framtiden sørget for at vi får en politikk der vi faktisk prioriterer. Fø...
	Og til de avgiftene som det var snakk om her i sted, og til representanten Bjørnstad fra Fremskrittspartiet som hadde en visitt til forrige regjering: Når det gjelder elavgiften, er den over 36 pst. høyere i dag enn da vi hadde rød-grønn regjeri...
	Med det vil jeg også ta opp de resterende forslagene Senterpartiet er en del av.
	Presidenten: Representanten Sigbjørn Gjelsvik har tatt opp de forslagene han refererte til.
	Det blir replikkordskifte. 
	Elin Rodum Agdestein (H) [09:47:46]: Norsk økonomi går godt. Det er vekst hele landet. Ledigheten er den laveste på ti år; 30 av 30 kommuner med størst vekst i sysselsettingen det siste året er typiske distriktskommuner. Status i Trøndelag er øk
	Kan representanten Gjelsvik sannsynliggjøre hvordan det vil bli skapt flere jobber i distriktene ved at Senterpartiet på Stortinget samarbeider med partier som SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, som jo vil øke skattene kraftig, begrense oljen...
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:48:46]: Da Senterpartiet satt i regjering sist, var avgiftene 5,4 mrd. kr lavere enn de er per i dag. Det er dagens regjering som har sørget for avgiftssjokk etter avgiftssjokk, som også har rammet viktige arbeidsplasser i 
	Det er heldigvis sånn at det går bra i mange næringer i Norge, gjennom at en har aktive folk som bidrar til å gjøre en jobb og skape arbeidsplasser. Men spørsmålet er jo hva regjeringen gjør gjennom sin politikk, og det er en bevisst sentrali...
	Lene Westgaard-Halle (H) [09:49:52]: De av oss rundt omkring i landet som bor på gård, er bekymret. Vi ser avlinger forsvinne i enorme mengder nedbør. I fjor så vi avlinger tørke ut, vi så enorme skogområder brenne ned. Ungdommen i Senterpartiet 
	Når skal Senterpartiet begynne å bry seg om klimaet?
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:50:34]: Det var svært klokt av Senterpartiet å gå imot den avtalen, nettopp av hensyn til norske arbeidsplasser og av hensyn til muligheten til å gi et bidrag for klimaet. Regjeringen har altså ikke sørget for å få av
	Bård Hoksrud (FrP) [09:51:37]: Representanten Gjelsvik sa fra talerstolen at noen må betale festen med økt oljepengebruk. Ja, noen må betale for kreativ bokføring også. Jeg må spørre representanten Gjelsvik, som forventer at Senterpartiet kan sp
	Ingen andre har klart å se muligheten for å spare så mye penger. Oslo Economics har regnet på i overkant av 2 mrd. kr, Menon har regnet på 4,6 mrd. kr., mens Senterpartiet forventer å måtte selge varer for 16 mrd. kr for å klare dette. Hvem e...
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:52:29]: Det er særdeles synd at 350-kronersgrensen ikke er avviklet for lenge siden, for det er en grense som rammer norske arbeidsplasser, og som har innebåret at vi har fått reduserte inntekter til den norske staten. Det
	Abid Q. Raja (V) [09:53:28]: Regjeringspartiene er selvsagt opptatt av tjenester nær folk. Vi er også opptatt av en eksportrettet næring og at den skal overleve. Senterpartiet har jo en ideologisk motstand mot internasjonalt samarbeid gjennom EØS-av
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [09:54:16]: Senterpartiet er veldig opptatt av å ivareta næringer i Norge, i motsetning til dagens regjering, som sørger for innføringen av et historisk næringsforbud.
	Vi har handlet med omverdenen lenge før vi fikk EØS-avtalen. I ca. 15 år før vi fikk EØS-avtalen, siden slutten av 1970-tallet, hadde vi altså tollfri eksport på all eksport til EU-markedet. EU har behov for viktige produkter vi er store på e...
	Presidenten: Dermed er replikkordskiftet omme.
	Solveig Skaugvoll Foss (SV) [09:55:39]: Alle som så Tottenham få finaleplass i Champions League ved å slå Ajax i det 96. minutt, vet at det er mulig å vinne en stor kamp selv om man er langt på overtid. Det er godt å vite når så mye står på s
	Hva er det vi tenker på som er viktigere enn å redde verden? Det ville vært forståelig om vi lot oss forstyrre av økende forskjeller i makt og rikdom, for det er virkelig en krise i seg selv. I 2018 ble det satt to rekorder her til lands. Den en...
	Nå er dette en revidering av statsbudsjettet, og sånn sett ikke en plass for de helt overordnede prioriteringene. I SV har vi laget våre forslag ut fra det handlingsrommet som er blitt lagt opp til, og når vi ikke kan flytte om på alle penger, s...
	Jeg er enig i det representanten Asheim sa tidligere i debatten, om at det ikke burde være nødvendig med utredninger og stortingsmeldinger og tekst om klima, at det beste bare er å kjøre ut tiltak, så hvis regjeringen hadde gjort det, hadde vi s...
	En av Norges virkelig store sjanser til å bidra på klima er å slutte å reise på måter som forurenser så mye. Nye E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta blir en monstervei som fører med seg masse kø, masse utslipp, masse helseskadelig luft og ma...
	Toget burde være lettere å velge foran bil eller fly flere plasser. Det haster å endre reisevanene våre, og det har folk skjønt. Regjeringen har fortsatt litt å gå på, men folk flest har skjønt at tog er det beste alternativet til f.eks. Kø...
	Det er noen klimatiltak som koster penger, og så er det andre klimatiltak som gir oss penger. Vi foreslår å stramme inn høyest mulig vektrabatt for ladbare hybridbiler fra 23 til 20 pst. og øke kilometergrensen fra 50 til 75 km fra 1. august. De...
	Presidenten: Vil representanten ta opp SVs forslag?
	Solveig Skaugvoll Foss (SV) [10:00:39]: Ja, det vil jeg.
	Presidenten: Da har representanten Solveig Skaugvoll Foss tatt opp de forslagene hun viste til. 
	Det blir replikkordskifte. 
	Mudassar Kapur (H) [10:00:50]: Om vi skal fortsette å være verdens beste land å bo i, er det avgjørende at vi fortsetter å styrke velferdssamfunnet. Vi må omstille oss, flere må jobbe, flere må skape jobber, og flere må utdannes. Vi må rett og
	SV lover sekstimers arbeidsdag, slik at vi skal kunne jobbe mindre og dermed kanskje bidra mindre til fellesskapet. SV vil innføre heldagsskole, gratis skolemat, øke bistanden – listen er lang – og representanten var selv innom mange forslag. S...
	Solveig Skaugvoll Foss (SV) [10:01:42]: Som sagt har jeg større ambisjoner på vegne av Norge enn at vi skal fortsette å kjøre den samme linjen som har ledet oss inn i en stor klimakrise. Jeg ønsker meg, som representanten var inne på, et arbeidsli
	Selvfølgelig vil vi ikke fortsette å utvide en sektor som gjør at verden står i en stor krise, der arter dør ut, og der klimagassutslippene øker så mye at vi ikke lenger har en sikker og trygg framtid. Vi i SV vil heller gå inn i grønne, nye...
	Jan Steinar Engeli Johansen (FrP) [10:02:52]: Dagens regjering har gitt helt vanlige familier en skattelette på 11 000 kr i året. Når SV snakker, høres dette nesten ut som ingen verdens ting. SV satt selv åtte år i regjering, og da lurer jeg på f
	Solveig Skaugvoll Foss (SV) [10:03:21]: Vi trenger skattefinansiering for å få til det grønne skiftet vi så desperat trenger, og vi trenger skattefinansiering for å få til de velferdsordningene som innbyggerne våre fortjener. SV vil løse det ved
	Jan Steinar Engeli Johansen (FrP) [10:04:17]: Det var også mitt spørsmål, at vi måtte gi skattelette til folk flest. Mitt spørsmål gikk på SV, og at representanten for så vidt sier seg enig i Fremskrittspartiets politikk. Da SV satt i regjering 
	Solveig Skaugvoll Foss (SV) [10:04:38]: SV har alltid vært for et skattesystem som belønner vanlig folk. Jeg vil ikke si jeg er enig i Fremskrittspartiets politikk, men i hvert fall i Fremskrittspartiets retorikk om at det er folk flest som skal vinne

	Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
	A bid Q. Raja (V) [10:05:54]: Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett og Stortingets behandling av saken viser først og fremst at vi kan være glad for at vi lever i et land der ting går godt. Vi kan være glad for at vi er politikere i et 
	Statsbudsjettet for 2019 var det første Venstre var med på å lage fra bunnen av i regjering. Det var tydelig, bl.a. gjennom økt satsing på klima og miljø, både nasjonalt og internasjonalt, en betydelig og målrettet satsing på fattigdomsbekje...
	Regjeringens forslag til revidert budsjett viser at det går godt i Norge. Arbeidsledigheten faller over hele landet, og økonomien vokser. Det er særlig gledelig at ledigheten har gått ned i de fylkene som ble hardest rammet av oljenedturen etter ...
	I revidert nasjonalbudsjett forsterker regjeringen satsingen på klima og miljø. Det settes f.eks. av 150 mill. kr til forprosjektering av en fullskala CO2-håndtering, 60 mill. kr til en ny støtteordning for å få gods over på jernbane, og invester
	Det er helt avgjørende at vi kutter utslippene våre i alle deler av samfunnet, og regjeringens forslag til revidert budsjett bidrar nettopp til den dugnaden. Det bevilges bl.a. 25 mill. kr til null- og lavutslippsløsninger på fylkeskommunale hurt...
	Høsten 2020 skal nye læreplaner tas i bruk i skolen. Skal vi nå målene om at elevene skal lære mer og bedre, og ha læremidler som er tilpasset de nye læreplanene, trenger vi å begynne nå. Regjeringen bevilger derfor om lag 74 mill. kr til å...
	Å gi alle barn en god skole som gir dem mulighet til å lykkes i livet, er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for framtiden. Derfor er det viktig at vi setter i gang arbeidet med å forberede skolene på de nye læreplanene allerede nå. Vi tr...
	Et annet viktig gjennomslag for Venstre er at sykelønnen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 pst. til 80 pst. Det vil gjøre risikoen lavere for dem som starter nye, egne bedrifter, og forhåpentligvis bidra til at flere tør å satse på ...
	Vi vil også bidra til å utvikle gode lokalmiljøer over hele landet. Derfor settes det bl.a. av 50 mill. kr til bredbåndsutbygging – et viktig distriktspolitisk tiltak – og 105 mill. kr til momskompensasjon for idrettsanlegg. Barnevernet styrk...
	Også på Stortinget har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i fellesskap funnet rom for noen omprioriteringer i revidert budsjett, da muligheten kom. Det dreier seg naturlig nok om mindre summer, i og med at vi er enige i reg...
	Jeg vil trekke fram f.eks. Leger mot atomvåpen, som vi – tross noe forvirring – slår fast at skal få sine 2 mill. kr i statsstøtte i 2019. Det gjelder også populære arrangementer som Ekstremsportveko på Voss og Mostratinget, som arrangeres...
	De siste årene har det vært en god utvikling i norsk økonomi. Regjeringen har holdt igjen i utgiftene på statsbudsjettet for å legge til rette for vekst og nye arbeidsplasser i næringslivet. Samlet sett har finanspolitikken de siste årene virk...
	Bare de siste tre årene er det blitt om lag 95 000 flere sysselsatte. Det siste året er tre av fire jobber blitt skapt i privat sektor, og den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på ti år. Det lover svært godt for framtiden i Norge og v...
	Vi kan varsle at vi ser nærmere på særlig ett forslag, som handler om fotball-VM på tv – jeg tror det er forslag nr. 35. I løpet av debatten håper vi å komme tilbake til det forslaget på egnet måte. 
	Jeg vil til slutt takke alle gode kolleger i finanskomiteen fra både posisjon og opposisjon og ikke minst regjeringen for et godt samarbeid om revidert budsjett. Nå tar jo Stortinget det jeg ser media kaller for sommerferie i tre måneder, men jeg ...
	Jeg vil også benytte anledningen til å ønske oss lykke til i valgkampen. Som nasjonale politikere må vi kanskje særlig huske på at det er lokalpolitikerne som skal stå i fokus. De som driver med politikk på fritiden for å skape bedre lokalsa...
	Selv gleder jeg meg selvsagt til å reise rundt for å heie på Venstre-folk som stiller til valg i by og bygd. Jeg ser fram til mange gode debatter og samtaler med velgerne, og ikke minst dere som er her i salen, i ukene og månedene som ligger fora...
	Presidenten: Det blir replikkordskifte.
	Åsunn Lyngedal (A) [10:14:43]: Det har lenge vært tverrpolitisk enighet om at det er et mål å flytte gods fra vei til sjø. Det er også en god norsk tradisjon at man ønsker å ha stabile rammevilkår for næringslivet. I min kontakt i det siste me
	Abid Q. Raja (V) [10:15:48]: Jo – jeg hadde gleden av å være med på å utforme Nasjonal transportplan, og alle fire partiene som nå sitter i regjering, er helt enige om at vi ønsker å flytte mest mulig gods vekk fra vei og over til kjøl og på 
	Åsunn Lyngedal (A) [10:16:40]: Jeg merker meg at man nå har gått over fra vei til kjøl til vei til bane. Jeg er veldig glad for vei til bane, Arbeiderpartiet opprettholder også vei til kjøl i sitt forslag.
	Vi har et stolt rettsvesen i landet vårt, men det er noen ting som går feil vei. ABE-kuttene passer ikke så veldig godt der man ikke har unødvendig byråkrati, der det bare er folk, og man må nedbemanne når man får ABE-kutt. Det er køer i ret...
	Hva betyr det for folk flest, etter representantens mening, når domstolene opplever at de ikke får løst sine oppgaver?
	Abid Q. Raja (V) [10:17:45]: Jeg vil først sterkt uttrykke uenighet til at vi ikke har et godt justis- og rettsvesen i Norge, også under denne regjeringen. Vi har et ganske forutsigbart og rettssikkert rettssystem i Norge, så jeg tror ikke vi skal si
	Når det gjelder ABE-reformen, er det viktig at vi gjør en del effektiviseringskutt. Jeg tror det er muligheter for å forbedre også den statlige pengebruken – de private gjør stadig vekk en del forbedringer. Og vi som bruker det offentliges pen...
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [10:18:56]: Representanten Raja gir uttrykk for både gjennom innlegg og replikkveksling et ønske om å prioritere jernbane høyere og vei lavere. Veldig mange plasser i Norge er vei det eneste alternativet, og det er behov for 
	I revidert budsjett er det en konkret sak som gjelder E18 Vestkorridoren, der Senterpartiet har et forslag om at en må ha en gjennomgang av kostnadene i prosjektet med sikte på en vesentlig kostnadsreduksjon, også for å få reduserte bompenger. D...
	Vil representanten Raja og Venstre stemme for Senterpartiets forslag?
	Abid Q. Raja (V) [10:19:57]: Denne bygutten har et varmt hjerte også for distriktene. Nylig besøkte jeg Askvoll, Fjaler, Stryn og Nordfjordeid. I det distriktet er det en del veier som er ekstremt farlige å kjøre på, særlig er veiene ut mot Askvol
	Vi kommer selvfølgelig ikke til å stemme for forslagene fra Senterpartiet. Det er fordi E18-prosjektet er et viktig prosjekt for borgerne i Asker og Bærum. Det er mange gode tiltak i det prosjektet, bl.a. for å forbedre luftkvaliteten for dem som...
	Vi er opptatt av distriktene, men vi er også opptatt av byene. Det er ikke Senterpartiet, og det er beklagelig. 
	Lars Haltbrekken (SV) [10:21:13]: Under tiden med Venstre i regjering eller som støttehjul for regjeringen har klimapolitikken vært dynket i palmeolje det ene året og gitt økte utslipp av klimagasser det andre året. Olje- og energiministeren skrøt
	Så mitt enkle spørsmål er: Hvordan i all verden klarer representanten Raja å få seg til å stå her i Stortinget og skryte av regjeringens klimapolitikk?
	Abid Q. Raja (V) [10:22:04]: Vi må jo måles mot hva vi faktisk gjennomfører. Jeg tror det er betydelig forskjell på hva vi faktisk får til når Venstre sitter i regjering, enn da SV satt i regjering. Norge har nå meldt inn til FN at Norge har forp
	SV og Venstre er enig i mye av miljøkampen. Jeg tror ikke det er formålstjenlig at to miljøpartier borer på hverandre, det hadde heller vært mer formålstjenlig om vi heiet på hverandre. Vi har heiet på alle de ungdommene rundt omkring i lande...
	Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
	Tore Storehaug (KrF) [10:23:22]: Eg kan stille meg i rekkja med dei som takkar finanskomiteen for godt samarbeid om den innstillinga vi legg fram i dag.
	Det går godt i Noreg. Det blir skapt arbeidsplassar, arbeidsløysa går ned, og sysselsettingsgraden går opp. Kristeleg Folkeparti har forhandla fram fleire gode statsbudsjett frå posisjonen vår i opposisjon, og no har vi lagt fram ein revisjon s...
	Kristeleg Folkeparti er partiet som kjempar for at vi skal ha eit samfunn som kjenner våre kulturelle røter, og som veit kva eit menneske er verdt. Vi kjempar for inkluderande samfunn som har plass for alle, der vi legg til rette for at familiane k...
	Når vi frå opposisjon har sikra gode løft til barn og unge i dei siste budsjetta, følgjer vi det opp òg i denne runden, når vi har blitt eit regjeringsparti. Forslaget har tydelege KrF-avtrykk, til beste for barn og eldre. Vi innfører pilotpro...
	Kristeleg Folkeparti har lenge jobba for at vi skal ha ei god pleieordning for familiar med alvorleg langtidssjuke barn. No har vi fått endra graderingsreglane sånn at foreldre som har nattleg tilsyn eller må vere i beredskap, med det ikkje treng ...
	Ingen skal grue seg til å bli gamal i Noreg fordi storsamfunnet ikkje stiller opp. Dei som har behov for ulik pleie eller omsorg seinare i livet, må få tilbod om det. No aukar vi tilskotsramma for heildøgns omsorgsplassar, noko som svarar til om ...
	For Kristeleg Folkeparti er det viktig at ein skal kunne leve gode liv i heile landet, og no har ein i revidert òg fått auka løyvingane til breibandsutbygging med 50 mill. kr, så løyvinga totalt er 250 mill. kr. Det er rekordhøgt. Politidistrik...
	Vår tids største oppgåve er å få stogga klimaendringane. Det grøne skiftet skyt fart både i bilparken og på ferje- og båtsamband. Nyleg har vi òg fått på plass ein klimaavtale med landbruket. Det kjem på plass ei mellombels støtteordnin...
	Regjeringspartia har òg funne rom for nokre omprioriteringar når vi har jobba med denne saka i komiteen. Blant anna har vi funne det mogleg å få prioritert inn nettavisa Framtida junior, som eit lite, men viktig nynorsktiltak, som òg følgjer op...
	Temaprogrammet mellom Rusfri oppvekst, NLA og Høgskulen på Vestlandet får midlar. Midt-Troms Museum sitt prosjekt om bymuseum til barn i Lenvik får 2 mill. kr, og då er ein i mål med finansieringa der. I Oslo, der det raud-grøne byrådet har n...
	Eg har òg merka meg at det er stilt enkelte spørsmål rundt forslag til vedtak XXVII i innstillinga, der ein gjev uttrykk for ei fullmakt til regjeringa om avhending av ikkje-aktive gruver. Fleire av desse gruvene speler ei aktiv rolle i dei lokals...
	Framlegga frå opposisjonen til endringar i revidert viser at det er brei tilslutning til dei endringane vi har gjort frå Stortinget si side. Dei viser fyrst og fremst at det går godt i Noreg, at ein byggjer sterkast fellesskap gjennom å løfte, o...
	Presidenten: Det blir replikkordskifte. 
	Ingrid Heggø (A) [10:28:44]: Slik eg kjenner representant Storehaug, har vi oppigjennom vore veldig einige om at det er trist når forskjellane aukar og vert større. Eg klarte ikkje å få med meg at det var nemnt noko om det i innlegget til represent
	Men det eg vil spørja representanten Storehaug om, er: Kan han forklara meg at viss ein bruker ein del av ymseposten til tiltak for barnefamiliar, slik som Arbeidarpartiet gjer i sitt alternative budsjett, så er det auka oljepengebruk, men når ein...
	Tore Storehaug (KrF) [10:29:37]: Eg trur eg kan roe representanten Heggø med at mesteparten av kritikken av Arbeidarpartiet sitt framlegg til revidert nasjonalbudsjett nok handlar meir om eit ønske om at ein vil ha framlegg frå Arbeidarpartiet som er
	No har vi eit revidert nasjonalbudsjett der ein får gjort endringar og forbetringar i pleiepengeordninga, fleire VTA-plassar, og der ein følgjer opp dei viktige sigrane Kristeleg Folkeparti har for styrkt økonomi for barnefamiliar, som har fått e...
	Ingrid Heggø (A) [10:30:34]: Representanten svarte i det heile ikkje på spørsmålet mitt. Når Arbeidarpartiet bruker av ymseposten til barnefamiliar, så er det bruk av oljepengar – auka oljepengebruk – men når regjeringa bruker av posten til l
	Eva Kristin Hansen hadde her overtatt presidentplassen.

	Tore Storehaug (KrF) [10:30:56]: Arbeidarpartiet har tidlegare kritisert regjeringa og kalla dei grepa ein måte å auke oljepengebruken på. Når Arbeidarpartiet for berre ein månad sidan stod og sa at med det budsjettframlegget som regjeringa legg fr
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [10:32:09]: I en tidligere replikkveksling viste representanten Raja til at han hadde vært på reise i det området der både representanten Storehaug og jeg har vokst opp. Han sa også at han hadde sett at det var behov for ras
	Tore Storehaug (KrF) [10:32:47]: Jo, det er det, på begge sider av den fjorden som ligg mellom min og Sigbjørn Gjelsvik sin heimplass, er det viktige tiltak som burde ha vore sett i verk fortare for å sikre tryggleiken for folk som er avhengige av de
	Karin Andersen (SV) [10:33:22]: Det er jo ingen nyhet at Høyre og Fremskrittspartiet mener at de aller rikeste blant oss må ha store økonomiske gulrøtter for å gidde å legge to pinner i kors, mens de vanskeligstilte og sjuke må ha pisk og kutt og
	Tore Storehaug (KrF) [10:34:27]: Representanten veit veldig godt at det ikkje er lagt opp til store avgifts- og skattelettar i det reviderte nasjonalbudsjettet som vi diskuterer no. Representanten veit òg veldig godt at Kristeleg Folkeparti stemde imot
	Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 
	Bjørnar Moxnes (R) [10:35:50]: Det er noe som samler nasjonen for tiden, fra sindige vestlendinger til ordknappe innlendinger og forbanna nordlendinger, og det er opprøret mot regjeringens politikk. På felt etter felt blir konsekvensene av seks år m
	Det har blitt større forskjeller mellom dem som har god råd, og dem som har dårlig råd, mellom dem som har kropper som er friske nok til å jobbe, og dem som har blitt for syke til å kunne stå i arbeid. Det har også blitt større forskjeller m...
	Da er det bra at når Stortinget nå tar sin lange ferie, tar ikke folkestyret ferie. Rett over ferien, i september, kan folk få muligheten til å svekke regjeringens innflytelse over landet vårt når de skal stemme ved høstens kommunevalg. Når R...
	For det første: Vi foreslår et hastetiltak, slik at ingen kan miste arbeidsavklaringspengene uten at det er avklart om de skal tilbake i arbeid eller har rett på uføretrygd. Vi har det siste året fått beskjed fra folk som mister livsgrunnlaget ...
	For det andre: Vi foreslår noe som vi har foreslått mange ganger før, og som vi egentlig er ganske lei av å måtte ta opp og argumentere for fra Stortingets talerstol, for det er en helt åpenbar endring av dagens system som alle burde kunne vær...
	Det tredje grepet vi foreslår i revideringen av budsjettet, vil jeg si er et kinderegg. Det får ned klimagassutslippene, det reduserer bompengeregningen, og det gjør hverdagen enklere for folk flest. Regjeringen har tenkt å bruke enda mer penger ...
	Rødt foreslår heller å bruke disse millionene på kollektivprosjekter, som Fornebubanen i Oslo og Bybanen i Bergen, på å få et ekstra trøkk på å bygge ut jernbanen og på sikre at staten tar mer av regningen ved miljøvennlige trafikkprosjek...
	Det er i regjeringens trafikkøkende motorveiprosjekter at det er penger å hente for å få ned bompengeregningene og penger å hente for å få opp kollektivprosjektene. Det er der de store pengene ligger – ikke i å fjerne blomsterkasser i Oslo,...
	Jeg gleder meg til høstens valg. Målingene gir oss veldig god grunn til å se fram til det, men ikke minst også fordi jeg tror det blir en tydelig beskjed fra det norske folk til regjeringen om at dette er vi ikke med på lenger. Vi godtar ikke at...
	Med det tar jeg opp Rødts forslag i saken.
	Presidenten: Representanten Bjørnar Moxnes har tatt opp de forslagene han refererte.
	Presidenten vil gjøre oppmerksom på at man i Stortinget og i denne salen ikke omtaler statsministeren med fornavn. Statsministeren vår heter «statsminister Erna Solberg».
	Det blir replikkordskifte.
	Aleksander Stokkebø (H) [10:45:05]: På Høyres vakt går arbeidsledigheten ned, og det skapes flere jobber. Rødt vil på sin side legge ned vår største næring og stemmer mot prosjektene som gir arbeidsfolk langs kysten og i min egen hjemby Stavang
	På spørsmål fra e24.no kom det dessuten fram at «partiet har ikke tatt stilling til konkrete tiltak for gründere i Norge».
	Det svaret står til konkurs. Men nå har det gått to år, og representanten Moxnes skal få prøve på ny, uten bare å snakke om staten: Hvilke konkrete tiltak har Rødt for gründerne i Norge?
	Bjørnar Moxnes (R) [10:45:55]: For det første, når det gjelder påstanden om at vi vil legge ned arbeidsplasser landet rundt, er det sånn at det var en stor strid i Stortinget i fjor vår om ACER, om kontrollen over energi- og industripolitikken i N
	Aleksander Stokkebø (H) [10:47:04]: Det er tydelig at Rødt overhodet ikke svarer på spørsmålet. Og nå vet vi alle svaret: Rødt er motstander av gründerne, så lenge de ikke jobber i staten. Det bekreftes tydelig også av at Rødt er imot privat 
	Bjørnar Moxnes (R) [10:47:45]: For det første kommer ikke Høyre utenom ACER, men la nå det ligge – det er greit, det er ubehagelig å snakke om, jeg kan snakke om gründere i stedet. Rødts politikk er å sørge for at de som skaper verdiene ute i
	Abid Q. Raja (V) [10:49:02]: Representanten Moxnes kjempet hardt på landsmøtet mot at partiet skulle defineres som kommunistisk. Den kampen tapte representanten Moxnes, og partiet Rødt er definert som kommunistisk. I et liberalt samfunn som vårt ska
	Jeg vil gjerne ha et konkret svar fra representanten fra Rødt, som definerer seg som kommunistisk: Hvilken kommunistisk modell burde norsk økonomi omstilles til? Hvilket land er det representanten Moxnes vil løfte fram, og hvilken ideolog vil repr...
	Bjørnar Moxnes (R) [10:49:57]: Hadde Rødt vært et kommunistparti, som det ikke er, ville jo ikke lederen blitt nedstemt av landsmøtet. Det skjedde, etter hva jeg husker. Det er et eksempel og et tegn på at Rødt ikke er noe kommunistisk parti. Men 
	Jeg har ingen bestemte land eller enkeltpersoner som forbilde for min politikk. Det man har klart i Norge, altså arbeiderbevegelsens kamp for alle menneskers frihet, likhet og likeverd, er kanskje min fremste rettesnor. Det er det vi jobber etter og...
	Abid Q. Raja (V) [10:51:02]: Jeg noterte meg at representanten heller ikke ville svare på spørsmålet fra Høyre om hvordan man skaper arbeidsplasser i Norge. Jeg forstår at det er det samme mantraet om å forråde riket som ligger til grunn her, men
	Men la nå det ligge. Jeg forventer egentlig ikke noe svar fra lederen av Rødt, for jeg ser at han egentlig ikke svarer på noen spørsmål. Men jeg vil komme inn på oljefondet. Det er mulig jeg husker feil her, men Rødt har hatt en politikk for h...
	Bjørnar Moxnes (R) [10:51:54]: Jeg vil nok anbefale Raja en litt grundigere vask av ørene før neste mulige replikk. Spørsmålene besvares fortløpende fra talerstolen, også dette spørsmålet.
	Vi fremmet forslag som ble behandlet i Stortinget i går, om en ny, grønn industriell revolusjon. Der har vi vist hva vi ønsker å gjøre for å omstille norsk økonomi på en rettferdig måte, både for å få ned klimagassutslippene og for å sik...
	Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
	Statsminister Erna Solberg [10:53:22]: Jeg kan i grunnen ikke dy meg: Det er kanskje sånn at vi alle må lære oss at verden forandrer seg. For Rødt må det være vanskelig å bruke en analogi om cockpiter etter det første året hvor pilotene har i v
	Det går faktisk godt i norsk økonomi. Veksten er høy, og stadig flere kommer i jobb. Den registrerte arbeidsledigheten har ikke vært lavere på ti år. Det er stor investeringsvilje, både i fastlandsbedriftene og på norsk sokkel. Økonomien er ...
	Internasjonalt avtok veksten i løpet av fjoråret, særlig i Europa. Usikkerheten er fortsatt stor, bl.a. knyttet til handelskonflikter mellom USA og andre land, mulig lavere vekst i Kina og den uavklarte situasjonen rundt Storbritannias uttreden av...
	Norske bedrifter har bedre konkurranseevne enn før oljeprisfallet. Det legger til rette for økt aktivitet i norsk næringsliv fremover. Og vi ser tendenser til en økende industrialisering igjen med hjemflytting og nyetableringer. Selv om renten er...
	Den gode utviklingen gjenspeiler seg i arbeidsmarkedet. Det siste året har vi sett nedgang i ledigheten i de fleste fylkene, og reduksjonen har vært størst på Sør- og Vestlandet. Sysselsettingen øker sterkere enn på lenge. Bare de siste tre å...
	Vi har lagt til rette for den gode utviklingen i næringslivet ved å holde igjen på offentlig pengebruk når aktiviteten i økonomien har tatt seg opp. På den måten har vi unngått unødvendig press på rente og kronekurs. Samlet sett har finansp...
	Bruken av oljeinntekter i budsjettet for 2019 svarer til 2,9 pst. av Statens pensjonsfond utland. Det er en ansvarlig oljepengebruk. I alle våre budsjetter har vi holdt pengebruken på eller under denne langsiktige rettesnoren på 3 pst. 
	Selv om revidert nasjonalbudsjett i hovedsak er en oppdatering av budsjettet på grunn av ny informasjon, har vi funnet det riktig å øke utgiftene på noen områder. Blant annet krever forliset av KNM «Helge Ingstad» økte bevilgninger til Forsva...
	Med revidert budsjett for 2019 legger vi til rette for at den gode utviklingen i norsk økonomi kan fortsette. En ansvarlig oljepengebruk støtter opp under konkurransekraft og nødvendige omstillinger som vi ser og trenger i norsk økonomi. Samtidig...
	Fremover vil vi stå overfor utfordringer i finanspolitikken. Oljeinntektene vil etter hvert gå ned, og vi får en eldre befolkning, noe som gir høyere utgifter til både pensjoner og helse. De som er i jobb, skal forsørge flere. Regjeringens svar...
	Å ruste Norge for fremtiden innebærer også en sterkere satsing på klima- og miljøområdet. Regjeringens ambisiøse klimapolitikk virker. Siden 2015 er klimagassutslippene redusert med i underkant av 3 pst., selv om det var en økning på 0,4 pst...
	Som alltid er det usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Gjelden i norske husholdninger vokser fortsatt raskere enn inntektene, men veksten i gjelden har avtatt noe siden sommeren 2017. Selv om utlånsrentene er lave, er husholdningenes samlede...
	Vi skal glede oss over den gode utviklingen i norsk økonomi. Flere kommer i jobb og veksten i økonomien ser ut til å holde seg høy. Selvfølgelig skal vi også ta høyde for de eventuelle utfordringene som kan komme utenfra. Budsjettet for 2019 e...
	Presidenten: Det blir replikkordskifte. 
	Jonas Gahr Støre (A) [11:03:20]: Jeg får nærmest daglig henvendelser fra bekymrede ordførere som forteller om sommerstengte lensmannskontorer, om et fraværende politi og uverdige køer: voldtektsofre, og andre, som må stå i kø for å anmelde sak
	Summen av kø gir flere og flere kriminelle strafferabatt. Og det er nødvendig å være tydelig fra denne talerstolen: Regjeringen har brutt det forliket om politireform som lå der. Den lukker øynene for den kritiske situasjonen i en reform som ha...
	Den skakkjørte reformen er høyreregjeringen og statsministerens ansvar. Ser statsministeren at utviklingen av denne reformen – underfinansieringen, for lite penger – er en av grunnene til at reformen går så dårlig? Hvorfor benytter ikke regj...
	Statsminister Erna Solberg [11:04:16]: Jeg hørte på morgenen i dag at Arbeiderpartiet ikke skulle være et slagordparti. Jeg er ikke helt sikker på om jeg synes det stemmer med den replikken jeg hørte nå. Det var i alle fall ikke en replikk som vis
	En av de største satsingene vi gjør i revidert nasjonalbudsjett, er nettopp å gjøre Norge tryggere ved å sørge for nye virkemidler, bedre økonomiske rammebetingelser for politiet og mer utstyr fremover. Da er det rart å høre en replikk som t...
	Jonas Gahr Støre (A) [11:05:20]: La meg da ta et slagord fra trontaledebatten i fjor. Da sa statsministeren: 
	«Responstiden går ned, man kommer raskere ut. Folks oppfatning av at politiet er mer til stede, er sterkere enn tidligere.» 

	Dette slagordet er langt fra virkeligheten. En rapport basert på en spørreundersøkelse om denne reformen blant over 3 000 politifolk er nedslående lesning. 80 pst. tror det forebyggende politiarbeidet blir enten dårligere eller likt som før, 80...
	Står statsministeren ved sine ord om at responstiden går ned, og at oppfatningen om at politiet er mer til stede, gjør seg gjeldende blant folk?
	Statsminister Erna Solberg [11:06:14]: Det er forskjell på slagord og sitater. Den undersøkelsen viste, og viser fortsatt, at folk opplever bedre tjenester fra politiet. Men så er det ingen tvil om at det er utfordringer i politiet, og at det er utfo
	Jeg har opplevd et storting som gjentatte ganger har sagt at dette må vi gjøre mer med. Det gjør politiet nå. De bruker mye mer ressurser på at de har samordnet seg, etterforsker, sørger for at overgrep her hjemme stoppes, og at overgrep som be...
	Jonas Gahr Støre (A) [11:07:16]: Det er ikke virkeligheten der ute. Jeg har her en liste over 120 ordførere som tidlig i juni skrev brev til justisministeren, foreløpig uten svar, og gir uttrykk for uro over situasjonen. Heidi Granli, ordfører i Gol
	Hun beskriver for sin kommune redusert beredskap og færre politifolk på jobb for å trygge innbyggerne i Hallingdal. 
	Og det vi hører når vi reiser rundt i Norge, er at flere og flere distrikter opplever å miste de politifolkene de tidligere kunne stole på var tilgjengelige når skremmende situasjoner skjedde. Fra å ha politifolk de kjente, ansatt i distriktet,...
	Mange lensmannskontorer står tomme, og rekrutteringen for å møte den nye typen kriminalitet krever investeringer. De investeringene har uteblitt år for år. Det er en kronisk underfinansiering. 
	Forstår statsministeren disse ordførernes bekymring for sine innbyggere?
	Statsminister Erna Solberg [11:08:18]: Jeg forstår at det er bekymring for en endring som gjør at man ikke lenger kan gå på et lensmannskontor – som jo ikke etterforsket vold og overgrep i nære relasjoner, eller fant ut at det satt en overgriper 
	Jeg synes egentlig vi som politikere skal stå opp for et politi som gjør det vi har bedt dem om de siste fem– seks årene: å sørge for at de prioriteringene som Stortinget har vært så tydelige på, vold og overgrep mot barn, faktisk prioriter...
	Så har vi et mye mer mobilt politi, som reiser rundt og er mer til stede. Derfor har vi også sett forbedringer i responstiden. Men akkurat i omleggingen nå, den siste, når man flytter på alle stillingene, er det litt stopp i de forbedringene som...
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [11:09:32]: Jeg synes det er uverdig at statsministeren, nok en representant fra et regjeringsparti, skyver vold og overgrep foran seg i argumentasjonen. Folk som bor rundt omkring i landet, opplever at politiet er mindre synlig,
	I svar i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for i år skriver regjeringen – svart på hvitt – at antallet polititjenestemenn i operativ tjeneste i Norge i 2019 er færre enn i fjor. I Øst politidistrikt, f.eks., er det nærmere 50 færre ...
	Folk forventer et tilstedeværende politi som stiller opp. Hvorfor går utviklingen i denne retningen?
	Statsminister Erna Solberg [11:10:38]: Denne regjeringen har bevilget nesten 4 mrd. kr mer til politiet. Vi har hatt en massiv økning i antallet både politistillinger og annet innenfor politiet. Men vi gjør også det som går på kvalitet i politiref
	Jeg synes det er et billig debattriks å si at et argument som handler om grunnlaget for de prioriteringene, nemlig etterforskning av vold og overgrep mot barn, er uverdig. Dette er jo sannheten på politikontorene. 3 prosent av sakene som politiet h...
	Det er også mer politi ute og kjører enn det har vært på mange år. 
	Men vi er i en omstilling, og da trengs det litt justeringer.
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [11:11:41]: Hvis det er mer politi ute og kjører enn på veldig mange år, er det litt spesielt at det siste som har blitt gjort fra politimesterens side i Øst politidistrikt, er at han har fjernet den beredskapsinstruksen som 
	For å sørge for å kunne ivareta også de viktige sakene knyttet til vold og overgrep må en ha både spesialister og et lokalt tilstedeværende politi. Det er den kombinasjonen en må ivareta. Da må en sørge for å redusere i Politidirektoratet,...
	Statsminister Erna Solberg [11:12:45]: I dette reviderte nasjonalbudsjettet legger vi inn mer penger til drift, investeringer og nye metoder i PST for å sikre oss når det gjelder disse viktige sakene. Det er gjort en tydelig prioritering av politiet i
	Det er ikke alt som er perfekt. Det er områder ved politireformen som vi må se på. Det er også områder hvor vi avdekker mye større mørketall enn vi har hatt på kriminalitet tidligere. 
	Alle politikamrene i Norge har fått mer penger under denne regjeringen, alle har fått betydelig flere stillinger under denne regjeringen. Men man bruker noe mer på etterforskningsdelen av de tunge sakene, for kriminaliteten skjer ikke nødvendigvi...
	Marit Arnstad (Sp) [11:14:02]: Ut ifra denne runden må vi konstatere at regjeringen overhodet ikke ser noen problemer med politireformen og ikke erkjenner at det er noen problemer knyttet til politireformen. Hvis det er slik, må det være fordi denne 
	Kommunalministeren sa for et par uker siden at alle kommuner med under 5 000 innbyggere har ikke livets rett. De er for små. 
	Hva er regjeringens mål når det gjelder kommunene? Er det å slå alle kommuner med under 5 000 innbyggere sammen fordi de ikke har livets rett?
	Statsminister Erna Solberg [11:15:08]: Jeg har i to replikksvar svart at ikke alt er perfekt i nærpolitireformen, og at det er behov for å se på sider av den, og ikke minst er det områder som må styrkes. Da kan man ikke slå fast at vi mener at det
	Jeg mener at det er viktig at vi har kommuner som er i stand til å levere gode kjernetjenester til sine innbyggere. En av de største hovedutfordringene vi kommer til å ha fremover, vil være den demografiske endringen i Norge. Det er en nasjonal u...
	Audun Lysbakken (SV) [11:16:21]: Folk rister på hodet og ler av regjeringens jernbanereform, som har gitt 50 nye direktører til nå – og vi teller fortsatt – med tilhørende millionlønninger, men ikke det folk vil ha, nemlig raskere og oftere tog
	Etter hvert begynner anbudene å bli gått etter i sømmene. Når det gjelder Sørlandsbanen, har det vist seg at de besparelsene som regjeringen har reklamert med, er tvilsomme. Nå begynner en også å se på anbudspakkene for Trøndelag og Nord-No...
	Hvorfor er regjeringen opptatt av å gi disse pengene til svenskene istedenfor å bruke dem selv?
	Statsminister Erna Solberg [11:17:30]: I motsetning til representanten Lysbakken mener jeg at det vi nå har sett i forbindelse med anbudsutlysningen, er at det var helt riktig å gjøre dette – på samme måte som vi så det da vi gjorde det med Gjø
	Det de nå gjør, er årlig å realisere nesten 1 mrd. kr, som vi kan bruke til bedre kollektivtilbud i byene, høyere investeringer i jernbane eller annet som vi prioriterer, ved at vi sørger for at de har en god drift. Samtidig blir det flere avga...
	Dette er en suksesshistorie, hvor vi egentlig avslører at de åtte årene da rød-grønne politikere satte omstillingen i jernbanen på vent, var åtte tapte år for å frigjøre penger til bedre investeringer i dette.
	Audun Lysbakken (SV) [11:18:33]: Statsministeren glemte alt det andre vi har fått med jernbanereformen. Det er så mange nye selskaper at det har blitt sammenliknet med et revynummer. Det er samlede kostnader på over 1 mrd. kr til omorganisering og 50
	Statsministeren svarte ikke på det jeg spurte om, nemlig klokskapen i å ha innrettet et system som gjør at en overhodet ikke tar hensyn til muligheten for at et statseid norsk selskap i sum vil kunne få inn mer penger til fellesskapet fordi overs...
	Hvorfor synes regjeringen det er greit at et eventuelt overskudd i jernbanen skal gå til den svenske staten og ikke til den norske?
	Statsminister Erna Solberg [11:19:30]: Det er ikke slik at NSB hadde gitt et overskudd på dem hvis ikke vi hadde hatt en konkurransesituasjon og de hadde vunnet den konkurransen. Det er ikke sikkert Vy ville realisert dette uten at det faktisk hadde v
	Jeg synes vi skal være ansvarlige overfor alle norske skattebetalere, som gjør at hver gang vi henter inn en skattekrone fra dem, så sier vi: Denne bruker vi på best mulig måte, for jeg vet at du kunne brukt den skattekronen på noe som din fami...
	Det er noe av det vi får til når vi får et bedre tilbud til lavere pris.
	Jeg har lyst å minne om at dette er et replikkordskifte, ikke en spørretime. Derfor svarer jeg på hele replikken, ikke bare på spørsmålet, som i en spørretime.
	Bjørnar Moxnes (R) [11:20:45]: Vi ser bunadsgeriljaen, bompengeopprør, kraftopprør mot eksportkabler, vindmølleprotester, distriktsopprør mot sentralisering og et AAP-opprør. Det siste er fordi tusener av mennesker nå er i en helt uholdbar situas
	Jeg lurer på hva Erna Solberg tenker om behovet for nødvendige endringer for å sikre at ingen mister retten til AAP før de er ferdig avklart til enten arbeid eller trygd.
	Statsminister Erna Solberg [11:21:42]: AAP er en midlertidig ytelse som skal være der for at man skal bli ferdig avklart, og hvor man skal få hjelpetiltak. Den erstatter ganske mange andre ytelser, som folk gikk imellom. Den skal lage et mer ryddig sy
	Vår målsetting er å sørge for at man blir ferdig med alle avklaringene i løpet av de tre årene man kan få AAP eller en utvidet ordning. Det etterslepet vi har på det, jobber vi nå med å få gjennomført.
	Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
	Jonas Gahr Støre (A) [11:23:01]: Norge er på sitt beste når vi løser oppgaver og utfordringer sammen. Det skaper grunnlag for gode liv for folk flest i hele landet. Det gir fellesskap som er sterke og forskjeller som er små. Den økonomiske politik
	Det går bedre i norsk økonomi. Veksten har tatt seg opp, og flere er kommet i arbeid. Norsk økonomi er over tilbakeslaget oljeprisfallet ga. Det er bra, og det skyldes ikke minst lav rente over mange år og parter i arbeidslivet som har tatt og ta...
	Oppgangen er heller ikke kjennetegnet av en omstilling til nye eksportnæringer og flere bein å stå på i norsk økonomi. Det investeres lite i ny næringsvirksomhet tross rekordhøy oljepengebruk og store skattelettelser, og de lave rentene har gi...
	Til slutt, og kanskje aller viktigst: Budsjettet gjør ingenting og har ingen strategi eller retning for å redusere voksende forskjeller i vårt land. Tvert imot, den usosiale politikken med skattekutt til dem med mest fra før fortsetter. Det er do...
	Andre møter sykehus som må spare, mangel på fastleger, dyrere strøm, SFO og barnehager, pendlerfradrag som kuttes, eldreomsorg på anbud, lensmannskontorer som legges ned, og kommuner som de siste tre årene under ett har sett null vekst i frie i...
	Et revidert budsjett skal være nettopp det, en revisjon. Det er ikke vårt alternative budsjett vi nå reviderer, det er det budsjettet som flertallet vedtok i fjor, men selv i et revidert budsjett viser Arbeiderpartiet at det finnes et solidarisk a...
	Arbeiderpartiet ønsker en omsorg som er best mulig, ikke billigst mulig. Derfor styrker vi innholdet i eldreomsorgen med en satsing på 50 mill. kr, vi investerer i en helseteknologiordning for kommunene på 50 mill. kr, og vi styrker arbeidet med ...
	Arbeiderpartiet satser på våre felles sykehus, ikke private løsninger og kommersialisering. Derfor øker vi sykehusbudsjettet med ytterligere 200 mill. kr. Mens regjeringens bidrag til politiet er å unnlate å kutte 50 mill. kr, legger vi 50 mill...
	Arbeiderpartiet satser på gode, tilgjengelige velferdstjenester for barn og unge, ikke behovsprøving og kontantytelser. Derfor bevilger vi 0,5 mrd. kr mer til kommunene, slik at de kan nærme seg målet om et måltid til alle skolebarn og gratis SF...
	Arbeiderpartiet mener at jobbskaping i hele landet og klimapolitikk må gå hånd i hånd. Derfor bevilger vi 125 mill. kr til regionale utviklingsmidler, 100 mill. kr til miljøteknologiordningen, og vi øker støtten til skipsindustrien for å forn...
	På område etter område tar vi parti for vanlige folk og gjør deres liv og hverdag bedre og enklere. Vi bevilger 100 mill. kr slik at de som verken er avklart til uførhet eller til jobb, får forlenget AAP fram til Nav har avklart personens arbei...
	Vi trenger sterkere fellesskap, mindre forskjeller og mer rettferdighet i Norge. Arbeiderpartiets forslag til revidert statsbudsjett for 2019 tar oss i den retningen. Høyreregjeringens forslag gjør det ikke.
	Presidenten: Det blir replikkordskifte.
	Trond Helleland (H) [11:28:04]: Jeg skjønner at representanten Støre er programforpliktet til å være kritisk til regjeringens politikk, det er hans oppgave som opposisjonsleder. Men kritikken bør være konsekvent. Da revidert ble lagt fram, var Arb
	Jonas Gahr Støre (A) [11:29:04]: Vi bruker ikke mer oljepenger enn regjeringen, men vi leverer en revisjon av regjeringens budsjett. Vi gjør det innenfor rammer der vi viser inndekning, og vi satser på områder som viser en annen retning midtveis i 
	Budsjettet vi har, ligger der for landet. Det at det blir inntektsbortfall midtveis i året, er pga. et budsjett som flertallet har vedtatt og tatt ansvaret for, og som vi må forholde oss til.
	Sivert Bjørnstad (FrP) [11:30:12]: Representanten Støre er kjent for å holde seminarer, og ett av dem holdt han på onsdag. På dette seminaret uttalte han stolt at Arbeiderpartiet ikke var et slagordparti. Arbeiderpartiet er ikke et parti som kommer
	Vel – da budsjettet vi diskuterer nå, ble lagt fram 14. mai av regjeringen, var Jonas Gahr Støre samme dag, under to timer etter framleggelsen, ute hos NTB og sa: 
	«Økt oljepengebruk kan få renten til å øke, noe som vil slå negativt ut for vanlige familier med boliglån og for bedrifter.»

	I dag sitter vi med fasiten for Arbeiderpartiets opplegg. Ikke bare har de akseptert regjeringens oljepengebruk, ikke bare har de adoptert den, men de har også akselerert den. 
	Hva er det som gjør at regjeringens 6,9 milliarder oljekroner fører til økt rente i mai, mens Arbeiderpartiets 7,1 milliarder oljekroner ikke gjør det i juni?
	Jonas Gahr Støre (A) [11:31:15]: Regjeringens budsjett midtveis i året gjør det nødvendig å hente de store summene for å unngå å ta kutt i sykehus og politi og ytterligere kutt når det gjelder den innstrammingspolitikken regjeringen fører. Det
	Abid Q. Raja (V) [11:32:06]: Arbeiderpartiet går inn for å spare 3,7 mill. kr og avlyse jernbanereformen. Det skjer bare dager etter at det er blitt kjent at både Vy og SJ i konkurranse om togdrift i Midt-Norge og Nord- Norge la inn anbud som vil gj
	Spørsmålet vil da være: Hvorfor går Arbeiderpartiet imot å spare 0,5 mrd. kr, som kan brukes til å forbedre infrastrukturen på jernbanen, når det samtidig gir bedre tilbud til de reisende?
	Jonas Gahr Støre (A) [11:32:45]: Sånn er det når man har et nærsynt syn på store reformer i samfunnet. En million her og en million der, summen er hva vi sparer inn, se hvor flott det er! Hvor tar de jernbanesektoren? Statsråden må ha med huskela
	Hans Fredrik Grøvan (KrF) [11:33:56]: Fordelingsutvalget, ved Statistisk sentralbyrå, har påpekt hvor viktig barnetrygden er for å redusere økonomiske forskjeller og redusere antallet barn som lever i fattige familier. Ja, den omtales som et av de 
	Denne regjeringen har prioritert økt barnetrygd for 2019 og har ambisjon om å øke den ytterligere. Som et parti som er opptatt av å jevne ut forskjeller og redusere antallet barn som vokser opp i fattige familier – hvorfor velger ikke Arbeiderp...
	Jonas Gahr Støre (A) [11:34:41]: Arbeiderpartiet er veldig for barnetrygden. Den er det viktig å slå ring rundt. Så må vi diskutere strategisk: Er det beste for å nå familier, for å rette opp forskjeller som skjer i tidlige år, å spre økt bar
	Vi mener at det siste kan være den beste ordningen – å bruke velferdssamfunnets muligheter til å gi tilbud til alle, bringe oss sammen på felles arenaer. Vi tror det er mer treffsikkert enn å spre disse pengene ut, slik regjeringen har foreslått
	Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 
	Trond Helleland (H) [11:36:00]: Det går bra med Norge. Økonomien er sterk og stabil. Ledigheten er den laveste på ti år. Samtidig går veksten opp. Jobber skapes, og flere kvalifiseres til jobb. I klasserommene er det mer ro. Elevene lærer mer, og 
	Regjeringens politikk svarer på utfordringer folk møter i sin hverdag, og Norge forberedes på framtiden. Bare de siste tre årene er det blitt 109 000 flere sysselsatte. Tre av fire jobber skapes nå i privat sektor. Bedriftenes konkurranseevne er...
	Tidligere var arbeidsledigheten høy, og distriktene lå i oljeskyggen. Vi er nå i en situasjon der det mangler arbeidskraft, ikke jobber. Det vil regjeringen utnytte ved å få flere av dem som står utenfor arbeidslivet, inn i jobb. Dette er prior...
	Når vi snakker om forskjeller i samfunnet, er det viktig å huske at den største forskjellen er mellom dem som har en jobb å gå til, og dem som ikke har det. Å sørge for at flere av dem som står utenfor, flere av dem som ikke har en jobb å g...
	Listen over eksempler på at politikken vår fungerer, er lang. For første gang på mange år øker sysselsettingsandelen. Vi ser også at arbeidsgivere i større grad enn før rekrutterer arbeidskraft fra den innenlandske arbeidsstyrken, der de fø...
	Politikken som vår regjering fører, bidrar til omstilling og vekst i norsk økonomi. Vi legger til rette for det grønne skiftet gjennom en offensiv klimapolitikk for en økologisk bærekraft, fordi kommende generasjoner skal ha like gode mulighete...
	Regjeringen leverer et budsjett som styrker velferdssamfunnets bærekraft, både den økologiske, den sosiale og den økonomiske. Sagt på en annen måte: Høyre og regjeringspartiene leverer på det vi lovet – virkelige løsninger på virkelige pr...
	Vi er nå fire partier i regjering, etter Kristelig Folkepartis inntreden i januar. Men selv om utvidelsen er ny, har samarbeidet mellom de fire partiene vart lenge. Gjennom snart seks år har vi kommet til enighet om tolv budsjetter. Det sier litt o...
	Nøkkelen ligger i evnen til kompromiss. I en tid da debattene polariseres, hvor vi i andre land ser hardere fronter mellom politiske venner så vel som motstandere, er viljen og evnen til kompromiss ikke lenger en selvfølge. Det er bare å se over ...
	Men selv om vi på tvers av blokkene klarer å komme til enighet om de virkelig store sakene, skulle det – i lys av de fire borgerlige partienes tolv budsjettenigheter – ha vært interessant å se hvordan kaoskoalisjonen på norsk venstreside vil...
	SV vil legge ned oljenæringen, men vil bruke milliarder mer på velferdstiltak. Rødt vil ta inn 200 000 migranter på ti år. Miljøpartiet De Grønne vil bevare ulven, og Senterpartiet har nullvisjon for ulv, og ellers vil de ta Norge ut av EØS. ...
	Regjeringen har levert et revidert budsjett som viser at det går bra i landet. Alle bekymringsmeldinger som er i denne salen, befinner seg ikke ute i den virkelige verden. Der har folk jobb, der er de fornøyde, og de støtter opp om den politikken ...
	Presidenten: Det blir replikkordskifte.
	Fredric Holen Bjørdal (A) [11:41:15]: Det er jo ikkje unaturleg at det er diskusjon mellom enkeltparti i ei regjering. Det som er interessant, er at representanten Helleland har gjort det ganske krystallklart at det skal skje internt. Overfor Dagens N
	Etter det siste halvåret med open konflikt og krangel i regjeringa om asyl og innvandring, klima, abort, bioteknologi og bistand, Venstre mot Framstegspartiet, Venstre mot Kristeleg Folkeparti, Kristeleg Folkeparti mot Framstegspartiet, alle mot all...
	Trond Helleland (H) [11:42:01]: Det er veldig hyggelig å få æren for kjøreregler, særlig hvis de fungerer optimalt. Men det var fire partier som sammen laget kjøreregler, og jeg kan forsikre representanten om at det er mange debatter vi tar intern
	Det er kanskje litt uvant for Arbeiderpartiet at debatter kommer ut i offentligheten, men jeg har litt følelsen av at også Arbeiderpartiet, som ett parti, har klart å komme i den situasjonen at de stadig er uenige om ting og tar debattene i det of...
	Marit Arnstad (Sp) [11:43:10]: Representanten Helleland sa at høyreregjeringen løser «virkelige problemer». Da lurer jeg på hva høyreregjeringen mener med ikke-virkelige problemer. Det hadde det vært interessant å få en utredning om. 
	Dette har jo vært en vår i sentraliseringens navn. Det er svært mange rundt omkring i landet som er bekymret for beredskapen og ikke minst for ambulansetjenesten sin. En underfinansiert og forhastet høyskolereform har ført til diskusjoner om sen...
	Er dette et reelt og et virkelig problem, eller er det et uvirkelig problem?
	Trond Helleland (H) [11:44:19]: Når det gjelder fødeavdelinger, mener jeg å huske at det var en tidligere partileder i Senterpartiet som hadde et ganske sterkt temperament når det skulle legges ned. Hun hadde gjort det hun kunne, sa hun, men hun nå
	Denne regjeringen har ikke lagt ned fødeavdelinger, men det er trusler, eller påstander, om at det skal skje, som er realiteten. Den forrige regjeringen la ned flere lokalsykehus og flere fødeavdelinger. Da reagerte Senterpartiet, naturlig nok, me...
	Så jeg vet ikke om det faktisk er sånn at det reelle problemet er at den forrige regjeringen tok flere grep i helsesektoren som var sentraliserende, enn det denne regjeringen har gjort. 
	Freddy André Øvstegård (SV) [11:45:29]: Klimakrisen er en trussel som krever en massiv samfunnsendring, både for å ha noe å leve av og ikke minst noe å leve på. Under denne regjeringen fortsetter altså klimagassutslippene å øke, og oljeavheng
	Vi ligger svært sårbart til i den store omstillingen verden er på vei inn i. Det bør bekymre det såkalte næringspartiet Høyre, men tvert imot er det full gass for mer oljeaktivitet og full gass i forskning på fossil energi, og klimarisikoen l...
	Trond Helleland (H) [11:46:31]: Jeg brukte ganske store deler av innlegget mitt på å snakke om sysselsettingsveksten, at sysselsettingsandelen går opp, og jeg brukte også ganske mye tid på klimautfordringene og på at vi er midt oppe i en grønn om
	Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
	Hans Andreas Limi (FrP) [11:47:58]: Stortingets budsjettdebatter dreier seg gjerne om vekst i offentlige utgifter og prioritering av gode formål innenfor budsjettrammene. Enda viktigere for både fremtidig velferd og den enkelte og familiens velferd er
	Revidert budsjett bekrefter at regjeringens politikk for verdiskaping virker. Bare i første kvartal i år ble det etablert 19 000 nye bedrifter i Norge. Ikke alle overlever, og nettopp derfor må det hele tiden stimuleres til nyetableringer. Den reg...
	Skal vi opprettholde bærekraftige velferdsordninger i fremtiden, må vi også ha en streng og kontrollert innvandringspolitikk, og vi må ha god integrering for dem som får gyldig opphold. God integrering avhenger av aktiv deltakelse i det norske a...
	Valgfrihet er viktig, også for de eldre. I Danmark kan nesten hele befolkningen fritt velge hvem som skal pleie, stelle og gi helsehjelp når man blir gammel. I Sverige er det over 50 pst. som har den samme valgfriheten, mens det i Norge er kun 5 ps...
	Fremskrittspartiet vil at også eldre skal få bestemme mer i eget liv og få den valgfriheten som alle andre voksne mennesker har. Derfor vil Fremskrittspartiet og regjeringen at langt flere skal få fritt brukervalg innen hjemmetjenestene. Fremskri...
	Siden 2013 har vi bygget og utviklet landet med et effektivt samferdselsnett. Statlige bidrag til investering og utvikling av infrastruktur har økt med 75 pst. siden 2013, vedlikeholdsetterslepet reduseres, og vi har etablert Nye Veier – det siste...
	Jernbanereformen handler om å gi togkundene et bedre og mer tilpasset tilbud og å få mer togtransport for pengene som bevilges. Så langt viser bruk av konkurranse formidable resultater. Mer enn 8 mrd. kr av skattebetalernes penger kan spares, og ...
	Presidenten: Det blir replikkordskifte.
	Rigmor Aasrud (A) [11:53:10]: De fleste politiske partier har hatt landsmøter nå i vår, og det har vært interessant å se hva som har kommet i fokus, og som partiene har ønsket å fokusere på etter landsmøtene sine. Det har ikke vært til å unng
	Hans Andreas Limi (FrP) [11:53:59]: Det er fordi vi mener at 200 mill. kr, som er vårt forslag, er en mye bedre start. Vi skal gjøre det vi kan for å redusere bompengebelastningen, og vi har forhandlinger for nettopp å få til gode resultater. Det e
	Rigmor Aasrud (A) [11:54:37]: Det er interessant, det representanten Limi nå opplyser om, for det er vanskelig å se at det ligger noen bevilgning i revidert nasjonalbudsjett på 200 mill. kr. Jeg har sett at representanter for Fremskrittspartiet sier 
	Hans Andreas Limi (FrP) [11:55:01]: Det er slik at vi i regjeringsplattformen har fått gjennomslag for at de besparelsene som oppnås i utbygging av veiprosjekter i Norge, skal komme bilistene til gode. I de prosjektene som nevnes, er det Nye Veier som
	Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [11:55:49]: På grunn av uvanlig høye strømpriser i vinter tjener Statkraft mye penger. De har tjent masse penger, og regjeringen har i sitt reviderte nasjonalbudsjett sett at man kan ta et ekstra stort utbytte av Statkraft
	Da hadde vi i Senterpartiet trodd – i hvert fall hvis vi tenker på hvordan Fremskrittspartiet var for en fire–fem år siden, eller før de kom i regjering – at de ville vært litt bekymret for dem som faktisk har betalt regningen. Men nei, det...
	Da er mitt spørsmål til Hans Andreas Limi: Hvorfor ser ikke Fremskrittspartiet at det hadde vært klokt å bruke de ekstraordinære utbyttene til å senke avgiftene, sånn at folk flest fikk litt lavere strømregning, ikke de skyhøye regningene so...
	Hans Andreas Limi (FrP) [11:56:52]: Det siste året Senterpartiet satt i regjering, økte man elavgiftene. I år går elavgiften ned. Vi har vært gjennom en periode med høye strømpriser. Det har blitt kompensert ved en ekstraordinær økning i bostø
	I den situasjonen som vi var i i vinter, hadde vi fordelen av at vi kunne importere strøm både fra Europa og fra Norden, slik at man bidro til å kompensere den situasjonen som var og stabilisere prisene, som nå er på vei ned.
	Solfrid Lerbrekk (SV) [11:58:05]: Regjeringa har stramma kraftig inn i arbeidsavklaringspengane. Det er sånn at om ein har ein sjukdom som varar lenge før ein heilt veit korleis det går når det har stabilisert seg, får ein i dag ikkje arbeidsavklar
	Meiner representanten det er rett at desse folka må bruka opp konfirmasjonspengane til ungane sine før dei kan få sosialhjelp?
	Hans Andreas Limi (FrP) [11:59:02]: Ordningen med arbeidsavklaringspenger har aldri vært ment å være en permanent ordning. Det er en avgrenset ordning for en kort periode. Slik har det alltid vært. Så har ordningen sklidd ut, og det har vært helt 
	Vi har også bidratt til at Nav skal klare å håndtere dem som er i en vanskelig situasjon, ved at vi har styrket saksbehandlerkapasiteten i Nav, fordi begrensningene der har vært en utfordring. Jeg håper det vil bidra til at vi får en ryddig og ...
	Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 
	Marit Arnstad (Sp) [12:00:26]: Revidert nasjonalbudsjett markerer jo et slags punktum for vårsesjonen i Stortinget. Hvis jeg skal gi en liten kred til regjeringen, så er det at jeg i år, i motsetning til tidligere år, synes at denne saken nærmer se
	Vår finanspolitiske talsmann har redegjort for en rekke ting knyttet til Senterpartiets opplegg, og jeg har lyst til å komme inn på tre områder som vi har valgt å prioritere i dette reviderte nasjonalbudsjettet. 
	Det ene er det som angår beredskap og bevilgningene knyttet til ambulanse og andre beredskapsformål. Det er en stor uro rundt i landet, kanskje særlig på ambulansesida, fordi helseforetakene lager nye strategiske planer, der de også velger både...
	Også på beredskapssida når det gjelder brann og redning, som jo er et kommunalt ansvar, og som kanskje er den beredskapen som føles nærmest oss, er det en bekymring for hva som skjer i tida framover. Det er et område som fortjener økt oppmerks...
	Vi legger inn midler på flere områder når det gjelder beredskap, men vi legger også inn midler som kan bidra til å hindre sentralisering på en rekke områder. La meg nevne særlig to. 
	Det ene er domstolene i Norge. Det er ingen tvil om at regjeringen er i gang med å planlegge en såkalt reform i domstolene som kan bidra til en betydelig sentralisering. Det er bekymringsfullt, og det er også helt unødvendig. Domstolene har mange...
	Det samme gjør Senterpartiet når det gjelder høyskolesektoren. Vi mener at den reformen som ble gjennomført i 2015, var underfinansiert og forhastet, og de diskusjonene vi nå ser om sentralisering, er en ren konsekvens av det. For å unngå en s...
	I tillegg foreslår vi en fullfinansiering av bemanningsnormen i barnehage. Det mener vi vil være svært viktig for en reform som skal gjennomføres fra høsten av, og der aktørene i barnehagene er svært bekymret, ikke minst for hvordan de små pr...
	Som siste sak i vårsesjonen oppsummerer også revidert nasjonalbudsjett mye av det vi har jobbet med i løpet av våren. 
	Denne våren fikk vi en flertallsregjering, og avstemningene i Stortinget er litt mer forutsigbare enn de har vært. Men debattene ute blant folk er like sterke, og det er interessant å se to trekk ved regjeringen i så måte. Det ene er at de av og...
	Samtidig ser vi at flertallsregjeringen slår sprekker. Det mest tydelige eksemplet på det er kanskje de nye forhandlingene om bompenger som regjeringspartiene nå skal igjennom, seks måneder etter at de har forhandlet ferdig en regjeringsplattform. 
	Våren har vært preget av folkelig opprør rundt omkring i landet. Jeg har nevnt at i forbindelse med Nord universitets forslag om sentralisering møtte 7 000 opp i Namsos. I januar demonstrerte 10 000 utenfor Stortinget. Bunadsgeriljaen har etabler...
	Magne Rommetveit hadde her teke over presidentplassen.

	Presidenten: Det vert replikkordskifte.
	Elin Rodum Agdestein (H) [12:05:37]: Senterpartiet bruker mye energi på å skape et negativt narrativ med sine bekymringer om utviklingen i Distrikts-Norge, selv om realiteten er at det går for fullt. Folk er optimistiske og står på i primærnæring
	Hvorfor vil Senterpartiet sette verdiskapingen og jobbtryggheten for titusenvis av mennesker i Distrikts- Norge på spill?
	Marit Arnstad (Sp) [12:06:24]: Ja, det er mye driftige folk utover i landet, mye driftige folk i Distrikts-Norge, og mange av dem føler nå at det offentlige tjenestetilbudet nær dem ramler sammen rundt dem, enten det er helse, beredskap eller andre t
	Når det så gjelder EØS-avtalen, er det helt riktig at Senterpartiet vil si opp den. Det finnes en klausul i vår EØS-avtale som sier at vi da går rett over i en frihandelsavtale som kommer til å sikre oss tollfrihet for alt, utenom bearbeidet fisk
	Bård Hoksrud (FrP) [12:07:35]: Vi har hørt om alle de gode tiltakene Senterpartiet skal bruke luftpengene på, men det er ikke mye kjærlighet i disse forslagene. Det er ansatte i Posten i distriktene, og det er distriktene som skal rammes ved at stø
	Så ser jeg på forslag til kutt her, og jeg må spørre representanten, for man legger altså opp til å kutte 18 mill. kr for barn og familier og for barnevernstjenestene i løpet av dette halve året. Man skal si nei til å bruke over 9 mill. kr t...
	Marit Arnstad (Sp) [12:08:28]: Det er riktig at vi har noen kutt. De største kuttene våre er knyttet til noe av det som representanten Hoksrud nevnte, bl.a. det med 350-kronersgrensa. Jeg skjønner at representanten Hoksrud synes det er urealistisk, m
	Når det gjelder kutt i sentralt byråkrati og departementer, mener vi det er nødvendig. Denne regjeringen eser jo ut, både når det gjelder embetsverk, og når det gjelder politikere, statssekretærer, statsråder osv. Aldri har vi hatt en større...
	Abid Q. Raja (V) [12:09:29]: Senterpartiets retorikk om hvor galt det går i landet, er vel kjent for alle som leser aviser og ser på nyhetene. Men heldigvis henger ikke denne retorikken på greip når vi ser på de faktiske forholdene. For fakta for N
	Kommunesektorens frie inntekter har under denne regjeringen økt med 31 mrd. kr, hele 8,8 pst. Samferdselsbudsjettet har økt med 75 pst. Spørsmålet er om Senterpartiet er villig til å innrømme det tallene viser, at det går godt i landet – run...
	Marit Arnstad (Sp) [12:10:16]: Jeg prøvde i mitt første replikksvar å fortelle at det er mange driftige mennesker, at det er mye i privat sektor som går veldig, veldig bra, men de føler at mye av det som handler om offentlige tjenester, blir sentra
	Ellers har jeg lagt merke til at også representanten Abid Q. Raja har skjønt at det er viktig å reise rundt og prate litt med folk i distriktene. Det kan være mange grunner til det, men det er fornuftig, og det burde han gjøre mer av. De kommer ...
	Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:11:32]: Senterpartiet gir i sin innstilling til RNB uttrykk for bekymring for at det fødes for få barn i Norge, vel 55 000 i 2018. Det er en bekymring som vi i Kristelig Folkeparti deler. Men Senterpartiet understreker o
	Jeg har lyst til å spørre Senterpartiet om hvilke tiltak de satte inn da de styrte landet, og hvilke tiltak de vil sette inn nå for å få fruktbarhetstallet opp på et høyere nivå enn det bekymringsfulle dagens. 
	Marit Arnstad (Sp) [12:12:34]: For det første er det godt å kunne konstatere at både Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og også statsministeren er bekymret for lave fødselstall, og at det er en utfordring som må adresseres på mange områder. 
	Jeg kan være enig i at slik som den merknaden er utformet, er det kanskje et litt vel tungt ansvar vi legger på Kristelig Folkeparti hvis vi mener at Kristelig Folkeparti siden sin inntreden i regjeringen for seks måneder siden skulle ha løst den...
	Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 
	Audun Lysbakken (SV) [12:13:24]: Vi behandler denne budsjettrevisjonen i en situasjon hvor den folkelige uroen i landet vårt er økende. To av de tingene som bekymrer og engasjerer mange, er den økende ulikheten i makt og rikdom og klimakrisen. 
	Jeg tror mye av den uroen skyldes at folk ser at på disse områdene føres det i Norge i dag en politikk som tar for mye hensyn til de få på toppen, og for lite hensyn til de mange. Det er det som skjer når f.eks. hensynet til oljedirektørene f...
	Det er en politikk for de få på toppen, og ikke for de mange, som føres når skattesystemet rigges for de rikeste, når arbeidslivet endres sånn at det blir fritt fram for innleie og midlertidighet, når regjeringen har dørene vidåpne for profi...
	SV står for den motsatte politikken. Vi står for en politikk som er for de mange, ikke for de få. Det betyr å sette framtid først, ikke forurensing. Nå er vi i en situasjon hvor utslippene går opp igjen i Norge, til tross for at vi har despera...
	Vi står for en politikk som prioriterer mennesker, ikke markeder. Det er det motsatte av det vi har sett gjennom regjeringens jernbanereform, der troen på markedet er så blind at vi har fått en struktur i jernbanen som folk bare ler oppgitt av, m...
	Jeg så tidligere i vår at Høyre sa at dette kommunevalget ville bli en verdikamp mot den radikale venstresidens politikk for å stoppe privatisering og profitt. Det er en verdikamp vi er veldig klar for. Det er tid for å stoppe profitt og privati...
	La meg til slutt bare kort komme inn på det representanten Helleland sa i sitt innlegg om kaoskoalisjonen. Jeg synes det er viktig å berømme politisk mot, og det er klart at i en situasjon hvor regjeringen sitter nærmest daglig i forhandlinger, d...
	Presidenten: Det vert replikkordskifte. 
	Kårstein Eidem Løvaas (H) [12:18:31]: Politikk for de mange, sier SVs representant. Da tok jeg frem innstillingen og lette lite grann i det de skriver om næring, og jeg tror ikke de mange hundre tusen hvis arbeidsplasser blir satt på spill, er enig 
	SV vil legge norsk næringsliv i ruiner. Det eneste vi skal leve av, er offentlige bevilgninger og statlige gårder, hvis man leser det som så langt er trykket og skrevet. Så spørsmålet til representanten er rett og slett: Hva skal vi leve av?
	Audun Lysbakken (SV) [12:19:29]: All retorikken til Høyre kan ikke skjule at Høyre er ute av stand til å ta inn over seg den store klimautfordringen vi står foran. Det gjør ikke bare at Høyre har en dårlig klimapolitikk, men også at Høyre har e
	Regjeringens politikk i dag er at vi skal lete etter stadig mer olje, som, hvis vi tar klimavitenskapen på alvor, ikke vil kunne tas opp fordi det allerede er funnet mer fossil energi enn det som kan brennes, hvis vi skal nå klimamålene. Det betyr...
	Vår økonomiske politikk er den eneste realistiske. Vi sier at vi må sette inn tiltak nå for å hindre massearbeidsledighet og industridød, bl.a. i den delen av landet jeg representerer, som er svært avhengig av oljen. Løsningen på det er ikke...
	Det er vi som står for den ansvarlige næringspolitikken, og Høyre som står for den uansvarlige. 
	Kårstein Eidem Løvaas (H) [12:20:32]: Jeg vil gripe fatt i det med at det er de rød-grønne og SV som står for den ansvarlige næringspolitikken. I all retorikk gjennom de siste årene har Sosialistisk Venstreparti brukt veldig mye tid på å si at 
	Nå er det nå engang sånn at det er rekordlav arbeidsledighet, og sysselsettingsgraden øker, til tross for en aldrende befolkning og økende innvandring, så jeg har egentlig lyst til å anbefale representanten Lysbakken i stedet for å begrave ne...
	Så spørsmålet er: Vil økt skatt, som SV er for, skape enda flere arbeidsplasser og enda mer vekst? Jeg gjentar også spørsmålet fra forrige innlegg: Hva skal vi leve av?
	Audun Lysbakken (SV) [12:21:34]: Det vi har diskutert når det gjelder økonomisk teori, er om regjeringen har belegg for sin politikk for å gi stadig større skatteletter til de rike. Og vi får bekreftet hver eneste høst når budsjettet kommer, at d
	Så reagerer jeg når regjeringspartiene i alle innlegg i dag sier at Norge går så det griner. Jeg tror det er mange som hører det, som spør: Ja vel, er ikke jeg en del av Norge? – alle de som har fått regningen for skattelettene, alle de som ...
	Kårstein Eidem Løvaas (H) [12:22:43]: Vi sier ikke at Norge går så det griner, vi sier at Norge går så det gviner, for det er det det heter. 
	Det er interessant når representanten sier at den økonomiske politikken til Sosialistisk Venstreparti vil ha mer effekt. De siste seks årene har det generelle skatte- og avgiftsnivået i Norge blitt senket med 25 mrd. kr for selskaper og for priva...
	Mener representanten at hvis vi nå introduserer 25 mill. kr i økte skatter og avgifter, vil det bli enda flere i arbeid og sysselsettingsgraden vil øke enda raskere?
	Audun Lysbakken (SV) [12:23:29]: Ja, regjeringen har ikke fnugg av belegg for å si at det er på grunn av regjeringens skattepolitikk at det går bra med norsk næringsliv – ikke fnugg av belegg. Og det er sånn at Norge har en av verdens mest produk
	Høyresidens økonomiske ideologi er forfeilet, og vi skal være lykkelige for at Høyre ikke har styrt Norge i 50 år, for da hadde Norge vært et samfunn med langt mindre produktiv økonomi enn i dag. Man kan gjøre nok skade på seks år – vi f...
	Jan Steinar Engeli Johansen (FrP) [12:24:34]: SV snakker ofte og igjen om viktigheten av å ha en sosial profil i skattesystemet. Siden SV stemmer for nesten samtlige forslag om innføring eller økning av eiendomsskatt lokalt, lurer jeg på om SVs lede
	Audun Lysbakken (SV) [12:25:10]: For det første registrerer jeg at det i mange kommuner innføres eiendomsskatt fordi denne regjeringen fører en så stram politikk overfor kommunene, og at den fremste eiendomsskattekongen av alle er en Fremskrittspart
	Representanten sier at vi vet at eiendomsskatt rammer dem som har minst – det er feil. Det er bare å titte på søksmålslisten over hvem som går til søksmål mot Oslo kommune på grunn av eiendomsskatten. Det er få folk med blokkleilighet i Gr...
	Sannheten er at vi trenger et skattesystem som flytter mer skatt fra arbeid og over på eiendom, fordi høyresidens absolutte motvilje mot alle former for skattlegging av eiendom vrir norsk økonomi i retning av mer eiendomsspekulasjon istedenfor det...
	Presidenten: Replikkordskiftet er omme. 
	Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:26:31]: Et bærekraftig velferdssamfunn er avhengig av at vi makter å omstille norsk økonomi, skape vekst og flere jobber, og oljepengebruken må først og fremst rettes inn mot de oppgavene overskuddet var tiltenkt en s
	Dette er en utvikling som bedrer norske bedrifters konkurranseevne og bidrar til økt aktivitet i norsk næringsliv framover. Det er gledelig at denne økningen ikke er konsentrert til bare visse deler av Norge, men kan skje over hele landet. Ettersp...
	Revidert nasjonalbudsjett viderefører en politikk som virker. I budsjettet for 2019 har regjeringen fortsatt satsingen på samferdsel, forskning og utdanning som sentrale områder. Dette er satsinger som støtter opp under konkurransekraften og gir ...
	Kristelig Folkeparti ønsker å styrke de viktige fellesskapene og bygge samfunnet nedenfra, gjennom å spre makt og gi enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn mulighet til å styre sin egen hverdag og til å forme sin egen framtid. Familier og enk...
	Et satsingsområde for Kristelig Folkeparti, som vi har fått gjennomslag for i budsjettet for inneværende år, og som regjeringen har varslet skal videreføres også neste år, er satsingen på flere lærere i skolen – lærernormen. Satsingen har...
	Også familienes økonomi er blitt styrket gjennom økt barnetrygd, og nå rulles fritidskortet ut i de første to kommunene – Arendal og Vadsø. Det er en ordning som skal gjelde alle familier med barn fra 6 til 18 år, og bidra til å gi flere ba...
	Ordningen med 50 mill. kr ekstra til bredbåndsutbygging i tillegg til de 200 mill. kr som allerede lå i budsjettet for 2019, skaper nye kommunikasjonsmuligheter for grupper over hele landet. For å kunne ta hele landet i bruk er utbygging av bredb...
	Nye vitensentre ser også dagens lys i revidert nasjonalbudsjett, i Atlanterhavsparken og på Mo. Det er viktige kunnskapssentre som bidrar til å knytte næringsliv, skole og teknologiutvikling sammen på en god måte. 
	Neste år markerer vi 75-årsjubileum for avslutningen av annen verdenskrig i Norge. Som et nasjonalt krigsminnesmerke er «Hestmanden» viktig for hele landet, langt utover Agder – ikke minst for alle krigsseilerne og deres familier, som ikke oppl...
	Presidenten: Det vert replikkordskifte. 
	Ingrid Heggø (A) [12:31:43]: Regjeringa Solberg har gjeve dei tusen med høgst formue 602 kr per dag i formuesskattelette. Dei som har minst frå før, har fått maksimalt 10 øre dagen. Politikk verkar. Er representanten Grøvan einig i at dette aukar
	Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:32:15]: Denne regjeringen har ført en skattepolitikk som har bidratt til at flere betaler mindre skatt i dag enn det som har vært tilfellet tidligere. I tillegg har vi også bidratt til å jevne ut forskjeller gjennom vi
	Ingrid Heggø (A) [12:33:17]: Ja, det må sjåast i samanheng. Tre av ti hushald har fått dårlegare råd under regjeringa Solberg. Vi har 100 000 fattige barn, samtidig som høgreregjeringa har prioritert å gje dei aller rikaste 8 mrd. kr i skattekut
	Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:33:56]: Kristelig Folkeparti og regjeringen ønsker å føre en politikk som kan bidra til en enklere og bedre hverdag for alle. Vi er bekymret over at 100 000 barn lever i fattige familier. Derfor setter vi også inn tilt
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [12:35:03]: Representanten Grøvan viste til at Kristelig Folkeparti har engasjement for de mange som sliter i det norske samfunnet. Et viktig oppdrag for å ivareta folk i Norge, er at man skal ha et inkluderende arbeidsliv der 
	Arbeidsavklaringsordningen er blitt strammet inn. Det er fornuftig at en forsøker å få folk raskest mulig tilbake i arbeid, samtidig er det en del som har kompliserte og sammensatte helseutfordringer som også utvikler seg over tid. Derfor har Sen...
	Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:36:08]: Jeg deler representanten Gjelsviks oppfatning av at ordninger som arbeidsavklaringspenger trenger en avgrensning, slik at ikke mennesker lever i en uavklart situasjon over lengre tid. Det er også bakgrunnen for at
	Vi ser at det er behov for å sette inn ekstra tiltak, slik at mennesker som ikke får avklart sin situasjon så raskt, ikke får en krevende situasjon for å kunne klare seg og ha nok til livets opphold. Derfor har det vært satt inn ekstra midler i...
	Solveig Skaugvoll Foss (SV) [12:37:26]: Jeg vil plukke opp noe som allerede har blitt omtalt i ettermiddag, men som jeg fortsatt ikke har forstått helt, nemlig de usosiale kuttene for dem som har minst – noe vi er vant til å se fra regjeringen, men 
	Hans Fredrik Grøvan (KrF) [12:38:20]: Denne regjeringen har flere offensive satsinger med veldig god sosial profil, noe som kommer tydelig fram i revidert budsjett. Det å eie egen bolig vet vi er viktig for alle familier. Vi ønsker å gå inn med en 
	Vi er også opptatt av å sikre at ordninger blir gjeldende for alle. Derfor er gratis kjernetid for toåringer i barnehage innført nå. Vi øker barnetrygden, og vi har planer om ytterligere å øke barnetrygden – et viktig fattigdomsmålrettet t...
	Presidenten: Replikkordskiftet er omme.
	Fredric Holen Bjørdal (A) [12:39:38]: Når ein studerer budsjetta frå denne regjeringa, inkludert det reviderte budsjettet frå i år, er det liten tvil om at det begynner å bli ei stund sidan 2013, då representantane frå Høgre med veldig høg sig
	Sidan den gongen har ein brukt langt over tusen oljemilliardar utan at det står noko stort igjen, ikkje ei stor sosial reform, inga innsparingsreform. Dei flate ostehøvelkutta i offentleg sektor er inga reform. Det er latskap som rammar flatt og vi...
	Det er inga regjering som har brukt like mykje oljepengar for å dekkje inn manglande inntekter i budsjettet. No er kvar sjette krone på statsbudsjettet finansiert over oljefondet, og eg høyrer at regjeringspartia prøver seg på å kritisere Arbei...
	Det er no klart at nedtrappinga av oljepengebruken må starte tidlegare enn forventa. Dei som skal styre norsk politikk i åra framover, må prioritere langt tøffare enn føresett. Det blir større oppgåver med mindre pengar på grunn av ei regjeri...
	Tidlegare i år kom det mest oppsiktsvekkjande, som gjer at regjeringspartia verkeleg burde gå litt stille i dørene når det gjeld å kritisere den økonomiske politikken til opposisjonen. For første gong sidan handlingsregelen vart innført, vart...
	Det er mange land som har mørke erfaringar med kva som skjer når ein gjev etter for kreative omgåingsforsøk eller urealistisk, overoptimistisk budsjettering. Som sunnmøring ligg det genetisk innprogrammert hos meg ei forståing av at ei krone ka...
	Difor må ei regjering budsjettere realistisk. Difor må ei regjering halde orden i økonomien. Då må alle føremål som blir finansierte av staten, også inngå i statsbudsjettet. Det er keisamt, men det er ein nødvendig disiplin for at vi skal v...
	Det er liten tvil om at den økonomiske oppgangen vi no ser, er skjør. Det er mørke skyer i horisonten, sjølv om nedturen frå fire år tilbake har snudd. Vi må vere førebudde på tøffe tider også framover, og då må vi ha noko å tære på. ...
	Det internasjonale pengefondet er no veldig klare i sine råd til Noreg: No må vi ta grep om dei langsiktige utfordringane. Men det synest vere umogleg med ei koalisjonsregjering som vaklar vidare, kortsiktig frå den eine budsjettforhandlinga til d...
	Min påstand er at det ikkje lenger finst eit parti på høgre side i det politiske landskapet som kan garantere for ein ansvarleg økonomisk politikk. I byte mot fortsett regjeringsmakt har Høgre selt rolla som ansvarleg styringsparti. Denne regjer...
	Elin Rodum Agdestein (H) [12:44:58]: Etter å ha hørt opposisjonen så langt i denne debatten, med en negativ virkelighetsbeskrivelse av situasjonen rundt om i landet – en retorikk om for stor pengebruk og økte forskjeller – er det verdt å minne 
	For det går svært godt i norsk økonomi. Ledigheten er rekordlav, sysselsettingen er økende over hele landet og i alle bransjer. Sysselsettingen har økt med 109 000 siden 2016. Bare i løpet av det siste året har nesten 46 000 flere kommet i job...
	Det er sterk vekst i økonomien, og veksten er høyere enn trendveksten. Bedriftenes konkurranseevne er betydelig styrket, bl.a. som følge av lav kronekurs, lavere skatter og ansvarlige lønnsoppgjør. Vi må ti år tilbake i tid for å finne tilsva...
	Selv om renten er på vei opp, er økningen moderat. En reallønnsvekst og et positivt syn på framtiden er ventet å gi videre oppgang. For å begrense den risikoen den høye gjeldsgraden i husholdningene utgjør for den finansielle stabiliteten, ha...
	I en oppgangskonjunktur er nøktern offentlig pengebruk viktig, og vi må skjerme renten og sikre en stabil kronekurs. IMF gir støtte til regjeringens ansvarlige økonomiske politikk og omtaler Norge som et mønsterbruk i pengepolitikk og finanspoli...
	Oljenæringen har gitt en enorm avkastning og store positive ringvirkninger for Norge. Verdien av oljefondet er på svimlende 9 000 mrd. kr. Men det må likevel ikke bli en sovepute, for vi vet at inntektene fra den næringen ikke vil utgjøre den kr...
	En ansvarlig oljepengebruk støtter opp under investeringer i framtidig konkurransekraft og nødvendige omstillinger i norsk økonomi. Bedriftenes konkurranseevne, evne til innovasjon og entreprenørskap vil være avgjørende for at nye næringer kan...
	Hovedprioriteringene i budsjettet innenfor skatt, kunnskap, samferdsel, helse og en solid kommuneøkonomi ligger fast. I tillegg øker vi rammene til politiet, Forsvaret, eldreomsorgen, fylkesveiene og klimatiltak. Vi styrker velferden og bidrar til ...
	Jan Steinar Engeli Johansen (FrP) [12:49:49]: Med revidert budsjett går vi enda noen skritt videre i riktig retning av å gjøre nasjonen bedre for våre innbyggere og for vårt næringsliv. Selv om de store grepene tas i de ordinære budsjettbehandlin
	Regjeringens viktigste oppgave er å sørge for å legge til rette for at vi får flere bedrifter, som skaper flere arbeidsplasser, slik at flere folk får jobb å gå til. Da må vi hele tiden se etter hvordan vi kan oppnå et skattesystem og et ska...
	Så skal vi sørge for at folk får bestemme mer over sin egen hverdag og mer over sin egen lommebok. 25 mrd. kr i skattelette er resultatet så langt – 11 000 kr for en gjennomsnittsfamilie – og vi har redusert formuesskatten, som først og frem...
	Når Arbeiderpartiet eller Senterpartiet er ute for å fortelle røverhistorier om skattelette til de rike, glemmer de å fortelle at formuesskatten er en skatt som bare rammer norskeide bedrifter. Kanskje vil Senterpartiet i dag fortelle oss hvorfor...
	Men i stedet for å snakke om høye skatteregninger som de ville ha gitt det norske folk, bruker de tid på å kritisere regjeringen, og kanskje helst Fremskrittspartiet, for avgifter eller for bompenger. I vinter var det strømprisen. Nå er den mer...
	Konkurranse fungerer. Vi bygger mer vei enn noen gang før over hele landet. Vi vedlikeholder mer vei enn vi noen gang har gjort før. Vi nærmer oss en dobling i det vi bruker på vei. Kilometer på kilometer med ny vei bygges med Fremskrittspartiet...
	Engangsavgiften er kraftig redusert. Omregistreringsavgiften er kraftig redusert. Bilparken fornyes. Bilene blir tryggere, og de blir mer miljøvennlige. Veiene fornyes. Folk har for første gang en regjering som tar bilen på alvor, som forstår at ...
	Men jeg forstår selvsagt behovet som opposisjonen har for å snakke ned alt som regjeringen får til, og at de vil fortelle røverhistorier istedenfor de virkelige historiene, som at vi nå fjerner momsen på elektroniske tidsskrift og bøker, eller...
	Det er kanskje ikke de største tingene jeg nevner, men folks hverdag handler ikke bare om store ting, livet til folk handler mest om hverdagen – små ting som likevel er viktige, og som betyr noe. Så lenge Fremskrittspartiet sitter i regjering, v...
	Martin Henriksen (A) [12:54:57]: En budsjettdebatt er en debatt om prioriteringer. Hva man velger å bruke penger på, viser hva partiene mener er viktig.
	På tirsdag, i denne salen, sa regjeringspartiene nei til skolemat til alle elever. Senest i går, på NRK, avviste Høyre billigere og gratis SFO for førsteklassingene. I revidert nasjonalbudsjett sa regjeringa nei til flere studieplasser. Med dett...
	I dag går en av sju elever på skolen uten matpakke. Hver tiende elev i sjette klasse spiser ikke frokost. Vi vet allerede i stor grad hvem disse elevene er. De kommer fra hjem med liten tid og dårlig råd, altså hjem med få ressurser. Forskning ...
	I dag er det 100 000 barn som ikke går i SFO eller i aktivitetsskole. Mange velger bort skolefritidsordningen, rett og slett fordi familien ikke har råd. Denne regjeringa har sittet stille siden 2013 og sett på at skolefritidsordningen er blitt dy...
	Vi ser nå over hele landet en stor mangel på lærere, mangel på sykepleiere og mangel på folk med IKT-kompetanse. I 2017 manglet Norge 1 000 grunnskolelærere, og mangelen øker år for år. Allerede i dag mangler Norge 6 000 sykepleiere, ifølge...
	I de siste månedene har det vært en stor debatt om omorganiseringen ved Nord universitet, som står i en utfordrende situasjon. Bekymringen lokalt er at tilbud som er viktige for hele regionen, svekkes. Dessverre har regjeringa sagt nei til å gi u...
	Jeg må si at løsningen til regjeringa er ganske befriende ærlig når skolemat, skolefritidsordning eller studieplasser diskuteres. Foreldrene skal skjerpe seg, skolene skal skjerpe seg, universitetene skal skjerpe seg, og kommunene må i hvert fal...
	Slik er ikke virkeligheten. Et barn med rusede foreldre får ikke mat bare ved å be foreldrene skjerpe seg. Ansvaret for at mange foreldre ikke har råd til SFO, ligger ikke bare hos familien, og det er regjeringas oppgave å gi universitetene flere...
	Vetle Wang Soleim (H) [13:00:05]: Vi behandler i dag et revidert budsjett som bygger på et godt statsbudsjett som de fire partiene kom fram til i fjor. Hovedprioriteringene innen skatt, kunnskap, samferdsel, helse og økte overføringer til kommunene l
	Når vi i dag runder av denne sesjonen i Stortinget og ser videre mot et lokalvalg, tar vi en pause med visshet om at arbeidsledigheten går ned, at veksten går opp, og at det skapes flere jobber. Det er bra for innbyggerne og vår nasjonale økonom...
	Politikere har som oppgave å sørge for at de som vil få til noe i Norge, møter færrest mulige hindre på sin vei. Skaperkraften må slippes løs, og man må ha rom til å vokse og utvikle seg uten at man får store skatteregninger, kompliserte r...
	Jeg merker meg at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i dag overbyr hverandre i det som går på å fjerne 350-kronersgrensen for utenlandsk netthandel. Mens regjeringen gjennomfører denne endringen på en grundig og forsvarlig måte, der vi utreder og...
	Det å være med på å gjøre Europa sterkere ved å redusere sosiale og økonomiske ulikheter interesserer ikke Senterpartiet mye. At EØS-midlene har sørget for at over tusen organisasjoner de to foregående årene har fått muligheten til å fre...
	La meg ta et eksempel: I morgen feirer vi Pride rett utenfor Stortinget. Takket være ca. 1 mill. kr fra EØS- midlene kunne en LHBT-organisasjon kalt Legebitra i Slovenia identifisere 72 nasjonale lover som diskriminerte homofile. Og etter flere år...
	Ingrid Heggø (A) [13:05:12]: Eg vil starta med to sitat:
	«Høy tillit har økonomisk verdi.» og «Små forskjeller mellom folk kan bidra til stor grad av tillit – mellom folk og mellom folk og myndigheter. Dette har økonomisk verdi. Høy tillit reduserer behovet for regler og kontrollrutiner, forenkle...

	Desse sitata er frå Perspektivmeldinga 2018. Dei kunne ha vore frå Arbeidarpartiet si perspektivmelding, men er frå NHOs perspektivmelding. 
	Arbeidarpartiet er einig, og vi meiner at auka skilnader truar grunnleggjande verdiar i Noreg, som høg tillit, relativt høge og jamne løningar og evna vår til å møta endringane saman i framtida.
	Dei økonomiske forskjellane aukar i Noreg, målte både i inntekt og i formue. Regjeringa si revidering av budsjettet bidreg heller ikkje til å minska dessa skilnadene. Løna til dei lågast lønte står stille, medan dei rike både tener meir og a...
	Til representanten Johnsen: Med Arbeidarpartiet ville dei som tener 750 000 kr eller mindre, fått om lag same skatt som i dag, eller mindre. 
	Eg kjem frå industrisamfunnet Høyanger og må løfta inn bortfall av skatt på verk og bruk. Maken til rot! Dette åleine har i mitt fylke medført mange titals millionar mindre i inntekter til kommunane, midlar som gjekk til skule, helse og eldre,...
	Kristeleg Folkepartis noverande partileiar stod ute på plenen her og heldt appell mot å ta bort denne skatten. Det stod seg i nokre dagar til dei forhandla han bort. Så skulle inntektsbortfallet kompenserast. Det stod seg òg i nokre dagar før de...
	350-kronersgrensa er ei stor konkurranseulempe for norske bedrifter. Han er særs underleg, den forkjærleiken vi høyrer i salen i dag at regjeringa har til utanlandske bedrifter. Eigedomsskatten som eg nett nemnde at både utanlandske og norske bed...
	I tillegg har langsiktige, føreseielege rammevilkår fått ei heilt ny meining under regjeringa Solberg. Moms på hotell, skianlegg, kino og kultur har to gonger vorte auka over natta. Nye avgifter har òg kome i seine nattetimar, som flyavgift og p...
	Det er underleg å høyra regjeringspartia her i dag som ikkje snakkar om regjeringa sin politikk, men berre om eigen politikk dei har fått gjennomslag for. Venstre snakkar om sine smular av grøn politikk og stoltheita over bompengeringane kring by...
	Det er ikkje snev av team eller entusiasme over regjeringssamarbeidet eller einigheit om kursen vidare for regjeringa. 
	Aleksander Stokkebø (H) [13:10:23]: Ledigheten går ned, veksten går opp, og det skapes flere jobber. Og ikke nok med at det blir flere jobber – fire av fem skapes i det private næringslivet. Dette er jobber som ikke lever av statsbudsjettet, men s
	Selv om mange næringer er viktige, er den norske olje- og gassnæringen den klart største. I år gir den oss om lag 263 mrd. kr. Det er inntekter til å satse på en god skole, grønn teknologi og til å sikre at velferden også kommer framtidens g...
	Verdens strengeste miljøkrav har sørget for at den norske olje- og gassnæringen har de laveste utslippene i verden. Nå må vi få dem videre ned. Regjeringen kommer derfor til å trappe opp CO2-avgiften med 5 pst. årlig fram til 2025 og stille s...
	I tillegg til å ta vare på jobbene i vår største næring må vi bygge opp nye. Regjeringen foreslår derfor å åpne nye områder for havvind, og jeg er glad for at bl.a. et forslag om å åpne området Utsira Nord, utenfor kysten av Rogaland, n...
	Skal vi få ned utslippene, må vi få med oss næringslivet og ta markedet i bruk, og for at bedriftene skal lykkes, trenger de kapital. Derfor har vi fått på plass Nysnø Klimainvesteringer i energihovedstaden Stavanger. De skal investere i smart...
	For å oppsummere: Vi ser en positiv utvikling i landet vårt, det går framover. Ledigheten er på vei ned, veksten går opp, og det skapes flere jobber. Vi skal, med Høyre i regjering, ta vare på disse jobbene, samtidig som vi legger til rette fo...
	Presidenten: Dei talarane som heretter får ordet, har ei taletid på inntil 3 minutt.
	Åsunn Lyngedal (A) [13:14:06]: Arbeiderpartiet er opptatt av å bruke de midlene som er nødvendig for å skape vår felles trygghet. Vi så og ser nødvendigheten av å omstille politiet til dagens og morgensdagens kriminalitetsbilde og stilte oss der
	Arbeiderpartiet er opptatt av samfunnssikkerhet og trygghet, også i nordområdene. Vi har gjentatte ganger utfordret regjeringen på at Sysselmannens viktigste kapasitet i arbeidet for sikkerhet i havområdene rundt Svalbard, MS «Polarsyssel», sik...
	Arbeiderpartiet er glad for at forsvarsministeren har avklart så tydelig at Forsvarets aktiviteter i Bodø i framtiden ikke skal være til hinder for utviklingen av prosjektet «Ny by – ny flyplass» og reguleringsplanen som nå ligger til sluttbe...
	Det er et paradoks at Finland legger bedre til rette for eksport av fersk fisk fra nord gjennom at de holder sine grensestasjoner døgnåpne. Det gjelder både i Troms og i Finnmark. Den mest brukte grensestasjonen i Nord-Norge driftes dessverre av N...
	Arbeiderpartiet mener også at det er viktig for vår felles trygghet at domstolene styrkes. ABE-reformen passer dårlig for domstolene, for de har ikke unødig byråkrati, de har personell, og kuttene fører til nedbemanning. Det skjer i en tid da s...
	Mudassar Kapur (H) [13:17:20]: Våre største byer er steder med mange muligheter. Her møtes folk fra hele landet og hele verden og er med på å skape både verdier og muligheter. Samtidig vet vi at det er nettopp i de store byene vi også finner de s
	Denne regjeringen legger opp til mange gode og langsiktige tiltak for å løfte folk ut av fattigdom, og arbeid og skole er blant de viktigste verktøyene. Men vi vil mer for denne gruppen. Vi vil sørge for at flest mulig kan delta i velferdsutvikli...
	De siste årene har Høyre i regjering vært med på å levere en av de viktigste nysatsingene innen en sosial boligpolitikk. Vi har sørget for at byggetakten går opp og byggekostnadene ned, slik at flere boliger blir tilgjengelige i markedet. Vi h...
	Men i debatten om ulikhet – hva er det vi ser fra Arbeiderpartiet? Jo, de har sauset sammen over 80 forskjellige forslag, som strekker seg over alt fra bredbånd til SFO, og kaller det satsing mot fattigdom. De vil øke skatter og avgifter for folk...
	Vi har, sammen med våre regjeringspartnere, sørget for å trygge arbeidsplassene og skape flere jobber. Vi satser på en skole som ser den enkelte elev og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Vi legger til rette for at enda flere kan eie sin ...
	Arbeid, skole og bolig – tre viktige bærebjelker for folk flest, tre viktige bærebjelker for vårt velferdssamfunn. Vi vet hva som er viktig, og vi gjør noe med det, mens Arbeiderpartiet nå har inntatt en artig miks av overbud, reversering og d...
	Tuva Moflag (A) [13:20:30]: I dag står jeg her med stolthet og optimisme. Det gjør jeg fordi Arbeiderpartiet leverer et revidert budsjett som tar på alvor at forskjellene øker under denne regjeringen. Folk vil ikke at de som har minst, skal få enda
	Det folk derimot vil ha, er et gratis skolemåltid hver dag, noe Høyre blankt avviser. Arbeiderpartiet mener at et enkelt måltid om dagen i skolen vil bidra til både bedre folkehelse og økt læring. Et skolemåltid må være et nasjonalt løft, d...
	Det blir dobbelt så mange eldre i Norge de neste tiårene. Mange av disse skal bo hjemme, og da er det vår oppgave å sørge for at man kan bo trygt hjemme, og at man kan være sjef i eget liv, selv om helsen kanskje ikke er som før. Om lag 80 000...
	En god eldreomsorg koster, og for oss er målet best mulig eldreomsorg, ikke billigst mulig. Det får vi til best i fellesskap, gjennom å satse på en sterk offentlig sektor. I vår eldrepolitikk satser vi på en mer aktiv alderdom, med aktivitet fo...
	Avslutningsvis vil jeg påpeke at vi fortsatt ser en underfinansiering av våre felles sykehus. Sykehusene klarer ikke å dekke aktivitetsveksten som følger av endringer i demografi og nye behandlingsformer. Arbeiderpartiet styrker derfor sykehusbud...
	Svein Roald Hansen (A) [13:23:41]: Noe av det viktigste den økonomiske politikken skal bidra til, er et samfunn der forskjellene mellom folk er små og folks muligheter store. Det har ikke denne regjeringens økonomiske politikk gjort. Forskjellene øk
	I sitt innlegg sa statsministeren at regjeringen holder fast ved den kursen som er staket ut. Det er ikke egnet til å berolige. Sysselsettingen øker, men det er stadig for mange som står utenfor arbeidslivet. Og veksten er ikke solid, som regjerin...
	Regjeringen skriver:
	«Bruken av oljepenger vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt vekstfremmende skattelettelser.»

	Men infrastrukturprogrammet som regjeringen har slått seg på brystet med gjennom seks år – det skal lukte asfalt over hele landet – er i ferd med å bryte sammen på grunn av manglende kostnadskontroll i prosjekt etter prosjekt og bompengeoppr...
	Også ved denne korsvei henter regjeringen mer penger i oljefondet. Det gjør norsk økonomi enda mer oljeavhengig. Det er et uttrykk for denne regjeringens manglende evne til å prioritere. Det er et nederlag for Høyre og statsministeren, som sa at...
	Men alt dette er først og fremt en kilde til dyp bekymring for kommende år fordi regjeringens Granavold-plattform er så fylt av fire partiers politiske kjepphester – som på mange områder strider mot hverandre – at evnen til å prioritere bli...
	Til slutt vil jeg si et par ord om Senterpartiets kutt i EØS-finansieringsordningen, som flere har pekt på. Én ting er at de formålene ikke får penger, men jeg mener det alvorlige er at dette er en forpliktelse Norge, med flertall i denne salen,...
	Elise Bjørnebekk-Waagen (A) [13:26:53]: Regjeringen har flere ganger hevdet at de fører en framoverlent næringspolitikk, at de trygger arbeidsplassene. Men det skulle vi gjerne ha merket mer til i Halden og Østfold, for vi venter fortsatt i spenning
	Det handler om viktige arbeidsplasser som allerede eksisterer. Norske Skog Saugbrugs er en stor arbeidsplass med 450 ansatte og 50 lærlingplasser. Slik situasjonen er nå, påfører regjeringen bedriften en stor ulempe og en hindring ved ikke å gi ...
	Etter konkursen og rekonstrueringen av Norske Skog søkte de Miljødirektoratet om full CO2-kompensasjon, men det ble avslått. Og til tross for at konkursen endret hele situasjonen, og at det nå er grunnlag for full CO2-kompensasjon, har de ikke fått
	Norske Skog har anket til Klima- og miljødepartementet, og Arbeiderpartiet er i våre merknader til saken krystallklare på at det i denne saken er grunn til å bruke unntaksbestemmelsen i forskrift om CO2-kompensasjon i industrien.
	Klima- og miljødepartementet sier at de vil gjøre en selvstendig vurdering av saken, men at det ikke er mulig å si hvor lang tid det vil ta – men at saken er prioritert. Månedene har gått siden de fikk søknaden på sitt bord. For Østfold, fo...
	Lise Christoffersen (A) [13:30:04]: Jeg vil henlede oppmerksomheten på mindretallsforslag nr. 8, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, der vi ber regjeringa gjennom nødvendige endringer i regler eller praks
	For en måned siden gikk det et litt uvanlig demonstrasjonstog fra Oslo S til Eidsvolls plass. Vanligvis er det ressurssterke grupper som demonstrerer foran Stortinget. Den 22. mai 2019 var litt annerledes. Toget besto for en stor del av personer som...
	Dagen etter forsøkte opposisjonen nok en gang å få høyrepartiene til å snu, men forgjeves. I dag prøver vi igjen – trolig forgjeves, men det er altså ingen skam å snu. Jeg appellerer særlig til Kristelig Folkeparti, som sier at de egentlig...
	Kristelig Folkeparti har vist at de er villig til å ofre sjuke mennesker på regjeringstaburettenes alter. Det er ikke noe vakkert syn. Vi er heller ikke fornøyd med Senterpartiet i denne saken. De støtter kuttet fra fire til tre år, men foreslå...
	Morten Wold hadde her overtatt presidentplassen.

	Elin Rodum Agdestein (H) [13:33:17]: En av gladsakene i revidert nasjonalbudsjett er at vi bevilger 1,7 mill. kr til Falstadsenteret, som i samarbeid med Arkivet i Kristiansand skal utvikle et norsk digitalt fangearkiv. Gjennom arbeidet med henholdsvis 
	Gjennom flere tiår etter krigen ble det lagt ned et omfattende og i stor grad idealistisk arbeid for å dokumentere krigshistorien og opplysninger om nordmenn i fangenskap. Kristian Ottosen var en av dem som sto i spissen for dette arbeidet, og han ...
	Jeg er veldig glad for at vi har fått den statlige finansieringen av dette prosjektet på plass. De nasjonale freds- og menneskerettighetssentrene har en svært viktig rolle i å forvalte en svært sentral del av krigshistorien for ettertiden. Ikke ...
	Sverre Myrli (A) [13:36:19]: Gjennom lang tid har det vært en uttrykt målsetting fra dette huset at mer av godset må over fra veg til sjø og bane. Jeg tror alle partier har vært med på å vedta målsettinger om det. Skal vi nå de internasjonale k
	For å få mer gods over fra veg til sjø har det derfor de siste årene over statsbudsjettet vært en egen tilskuddsordning for overføring av gods fra veg til sjø. Den har blitt godt mottatt – flere gode prosjekter har fått støtte fra den ordn...
	La meg også si noen ord om diskusjonen omkring rv. 3 og rv. 25 i Løten og Elverum. Vegen har blitt betydelig billigere, og det er veldig bra. Det merkelige med regjeringens politikk er at de tar hele besparelsen i statens andel, mens det beløpet s...
	Men det er litt interessant å se at etter at revidert budsjett ble lagt fram, og fram til finanskomiteens avgivelse, har regjeringspartiene nå fått gjennom et anmodningsvedtak om at de skal redusere bompengene med inntil 200 mill. kr på det nevnt...
	Nils Aage Jegstad (H) [13:39:42]: Regjeringens samferdselspolitikk binder landet tettere sammen. Vi bygger vei og jernbane i et tempo som aldri før, og vi satser på teknologi. Vi gjør hverdagen enklere for folk flest og for næringslivet. Gode velfer
	Regjeringen er opptatt av at det blir mindre bompenger for folk flest. De siste fem årene har vi lagt ned bomstasjoner, redusert bompengetakstene utenfor byområdene og økt den delen staten betaler i prosjekter. Med Granavolden-plattformen blir inn...
	I 2018 ble bompengeinnkrevingen avsluttet i fem prosjekter og to nye satt i gang. Totalt 81 prosjekter var ved det tidspunktet vedtatt av Stortinget. Av dette har 22 prosjekter ennå ikke startet innkreving av bompenger. Det foreløpige resultat fra ...
	Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er opptatt av at innsparing på veiprosjekter skal komme bilistene til gode. Det er vi også. Derfor gjør vi noe med det ved å bevilge 200 mill. kr ekstra til dette i revidert nasjonalbudsjett. Når Arbeiderpa...
	Jeg vil også be representantene som regnet prosent, om å gå tilbake til Prop. 1 S. Der står det en ganske annen kostnadsnøkkel og en annen kostnadsfordeling enn det de legger til grunn når de snakker om 90 pst.
	Nils Kristen Sandtrøen (A) [13:42:55]: Norge er mulighetenes land. Vi kan forsterke velferdsstaten vår og øke verdiskapingen, samtidig som vi får utslippene ned. Alt ligger egentlig til rette for en skikkelig omstilling av norsk økonomi, for vi har
	I 2018 var underskuddet på handelsbalansen for Fastlands-Norges utenrikshandel på 250 000 mill. kr. Og bare siden 2014 har dette underskuddet forverret seg med 56 pst. Det er en så klar beskjed til denne sal som det er mulig å få dokumentert, om...
	Ta skogindustrien som et godt eksempel, hvor det nå ligger ordentlig til rette med god tilgang på råstoff, med en gunstig kronekurs for eksportrettet industri og med dyktige fagfolk, som har masse gode ideer. Men hovedproblemet er at det er for li...
	La meg ta to konkrete tilfeller: Arbeiderpartiet er tydelig på at vi må rydde opp i den fordyrende betalingen som industrien må gjøre gjennom opprinnelsesgarantier. Alle i Norge vet at industrien vår bruker ren kraft, så dette må regjeringen r...
	Vi kan langt bedre i Norge. Vi trenger en bedre styring av landet vårt – mindre skryt og somling og mer gjennomføringskraft for å få bedre framtidsutsikter og flere arbeidsplasser.
	Hårek Elvenes (H) [13:46:05]: Representanten Gahr Støre framsto som en svoren tilhenger av et offentlig jernbanemonopol, uansett hva det koster og uansett hvilken service. Og representanten Svein Roald Hansen var meget bekymret for statens skatteinnte
	Og så har vi representanten Moxnes som argumenterte tungt for det klasseløse samfunn – et klasseløst samfunn fritt for eiendomsrett, et klasseløst samfunn fritt for marked, et klasseløst samfunn bestående av en herskende klasse som undertrykk...
	Investeringene i Fastlands-Norge øker. Konkurranseevnen bedres – og det siste er veldig viktig i et lite land med en svært åpen økonomi, der vi er helt avhengige av å eksportere til utlandet. Eksportandelen utgjør faktisk 40 pst. av bruttonas...
	Forliset av «Helge Ingstad» var et skudd for baugen, for å si det slik. Det var et alvorlig slag. Det medførte at Marinens operative evne er redusert. Idet fregattvåpenet var kommet opp og stå gjennom bevilgninger til ekstra besetninger og rese...
	Til slutt må jeg få lov til å uttrykke min glede over at regjeringen har funnet plass til 335 mill. kr til ny E18. Med den bevilgningen kan planleggingen og grunnervervet gå videre, og ny E18 fra Lysaker til Ramstad vil være ferdigstilt i 2027. ...
	Terje Breivik (V) [13:49:19]: Ved revideringa av budsjettet for 2019 halvvegs inn i året er det trygt og kjekt å kunna slå fast at dei fleste parametrar viser at det går svært godt i kongeriket, ikkje minst utviklar arbeidsmarknaden seg svært godt
	Å ha tilgang på jobb handlar for den enkelte om det gode liv, om å realisera seg sjølv og om fridom for seg og sine næraste. For samfunnet er det å gjera det lettare for alle å skaffa seg jobb eitt av dei tyngste verktøya me har for sosial ut...
	For Venstre er det òg hyggeleg og svært viktig å konstatera at den nye takta i klima- og forskingspolitikken verkar, og ikkje berre fortset i styrke, men aukar. I revidert er det m.a. lagt inn 25 mill. kr til ei incitamentsordning for å stilla kl...
	Seinast i går følgde regjeringa opp den systematiske styrkinga av tilskots- og verkemiddelordninga for grøn vekst og satsing på sjøfartsnæringa gjennom å presentera ein eigen handlingsplan for grøn skipsfart. Skipsfarten og skipsfartsnæringa...
	Avslutningsvis ei lita røysteforklaring vedkomande forslag nr. 35. Det er heilt naturleg og sjølvsagt at damefotball skal sidestillast med tilsvarande arrangement for menn. Alle fire regjeringspartia kjem difor til å røysta for forslaget. 
	Tage Pettersen (H) [13:52:33]: Regjeringen foreslo i budsjettet for 2019 å innføre momsfritak for elektroniske tidsskrift fra 1. juli i år. Trykte tidsskrift er fritatt for moms i dag, og endringen vil sikre lik behandling av trykte og elektroniske t
	I Granavolden-plattformen heter det at nullmoms for nettidsskrift skal ivareta utviklingen av det digitale mediesamfunnet gjennom å tilrettelegge for elektroniske utgaver som ikke må være helt identiske med den trykte utgaven. Det er godt å se at...
	I den nylig vedtatte mediemeldingen understreker Stortinget også betydningen av en framtidsrettet fritaksordning. Det er ingen hemmelighet at det har pågått en diskusjon mellom bransjen og Finansdepartementet om forskriften som var på høring, og...
	Norge innførte momsfritak for elektroniske nyhetstjenester allerede i 2016. Fritaket har vist seg som en stor suksess og gitt åpenbar positiv effekt. Tidsskrift ble ikke innlemmet i det tiltaket den gangen. Vi må være opptatt av at de ulike nyhet...
	Sverige har parallelt med Norge vedtatt å innføre momsfritak for digitale nyhetspublikasjoner fra 1. juli i år. De har i sin utforming av regelverket lagt vekt på forskjellene mellom utgivelse på papir og digitalt, men likevel besluttet at tilga...
	Stefan Heggelund (H) [13:55:44]: Dette har vært en merkeuke for klimaet. På mandag sa vi ja til å samarbeide med Europa om å kutte utslipp, og for første gang har vi nå en internasjonalt forpliktende klimaavtale. På tirsdag foreslo regjeringen å
	Med denne regjeringen får man en helhetlig klimapolitikk for alle sektorer. Alle sektorer skal kutte, og i seg selv er det noe nytt i norsk klimapolitikk. Kritikken vi får fra venstresiden om at det ikke skjer noe i klimapolitikken, er helt absurd....
	Jeg registrerer i dag hvordan Sosialistisk Venstreparti ikke engang vil gjøre noe med noe av det de har kritisert oss for. De legger seg nå på regjeringens offensive linje for fornybarsatsing og klimabistand i utlandet. Men klimauken er ennå ikke...
	Nå styrker vi f.eks. Klimasats for å få utslippene ned fra hurtigbåtsambandene. Her er utslippene for høye, og vi vet at de må ned. Vi styrker satsingen på grønn næringstransport, og i 2019 er bevilgningen på over 0,5 mrd. kr.
	Revidert er også godt nytt for CO2-fangst og -lagring. Det er nå behov for å bore en undersøkelsesbrønn for å se om det området man tror egner seg for lagring, faktisk egner seg for lagring. Det er dyrt å bore en sånn brønn, så her er staten 
	Klimaendringene er en kompleks problemstilling som krever mange forskjellige løsninger. Det får vi med denne regjeringen – for alle sektorer. Det finnes fortsatt grå partier, men ingen av dem sitter i regjering.
	Solfrid Lerbrekk (SV) [13:58:56]: Media har i lang tid vist fram kva som er konsekvensen av regjeringas innstrammingar i arbeidsavklaringspengane. Tusenvis av personar står no heilt utan inntekt. Nokre av dei får ein fattig slant i sosialhjelp, mens a
	Det verker som at regjeringa anten vel å snu det blinde auget til, at dei faktisk ikkje forstår konsekvensen av eigen politikk, eller at det er dette som er meininga: å senda folk ut på sosialhjelp, forsørgjarplikt frå andre eller sparepengane ...
	Det vil med andre ord seia at regjeringa har gjeve opp alle desse enkeltpersonane som ikkje passar inn i eit treårig arbeidsavklaringspengeløp. Dei har gjeve opp å få dei i arbeid, dei har gjeve opp å få dei avklarte, og resultatet av dette er ...
	Nav-politikken til regjeringa er ein fattigdomspolitikk der arbeidsavklaringspengar har vorte lokomotivet som fører folk ut i fattigdom. Det er trist at det er slik. Dette må snu. Fattigdom og forskjellar er gift for kvar eit samfunn, men det ser i...
	Ei kort stemmeforklaring: Forslag nr. 34, frå Senterpartiet, har nokre klare svakheiter, men det er trass alt betre enn ordninga som er i dag, så me vel å stemma subsidiært for det. 
	Karin Andersen (SV) [14:02:04]: Jeg har hørt mange representanter for regjeringspartiene og regjeringen i dag som skryter av hva de har gjort på ulike områder. Det er ikke så rart, for ingen regjering har noensinne hatt så mye penger til disposisjo
	I en tid med ekstremvær kutter regjeringen livsviktig rassikring og framskynder gigantmotorveier inn til Oslo, noe som øker forurensning og farlige utslipp og trykker flere biler inn i Oslo, der all trafikkvekst skulle tas med kollektiv, gange og s...
	Utslippskuttene må bli større. På båt og ferge er det mulig raskt, men da må vi sørge for at ingen nye anbud går uten nullutslippskrav. Det har SV fremmet forslag om, og vi har lagt inn penger for å realisere det.
	Så hører jeg at regjeringspartiene også skryter av at de nå har ordnet opp med pleiepenger. Ja, vi har knegått regjeringspartiene og regjeringen i flere måneder for å få det til. Jeg synes faktisk det er litt skammelig å høre på at man ros...
	Jeg hører noen si at man har styrket bostøtten. 3 100 færre får bostøtte nå enn det regjeringen beregnet til jul, det står i revidert nasjonalbudsjett. Flere og flere detter ut av ordningen, for nå er snittinntekten for husholdningene som få...
	Jeg kan ikke fatte hvorfor Kristelig Folkeparti er med på disse prioriteringene, for her er områder som åpenbart går rett inn i det som burde være kjernesakene deres, både når det gjelder klima og fattigdom. 
	Presidenten: Presidenten vil bemerke at uttrykket «skammelig» tidligere er påtalt som ikke-parlamentarisk ordbruk. 
	Ole-Jacob Johansen (FrP) [14:05:25]: Tilgang til næringsrik mat er ikke bare et behov, det er en menneskerett, som daglig brytes ved norske sykehjem. For eldre og generelt alderssvekkede personer kan underernæring være en katalysator for sykdom. Det 
	Jeg er derfor svært glad for at dette er et hovedtema i regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Jeg vil rose regjeringen for at man følger opp med et ønske om å etablere et statlig investeringstilskudd til renovering, bygging ell...
	Mat er medisin. God, hjemmelaget mat som tilberedes lokalt, gir bedring av ernæringsstatus, økt selvstendighet i dagliglivet og bedre helserelatert livskvalitet. Det er viktig at dette følges opp lokalt. 
	Det gode måltid er helt sentralt for de aller fleste av oss, og det er ingen grunn til at dette skal endre seg om man må flytte på sykehjem. Våre eldre fortjener en trygg og verdig alderdom med mat som smaker og skaper trivsel, og – om jeg må ...
	Ingjerd Schou (H) [14:07:58]: Når jeg har hørt på denne debatten, har det fått i hvert fall meg til å tenke at når regjeringen har gjort noe positivt, er det på grunn av at opposisjonen har dratt oss etter ørene eller knegått oss til å gjøre 
	Det er selvfølgelig ikke slik. Det er ikke slik at det reviderte budsjettet som vi i dag behandler, er laget for å gjøre verden vanskeligere for folk. 
	Vi bor i et land der flere er i arbeid enn noen gang, og å få folk i arbeid er kanskje det viktigste tiltaket for å hjelpe folk ut av fattigdom. 
	Jeg har med undring hørt på representanten Henriksen, som snakker om gratis skolefritidsordning og gratis skolemåltider. Jeg minner om at dette ikke er en budsjettbehandling. Dette er revidert nasjonalbudsjett. 
	Jeg hører også at representanten Hansen sier at dette reviderte budsjettet er preget av kjepphester. Takke meg til kjepphester, for de står stille, i motsetning til hvis vi hadde hatt en annen regjering, der det meste ville vært villhester. 
	Jeg tør også minne om at det vi gjør i revidert nasjonalbudsjett, er å justere det som måtte være av påkommende nødvendigheter. Vi har hatt noen båter. Vi har hatt noen andre typer endringer som det er helt nødvendig å gjøre noe med, og v...
	Jeg merker meg at vi er i et land hvor ledigheten går ned, hvor flere er i arbeid enn noen gang, og hvor veksten går opp. Det betyr at vi skaper flere arbeidsplasser, og at vi klarer å selge flere varer og tjenester. 
	Flere gjennomfører videregående skole. Det er fint. Elevene er på skolen. Og ikke bare er de på skolen – de lærer også mer, de er mer til stede i klasserommet, og de gjør lekser. Jeg tør minne om, med tanke på den retorikken vi har hørt g...
	Flere får også behandling. Køene går ned, og helsetjenesten leverer. 
	Med andre ord: Finanspolitikken virker, og vi justerer nødvendigheten. Vi gjør det vi lovet i valgkampen. Vi leverer på de tingene som var våre satsingsområder, og kommuneøkonomien er bedre enn noen gang. 
	Jeg må bemerke at man i går fattet vedtak i Halden som gjør at man er ute av ROBEK-listen – et formidabelt politisk arbeid etter gigantiske underskudd og vanstyre da Høyre overtok i 2013.
	Bård Hoksrud (FrP) [14:11:13]: Dette føles nesten som en debatt hvor vi er på viddene, eller i hvert fall langt fra hverandre. Det var interessant å registrere Arbeiderpartiets leder da revidert ble lagt fram. Da var det fritt for oljepengebruk og 
	Og det er ikke bedre med Senterpartiet. Det aller meste som skal sørge for inndekningen for det Senterpartiet skal gjøre, er helt umulig. Det er som å tro på julenissen midt i juni. Senterpartiets svar her i dag, at man skal fjerne 350-kronersgre...
	Til representanten Sandtrøen, som skryter av næringslivet. Jeg synes det er flott å høre at folk skryter av næringslivet i denne salen. Men det er altså det samme partiet som forteller hvor fæle disse næringslivsfolkene er, som får redusert ...
	Andre representanter på denne talerstolen vil helst tette igjen hullene ute i Nordsjøen, som faktisk er med og bidrar til de gode velferdsordningene vi klarer å gi innbyggerne våre.
	Så må jeg innom at vi faktisk gjør vanvittig mye bra med det som foreligger her nå. Jeg er veldig glad for at da saken kom til Stortinget, økte vi tilskuddet til Inn på tunet-ordningen. Det høres ikke veldig spesielt ut, men det er viktig for ...
	Presidenten: Presidenten minner om at «tåkefyrste» ikke er et akseptabelt parlamentarisk uttrykk. 
	Kent Gudmundsen (H) [14:14:34]: En god utdanning er avgjørende for å gi barn og unge gode muligheter senere i livet. En god skole er på mange måter nøkkelen til alt. Høyre vil ha en skole med muligheter for alle, hvor det er elevenes talent og int
	Da er det litt rart å høre på kritikken fra de rød-grønne partiene, som selv kutter eller ikke prioriterer det som betyr aller mest for ungene våre. SV vil i 2019 kutte videreutdanningssatsingen med en halv milliard kroner og fjerne lærerspesi...
	Heldigvis styrer ikke de rød-grønne kunnskapsbudsjettene. I dag styrker vi innsatsen for en skole der elevene skal mestre og lære mer. Vi prioriterer tiltak som gir bedre tidlig innsats, konkrete pilotprosjekter, digitale læremidler, vitensenter ...
	Vi satser på kvalitet og innhold i skolen. Vi satser på tidlig innsats. Målet er at alle barn tidlig skal oppleve mestring og raskt tilegne seg grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Det gir læringsglede og økt selvtillit, og...
	Vi har styrket verktøykassen til kommunene, og med et kommunevalg foran oss er det viktig å løfte debatten om flere aktive skoleeiere. For vi har en forskjellsskole. Vi ser at mange lykkes, og at flere burde lære av de beste. En dårlig skole rep...
	I matematikk er karaktersnittet til elever med foreldre med høy utdanning 4,4, mens det for elever med foreldre uten høyere utdanning er 2,8. Tenk litt på det. Når det kan være så mye som et helt skoleår i forskjell på hva et barn får av utd...
	Høyre står klar for å være en aktiv skoleeier og for å løfte kvalitet og innhold – kunnskap om skolen, for skolen. Det er det som blir det spennende foran det kommende kommunevalget: hvem som skal styre skolepolitikken. Spør du meg, er svare...
	Solveig Skaugvoll Foss (SV) [14:17:53]: Denne våren har vi sett den største bevegelsen og folkelige mobiliseringen for klima noen gang, fra norske skoleelever som i et antall på rundt 40 000 har stilt opp og tatt til gatene fordi de er bekymret. De e
	Hvis regjeringen tror at klimastreiken bare er et blaff, må de tro om igjen, for i august er det varslet enda flere av disse klimastreikene. Ungdommen kommer ikke til å gi seg, og det er på tide at den eldre garde i regjeringen også åpner ørene...
	Det har vært mye prat om næring i dag. Mange partier har konkurrert om å være det mest næringsvennlige partiet. Jeg håper at alle partiene her kan begynne å ta side med de næringene vi skal ha framover, ikke bare med dem vi har hatt fram til ...
	Så må jeg få lov til å bruke litt tid på noe annet som jeg er veldig skuffet over, nemlig den ubarmhjertige utkastelsen av Abbasi-familien. Familien er nå hjemme i Trondheim, ikke fordi regjeringen løftet en finger for å få det til, men ford...
	Nina Sandberg (A) [14:21:08]: Når jeg hører regjeringspartiene i denne debatten, hører jeg at de er veldig selvtilfredse. Av og til kan det lønne seg å få et blikk utenfra, slik at man blir mindre skråsikker.
	Jeg skal henlede oppmerksomheten til en nyhet som var i mediene for kort tid siden, som sa at Norge sakker akterut. En fersk OECD-rapport viser at Norge blir tatt igjen av OECD-land i andelen unge med høyere utdanning. Det skjer under høyreregjerin...
	Arbeiderpartiet kunne ikke ha vært mer enig. En høyt utdannet befolkning er avgjørende for vår evne til å omstille oss og videreutvikle oss som nasjon. På terskelen til store omstillinger både på arbeidsmarkedet og i samfunnet ellers er vi i ...
	OECD-rapporten dokumenterer at Norge de siste årene har falt fra femte- til tiendeplass i andelen 25–34- åringer med fullført høyere utdanning. Fortsetter dette, vil Norge om fire år ligge under gjennomsnittet i OECD. Det gjør Norge dessverre...
	OECD foreslår to løsninger. Den ene er å få flere til å fullføre utdanningsløpet på normert tid. Her har regjeringens tiltak vært å kutte i studentstipendet, med uviss effekt ut over å stresse studentene.
	Den andre løsningen er å få flere til å ta høyere utdanning. Her svarer statsråd Nybø i kommentaren til mediene at det er blitt flere studieplasser, men at vi på ingen måte er i mål. Det er et understatement. Høyreregjeringen har knapt bev...
	Arbeiderpartiet foreslo 3 000 nye studieplasser i alternativt budsjett, og vi plusser på i revidert. Vi har 50 mill. kr til flere studieplasser, med særlig vekt på IKT, teknologi, realfag, lærerutdanning og helse- og sosialfag. Landet har en skri...
	Arbeiderpartiet vil gi flere muligheten til å studere – i hele landet. Arbeidslivet trenger både arbeidskraft og kompetanse.
	Arild Grande (A) [14:24:06]: Under høyreregjeringen øker forskjellene mellom folk. Tre av ti husholdninger har mindre å betale regningene sine med i dag enn de hadde i 2013. Over 100 000 barn vokser opp i familier med vedvarende dårlig råd. Tusenvi
	Med økende ulikhet er det enda viktigere å hegne om og bygge ut den universelle velferdsstaten, der alle får de samme tilbudene. Dette er den norske sosialdemokratiske modellen – god velferd for alle, hvor vi spleiser gjennom skatten. Det har gi...
	«Velferdsordninger kan også bli fattigdomsfeller som i praksis holder deler av befolkningen ute fra arbeidslivet.»

	Dagens regjering har økt kontantstøtten og engangsstønaden og legger opp til behovsprøvde ordninger i barnehage og SFO, som i realiteten gjør at det kan lønne seg å ikke jobbe. Dette bidrar til å holde mennesker, spesielt kvinner med minorite...
	Vi har nå en historisk mulighet til å få hele folket i arbeid, men det er dessverre ikke regjeringen opptatt av. Tvert imot kutter de i arbeidsavklaringspengene til folk som kunne ha jobbet, og som nå skyves ut på sosialhjelp. De leverer meget s...
	Arbeiderpartiet kjemper for et trygt og rettferdig arbeidsliv med hele, faste stillinger og en lønn å leve av, for hele folket i arbeid og tiltak som sikrer likere muligheter for alle i skolen, noe vi vet har avgjørende betydning for muligheter i ...
	Høyresidens politikk gir større forskjeller og mindre frihet. Arbeiderpartiets politikk gir mindre forskjeller og større frihet.
	Fredric Holen Bjørdal (A) [14:27:09]: Den siste debatten før sommaren skriv seg inn i historia som ein debatt om ymse. Regjeringspartia vil iallfall ikkje diskutere revidering av sitt eige budsjett. Dei brukar i staden taletida på det som var Arbeida
	Og det som verkeleg ikkje heng på greip, er skrytinga over kor bra det går i Noreg. Dersom økonomien verkeleg var så fantastisk og skotsikker som regjeringspartia hevdar, skulle dei vel ha teke ned oljepengebruken kraftig. Men det har dei heller ...
	Arbeidarpartiet tek gjerne debatten om kva fellesskapet sine midlar skal brukast til, korleis vi skal nå klimamåla, korleis vi skal satse på nye næringar som gjev oss fleire bein å stå på, og leggje til rette for arbeidsplassar og vekst over h...
	Henrik Asheim (H) [14:29:59]: Det siste innlegget var egentlig en god introduksjon til mitt, for en av de tingene som representanten Holen Bjørdal sa, var at denne regjeringen ikke snakker noe om hva den får til, den snakker bare om opposisjonen. Det 
	Men grunnen til at vi har kritisert den oljepengebruken Arbeiderpartiet legger opp til, er at Arbeiderpartiet selv reagerte på budsjettet regjeringen la frem, og sa at dette kom til å øke renten. Hvis man mener at det kommer til å øke renten, og...
	Vi har sett Arbeiderpartiets svar på den kritikken, den legitime kritikken. Representanten Jonas Gahr Støre, som også er partiets leder, sa at nei, oljepengebruken kan ikke tas ned på ett budsjett, den må tas ned over tid. I så fall er det litt...
	Representanten Ingrid Heggø fra Arbeiderpartiet sa at regjeringen gjør dette selv i landbruksoppgjøret. Nei, det gjør ikke regjeringen. Landbruksoppgjøret gjøres opp i budsjettet for 2020. Det tas ikke noen penger fra oljefondet for å gjøre o...
	Samtidig sier det samme partiet som har kritisert denne regjeringen om og om igjen i denne debatten, at de har en enorm tillit til denne regjeringen, for de sier at det er regjeringen som vet best hvor mye penger man skal bruke i budsjettene. Det er ...
	Samtidig er det slik at man ser at opposisjonen oppå det har inndekningsforslag som er – for å si det forsiktig – urealistiske, og de har inndekningsforslag som kan se greie ut på papiret, men som har store konsekvenser, f.eks. å ta ned 450 m...
	Derfor: I en debatt som kan handle om små og store poster, er det noe med at helheten i politikken må være på plass. Landet trenger ikke bare en utgiftspolitikk eller en velferdspolitikk, det trenger en ansvarlig og skikkelig inntektspolitikk. Ma...
	Vetle Wang Soleim (H) [14:33:13]: Min utfordring som ble sendt til Senterpartiet tidligere i debatten, er fortsatt ikke besvart. Senterpartiet kutter altså med et pennestrøk 537 mill. kr fra EØS-midlene, midt i året, i den hensikt å senke elavgifte
	Og bare for å gjenta utfordringen: De to foregående årene har EØS-midlene sørget for at over 1 000 organisasjoner har fått muligheten til å fremme demokratiprosjekter, til å fremme menneskerettigheter i Europa. Men det imponerer visst overhod...
	Nesten 270 000 mennesker har mottatt assistanse eller juridisk hjelp. Men heller ikke det er nok for at Senterpartiet skal tenke at vel er man kanskje ikke for EØS, men at dette iallfall er vel anvendte penger.
	Disse pengene går til å bekjempe moderne korrupsjon i Ungarn, de går til å gi tidligere innsatte hjelp til å komme seg tilbake i jobb, de går til å få arbeidsledig ungdom tilbake inn i arbeidslivet så de kan forsørge seg selv. I morgen feir...
	Det er slike tiltak Senterpartiet da altså mener er mindre viktig enn å kutte alternativt ett øre i elavgiften. Jeg mener at Senterpartiet skylder oss en forklaring på hvordan de mener at dette kan forsvares. Uavhengig av EØS-avtalen bør Norge ...
	Tone Wilhelmsen Trøen hadde her gjeninntatt presidentplassen.

	Une Bastholm (MDG) [14:35:38]: Miljøpartiet De Grønne fremmet i fjor høst et omfattende forslag til statsbudsjett for 2019, og viste da hvordan Norge kan nå klimamålene sine og samtidig styrke fellesskapet, redusere forskjellene og skape et samfunn
	Dette var Erna Solbergs ellevte forbigåtte mulighet til å sikre en miljøpolitikk i tråd med Parisavtalen og behovet for en levende klode. Miljø- og klimakrisen er dessverre ikke reflektert i regjeringens reviderte budsjett, og at regjeringen for...
	Demokratiene i Europa er under press, og Miljøpartiet De Grønne er opptatt av større åpenhet om penger og makt. Dette henger sammen. I dag kan smarte svindlere kjøpe seg opp og styre norske selskaper uten å oppdages. En ordfører kan tjene mill...
	I 2014 ba Stortinget regjeringen om å «etablere en offentlig løsning med informasjon om eiere av aksjeselskaper som sikrer større åpenhet, med etablering i løpet av 2015» – 2015, president. Det er bra at regjeringen nå, i tråd med EUs hvit...
	Jeg vil uttrykke sterkt fra talerstolen her at regjeringen ikke har grunnlag for å anse vedtaket som oppfylt. Særlig nå som regjeringen setter terskelen høyt for å måtte stå i eierskapsregisteret, vil de fleste aksjonærer i norske selskaper a...
	Et slikt register har Danmark. I deres sentrale virksomhetsregister står dagens og tidligere eiere oppført, både danske og utenlandske, og alle andre som gjennom indirekte eierskap utøver kontroll over et selskap. Alle som rår over mer enn 5 pst...
	Jeg vil ta ordet på nytt i et eget innlegg om en annen form for åpenhet, nemlig åpenhet for mangfold innen seksualitet og kjønnsidentitet.
	Mudassar Kapur (H) [14:38:42]: Arbeiderpartiet forsøker i dag desperat å importere en amerikansk ulikhetsdebatt til Norge. Problemet deres er at forskjellene i Norge er små. Tall fra Finansdepartementet viser at forskjellen mellom regjeringens og Arb
	Hvis høyere skatter er løsningen, ja da må Arbeiderpartiet fortelle oss hvorfor ulikhetene økte i Norge da de satt i regjering, hvorfor barnefattigdommen gikk opp da de selv satt i regjering, for da var personskatten høyere, formuesskatten høye...
	Norge er blant de land i verden som har høyest levestandard og minst ulikhet. Vi, i regjeringspartiene, er på jobb for å sørge for at det fortsetter slik. Derfor jobber vi for at flere kommer inn i arbeidslivet – om de vil få seg en jobb, elle...
	Tuva Moflag (A) [14:41:32]: Jeg tar en stemmeforklaring på noen av forslagene fra Rødt. Vi kommer til å støtte forslagene nr. 36 og 39, men vi støtter ikke forslag nr. 37 – og jeg skal forklare hvorfor. Vi har varslet Rødt om at vi kunne støtte
	Og når jeg først har ordet, kan jeg ikke dy meg, for jeg synes det var smått utrolig å høre på representanten Hoksrud i sted, som skrøt av at man har 3 mill. kr til Inn på tunet. Det er to uker siden regjeringspartiene stemte ned vårt forsla...
	Marit Knutsdatter Strand (Sp) [14:43:13]: Regjeringen tar æren for at Norge er blant verdens beste land å bo i, men jeg kan forsikre dem om at det var vi også før vi fikk dagens regjering. 
	Jeg tror mye kunne gått bedre om Senterpartiet satt i regjering. Vår inngang til budsjettet er at vi skal ha rettferdig fordeling, god forvaltning og et reelt folkestyre. Senterpartiet har et alternativ for fagfolk i kommunene, fylkene, barnehagene...
	Sysselsettingen og kompetansen må opp. Folk må få mulighet til å ta høyere utdanning i hele landet. Fagskolene får ikke midler til å utvide etter etterspørsel og behov. Høyskolene føler de burde vært universitet. Universitetene føler de i...
	Vi får bemanningsnormen i barnehagene, med virkning fra høsten, som også krever utdanning. Dette er den minst varslede, dårligst utgreide og minst finansierte normen, med fare for nedleggelser og dårligere barnehagedekning. 
	Yrkesfag og ressurskrevende fag er og blir viktig for Senterpartiet. Ikke bare vil vi ha bedre økonomi hos kommuner og fylker med økte tilskudd, vi vil også sikre tilskudd til ressurskrevende yrkesfag. Det er ingen tvil om at også her er behovet ...
	Representanten Hoksrud harselerer med 350-kronersregelen, som Senterpartiet vil til livs, men han glemmer at det er en naturlig konsekvens av vårt alternative statsbudsjett fra før jul. Det er et reelt alternativ, og i motsetning til Fremskrittspar...
	Representanten Schou mener man skal holde seg for god for nye satsinger i revidert budsjett, men hun kan ikke ha lest sin egen regjerings forslag nøye, for det er flere nye budsjettposter i regjeringens revidering. Vi er spent på fortsettelsen av d...
	Representanten Wang Soleim diskuterer utvikling. Vel, da kan jeg si at Senterpartiet legger inn 20 mill. kr til demokratiutvikling. 
	Kunnskap og kompetanse er viktig for å ivareta norske interesser og arbeidsplasser, i hele landet, nær folk.
	Presidenten: Representanten Solveig Skaugvoll Foss har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. 
	Solveig Skaugvoll Foss (SV) [14:46:25]: Tiden flyr, og plutselig skorter det på taletid, men jeg rekker vel å rette litt oppmerksomhet mot forslag nr. 5, om Nord universitet. Jeg har mange drømmer for skolen. Jeg har sterk tro på at en skole som ser
	Karin Andersen (SV) [14:47:37]: De to virkelig store utfordringene vi har, er klimagassutslipp og forskjeller. Regjeringen gjør dessverre lite med begge. Når vi vet at klimagassutslippene må kraftig ned, at vi må skape flere hundre tusen fornybare a
	Representanten Gudmundsen var oppe og snakket om skolepolitikk og fortalte at det var store sosiale forskjeller mellom dem som kom fra hjem der det var høy akademisk utdanning, og dem som ikke gjorde det. Det må man tenke litt på når man kutter i...
	Jeg synes det er ganske freidig: Vi vet at andelen lærere uten formell kompetanse har økt med 40 pst. under denne regjeringen. Den økningen i antall utdannede lærere som er, har vi jammen måttet tvinge regjeringen til å gjøre. Kristelig Folkep...
	Så til slutt til lekser: Ja, alle må øve. Øving gjør mester. Men når vi vet at hjemmelekser gjør det vanskeligere for de elevene som sliter mest på skolen, kan vi ikke fortsette med det. Da er vi nødt til å legge om systemet, slik at eleven...
	Rigmor Aasrud (A) [14:50:48]: For noen uker siden diskuterte vi i denne salen en viktig sak, det var en stortingsmelding fra regjeringen som heter Muligheter for alle. Der var den store utfordringen som vi står overfor i det norske samfunnet, omtalt. M
	Skatt behandler vi når vi vedtar budsjettene, og regjeringen har vært veldig målrettet når det gjelder å bruke skattesystemet for å øke ulikhetene. Men i dag har vi altså muligheten til å møte noen av de andre utfordringene som vi står ove...
	Jeg tror folk flest er opptatt av at vi skal bruke mer penger på å skape de grønne jobbene, det er vi helt avhengige av. Jeg tror at folk flest også er opptatt av at enda flere kvinner skal jobbe heltid. I dag har vi fått en ny rapport fra SSB s...
	Ulikhet er så mangt, og jeg må si at jeg ble litt overrasket da jeg hørte representanten Kapur nærmest raljere med at vi har satt opp bredbånd på listen vår over noe som bidrar til ulikhet. Jeg anbefaler en tur nord for Sinsenkrysset. Man kan ...
	Så har det vært mange spørsmål knyttet til at vi vil innføre moms på import under 350 kr, raskere enn det regjeringen vil. Man er opptatt av utredninger osv. Det var ikke så mange som var opptatt av det da poseavgift, flyseteavgift og finanssk...
	Så har vi hørt at det går så godt i Norge. Ja, vi skal glede oss over det, men det vi ikke har hørt noe om, er det store spørsmålet i denne debatten som vi ikke får noe svar på: Hvorfor trenger regjeringen da å bruke så mye penger? Og da e...
	Une Bastholm (MDG) [14:54:07]: I stad tok jeg til orde for mer åpenhet i makt og politikk. Jeg tar ordet igjen nå for å redegjøre for et forslag fra Miljøpartiet De Grønne som handler om åpenhet til ulike former for seksuell legning, seksualitet 
	Miljøpartiet De Grønne ba denne uken presidentskapet om at Stortinget skulle heise regnbueflagget i forbindelse med Pride-festivalen her i Oslo i morgen, 22. juni, i likhet med veldig mange andre offentlige bygg. Det ville være en enkel, men symbo...
	Stortinget skal være en del av samfunnet for øvrig, ikke heve seg over det. Akkurat nå, ute i gatene, feirer hele Norge selve grunntanken om at vi er forskjellige som mennesker, og at vi alle er like glitrende uansett hva eller hvem man definerer ...
	Vi er fire partier som ikke er representert i presidentskapet. I Dagbladet i går uttalte dessuten partiet Venstre at de gjerne stemmer for at Stortinget skal heise regnbueflagget. 
	I og med at dette haster å få avklart, fremmer jeg følgende forslag i dag til debatten vi har om revidert nasjonalbudsjett: 
	«Stortinget ber regjeringen flagge med regnbueflagget på statens bygninger der det er mulig i forbindelse med Pride-festivalen, og Stortinget vil selv gjøre det samme.» 

	Jeg håper på bred støtte til mangfold og inkludering i voteringen, og tar med dette opp forslaget.
	Til slutt vil jeg ønske Stortinget en god sommer og takke for sesjonen. 
	Presidenten: Representanten Une Bastholm har tatt opp forslaget hun refererte til. 
	Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [14:56:34]: Regjeringen har bedt Stortinget om en generell fullmakt til å kunne avhende ikke-aktive gruveeiendommer. 
	Nærings- og fiskeridepartementet har fra tid til annen de siste årene mottatt forespørsler om kjøp av hjemfalt gruveeiendom som staten eier. Stortinget har tidligere gitt samtykke til salgsfullmakt i to konkrete saker i forbindelse med salg av ei...
	Etter mitt syn er det både fornuftig og hensiktsmessig å avhende eiendom til noen som kan ta den i bruk, når det ikke er aktuelt for staten å gjøre seg nytte av eiendommen. Videre mener jeg det er både tungvint og lite effektivt å måtte be om...
	Fullmakten er etter modell av fullmakten som Kystverket har til å selge ikke-næringsaktive fiskerihavner. Hvert enkelt tilfelle vil bli vurdert i samråd med og på bakgrunn av faglige vurderinger fra Direktoratet for mineralforvaltning. 
	Vi ønsker ikke å komme i konflikt med lokalsamfunnene gruvene er lokalisert i, og vi vil i eventuelle prosesser legge opp til en god dialog med kommunene det gjelder, og vektlegge de planene kommunen måtte ha for bruk og utnyttelse av gruveeiendom...
	Nils Kristen Sandtrøen (A) [14:58:53]: I spørsmålet om hvordan det går med norsk økonomi, tror jeg det avgjørende er med hvilke øyne vi ser. Norge består av alle oss innbyggere i landet, og da er det ganske interessant at det blir forsøkt frams
	Dette er statistikk fra SSB. Ekstra interessant er det at i en debatt på Politisk kvarter tidligere i vinter sa Høyres finanspolitiske talsperson at alle har fått en veldig vekst i sin inntekt og kjøpekraft. Det er direkte feil, og det er egentli...
	Derfor bør Kapur eller andre representanter fra Høyre som er opptatt av dette, stemme sammen med Arbeiderpartiet når vi foreslår å forsterke lovverket – arbeidsmiljøloven – for nettopp flere faste jobber. Men da kjemper de samme representan...
	Da jeg satt her og hørte på skrytet i dag, kom jeg til å tenke på debatten fra selve statsbudsjettet i høst. Da mente Henrik Asheim at det som var så fint, var at vi ikke hadde samme type harde politiske debatter i Norge som vi nå ser i andre ...
	Utfordringen er at debattene blir stadig mer tilspisset ettersom forskjellene forsetter å øke, så nå må vi få arbeidsplassantallet og verdiskapingen opp, handelsbalansen for Fastlands-Norge må bedres, og forskjellene må gå ned.
	Tore Storehaug (KrF) [15:02:03]: Eg må ta opp nokre av trådane som har blitt kasta ut i debatten. Ein av dei er diskusjonen om bustøtta og endringane som blir gjorde der. Realiteten er at nokre av dei som har mista bustøtta, har det på grunn av at 
	Samtidig har ein heva grensa for dei som kvalifiserer til bustøtte, slik at om lag 1 100 husstandar blir inkluderte. Det er reelle prioriteringar. Så ser eg i budsjettinnstillinga at SV viser til at dei støttar regjeringa sitt forslag, og det må ...
	Ein del andre trådar blir ikkje følgde opp i denne debatten. Blant anna blir ikkje representanten Wang Soleim si utfordring til Senterpartiet om deira inndekning i forslaget svara ut. Representanten Slagsvold Vedum gjer seg ofte høg og mørk på a...
	Bård Hoksrud (FrP) [15:04:23]: Jeg hørte representanten Moflag si at tilskuddsordningen var blitt borte. Ja, det stemmer at tilskuddsordningen blir borte, fordi det går inn i de ordinære tilskuddene, men det betyr altså ikke at plassene blir borte.
	Men når man skal være høy og mørk, burde man i hvert fall ha gjort jobben selv, og under de rød-grønne var ikke denne ordningen der i det hele tatt. Og til å begynne med, da denne regjeringen innførte ordningen, slet man faktisk med å få no...
	Men nå er det heldigvis et stort trykk. Det er mange som ønsker plass, og det vil fortsatt være muligheter der. Men det jeg var opptatt av, var at man i tillegg må sørge for å få på plass noen ekstra muligheter, og at Inn på tunet-ordningen ...
	Så skjønner jeg at Senterpartiet ikke vil snakke om kuttene sine, eller om hvordan man skal klare å spare inn 1 mrd. kr. Og det jeg hørte siste representant fra Senterpartiet si, var at man foreslo det i budsjettet, så derfor foreslår vi det n...
	Jeg trodde det var slik at Senterpartiet her i denne sal fremmet forslag som var realistiske og gjennomførbare. Men det gjelder vel verken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet, for Arbeiderpartiet også skal ta bort 350- kronersgrensen uten at det er...
	Så til representanten Svein Roald Hansen, som var opptatt av mangelen på kostnadskontroll på veiprosjekter: Ja, var det en tid da det virkelig var mangel på kostnadskontroll på veiprosjekter, var det da de rød- grønne styrte. De årene satt je...
	Som sagt: Jeg er veldig glad for det som ligger der, og den stemningen som de rød-grønne har her, er definitivt ikke den jeg oppfatter hos folk der ute. Og hvis representanten Karin Andersen skal ha penger til alle de gode tiltakene sine – mange ...
	Presidenten: Representanten Tuva Moflag har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
	Tuva Moflag (A) [15:07:41]: Det var de rød-grønne som opprettet tilskuddsordningen, og det var de rød- grønne, med støtte fra Kristelig Folkeparti, som sørget for at tilskuddet ble økt fra 30 pst. til 50 pst. – mot representanten Hoksrud og han
	Dette er de to forslagene som regjeringspartiene stemte ned for to uker siden – først forslag nr. 1:
	«Stortinget ber regjeringa vidareføre den øyremerkte tilskotstordninga til oppretting av dagaktivitetsplassar for heimebuande personar med demens inntil det er oppretta eit forsvarleg tilbod av dagaktivitetsplassar i kommunane i tråd med Demenspl...

	Det andre forslaget som ble nedstemt av regjeringspartiene, er følgende:
	«Stortinget ber regjeringa sikre at lovfesting av kommunane si plikt til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens vert fullfinansiert.»

	Så da gjenstår det å se.
	Sigbjørn Gjelsvik (Sp) [15:08:45]: Representanten Wang Soleim gikk på talerstolen her i stad, la ansiktet sitt i alvorlige folder og viste til at Senterpartiet har kuttet en halv milliard kroner i EØS-midler i sitt alternativ til RNB og også vil gi 
	Til kuttet i EØS-midler: Senterpartiet burde sannsynligvis ha kuttet mer i EØS-midlene enn det vi har gjort. Dette er altså et beløp som er på flere milliarder kroner hvert eneste år. Det handler ikke om hvorvidt vi skal delta i internasjonalt ...
	Vi må ha kontroll på hvordan vi bruker offentlige midler. At vi skal betale penger for å være del av en handelsavtale, er fullstendig urimelig. Det er akkurat like urimelig som den måten flertallet på Stortinget gir stadig mer makt til EU over ...
	Det en derimot burde takke det norske folk for, er at vi har handlefrihet som land fordi det norske folk ikke har fulgt Høyre, Arbeiderpartiet og andre partier som ville ha oss inn i EU. Men det at vi står utenfor EU, har en selvstendig valuta og f...
	Presidenten: Representanten Karin Andersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
	Karin Andersen (SV) [15:11:42]: Først til representanten Hoksrud, som er villig til å gamble med framtida til ungdommene våre. Vi skal i framtida kutte klimagassutslipp, vi skal skape arbeidsplasser, og vi skal tjene penger, og da kan vi ikke fortset
	Til representanten Storehaug, som har vært oppe på talerstolen, og som umulig kan ha lest det som står i denne innstillingen. Jeg slår opp på «Bolig- og bomiljøtiltak», og der står det: Bostøtte nedsettes med 22 mill. kr. Ja, det er noen so...
	Presidenten: Representanten Vetle Wang Soleim har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
	Vetle Wang Soleim (H) [15:12:54]: Jeg skulle gjerne hatt mer taletid, men til Senterpartiet om EØS-midler: EU er et fellesskapsprosjekt. Felles utfordringer løses best felles. Problemer som krysser grenser, må løses på tvers av grenser, som arbeids
	For Høyre vil det alltid være viktig at vi er med i den internasjonale solidariteten, også innad i EU. EU er et av verdens største solidariske prosjekt fordi en klarer å stå sammen om å løse utfordringer som en har.
	Hvis Senterpartiet mener en kunne kuttet enda mer, ja, hvorfor gjør de ikke det da? Vis hele handa og kutt alt! For å si det slik: EØS-avtalen gir Norge så utrolig mye mer tilbake enn det vi bidrar med gjennom disse midlene. Vi får tilgang til o...
	Svein Roald Hansen (A) [15:14:10]: Jeg vil gjerne kommentere litt dette med EØS-midlene. Det er feil det representanten Sigbjørn Gjelsvik sier, at vi betaler for en handelsavtale. EØS-midlene er ikke en forutsetning for EØS, det er en frivillig ordn
	Så vet vi at Senterpartiet er mot avtalen, og det – jeg hadde nær sagt – får være som det er, men Norge har inngått en avtale, ratifisert i Stortinget. Mener Senterpartiet at Norge skal bli et land som går fra avtaler ved skifte av regjerin...
	Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [15:16:04]: For 14 dager siden brukte presidenten sin dobbeltstemme for første gang, for det begynte å bli så ubehagelig for Fremskrittspartiet når man skulle møte sine egne tillitsvalgte, å synliggjøre konsekvensen av
	Stortingspresidenten ble da satt under et voldsomt press. Det var sikkert veldig ubehagelig og litt pinlig å måtte bruke dobbeltstemmen sin på å flytte debatten. Resultatet på onsdag var ingen realitetsendring i politikken. Dette var bare for å...
	På landsmøtet i Fremskrittspartiet skrøt man voldsomt av at man i revidert nasjonalbudsjett skulle lette bompengebelastningen for norske bilister med 200 mill. kr – et kjempegjennomslag. Så ser vi hva som står i revidert nasjonalbudsjett. Jo, ...
	Det er det samme når det gjelder avgiftspolitikken. Fremskrittspartiet later som om de er opptatt av avgifter, men så har de økt avgiftene med over 5 mrd. kr – det er et faktum – og man har økt avgiftene på strøm med 34 pst., noe norske for...
	Vi har sett i debatten tidligere i dag at statsminister Erna Solberg ikke kan ta avstand fra den ukloke uttalelsen Monica Mæland kom med, om at alle kommuner med under 5 000 innbyggere ikke har livets rett. Hun ble utfordret direkte, men tar ikke av...
	Når vi nå mot slutten av sesjonen nærmer oss et kommunevalg, er det derfor viktig at man faktisk diskuterer dette også i kommunevalget. Men Monica Mæland har sagt rett ut at hun mener vi skal diskutere det etter kommunevalget, for hun vet at hvi...
	Presidenten: Presidenten vil bare vise til forretningsordenens § 7. Der står det ingenting om stortingspresidentens dobbeltstemme, men det er slik at dersom presidentskapet etter en avstemning har like mange stemmer for og imot, er stortingspresidente
	Audun Lysbakken (SV) [15:19:37]: Mot slutten av debatten tenkte jeg det kunne være et poeng å bruke litt tid på noe vi egentlig skulle gjort nå like før sommeren, nemlig å behandle trygdeoppgjøret, noe det er lang tradisjon for. Men det har det b
	Man har nå i flere år underregulert pensjonene, sånn at særlig eldre med lave pensjoner har opplevd å måtte stramme inn livreimen, få nulloppgjør på nulloppgjør, i år hele 35 kr mer å leve for i måneden – mens de rikeste blir rikere, m...
	Alt dette stemmer de borgerlige partiene imot. Det er nok en misbrukt mulighet til å rydde opp i det som gjør at så mange pensjonister føler seg sviktet av flertallet i Stortinget. Det var derfor så mange reiste fra hele landet for å være med ...
	Mot slutten av denne debatten synes jeg det er viktig å konstatere at regjeringspartiene nok en gang stemmer for en sånn pensjonspolitikk. De kommer til å fortsette å skylde på pensjonsreformen. Det er mye galt å si om den, men det er fullt mul...
	Ellers er det nå ved slutten av den siste debatten i denne sesjonen tid for å ønske regjeringen god sommer. De er jo i en situasjon der vi vet at de har det travelt og kommer til å fortsette å ha det travelt. Representanten Trond Helleland har b...
	Mens regjeringen holder på med det, skal vi andre dra i gang en valgkamp som handler om det som er viktigst for folk i Norge akkurat nå, nemlig å svare på den folkelige uroen knyttet til økende ulikhet og klimakrise. Det skal vi gjøre.
	Bjørnar Moxnes (R) [15:22:53]: Erna Solberg har lovet at flertallsregjeringen vil være åpen for innspill og også lytte til Stortinget. Da det ble sagt, hadde jeg mine tvil, og jeg advarte mot et Erna-velde – stort sett, har det vist seg, med rette
	Det samme tror jeg nok kommer til å skje ved dagens votering, men til høsten kan heldigvis folk si fra om hva de synes om den politikken regjeringen fører, og som føres ute i kommunene. Det er blitt reist opprør mot regjeringens politikk på vel...
	Samtidig har vi i dag klart å knekke i hvert fall én kode. Vi fikk nemlig beskjed om at regjeringspartiene vil stemme for forslaget som Rødt tok initiativ til i går, og som vi fikk med oss MDG og SV på, om at vi skal likebehandle fotball-VM og f...
	Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.
	Redegjørelse av næringsministeren om Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene 

	Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [15:25:43]: Kommunikasjonsutfordringene i nordområdene har vært på dagsordenen i flere år og er et prioritert tema for regjeringen. Mangelen på stabil kommunikasjon i nord skaper utfordringer for bl.a. sjøsikkerhet
	Regjeringen fremmet derfor i fjor forslag til Stortinget om å gi Space Norway AS et betinget tilsagn om egenkapital, begrenset oppad til 139 mill. amerikanske dollar. Formålet med dette tilsagnet var å sette Space Norway i stand til å fullføre f...
	Næringskomiteen skrev i sin innstilling at «regjeringen må komme tilbake til Stortinget hvis oppfyllelse av disse kriteriene skaper uforholdsmessig store forsinkelser i fremdriften i prosjektet, av hensyn til ivaretagelse av sikkerhets- og beredsk...
	Det er signert avtaler med kunder som sikrer inntektsstrøm i hele prosjektperioden, som er på 15 år. Dette inkluderer avtale med Forsvarsdepartementet, som sikrer Forsvarets behov for militært bredbånd under norsk kontroll. Prosjektet fremstår ...
	Det finnes få forretningscaser der man har avtaleregulert så mye av inntekter, investeringer og kostnader som i dette prosjektet. Det er også lagt inn finansielle buffere. Hvis prosjektet forløper slik det antas å gjøre, vil det oppfylle alle b...
	Det er viktig at en nå tar en beslutning. Ved utsettelse er det fare for at prosjektet blir vesentlig dyrere, slik at det ikke vil være mulig å oppnå forretningsmessig avkastning. I verste fall kan prosjektet bli terminert som følge av at en av ...
	Vi har nå mulighet til å få på plass kommunikasjon i nordområdene på en måte som er rimeligere enn alternative løsninger. Regjeringen har derfor gjort en helhetlig vurdering av forretningscasen og veid risikoen knyttet til de gjenværende usi...
	Presidenten: Presidenten vil nå, i henhold til Stortingets forretningsorden § 45 andre ledd, foreslå at det åpnes for en kort kommentarrunde, begrenset til ett innlegg på inntil 5 minutter fra hver partigruppe og ett avsluttende innlegg fra statsr
	– Det anses vedtatt.
	Geir Pollestad (Sp) [15:29:57]: Eg takkar statsråden for utgreiinga. Dette innlegget vert halde på vegner av Arbeidarpartiet, Høgre, Framstegspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti. 
	Saka om Space Norway vart behandla i Stortinget i juni 2018. Forslaga i proposisjonen vart samrøystes vedtekne. I etterkant av dette vart det ein ny debatt om saka som følgje av eit representantforslag frå representantane Lysbakken og Moxnes. Fors...
	Saka i dag gjeld om dei føresetnadene og kriteria som Stortinget har sett for gjennomføringa av prosjektet, er oppfylte. I den samanhengen viser eg til utgreiinga som næringsministeren nettopp gav. Det er ingen innvendingar mot den. Dei endelege a...
	Bjørnar Moxnes (R) [15:31:29]: Den 4. juni i fjor stemte Stortinget for å gi et betinget tilsagn på litt over 1 mrd. kr til Space Norway for å sikre satellittbasert bredbånd i nordområdene. Det stemte Rødt selvsagt for. Men så, to dager senere, 
	I dokumentene fra regjeringen om saken er det nevnt i en bisetning i proposisjonen at det åpnes for alliert bruk av satellittene, men det står ingenting om noen som helst befatning med USAs atomvåpenprogram. Det er litt oppsiktsvekkende og litt sv...
	Konsekvensene av dette kan bli alvorlige. Amerikanske militære sier at hensikten med å få andre land til å bære kommunikasjonsutstyr for USAs atomvåpenprogram på deres satellitter er å skyve risikoen for motangrep over på disse landene. Ifø...
	Dette var bakgrunnen for forslaget som Rødt fremmet sammen med SV i fjor, om å stanse prosjektet inntil regjeringen hadde redegjort for den militære bruken av satellittene, og at de ikke skulle kunne brukes av andre lands atomvåpensystemer. Forsl...
	Vårt standpunkt står fast. Vi er imot det som er et sikkerhetspolitisk eksperiment, som består i å knytte Norge til USAs atomkrigsprogram, og vi ber om at vi får opplyst saken tilstrekkelig av regjeringen her i stortingssalen.
	Jeg vil derfor runde av med et spørsmål til statsråden, og jeg vil gjerne ha et tydelig og klart svar, ettersom statsråden ikke nevnte USAs atomvåpenprogram i sin redegjørelse: 
	Kan vi få en garanti for at satellittene ikke skal kunne brukes av USAs atomvåpenprogram?
	Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [15:35:21]: Først: Isolert sett synest eg det er ryddig av regjeringa å kome til Stortinget, og ettersom formuleringa i vedtaket var såpass tydeleg, er det på sin plass å kome hit når det er usikkerheit rundt prosjektet
	På den andre sida er det heller inga overrasking at ein ikkje klarer å få den økonomien i dette prosjektet som ein hadde tenkt seg. Vi må hugse historikken her – her var det i utgangspunktet ei konsekvensutgreiing frå Kongsberg som blei send ...
	Men det som var eksepsjonelt i denne saka, var at ein gjekk vidare med prosjektet sjølv om utgreiinga viste at det ikkje var god nok økonomi og samfunnsrelevans i det. Så da gjekk ein tilbake til den opphavlege utgreiinga til Kongsberg og gjekk vi...
	Utgreiarane fekk ikkje vite om det, og da vi behandla dette i Stortinget, var det berre ei delsetning – det var ikkje eingong ei eiga setning, det var berre ein del av ei setning – der det kom fram at det kunne vere aktuelt med noko militært i d...
	Det fekk ikkje utgreiarane vite noko om, og Stortinget blei halde heilt unna denne informasjonen. Kongressen i USA visste alt om dette, kongressen i USA visste til og med kva avtalar ein hadde med Noreg lenge før dette kom til Noreg. Statsråd Bakke...
	Dette har vore litt av ein prosess å følgje med på – det har ikkje vore Stortinget på sitt beste. Men eg vil også seie at når statsråd Røe Isaksen kjem og informerer om sin del av dette prosjektet, meiner eg det er bra – det er bra at sli...
	I Danmark informerer forsvarsdepartementet sitt eige folkevalde nivå langt meir enn det det norske Forsvarsdepartementet gjer i Noreg. Her er det om å gjere å halde mest mogleg unna Stortinget. Det trur eg, i fleire saker som er på veg no, kjem t...
	Statsråd Frank Bakke-Jensen [15:40:37]: Den siste harangen fra representanten Fylkesnes var faktisk så meningsløs at det nærmer seg uverdig den rollen han har i dette embetet. 
	Forsvarsdepartementet er som kunde i dette prosjektet opptatt av at vi skal klare å skaffe en kommunikasjonskapasitet til Forsvaret. Det eneste som har vært avslørt med tanke på den saken som ble lagt fram for Stortinget, er at når Forsvarsdepar...
	Så har det vært forsøkt tilslørt med folkerettslige spørsmål. Ingen satellitter har noe særlig vern i folkeretten. Problemene med jamming av GPS på Finnmarkskysten er faktisk et glitrende eksempel på at hvis noen vil forstyrre den typen komm...
	Statsråd Torbjørn Røe Isaksen [15:42:25]: Redegjørelsen i dag dreier seg om den forretningsmessige siden ved dette. Det er økonomi i det vi legger frem i dag, men grunnen til at jeg har bedt om å få redegjøre for Stortinget på kort varsel, er a
	Presidenten: Debatten om redegjørelsen er dermed avsluttet.
	Presidenten vil foreslå at næringsministerens redegjørelse om Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.
	Etter at det var ringt til votering, uttalte

	presidenten: Før vi går til votering, vil statsråd Torbjørn Røe Isaksen overbringe 9 kgl. proposisjoner.
	Statsråd Torbjørn Røe Isaksen overbrakte 9 kgl. proposisjoner (se under Referat).
	Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 50 forslag. Det er
	– forslag nr. 1, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt
	– forslag nr. 2, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt
	– forslagene nr. 3–6, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt
	– forslag nr. 7, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt
	– forslagene nr. 8–12, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt
	– forslagene nr. 13 og 14, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet
	– forslagene nr. 15–18, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt
	– forslagene nr. 19–22, fra Solveig Skaugvoll Foss på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt
	– forslagene nr. 23–26, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne av Senterpartiet
	– forslag nr. 27, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Miljøpartiet De Grønne og Rødt
	– forslag nr. 28, fra Solveig Skaugvoll Foss på vegne av Sosialistisk Venstreparti
	– forslag nr. 29, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt
	– forslagene nr. 30–34, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne av Senterpartiet
	– forslag nr. 35, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt
	– forslagene nr. 36–44, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt
	– forslagene nr. 45–49, fra Rigmor Aasrud på vegne av Arbeiderpartiet
	– forslag nr. 50, fra Une Bastholm på vegne av Miljøpartiet De Grønne

	Det voteres over forslag nr. 50, fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen å flagge med regnbueflagget på statens bygninger der det er mulig i forbindelse med Pride-festivalen, og Stortinget vil selv gjøre det samme.»

	Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 91 mot 12 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.54.03)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 49, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene av å likebehandle personer som er innlagt i psykiatriske sykehusavdelinger med personer som er innlagt i somatiske sykehusavdelinger, slik at begge pasientgrupper fritas for reduksjon i sine ytelser ...

	Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 49 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.54.24)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 48, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av reguleringsprinsippene for løpende pensjoner slik at pensjonister ved reguleringen av pensjon ikke taper kjøpekraft i år der lønnsmottakerne har positiv kjøpekraftsutvikling, og legge fr...

	Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 65 mot 38 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.54.42)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 47, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen sørge for at øremerkingen av 3 mill. kroner til Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU) videreføres i budsjettet for 2019.»

	Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 48 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.55.01)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 46, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen innføre forsøk med aktivitetsrett for alle sosialhjelpsmottakere hvor det også tilbys kvalitativt godt innhold som ruster den enkelte for arbeidslivet, og etablere en statlig støtteordning for slike forsøk i utvalgte...

	Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 47 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.55.19)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 45, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som klargjør arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet»

	Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 54 mot 49 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.55.37)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 44, fra Rødt. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen sette i gang en uavhengig granskning av Politiets utlendingsenhets bruk av tvangsmidler i lys av tvangsretur av familier og mindreårige til Afghanistan.»

	Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Rødt ble med 93 mot 9 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.55.55)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 43, fra Rødt. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen sikre at Andøya flystasjon bevares som base for det norske forsvarets maritime overvåking, i lys av at ny informasjon tyder på at valget av Evenes som base for maritim overvåking ble fattet på sviktende grunnlag elle...

	Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Rødt ble med 83 mot 20 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.56.12)
	Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 40–42, fra Rødt.
	Forslag nr. 40 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen omdisponere den økte bevilgningen til det kapasitetsøkende motorveiprosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta, som vil øke en allerede høy bompengebelastning ytterligere, til kollektive utbyggingsprosjekter og jernbanepro...

	Forslag nr. 41 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen sikre at olje og gass funnet via letebrønnen Snadd Outer Outer/Black Vulture sørvest for Nornefeltet ved Helgelandskysten ikke utvinnes.»

	Forslag nr. 42 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen stanse utbyggingen av vindkraftparker i uberørt natur på land i Norge.»

	Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.
	Forslagene fra Rødt ble med 93 mot 9 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.56.31)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 39, fra Rødt. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen sikre luftambulanseberedskapen med nødvendige tiltak på kort og lang sikt, og sørge for at kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian Air Ambulance AB annulleres hvis ny operatør ikke er i sta...

	Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Rødt ble med 55 mot 47 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.56.51)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 38, fra Rødt. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen trekke tilbake sin vurdering av at konsesjonsbehandlingen for NorthConnect skal utsettes, og avslå konsesjonssøknaden.»

	Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Rødt ble med 84 mot 19 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.57.07)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 37, fra Rødt. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen om å sikre at Ullevål-team, som er et tilbud til gravide og fødende med komplekse problemstillinger, som psykiske helsevansker, rus og/eller en vanskelig livssituasjon, ikke mister en av to jordmorstillinger, og at sva...

	Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Rødt ble med 82 mot 20 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.57.25)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 36, fra Rødt. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen sikre bemanningen på fødeavdelingene og andre nødvendige tilbud for fødende kvinner i sommermånedene, med hensyn til at antallet fødsler ofte er høyere om sommeren enn ellers i året.»

	Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Rødt ble med 54 mot 49 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.57.43)
	Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 33 og 34, fra Senterpartiet.
	Forslag nr. 33 lyder:
	«Stortinget ber regjeringa i samband med sak om regulering av pensjonar hausten 2019 føreslå endring av reguleringsprinsippa frå og med 2020 til faktisk gjennomsnitt av løns- og prisutvikling.»

	Forslag nr. 34 lyder:
	«Stortinget ber regjeringa føreslå endring av AAP-ordninga slik at forlenging ut over tre år vert innvilga når den medisinske situasjonen for søkaren er uavklart. Vidare skal forlenging kunne innvilgast for ungdom under 25 år som har behov for...

	Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.
	Forslagene fra Senterpartiet ble med 54 mot 49 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.58.02)
	Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 31 og 32, fra Senterpartiet.
	Forslag nr. 31 lyder:
	«Stortinget ber regjeringa syte for at alle eventuelle kostnadsreduksjonar i prosjektet E39 Klett– Bårdshaug kjem bilistane til gode gjennom reduserte bompengar.»

	Forslag nr. 32 lyder:
	«Stortinget ber regjeringa gå gjennom prosjektet E18 Vestkorridoren med sikte på monalege kostnadsreduksjonar og reduserte bompengar for bilistane.»

	Rødt har varslet støtte til forslagene.
	Forslagene fra Senterpartiet ble med 90 mot 13 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.58.19)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 30, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringa syte for at alle eventuelle kostnadsreduksjonar i prosjektet rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet kjem bilistene til gode gjennom reduserte bompengar.»

	Arbeiderpartiet og Rødt har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Senterpartiet ble med 62 mot 41 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.58.35)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 29, fra Rødt. Forslaget lyder:
	«I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer: 
	Kap.
	Post
	Formål
	Kroner
	21
	Statsrådet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	7 000 000
	fra kr 190 200 000 til kr 197 200 000
	61
	Høyesterett
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 600 000
	fra kr 112 195 000 til kr 113 795 000
	116
	Internasjonale organisasjoner
	70
	Pliktige bidrag, reduseres med
	40 000 000
	fra kr 1 605 201 000 til kr 1 565 201 000
	117
	EØS-finansieringsordningene
	77
	EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, reduseres med
	250 000 000
	fra kr 1 559 000 000 til kr 1 309 000 000
	78
	Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, reduseres med
	380 000 000
	fra kr 1 218 000 000 til kr 838 000 000
	118
	Utenrikspolitiske satsinger
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73, økes med
	2 000 000
	fra kr 85 532 000 til kr 87 532 000
	74
	Forskning, dialog og menneskerettigheter mv., reduseres med
	2 000 000
	fra kr 45 583 000 til kr 43 583 000
	140
	Utenriksdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	10 294 000
	fra kr 1 573 979 000 til kr 1 563 685 000
	144
	Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)
	70
	Utvekslingsordninger, kan overføres, reduseres med
	57 000 000
	fra kr 142 000 000 til kr 85 000 000
	151
	Fred, sikkerhet og globalt samarbeid
	71
	Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres, reduseres med
	532 000
	fra kr 282 700 000 til kr 282 168 000
	73
	FN og globale utfordringer, kan overføres, reduseres med
	8 800 000
	fra kr 292 300 000 til kr 283 500 000
	152
	Menneskerettigheter
	70
	Menneskerettigheter, kan overføres, økes med
	1 000 000
	fra kr 535 157 000 til kr 536 157 000
	159
	Regionbevilgninger
	71
	Europa og Sentral-Asia, kan overføres, reduseres med
	4 031 000
	fra kr 675 674 000 til kr 671 643 000
	72
	Afghanistan, kan overføres, reduseres med
	24 000 000
	fra kr 574 500 000 til kr 550 500 000
	75
	Afrika, kan overføres, reduseres med
	20 000 000
	fra kr 1 015 584 000 til kr 995 584 000
	77
	Latin-Amerika, kan overføres, reduseres med
	3 500 000
	fra kr 130 350 000 til kr 126 850 000
	161
	Utdanning, forskning og faglig samarbeid
	70
	Utdanning, kan overføres, reduseres med
	40 960 000
	fra kr 2 764 456 000 til kr 2 723 496 000
	72
	Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres, økes med
	2 000 000
	fra kr 861 714 000 til kr 863 714 000
	162
	Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
	70
	Næringsutvikling og handel, kan overføres, reduseres med
	75 000 000
	fra kr 621 700 000 til kr 546 700 000
	71
	Matsikkerhet og landbruk, kan overføres, reduseres med
	11 000 000
	fra kr 1 091 966 000 til kr 1 080 966 000
	75
	NORFUND – tapsavsetting, økes med
	75 000 000
	fra kr 468 750 000 til kr 543 750 000
	163
	Klima, miljø og hav
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
	22 750 000
	fra kr 37 900 000 til kr 60 650 000
	164
	Likestilling
	70
	Likestilling, kan overføres, økes med
	44 000 000
	fra kr 372 219 000 til kr 416 219 000
	171
	FNs utviklingsarbeid
	72
	Andre tilskudd (FN), kan overføres, reduseres med
	500 000
	fra kr 196 700 000 til kr 196 200 000
	179
	Flyktningtiltak i Norge
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	112 267 000
	fra kr 550 062 000 til kr 662 329 000
	200
	Kunnskapsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	889 000
	fra kr 382 440 000 til kr 383 329 000
	201
	Analyse og kunnskapsgrunnlag
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	1 185 000
	fra kr 40 671 000 til kr 41 856 000
	220
	Utdanningsdirektoratet
	70
	Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med
	20 000 000
	fra kr 68 705 000 til kr 88 705 000
	225
	Tiltak i grunnopplæringen
	64
	Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, økes med
	17 201 000
	fra kr 52 991 000 til kr 70 192 000
	68
	Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, økes med
	3 828 000
	fra kr 294 663 000 til kr 298 491 000
	74
	Prosjekttilskudd, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 10 195 000 til kr 9 195 000
	226
	Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	25 000 000
	fra kr 1 177 918 000 til kr 1 202 918 000
	71
	Tilskudd til vitensentre, økes med
	6 700 000
	fra kr 67 075 000 til kr 73 775 000
	228
	Tilskudd til frittstående skoler mv.
	77
	Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, økes med
	3 000 000
	fra kr 24 615 000 til kr 27 615 000
	230
	Statlig spesialpedagogisk støttesystem
	1
	Driftsutgifter, økes med
	3 000 000
	fra kr 714 323 000 til kr 717 323 000
	231
	Barnehager
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, reduseres med
	3 185 000
	fra kr 457 516 000 til kr 454 331 000
	241
	Felles tiltak for fagskolesektoren
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	12 568 000
	fra kr 17 031 000 til kr 29 599 000
	70
	Andre overføringer, kan nyttes under post 21, reduseres med
	12 568 000
	fra kr 12 568 000 til kr 0
	251
	22. juli-senteret
	1
	(Ny) Driftsutgifter, bevilges med
	700 000
	252
	EUs utdannings- og ungdomsprogram
	70
	Tilskudd, reduseres med
	13 757 000
	fra kr 656 136 000 til kr 642 379 000
	253
	Folkehøyskoler
	70
	Tilskudd til folkehøyskoler, økes med
	5 000 000
	fra kr 898 926 000 til kr 903 926 000
	256
	Kompetanse Norge
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	500 000
	fra kr 64 258 000 til kr 63 758 000
	258
	Tiltak for livslang læring
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, økes med
	6 880 000
	fra kr 214 844 000 til kr 221 724 000
	260
	Universiteter og høyskoler
	50
	Statlige universiteter og høyskoler, reduseres med
	627 000
	fra kr 35 632 559 000 til kr 35 631 932 000
	70
	Private høyskoler, økes med
	9 000 000
	fra kr 1 578 967 000 til kr 1 587 967 000
	270
	Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
	75
	Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, reduseres med
	298 466 000
	fra kr 662 779 000 til kr 364 313 000
	280
	Felles enheter
	50
	Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, økes med
	20 500 000
	fra kr 450 293 000 til kr 470 793 000
	51
	UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, økes med
	19 900 000
	fra kr 157 654 000 til kr 177 554 000
	281
	Felles tiltak for universiteter og høyskoler
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, økes med
	15 000 000
	fra kr 195 742 000 til kr 210 742 000
	285
	Norges forskningsråd
	55
	Virksomhetskostnader, reduseres med
	21 500 000
	fra kr 792 543 000 til kr 771 043 000
	287
	Forskningsinstitutter og andre tiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, reduseres med
	400 000
	fra kr 6 845 000 til kr 6 445 000
	288
	Internasjonale samarbeidstiltak
	72
	Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med
	13 551 000
	fra kr 286 405 000 til kr 299 956 000
	73
	EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, økes med
	134 082 000
	fra kr 2 240 253 000 til kr 2 374 335 000
	75
	UNESCO-kontingent, reduseres med
	2 146 000
	fra kr 22 793 000 til kr 20 647 000
	290
	Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 861 000
	fra kr 264 480 000 til kr 267 341 000
	291
	Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	7 600 000
	fra kr 53 815 000 til kr 61 415 000
	60
	Integreringstilskudd, kan overføres, økes med
	85 600 000
	fra kr 8 983 088 000 til kr 9 068 688 000
	61
	Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, økes med
	2 400 000
	fra kr 2 283 887 000 til kr 2 286 287 000
	62
	Kommunale innvandrertiltak, reduseres med
	8 630 000
	fra kr 269 652 000 til kr 261 022 000
	71
	Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, reduseres med
	1 300 000
	fra kr 134 953 000 til kr 133 653 000
	73
	Tilskudd, økes med
	400 000
	fra kr 14 641 000 til kr 15 041 000
	292
	Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
	60
	Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med
	18 700 000
	fra kr 1 425 376 000 til kr 1 444 076 000
	300
	Kulturdepartementet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 330 000
	fra kr 170 252 000 til kr 171 582 000
	315
	Frivillighetsformål
	21
	Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres,  økes med
	5 000 000
	fra kr 6 130 000 til kr 11 130 000
	82
	Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg,  økes med
	105 000 000
	fra kr 189 400 000 til kr 294 400 000
	325
	Allmenne kulturformål
	21
	Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 28 920 000 til kr 27 920 000
	326
	Språk-, litteratur- og bibliotekformål
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	100 000
	fra kr 641 287 000 til kr 641 187 000
	73
	Språkorganisasjoner, økes med
	100 000
	fra kr 26 790 000 til kr 26 890 000
	328
	Museum og visuell kunst
	70
	Det nasjonale museumsnettverket, økes med
	15 000 000
	fra kr 1 747 630 000 til kr 1 762 630 000
	334
	Filmformål m.m.
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 550 000
	fra kr 112 055 000 til kr 113 605 000
	50
	Filmfondet, reduseres med
	1 550 000
	fra kr 520 160 000 til kr 518 610 000
	352
	Nedsatt funksjonsevne
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, reduseres med
	330 000
	fra kr 15 060 000 til kr 14 730 000
	400
	Justis- og beredskapsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	400 000
	fra kr 468 178 000 til kr 467 778 000
	23
	Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres, økes med
	1 000 000
	fra kr 30 280 000 til kr 31 280 000
	70
	Overføringer til private, økes med
	1 300 000
	fra kr 10 206 000 til kr 11 506 000
	410
	Domstolene
	1
	Driftsutgifter, økes med
	29 600 000
	fra kr 2 540 629 000 til kr 2 570 229 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	10 000 000
	fra kr 71 935 000 til kr 81 935 000
	22
	Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres, reduseres med
	3 862 000
	fra kr 6 735 000 til kr 2 873 000
	430
	Kriminalomsorgen
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	1 011 000
	fra kr 4 559 896 000 til kr 4 558 885 000
	440
	Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	146 663 000
	fra kr 18 016 648 000 til kr 18 163 311 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, reduseres med
	25 920 000
	fra kr 139 507 000 til kr 113 587 000
	22
	Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, økes med
	2 811 000
	fra kr 9 189 000 til kr 12 000 000
	25
	Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning, reduseres med
	25 418 000
	fra kr 128 533 000 til kr 103 115 000
	444
	Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
	1
	Driftsutgifter, økes med
	172 000 000
	fra kr 890 983 000 til kr 1 062 983 000
	445
	Den høyere påtalemyndighet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 250 000
	fra kr 262 057 000 til kr 263 307 000
	451
	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, økes med
	11 517 000
	fra kr 760 355 000 til kr 771 872 000
	453
	Sivil klareringsmyndighet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 400 000
	fra kr 31 927 000 til kr 33 327 000
	454
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	45 000 000
	fra kr 690 652 000 til kr 735 652 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med
	456 769 000
	fra kr 3 094 510 000 til kr 2 637 741 000
	455
	Redningstjenesten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 100 000
	fra kr 109 258 000 til kr 110 358 000
	456
	Nød- og beredskapskommunikasjon
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451 post 1, økes med
	15 600 000
	fra kr 128 755 000 til kr 144 355 000
	21
	Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, reduseres med
	18 500 000
	fra kr 366 017 000 til kr 347 517 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	103 000 000
	fra kr 35 176 000 til kr 138 176 000
	460
	Spesialenheten for politisaker
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 400 000
	fra kr 47 451 000 til kr 48 851 000
	466
	Særskilte straffesaksutgifter m.m.
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	97 736 000
	fra kr 1 183 838 000 til kr 1 086 102 000
	467
	Norsk Lovtidend
	1
	Driftsutgifter, økes med
	639 000
	fra kr 4 340 000 til kr 4 979 000
	469
	Vergemålsordningen
	1
	Driftsutgifter, økes med
	10 200 000
	fra kr 252 675 000 til kr 262 875 000
	471
	Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
	73
	Stortingets rettferdsvederlagsordning, reduseres med
	3 000 000
	fra kr 25 713 000 til kr 22 713 000
	473
	Statens sivilrettsforvaltning
	70
	Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, økes med
	50 000 000
	fra kr 300 000 000 til kr 350 000 000
	475
	Bobehandling
	1
	Driftsutgifter, økes med
	23 415 000
	fra kr 104 851 000 til kr 128 266 000
	480
	Svalbardbudsjettet
	50
	Tilskudd, økes med
	6 000 000
	fra kr 360 484 000 til kr 366 484 000
	490
	Utlendingsdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	12 500 000
	fra kr 1 034 196 000 til kr 1 021 696 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, asylmottak, økes med
	184 713 000
	fra kr 520 513 000 til kr 705 226 000
	22
	Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, reduseres med
	1 296 000
	fra kr 14 896 000 til kr 13 600 000
	60
	Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, økes med
	45 372 000
	fra kr 138 354 000 til kr 183 726 000
	70
	Stønader til beboere i asylmottak, økes med
	27 681 000
	fra kr 75 378 000 til kr 103 059 000
	72
	Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, reduseres med
	9 115 000
	fra kr 72 069 000 til kr 62 954 000
	73
	Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60, økes med
	9 149 000
	fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000
	75
	Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, økes med
	9 141 000
	fra kr 11 337 000 til kr 20 478 000
	491
	Utlendingsnemnda
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, reduseres med
	7 000 000
	fra kr 293 582 000 til kr 286 582 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1, økes med
	4 000 000
	fra kr 6 370 000 til kr 10 370 000
	500
	Kommunal- og moderniseringsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	930 000
	fra kr 408 001 000 til kr 407 071 000
	23
	Husleie for fellesareal m.m., reduseres med
	2 800 000
	fra kr 24 664 000 til kr 21 864 000
	510
	Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
	23
	22. juli-senteret, reduseres med
	700 000
	fra kr 12 260 000 til kr 11 560 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	2 800 000
	fra kr 49 869 000 til kr 52 669 000
	530
	Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
	33
	Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, økes med
	330 000 000
	fra kr 1 780 400 000 til kr 2 110 400 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	62 000 000
	fra kr 563 000 000 til kr 625 000 000
	533
	Eiendommer utenfor husleieordningen
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 450 000
	fra kr 20 686 000 til kr 22 136 000
	540
	Direktoratet for forvaltning og IKT
	1
	Driftsutgifter, økes med
	930 000
	fra kr 291 044 000 til kr 291 974 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	500 000
	fra kr 24 436 000 til kr 24 936 000
	541
	IT-politikk
	22
	Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, kan overføres, kan nyttes under post 70, reduseres med
	500 000
	fra kr 21 029 000 til kr 20 529 000
	543
	Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	9 900 000
	fra kr 224 600 000 til kr 214 700 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	6 000 000
	fra kr 16 400 000 til kr 22 400 000
	71
	Bredbåndsutbygging, kan overføres, økes med
	50 000 000
	fra kr 199 750 000 til kr 249 750 000
	560
	Samiske formål
	50
	Samisk språk, kultur og samfunnsliv, økes med
	13 000 000
	fra kr 497 069 000 til kr 510 069 000
	571
	Rammetilskudd til kommuner
	60
	Innbyggertilskudd, økes med
	403 190 000
	fra kr 131 519 299 000 til kr 131 922 489 000
	572
	Rammetilskudd til fylkeskommuner
	60
	Innbyggertilskudd, økes med
	56 000 000
	fra kr 33 563 319 000 til kr 33 619 319 000
	581
	Bolig- og bomiljøtiltak
	70
	Bostøtte, overslagsbevilgning, reduseres med
	22 800 000
	fra kr 3 102 591 000 til kr 3 079 791 000
	75
	Etablering og tilpasning av bolig, økes med
	117 500 000
	fra kr 481 574 000 til kr 599 074 000
	76
	Utleieboliger, kan overføres, reduseres med
	252 162 000
	fra kr 710 464 000 til kr 458 302 000
	595
	Statens kartverk
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45, reduseres med
	100 000 000
	fra kr 899 021 000 til kr 799 021 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 45, økes med
	140 500 000
	fra kr 217 920 000 til kr 358 420 000
	601
	Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
	70
	Tilskudd, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 36 730 000 til kr 31 730 000
	605
	Arbeids- og velferdsetaten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	35 140 000
	fra kr 11 681 785 000 til kr 11 716 925 000
	611
	Pensjoner av statskassen
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 17 500 000 til kr 16 000 000
	612
	Tilskudd til Statens pensjonskasse
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med
	717 000 000
	fra kr 4 253 000 000 til kr 4 970 000 000
	22
	Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, økes med
	200 000 000
	fra kr -1 849 000 000 til kr -1 649 000 000
	70
	For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, økes med
	15 000 000
	fra kr 161 000 000 til kr 176 000 000
	613
	Arbeidsgiveravgift til folketrygden
	70
	For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 24 000 000 til kr 23 000 000
	614
	Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 000 000
	fra kr 27 000 000 til kr 32 000 000
	90
	Utlån, overslagsbevilgning, økes med
	4 200 000 000
	fra kr 5 900 000 000 til kr 10 100 000 000
	634
	Arbeidsmarkedstiltak
	76
	Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 7 110 545 000 til kr 7 095 545 000
	77
	Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, økes med
	15 000 000
	fra kr 1 503 905 000 til kr 1 518 905 000
	660
	Krigspensjon
	70
	Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 59 000 000 til kr 58 000 000
	71
	Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, økes med
	1 000 000
	fra kr 159 000 000 til kr 160 000 000
	664
	Pensjonstrygden for sjømenn
	70
	Tilskudd, økes med
	2 000 000
	fra kr 37 000 000 til kr 39 000 000
	666
	Avtalefestet pensjon (AFP)
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 2 490 000 000 til kr 2 480 000 000
	667
	Supplerende stønad til personer over 67 år
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 345 000 000 til kr 330 000 000
	700
	Helse- og omsorgsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, 
	4 900 000
	fra kr 240 961 000 til kr 236 061 000
	701
	E-helse, helseregistre mv.
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	12 400 000
	fra kr 468 181 000 til kr 480 581 000
	704
	Helsearkivet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	3 000 000
	fra kr 46 000 000 til kr 49 000 000
	709
	Pasient- og brukerombud
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 000 000
	fra kr 74 021 000 til kr 72 021 000
	710
	Vaksiner mv.
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	12 200 000
	fra kr 336 375 000 til kr 348 575 000
	714
	Folkehelse
	60
	Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, reduseres med
	2 600 000
	fra kr 93 013 000 til kr 90 413 000
	732
	Regionale helseforetak
	70
	Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, reduseres med
	30 000 000
	fra kr 874 059 000 til kr 844 059 000
	72
	Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, økes med
	647 000 000
	fra kr 53 571 938 000 til kr 54 218 938 000
	73
	Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, økes med
	227 000 000
	fra kr 18 781 421 000 til kr 19 008 421 000
	74
	Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, økes med
	172 000 000
	fra kr 14 270 445 000 til kr 14 442 445 000
	75
	Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, økes med
	154 000 000
	fra kr 12 726 632 000 til kr 12 880 632 000
	76
	Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, økes med
	2 500 000
	fra kr 37 843 728 000 til kr 37 846 228 000
	77
	Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, reduseres med
	111 500 000
	fra kr 3 119 112 000 til kr 3 007 612 000
	86
	Driftskreditter, reduseres med
	1 200 000 000
	fra kr 3 359 000 000 til kr 2 159 000 000
	740
	Helsedirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 500 000
	fra kr 1 212 918 000 til kr 1 218 418 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	5 000 000
	fra kr 30 421 000 til kr 35 421 000
	744
	Direktoratet for e-helse
	1
	Driftsutgifter, økes med
	23 000 000
	fra kr 213 594 000 til kr 236 594 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 150 992 000 til kr 170 992 000
	745
	Folkehelseinstituttet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	600 000
	fra kr 1 044 831 000 til kr 1 045 431 000
	746
	Statens legemiddelverk
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 083 000
	fra kr 288 252 000 til kr 293 335 000
	747
	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 250 000
	fra kr 94 236 000 til kr 99 486 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	3 200 000
	fra kr 18 432 000 til kr 15 232 000
	748
	Statens helsetilsyn
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	5 500 000
	fra kr 159 164 000 til kr 153 664 000
	761
	Omsorgstjeneste
	61
	Vertskommuner, økes med
	24 000 000
	fra kr 934 778 000 til kr 958 778 000
	62
	Dagaktivitetstilbud, kan overføres, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 347 998 000 til kr 332 998 000
	63
	Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69, økes med
	39 825 000
	fra kr 4 213 357 000 til kr 4 253 182 000
	65
	Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, reduseres med
	136 790 000
	fra kr 1 482 840 000 til kr 1 346 050 000
	69
	Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres, økes med
	39 200 000
	fra kr 65 400 000 til kr 104 600 000
	73
	Særlige omsorgsbehov, økes med
	30 000 000
	fra kr 24 375 000 til kr 54 375 000
	762
	Primærhelsetjeneste
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, reduseres med
	6 400 000
	fra kr 121 688 000 til kr 115 288 000
	61
	Fengselshelsetjeneste, økes med
	283 000
	fra kr 178 866 000 til kr 179 149 000
	765
	Psykisk helse og rusarbeid
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, økes med
	10 600 000
	fra kr 108 523 000 til kr 119 123 000
	75
	Vold og traumatisk stress, kan overføres, reduseres med
	3 600 000
	fra kr 220 039 000 til kr 216 439 000
	844
	Kontantstøtte
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	190 890 000
	fra kr 1 800 890 000 til kr 1 610 000 000
	845
	Barnetrygd
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	82 000 000
	fra kr 15 872 000 000 til kr 15 790 000 000
	846
	Familie- og oppveksttiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 og post 71, økes med
	5 400 000
	fra kr 12 650 000 til kr 18 050 000
	50
	Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21, reduseres med
	500 000
	fra kr 3 218 000 til kr 2 718 000
	61
	Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, økes med
	10 500 000
	fra kr 311 985 000 til kr 322 485 000
	854
	Tiltak i barne- og ungdomsvernet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, økes med
	14 900 000
	fra kr 72 371 000 til kr 87 271 000
	50
	Forskning og utvikling, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 17 631 000 til kr 16 131 000
	71
	Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med
	4 100 000
	fra kr 36 058 000 til kr 40 158 000
	855
	Statlig forvaltning av barnevernet
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, økes med
	260 000 000
	fra kr 3 841 242 000 til kr 4 101 242 000
	22
	Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, økes med
	54 000 000
	fra kr 2 623 089 000 til kr 2 677 089 000
	60
	Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1, reduseres med
	64 000 000
	fra kr 426 801 000 til kr 362 801 000
	856
	Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 156 429 000 til kr 141 429 000
	865
	Forbrukerpolitiske tiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50, reduseres med
	180 000
	fra kr 2 244 000 til kr 2 064 000
	70
	Tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med
	280 000
	fra kr 1 453 000 til kr 1 733 000
	882
	Kirkebygg og gravplasser
	61
	(Ny) Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres, bevilges med
	20 000 000
	900
	Nærings- og fiskeridepartementet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	6 000 000
	fra kr 61 927 000 til kr 55 927 000
	22
	Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 929, post 51, økes med
	27 900 000
	fra kr 70 000 000 til kr 97 900 000
	75
	Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 8 045 000 til kr 6 545 000
	904
	Brønnøysundregistrene
	1
	Driftsutgifter, økes med
	20 000 000
	fra kr 328 430 000 til kr 348 430 000
	909
	Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
	73
	Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, økes med
	36 700 000
	fra kr 1 785 000 000 til kr 1 821 700 000
	911
	Konkurransetilsynet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	6 500 000
	fra kr 110 450 000 til kr 116 950 000
	912
	Klagenemndssekretariatet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 194 000
	fra kr 19 550 000 til kr 20 744 000
	22
	Konkurranseklagenemnda, økes med
	5 800 000
	fra kr 2 457 000 til kr 8 257 000
	917
	Fiskeridirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 750 000
	fra kr 404 350 000 til kr 410 100 000
	22
	Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med
	19 765 000
	fra kr 70 966 000 til kr 90 731 000
	919
	Diverse fiskeriformål
	60
	Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, økes med
	25 146 000
	fra kr 519 000 000 til kr 544 146 000
	76
	Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, reduseres med
	7 000 000
	fra kr 15 000 000 til kr 8 000 000
	922
	Romvirksomhet
	70
	Kontingent i European Space Agency (ESA), økes med
	4 300 000
	fra kr 215 375 000 til kr 219 675 000
	71
	Internasjonal romvirksomhet, økes med
	6 700 000
	fra kr 465 250 000 til kr 471 950 000
	73
	EUs romprogrammer, reduseres med
	124 630 000
	fra kr 487 300 000 til kr 362 670 000
	923
	Havforskningsinstituttet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 644 800 000 til kr 640 800 000
	22
	Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 150 530 000 til kr 170 530 000
	924
	Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
	70
	Tilskudd, reduseres med
	9 930 000
	fra kr 16 000 000 til kr 6 070 000
	926
	Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy
	1
	Driftsutgifter, økes med
	4 000 000
	fra kr 184 450 000 til kr 188 450 000
	929
	Institutt for energiteknikk
	22
	Sikring av atomanlegg, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 40 000 000 til kr 60 000 000
	51
	Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes under kap. 900, post 22, økes med
	114 000 000
	fra kr 147 000 000 til kr 261 000 000
	935
	Patentstyret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	4 500 000
	fra kr 258 400 000 til kr 262 900 000
	950
	Forvaltning av statlig eierskap
	51
	(Ny) Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, bevilges med
	43 000 000
	52
	Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med
	35 000 000
	fra kr 140 000 000 til kr 175 000 000
	71
	(Ny) Tilskudd til avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevilges med
	20 000 000
	90
	Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med
	65 000 000
	fra kr 260 000 000 til kr 325 000 000
	1100
	Landbruks- og matdepartementet
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, reduseres med
	2 600 000
	fra kr 2 720 000 til kr 120 000
	49
	(Ny) Kjøp av fast eiendom, bevilges med
	2 600 000
	1112
	Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
	50
	Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, økes med
	30 000 000
	fra kr 97 976 000 til kr 127 976 000
	1142
	Landbruksdirektoratet
	77
	(Ny) Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres, bevilges med
	20 000 000
	1148
	Naturskade – erstatninger
	71
	Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning, økes med
	22 400 000
	fra kr 152 600 000 til kr 175 000 000
	1150
	Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
	71
	Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, økes med
	525 000 000
	fra kr 43 000 000 til kr 568 000 000
	1300
	Samferdselsdepartementet
	71
	Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv., økes med
	2 500 000
	fra kr 69 000 000 til kr 71 500 000
	1320
	Statens vegvesen
	1
	Driftsutgifter, økes med
	290 500 000
	fra kr 4 334 900 000 til kr 4 625 400 000
	22
	Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30, reduseres med
	356 500 000
	fra kr 6 631 800 000 til kr 6 275 300 000
	28
	Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, reduseres med
	110 000 000
	fra kr 2 179 500 000 til kr 2 069 500 000
	29
	OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30, reduseres med
	430 000 000
	fra kr 1 631 400 000 til kr 1 201 400 000
	30
	Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31, økes med
	570 000 000
	fra kr 12 555 200 000 til kr 13 125 200 000
	31
	Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30, reduseres med
	180 000 000
	fra kr 1 043 400 000 til kr 863 400 000
	73
	Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene,  økes med
	200 000 000
	fra kr 531 400 000 til kr 731 400 000
	1321
	Nye Veier AS
	70
	Tilskudd til Nye Veier AS, reduseres med
	40 000 000
	fra kr 5 431 900 000 til kr 5 391 900 000
	1330
	Særskilte transporttiltak
	63
	Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres, økes med
	190 000 000
	fra kr 1 532 000 000 til kr 1 722 000 000
	64
	Belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler, kan overføres, økes med
	150 000 000
	fra kr 771 000 000 til kr 921 000 000
	1352
	Jernbanedirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	109 700 000
	fra kr 468 500 000 til kr 358 800 000
	70
	Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, reduseres med
	5 200 000
	fra kr 4 195 100 000 til kr 4 189 900 000
	71
	Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74, økes med
	263 500 000
	fra kr 8 423 500 000 til kr 8 687 000 000
	72
	Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73, reduseres med
	471 000 000
	fra kr 2 153 000 000 til kr 1 682 000 000
	73
	Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74, økes med
	101 000 000
	fra kr 9 988 700 000 til kr 10 089 700 000
	75
	(Ny) Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane, bevilges med
	60 000 000
	1360
	Kystverket
	30
	Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, økes med
	38 000 000
	fra kr 378 500 000 til kr 416 500 000
	34
	Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, reduseres med
	25 200 000
	fra kr 25 200 000 til kr 0
	72
	Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres, reduseres med
	77 400 000
	fra kr 77 400 000 til kr 0
	1400
	Klima- og miljødepartementet
	71
	Internasjonale organisasjoner, økes med
	1 800 000
	fra kr 88 053 000 til kr 89 853 000
	1410
	Kunnskap om klima og miljø
	21
	Miljøovervåking, reduseres med
	2 500 000
	fra kr 277 297 000 til kr 274 797 000
	1412
	Meteorologiformål
	50
	Meteorologisk institutt, økes med
	12 900 000
	fra kr 313 882 000 til kr 326 782 000
	70
	Internasjonale samarbeidsprosjekt, reduseres med
	29 898 000
	fra kr 172 566 000 til kr 142 668 000
	1420
	Miljødirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 112 000
	fra kr 694 287 000 til kr 699 399 000
	61
	Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, reduseres med
	108 330 000
	fra kr 208 230 000 til kr 99 900 000
	63
	Returordning for kasserte fritidsbåter, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000
	75
	Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning, reduseres med
	85 992 000
	fra kr 640 992 000 til kr 555 000 000
	76
	Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, økes med
	26 536 000
	fra kr 137 464 000 til kr 164 000 000
	85
	Naturinformasjonssentre, kan overføres, økes med
	2 500 000
	fra kr 69 031 000 til kr 71 531 000
	1428
	Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi
	50
	Overføring til Klima- og energifondet, økes med
	50 000 000
	fra kr 3 164 450 000 til kr 3 214 450 000
	1429
	Riksantikvaren
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 067 000
	fra kr 148 540 000 til kr 146 473 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	3 000 000
	fra kr 37 719 000 til kr 40 719 000
	22
	Bevaringsoppgaver, kan overføres, reduseres med
	3 000 000
	fra kr 24 708 000 til kr 21 708 000
	1471
	Norsk Polarinstitutt
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 248 000
	fra kr 242 376 000 til kr 240 128 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	1 786 000
	fra kr 77 243 000 til kr 75 457 000
	1473
	Kings Bay AS
	70
	Tilskudd, økes med
	1 989 000
	fra kr 30 270 000 til kr 32 259 000
	1600
	Finansdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 390 800 000 til kr 385 800 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	6 330 000
	fra kr 90 900 000 til kr 84 570 000
	1605
	Direktoratet for økonomistyring
	1
	Driftsutgifter, økes med
	50 000 000
	fra kr 507 200 000 til kr 557 200 000
	1610
	Tolletaten
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	12 200 000
	fra kr 90 200 000 til kr 102 400 000
	1618
	Skatteetaten
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	6 283 000
	fra kr 6 062 100 000 til kr 6 055 817 000
	22
	Større IT-prosjekter, kan overføres, reduseres med
	58 000 000
	fra kr 472 800 000 til kr 414 800 000
	23
	Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, økes med
	3 800 000
	fra kr 88 100 000 til kr 91 900 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med
	7 000 000
	fra kr 115 000 000 til kr 108 000 000
	70
	Tilskudd, økes med
	1 500 000
	fra kr 3 500 000 til kr 5 000 000
	1620
	Statistisk sentralbyrå
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 400 000
	fra kr 593 300 000 til kr 595 700 000
	1632
	Kompensasjon for merverdiavgift
	61
	Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, økes med
	800 000 000
	fra kr 24 600 000 000 til kr 25 400 000 000
	1633
	Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med
	200 000 000
	fra kr 6 600 000 000 til kr 6 800 000 000
	1651
	Statsgjeld, avdrag og innløsning
	98
	Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, reduseres med
	12 414 000 000
	fra kr 76 515 000 000 til kr 64 101 000 000
	1700
	Forsvarsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	39 822 000
	fra kr 819 030 000 til kr 858 852 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning, reduseres med
	48 779 000
	fra kr 128 779 000 til kr 80 000 000
	71
	Overføringer til andre, kan overføres, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 66 346 000 til kr 62 346 000
	74
	(Ny) Overføring til aksjeselskap, kan overføres, bevilges med
	172 000 000
	1710
	Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
	47
	Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47, reduseres med
	100 000 000
	fra kr 2 546 032 000 til kr 2 446 032 000
	1720
	Felleskapasiteter i Forsvaret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	338 879 000
	fra kr 9 217 413 000 til kr 9 556 292 000
	1731
	Hæren
	1
	Driftsutgifter, økes med
	284 173 000
	fra kr 5 566 035 000 til kr 5 850 208 000
	1732
	Sjøforsvaret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	629 346 000
	fra kr 4 389 630 000 til kr 5 018 976 000
	1733
	Luftforsvaret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	222 975 000
	fra kr 5 292 845 000 til kr 5 515 820 000
	1734
	Heimevernet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	14 167 000
	fra kr 1 394 798 000 til kr 1 408 965 000
	1735
	Etterretningstjenesten
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	17 807 000
	fra kr 2 005 584 000 til kr 2 023 391 000
	1760
	Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, reduseres med
	61 434 000
	fra kr 1 629 765 000 til kr 1 568 331 000
	44
	Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, reduseres med
	26 200 000
	fra kr 83 185 000 til kr 56 985 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, økes med
	33 431 000
	fra kr 8 952 590 000 til kr 8 986 021 000
	48
	Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, reduseres med
	152 889 000
	fra kr 205 000 000 til kr 52 111 000
	1761
	Nye kampfly med baseløsning
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45, reduseres med
	100 000 000
	fra kr 7 009 512 000 til kr 6 909 512 000
	47
	Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47, økes med
	100 000 000
	fra kr 1 176 449 000 til kr 1 276 449 000
	1790
	Kystvakten
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	81 170 000
	fra kr 1 157 875 000 til kr 1 076 705 000
	1791
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	44 639 000
	fra kr 866 848 000 til kr 911 487 000
	1792
	Norske styrker i utlandet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 599 000
	fra kr 990 316 000 til kr 992 915 000
	1840
	CO2-håndtering
	72
	Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under post 70, økes med
	150 000 000
	fra kr 149 000 000 til kr 299 000 000
	2410
	Statens lånekasse for utdanning
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, økes med
	20 000 000
	fra kr 392 941 000 til kr 412 941 000
	50
	Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med
	68 167 000
	fra kr 7 170 151 000 til kr 7 238 318 000
	70
	Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med
	435 443 000
	fra kr 2 983 362 000 til kr 3 418 805 000
	71
	Andre stipend, overslagsbevilgning, reduseres med
	29 740 000
	fra kr 742 493 000 til kr 712 753 000
	72
	Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med
	25 510 000
	fra kr 1 255 776 000 til kr 1 281 286 000
	73
	Avskrivninger, overslagsbevilgning, økes med
	135 088 000
	fra kr 602 006 000 til kr 737 094 000
	74
	Tap på utlån, økes med
	1 300 000
	fra kr 386 200 000 til kr 387 500 000
	90
	Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, reduseres med
	6 479 000
	fra kr 28 594 604 000 til kr 28 588 125 000
	2412
	Husbanken
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 000 000
	fra kr 354 910 000 til kr 356 910 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	2 000 000
	fra kr 38 844 000 til kr 40 844 000
	90
	Nye lån, overslagsbevilgning, økes med
	1 410 000 000
	fra kr 14 330 000 000 til kr 15 740 000 000
	2421
	Innovasjon Norge
	80
	(Ny) Næringstiltak på Svalbard, bevilges med
	3 200 000
	2440
	Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
	30
	Investeringer, økes med
	2 000 000 000
	fra kr 27 000 000 000 til kr 29 000 000 000
	2445
	Statsbygg
	30
	Prosjektering av bygg, kan overføres, 
	22 000 000
	fra kr 648 401 000 til kr 626 401 000
	33
	Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, økes med
	200 000 000
	fra kr 2 237 450 000 til kr 2 437 450 000
	34
	Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres, økes med
	100 000 000
	fra kr 713 000 000 til kr 813 000 000
	2470
	Statens pensjonskasse
	24
	Driftsresultat:
	1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning
	-652 695 000
	2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
	448 822 000
	3 Avskrivninger
	130 606 000
	4 Renter av statens kapital
	207 000
	5 Til investeringsformål
	55 645 000
	Sum:
	-17 415 000
	2530
	Foreldrepenger
	70
	Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, reduseres med
	694 000 000
	fra kr 19 174 000 000 til kr 18 480 000 000
	71
	Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med
	67 000 000
	fra kr 927 000 000 til kr 860 000 000
	72
	Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 485 000 000 til kr 480 000 000
	73
	Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med
	7 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 56 000 000
	2541
	Dagpenger
	70
	Dagpenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 053 000 000
	fra kr 10 253 000 000 til kr 9 200 000 000
	2542
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
	70
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, reduseres med
	45 000 000
	fra kr 890 000 000 til kr 845 000 000
	2620
	Stønad til enslig mor eller far
	70
	Overgangsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med
	230 000 000
	fra kr 1 940 000 000 til kr 1 710 000 000
	72
	Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, reduseres med
	23 000 000
	fra kr 170 000 000 til kr 147 000 000
	73
	Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	19 700 000
	fra kr 91 700 000 til kr 72 000 000
	76
	Bidragsforskott, økes med
	15 800 000
	fra kr 704 200 000 til kr 720 000 000
	2650
	Sykepenger
	70
	Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, økes med
	110 000 000
	fra kr 37 190 000 000 til kr 37 300 000 000
	71
	Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, reduseres med
	100 000 000
	fra kr 1 480 000 000 til kr 1 380 000 000
	72
	Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med
	53 500 000
	fra kr 1 000 000 000 til kr 946 500 000
	75
	Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, økes med
	20 000 000
	fra kr 2 080 000 000 til kr 2 100 000 000
	2651
	Arbeidsavklaringspenger
	70
	Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 990 000 000
	fra kr 31 670 000 000 til kr 29 680 000 000
	71
	Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med
	47 600 000
	fra kr 229 600 000 til kr 182 000 000
	72
	Legeerklæringer, reduseres med
	35 000 000
	fra kr 425 000 000 til kr 390 000 000
	2655
	Uførhet
	70
	Uføretrygd, overslagsbevilgning, økes med
	1 540 000 000
	fra kr 92 950 000 000 til kr 94 490 000 000
	75
	Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, reduseres med
	16 000 000
	fra kr 86 000 000 til kr 70 000 000
	76
	Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 41 000 000 til kr 40 000 000
	2661
	Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
	70
	Grunnstønad, overslagsbevilgning, reduseres med
	21 600 000
	fra kr 1 761 600 000 til kr 1 740 000 000
	71
	Hjelpestønad, overslagsbevilgning, økes med
	25 300 000
	fra kr 1 514 700 000 til kr 1 540 000 000
	73
	Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 130 000 000 til kr 126 000 000
	74
	Tilskudd til biler, reduseres med
	111 900 000
	fra kr 846 900 000 til kr 735 000 000
	75
	Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, reduseres med
	29 600 000
	fra kr 3 369 600 000 til kr 3 340 000 000
	77
	Ortopediske hjelpemidler, reduseres med
	67 300 000
	fra kr 1 637 300 000 til kr 1 570 000 000
	78
	Høreapparater, reduseres med
	27 670 000
	fra kr 737 670 000 til kr 710 000 000
	79
	Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, økes med
	15 000 000
	fra kr 50 450 000 til kr 65 450 000
	2670
	Alderdom
	70
	Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med
	170 000 000
	fra kr 75 740 000 000 til kr 75 570 000 000
	72
	Inntektspensjon, overslagsbevilgning, økes med
	10 000 000
	fra kr 2 730 000 000 til kr 2 740 000 000
	73
	Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, økes med
	22 000 000
	fra kr 6 158 000 000 til kr 6 180 000 000
	2680
	Etterlatte
	71
	Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, økes med
	5 000 000
	fra kr 805 000 000 til kr 810 000 000
	72
	Særtillegg, overslagsbevilgning, reduseres med
	2 000 000
	fra kr 85 000 000 til kr 83 000 000
	2686
	Stønad ved gravferd
	70
	Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, økes med
	9 000 000
	fra kr 196 000 000 til kr 205 000 000
	2711
	Spesialisthelsetjeneste mv.
	70
	Spesialisthjelp, økes med
	5 000 000
	fra kr 2 135 000 000 til kr 2 140 000 000
	71
	Psykologhjelp, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 323 000 000 til kr 313 000 000
	72
	Tannbehandling, reduseres med
	118 320 000
	fra kr 2 318 320 000 til kr 2 200 000 000
	76
	Private laboratorier og røntgeninstitutt, økes med
	26 000 000
	fra kr 1 024 000 000 til kr 1 050 000 000
	2751
	Legemidler mv.
	70
	Legemidler, økes med
	79 200 000
	fra kr 9 310 800 000 til kr 9 390 000 000
	71
	Legeerklæringer, økes med
	1 000 000
	fra kr 7 000 000 til kr 8 000 000
	72
	Medisinsk forbruksmateriell, reduseres med
	32 100 000
	fra kr 2 042 100 000 til kr 2 010 000 000
	2752
	Refusjon av egenbetaling
	70
	Egenandelstak 1, reduseres med
	44 200 000
	fra kr 5 214 200 000 til kr 5 170 000 000
	71
	Egenandelstak 2, reduseres med
	19 000 000
	fra kr 1 014 000 000 til kr 995 000 000
	2755
	Helsetjenester i kommunene mv.
	62
	Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, økes med
	16 000 000
	fra kr 413 000 000 til kr 429 000 000
	70
	Allmennlegehjelp, reduseres med
	124 600 000
	fra kr 5 274 600 000 til kr 5 150 000 000
	71
	Fysioterapi, kan nyttes under post 62, økes med
	45 000 000
	fra kr 1 180 000 000 til kr 1 225 000 000
	72
	Jordmorhjelp, økes med
	2 000 000
	fra kr 61 000 000 til kr 63 000 000
	73
	Kiropraktorbehandling, økes med
	5 000 000
	fra kr 174 000 000 til kr 179 000 000
	75
	Logopedisk og ortoptisk behandling, økes med
	4 000 000
	fra kr 164 000 000 til kr 168 000 000
	2756
	Andre helsetjenester
	70
	Helsetjenester i annet EØS-land, økes med
	3 000 000
	fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000
	71
	Helsetjenester i utlandet mv., reduseres med
	90 000 000
	fra kr 490 000 000 til kr 400 000 000
	72
	Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med
	20 000 000
	fra kr 240 000 000 til kr 220 000 000
	2790
	Andre helsetiltak
	70
	Bidrag, reduseres med
	4 900 000
	fra kr 254 900 000 til kr 250 000 000
	3225
	Tiltak i grunnopplæringen
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med
	7 231 000
	fra kr 19 734 000 til kr 26 965 000
	3288
	Internasjonale samarbeidstiltak
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, reduseres med
	587 000
	fra kr 5 698 000 til kr 5 111 000
	3292
	Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
	1
	Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, økes med
	1 800 000
	fra kr 24 185 000 til kr 25 985 000
	3400
	Justis- og beredskapsdepartementet
	2
	(Ny) Refusjon av ODA-godkjente utgifter, bevilges med
	1 000 000
	3410
	Domstolene
	4
	Vernesaker jordskiftedomstolene, reduseres med
	3 043 000
	fra kr 5 916 000 til kr 2 873 000
	3440
	Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
	2
	Refusjoner mv., reduseres med
	19 400 000
	fra kr 280 624 000 til kr 261 224 000
	6
	Gebyr – utlendingssaker, reduseres med
	14 770 000
	fra kr 282 259 000 til kr 267 489 000
	8
	Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, økes med
	4 700 000
	fra kr 21 258 000 til kr 25 958 000
	3456
	Nød- og beredskapskommunikasjon
	1
	Abonnementsinntekter, reduseres med
	1 600 000
	fra kr 347 305 000 til kr 345 705 000
	4
	Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, økes med
	95 000 000
	fra kr 9 623 000 til kr 104 623 000
	3490
	Utlendingsdirektoratet
	1
	Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter, reduseres med
	1 084 000
	fra kr 1 845 000 til kr 761 000
	3
	Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, økes med
	10 371 000
	fra kr 13 255 000 til kr 23 626 000
	4
	Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, økes med
	101 247 000
	fra kr 279 091 000 til kr 380 338 000
	5
	Refusjonsinntekter, reduseres med
	1 899 000
	fra kr 8 862 000 til kr 6 963 000
	6
	Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter, økes med
	9 149 000
	fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000
	7
	Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter, reduseres med
	1 678 000
	fra kr 14 604 000 til kr 12 926 000
	8
	Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter, reduseres med
	15 792 000
	fra kr 55 128 000 til kr 39 336 000
	3595
	Statens kartverk
	2
	Salg og abonnement m.m., økes med
	9 200 000
	fra kr 134 668 000 til kr 143 868 000
	3605
	Arbeids- og velferdsetaten
	1
	Administrasjonsvederlag, økes med
	1 140 000
	fra kr 9 260 000 til kr 10 400 000
	6
	Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, reduseres med
	2 300 000
	fra kr 27 600 000 til kr 25 300 000
	3614
	Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	1
	Gebyrinntekter, lån, økes med
	5 000 000
	fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000
	90
	Tilbakebetaling av lån, økes med
	200 000 000
	fra kr 10 900 000 000 til kr 11 100 000 000
	3635
	Ventelønn mv.
	1
	Refusjon statlig virksomhet mv., økes med
	1 000 000
	fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000
	3704
	Helsearkivet
	2
	(Ny) Diverse inntekter, bevilges med
	3 000 000
	3740
	Helsedirektoratet
	5
	Helsetjenester til utenlandsboende mv., økes med
	12 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 75 000 000
	3747
	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
	2
	Diverse inntekter, reduseres med
	2 900 000
	fra kr 19 831 000 til kr 16 931 000
	4
	Gebyrinntekter, økes med
	2 350 000
	fra kr 9 151 000 til kr 11 501 000
	3855
	Statlig forvaltning av barnevernet
	60
	Kommunale egenandeler, økes med
	50 000 000
	fra kr 1 437 256 000 til kr 1 487 256 000
	3906
	Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
	86
	(Ny) Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, bevilges med
	1 000 000
	3912
	Klagenemndssekretariatet
	2
	Refusjoner og andre inntekter, økes med
	194 000
	fra kr 206 000 til kr 400 000
	87
	Overtredelsesgebyr, økes med
	4 140 000
	fra kr 100 000 til kr 4 240 000
	3917
	Fiskeridirektoratet
	1
	Refusjoner og diverse inntekter, økes med
	5 747 000
	fra kr 103 000 til kr 5 850 000
	3935
	Patentstyret
	4
	(Ny) Ymse inntekter, bevilges med
	4 500 000
	3940
	Internasjonaliseringstiltak
	70
	(Ny) Tilbakeføring fra Baltiske investeringsprogram, bevilges med
	6 700 000
	3950
	Forvaltning av statlig eierskap
	91
	(Ny) Avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevilges med
	20 000 000
	4352
	Jernbanedirektoratet
	1
	Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og Norsk jernbanemuseum, reduseres med
	96 200 000
	fra kr 98 600 000 til kr 2 400 000
	4481
	Salg av klimakvoter
	1
	Salgsinntekter, reduseres med
	2 565 000 000
	fra kr 7 181 722 000 til kr 4 616 722 000
	4605
	Direktoratet for økonomistyring
	1
	Økonomitjenester, økes med
	50 000 000
	fra kr 51 600 000 til kr 101 600 000
	4610
	Tolletaten
	4
	Diverse refusjoner, økes med
	5 700 000
	fra kr 1 100 000 til kr 6 800 000
	4618
	Skatteetaten
	86
	Bøter, inndragninger mv., reduseres med
	50 000 000
	fra kr 1 430 000 000 til kr 1 380 000 000
	88
	Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, reduseres med
	37 600 000
	fra kr 262 600 000 til kr 225 000 000
	4620
	Statistisk sentralbyrå
	85
	Tvangsmulkt, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
	4700
	Forsvarsdepartementet
	1
	Driftsinntekter, økes med
	14 420 000
	fra kr 25 745 000 til kr 40 165 000
	4720
	Felleskapasiteter i Forsvaret
	1
	Driftsinntekter, økes med
	705 772 000
	fra kr 517 737 000 til kr 1 223 509 000
	4731
	Hæren
	1
	Driftsinntekter, økes med
	7 326 000
	fra kr 91 984 000 til kr 99 310 000
	4734
	Heimevernet
	1
	Driftsinntekter, økes med
	13 515 000
	fra kr 5 766 000 til kr 19 281 000
	4760
	Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
	1
	Driftsinntekter, reduseres med
	2 908 000
	fra kr 33 090 000 til kr 30 182 000
	45
	(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, bevilges med
	34 460 000
	48
	Fellesfinansierte investeringer, inntekter, reduseres med
	150 600 000
	fra kr 205 036 000 til kr 54 436 000
	4791
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsinntekter, økes med
	45 000 000
	fra kr 774 747 000 til kr 819 747 000
	4800
	Olje- og energidepartementet
	2
	(Ny) Ymse inntekter, bevilges med
	1 300 000
	5310
	Statens lånekasse for utdanning
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med
	2 570 000
	fra kr 18 530 000 til kr 21 100 000
	29
	Termingebyr, reduseres med
	6 700 000
	fra kr 16 892 000 til kr 10 192 000
	89
	Purregebyrer, økes med
	5 024 000
	fra kr 105 016 000 til kr 110 040 000
	90
	Redusert lån og rentegjeld, økes med
	253 759 000
	fra kr 10 776 474 000 til kr 11 030 233 000
	93
	Omgjøring av utdanningslån til stipend, økes med
	48 097 000
	fra kr 6 999 551 000 til kr 7 047 648 000
	5325
	Innovasjon Norge
	50
	Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, økes med
	6 900 000
	fra kr 15 000 000 til kr 21 900 000
	85
	(Ny) Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapitalfond, bevilges med
	600 000
	91
	Tilbakeført kapital, såkornfond, økes med
	8 200 000
	fra kr 10 000 000 til kr 18 200 000
	5329
	Eksportkredittordningen
	71
	(Ny) Tilbakeføring av tilskudd fra Eksportkreditt Norge AS, bevilges med
	22 000 000
	5341
	Avdrag på utestående fordringer
	98
	Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner, reduseres med
	4 000 000 000
	fra kr 8 000 000 000 til kr 4 000 000 000
	5351
	Overføring fra Norges Bank
	85
	Overføring, økes med
	2 798 300 000
	fra kr 12 000 000 000 til kr 14 798 300 000
	5440
	Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
	24
	Driftsresultat:
	1 Driftsinntekter
	159 200 000 000
	2 Driftsutgifter
	-27 400 000 000
	3 Lete- og feltutviklingsutgifter
	-2 100 000 000
	4 Avskrivninger
	-20 200 000 000
	5 Renter av statens kapital
	-2 900 000 000
	Sum:
	106 600 000 000
	30
	Avskrivninger, reduseres med
	1 900 000 000
	fra kr 22 100 000 000 til kr 20 200 000 000
	5490
	NVE Anlegg
	1
	Salg av utstyr mv., økes med
	1 400 000
	fra kr 100 000 til kr 1 500 000
	5491
	Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
	30
	Avskrivninger, økes med
	3 500 000
	fra kr 1 574 406 000 til kr 1 577 906 000
	5521
	Merverdiavgift
	70
	Merverdiavgift, økes med
	294 500 000
	fra kr 310 000 000 000 til kr 310 294 500 000
	5526
	Avgift på alkohol
	70
	Avgift på alkohol, reduseres med
	500 000
	fra kr 14 200 000 000 til kr 14 199 500 000
	5536
	Avgift på motorvogner mv.
	71
	Engangsavgift, økes med
	116 000 000
	fra kr 14 641 000 000 til kr 14 757 000 000
	5541
	Avgift på elektrisk kraft
	70
	Avgift på elektrisk kraft, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 11 010 000 000 til kr 11 000 000 000
	5570
	Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
	70
	Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, reduseres med
	3 900 000
	fra kr 243 400 000 til kr 239 500 000
	5574
	Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet
	74
	Fiskeriforskningsavgift, økes med
	24 000 000
	fra kr 236 496 000 til kr 260 496 000
	5578
	Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
	72
	Fiskeravgifter, økes med
	1 000 000
	fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000
	5603
	Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
	80
	Renter av statens faste kapital, reduseres med
	100 000
	fra kr 93 507 000 til kr 93 407 000
	5607
	Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	80
	Renter, økes med
	85 000 000
	fra kr 963 000 000 til kr 1 048 000 000
	5611
	Aksjer i NSB AS
	85
	Utbytte, økes med
	8 000 000
	fra kr 225 000 000 til kr 233 000 000
	5617
	Renter fra Statens lånekasse for utdanning
	80
	Renter, reduseres med
	5 747 000
	fra kr 4 857 196 000 til kr 4 851 449 000
	5622
	Aksjer i Avinor AS
	85
	Utbytte, økes med
	72 400 000
	fra kr 512 500 000 til kr 584 900 000
	5625
	Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
	81
	Rentemargin, innovasjonslåneordningen, økes med
	4 500 000
	fra kr 20 000 000 til kr 24 500 000
	85
	Utbytte, lavrisikolåneordningen, økes med
	27 700 000
	fra kr 125 000 000 til kr 152 700 000
	88
	(Ny) Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond, bevilges med
	3 000 000
	5631
	Aksjer i AS Vinmonopolet
	85
	Statens overskuddsandel, økes med
	87 100 000
	fra kr 41 200 000 til kr 128 300 000
	86
	Utbytte, økes med
	3 000
	fra kr 2 000 til kr 5 000
	5652
	Statskog SF – renter og utbytte
	85
	Utbytte, økes med
	55 250 000
	fra kr 24 750 000 til kr 80 000 000
	5656
	Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning
	85
	Utbytte, økes med
	1 362 100 000
	fra kr 21 635 500 000 til kr 22 997 600 000
	5680
	Statnett SF
	85
	Utbytte, økes med
	41 000 000
	fra kr 443 000 000 til kr 484 000 000
	5685
	Aksjer i Equinor ASA
	85
	Utbytte, økes med
	2 850 000 000
	fra kr 16 620 000 000 til kr 19 470 000 000
	5692
	Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
	85
	Utbytte, reduseres med
	28 900 000
	fra kr 112 700 000 til kr 83 800 000
	5700
	Folketrygdens inntekter
	71
	Trygdeavgift, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 150 681 000 000 til kr 150 676 000 000
	5701
	Diverse inntekter
	71
	Refusjon ved yrkesskade, reduseres med
	165 500 000
	fra kr 940 000 000 til kr 774 500 000
	86
	Innkreving feilutbetalinger, økes med
	55 000 000
	fra kr 1 150 000 000 til kr 1 205 000 000
	87
	Diverse inntekter, reduseres med
	7 750 000
	fra kr 26 950 000 til kr 19 200 000
	88
	Hjelpemiddelsentraler m.m., økes med
	5 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 68 000 000
	5704
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
	70
	Dividende, reduseres med
	30 000 000
	fra kr 230 000 000 til kr 200 000 000
	5705
	Refusjon av dagpenger
	70
	Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, reduseres med
	13 000 000
	fra kr 26 000 000 til kr 13 000 000
	71
	Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge,  reduseres med
	500 000
	fra kr 800 000 til kr 300 000


	»
	Forslaget fra Rødt ble med 102 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.58.50)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 28, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:
	«I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:
	Kap.
	Post
	Formål
	Kroner
	21
	Statsrådet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	8 000 000
	fra kr 190 200 000 til kr 198 200 000
	41
	Stortinget
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 600 000
	fra kr 956 500 000 til kr 953 900 000
	61
	Høyesterett
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 600 000
	fra kr 112 195 000 til kr 113 795 000
	104
	Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	3 000 000
	fra kr 9 991 000 til kr 12 991 000
	116
	Internasjonale organisasjoner
	70
	Pliktige bidrag, reduseres med
	40 000 000
	fra kr 1 605 201 000 til kr 1 565 201 000
	117
	EØS-finansieringsordningene
	77
	EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres,  reduseres med
	250 000 000
	fra kr 1 559 000 000 til kr 1 309 000 000
	78
	Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, reduseres med
	380 000 000
	fra kr 1 218 000 000 til kr 838 000 000
	118
	Utenrikspolitiske satsinger
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73, økes med
	2 000 000
	fra kr 85 532 000 til kr 87 532 000
	74
	Forskning, dialog og menneskerettigheter mv., reduseres med
	2 000 000
	fra kr 45 583 000 til kr 43 583 000
	140
	Utenriksdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	10 294 000
	fra kr 1 573 979 000 til kr 1 563 685 000
	144
	Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)
	70
	Utvekslingsordninger, kan overføres, reduseres med
	57 000 000
	fra kr 142 000 000 til kr 85 000 000
	151
	Fred, sikkerhet og globalt samarbeid
	71
	Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres, reduseres med
	532 000
	fra kr 282 700 000 til kr 282 168 000
	73
	FN og globale utfordringer, kan overføres, reduseres med
	8 800 000
	fra kr 292 300 000 til kr 283 500 000
	152
	Menneskerettigheter
	70
	Menneskerettigheter, kan overføres, økes med
	1 000 000
	fra kr 535 157 000 til kr 536 157 000
	159
	Regionbevilgninger
	71
	Europa og Sentral-Asia, kan overføres, reduseres med
	4 031 000
	fra kr 675 674 000 til kr 671 643 000
	72
	Afghanistan, kan overføres, reduseres med
	24 000 000
	fra kr 574 500 000 til kr 550 500 000
	75
	Afrika, kan overføres, reduseres med
	20 000 000
	fra kr 1 015 584 000 til kr 995 584 000
	77
	Latin-Amerika, kan overføres, reduseres med
	3 500 000
	fra kr 130 350 000 til kr 126 850 000
	161
	Utdanning, forskning og faglig samarbeid
	70
	Utdanning, kan overføres, reduseres med
	40 960 000
	fra kr 2 764 456 000 til kr 2 723 496 000
	72
	Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres, økes med
	2 000 000
	fra kr 861 714 000 til kr 863 714 000
	162
	Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
	70
	Næringsutvikling og handel, kan overføres, reduseres med
	75 000 000
	fra kr 621 700 000 til kr 546 700 000
	71
	Matsikkerhet og landbruk, kan overføres, reduseres med
	11 000 000
	fra kr 1 091 966 000 til kr 1 080 966 000
	75
	NORFUND – tapsavsetting, økes med
	75 000 000
	fra kr 468 750 000 til kr 543 750 000
	163
	Klima, miljø og hav
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	22 750 000
	fra kr 37 900 000 til kr 60 650 000
	164
	Likestilling
	70
	Likestilling, kan overføres, økes med
	44 000 000
	fra kr 372 219 000 til kr 416 219 000
	171
	FNs utviklingsarbeid
	72
	Andre tilskudd (FN), kan overføres, reduseres med
	500 000
	fra kr 196 700 000 til kr 196 200 000
	179
	Flyktningtiltak i Norge
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	112 267 000
	fra kr 550 062 000 til kr 662 329 000
	200
	Kunnskapsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	889 000
	fra kr 382 440 000 til kr 383 329 000
	201
	Analyse og kunnskapsgrunnlag
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	1 185 000
	fra kr 40 671 000 til kr 41 856 000
	220
	Utdanningsdirektoratet
	70
	Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med
	20 000 000
	fra kr 68 705 000 til kr 88 705 000
	225
	Tiltak i grunnopplæringen
	64
	Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, økes med
	17 201 000
	fra kr 52 991 000 til kr 70 192 000
	68
	Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, økes med
	3 828 000
	fra kr 294 663 000 til kr 298 491 000
	74
	Prosjekttilskudd, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 10 195 000 til kr 9 195 000
	226
	Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	25 000 000
	fra kr 1 177 918 000 til kr 1 202 918 000
	71
	Tilskudd til vitensentre, økes med
	6 700 000
	fra kr 67 075 000 til kr 73 775 000
	227
	Tilskudd til særskilte skoler
	78
	Tilskudd, økes med
	2 000 000
	fra kr 164 245 000 til kr 166 245 000
	228
	Tilskudd til frittstående skoler mv.
	77
	Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, økes med
	3 000 000
	fra kr 24 615 000 til kr 27 615 000
	230
	Statlig spesialpedagogisk støttesystem
	1
	Driftsutgifter, økes med
	3 000 000
	fra kr 714 323 000 til kr 717 323 000
	231
	Barnehager
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, reduseres med
	3 185 000
	fra kr 457 516 000 til kr 454 331 000
	241
	Felles tiltak for fagskolesektoren
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	12 568 000
	fra kr 17 031 000 til kr 29 599 000
	70
	Andre overføringer, kan nyttes under post 21, reduseres med
	12 568 000
	fra kr 12 568 000 til kr 0
	251
	22. juli-senteret
	1
	(Ny) Driftsutgifter, bevilges med
	700 000
	252
	EUs utdannings- og ungdomsprogram
	70
	Tilskudd, reduseres med
	13 757 000
	fra kr 656 136 000 til kr 642 379 000
	253
	Folkehøyskoler
	70
	Tilskudd til folkehøyskoler, økes med
	5 000 000
	fra kr 898 926 000 til kr 903 926 000
	255
	Tilskudd til freds- og menneskerettssentre
	71
	Falstadsenteret, økes med
	1 700 000
	fra kr 21 496 000 til kr 23 196 000
	256
	Kompetanse Norge
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	500 000
	fra kr 64 258 000 til kr 63 758 000
	258
	Tiltak for livslang læring
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, økes med
	8 880 000
	fra kr 214 844 000 til kr 223 724 000
	260
	Universiteter og høyskoler
	50
	Statlige universiteter og høyskoler, reduseres med
	627 000
	fra kr 35 632 559 000 til kr 35 631 932 000
	70
	Private høyskoler, økes med
	9 000 000
	fra kr 1 578 967 000 til kr 1 587 967 000
	270
	Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
	75
	Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, reduseres med
	298 466 000
	fra kr 662 779 000 til kr 364 313 000
	280
	Felles enheter
	50
	Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, økes med
	20 500 000
	fra kr 450 293 000 til kr 470 793 000
	51
	UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, økes med
	19 900 000
	fra kr 157 654 000 til kr 177 554 000
	281
	Felles tiltak for universiteter og høyskoler
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, økes med
	15 000 000
	fra kr 195 742 000 til kr 210 742 000
	50
	Tilskudd til Norges forskningsråd, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 234 107 000 til kr 229 107 000
	285
	Norges forskningsråd
	55
	Virksomhetskostnader, reduseres med
	21 500 000
	fra kr 792 543 000 til kr 771 043 000
	287
	Forskningsinstitutter og andre tiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, reduseres med
	400 000
	fra kr 6 845 000 til kr 6 445 000
	288
	Internasjonale samarbeidstiltak
	72
	Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med
	13 551 000
	fra kr 286 405 000 til kr 299 956 000
	73
	EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, økes med
	134 082 000
	fra kr 2 240 253 000 til kr 2 374 335 000
	75
	UNESCO-kontingent, reduseres med
	2 146 000
	fra kr 22 793 000 til kr 20 647 000
	290
	Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 861 000
	fra kr 264 480 000 til kr 267 341 000
	291
	Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	7 600 000
	fra kr 53 815 000 til kr 61 415 000
	60
	Integreringstilskudd, kan overføres, økes med
	85 600 000
	fra kr 8 983 088 000 til kr 9 068 688 000
	61
	Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, økes med
	2 400 000
	fra kr 2 283 887 000 til kr 2 286 287 000
	62
	Kommunale innvandrertiltak, reduseres med
	8 630 000
	fra kr 269 652 000 til kr 261 022 000
	71
	Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, økes med
	2 000 000
	fra kr 134 953 000 til kr 136 953 000
	73
	Tilskudd, økes med
	400 000
	fra kr 14 641 000 til kr 15 041 000
	292
	Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
	60
	Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med
	18 700 000
	fra kr 1 425 376 000 til kr 1 444 076 000
	300
	Kulturdepartementet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 330 000
	fra kr 170 252 000 til kr 171 582 000
	315
	Frivillighetsformål
	21
	Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	5 000 000
	fra kr 6 130 000 til kr 11 130 000
	79
	Til disposisjon, økes med
	1 000 000
	fra kr 10 340 000 til kr 11 340 000
	82
	Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med
	99 000 000
	fra kr 189 400 000 til kr 288 400 000
	325
	Allmenne kulturformål
	21
	Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 28 920 000 til kr 27 920 000
	79
	Til disposisjon, kan nyttes under post 1, økes med
	1 000 000
	fra kr 7 830 000 til kr 8 830 000
	326
	Språk-, litteratur- og bibliotekformål
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	100 000
	fra kr 641 287 000 til kr 641 187 000
	73
	Språkorganisasjoner, økes med
	1 300 000
	fra kr 26 790 000 til kr 28 090 000
	328
	Museum og visuell kunst
	70
	Det nasjonale museumsnettverket, økes med
	17 000 000
	fra kr 1 747 630 000 til kr 1 764 630 000
	78
	Ymse faste tiltak, økes med
	3 500 000
	fra kr 116 785 000 til kr 120 285 000
	334
	Filmformål m.m.
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 550 000
	fra kr 112 055 000 til kr 113 605 000
	50
	Filmfondet, reduseres med
	1 550 000
	fra kr 520 160 000 til kr 518 610 000
	352
	Nedsatt funksjonsevne
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, reduseres med
	330 000
	fra kr 15 060 000 til kr 14 730 000
	400
	Justis- og beredskapsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	400 000
	fra kr 468 178 000 til kr 467 778 000
	23
	Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres, økes med
	1 000 000
	fra kr 30 280 000 til kr 31 280 000
	70
	Overføringer til private, økes med
	1 300 000
	fra kr 10 206 000 til kr 11 506 000
	410
	Domstolene
	1
	Driftsutgifter, økes med
	34 600 000
	fra kr 2 540 629 000 til kr 2 575 229 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	10 000 000
	fra kr 71 935 000 til kr 81 935 000
	22
	Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres, reduseres med
	3 862 000
	fra kr 6 735 000 til kr 2 873 000
	430
	Kriminalomsorgen
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	1 011 000
	fra kr 4 559 896 000 til kr 4 558 885 000
	440
	Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	146 663 000
	fra kr 18 016 648 000 til kr 18 163 311 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, reduseres med
	25 920 000
	fra kr 139 507 000 til kr 113 587 000
	22
	Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, økes med
	2 811 000
	fra kr 9 189 000 til kr 12 000 000
	25
	Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning,reduseres med
	25 418 000
	fra kr 128 533 000 til kr 103 115 000
	444
	Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
	1
	Driftsutgifter, økes med
	172 000 000
	fra kr 890 983 000 til kr 1 062 983 000
	445
	Den høyere påtalemyndighet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 250 000
	fra kr 262 057 000 til kr 263 307 000
	451
	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, økes med
	11 517 000
	fra kr 760 355 000 til kr 771 872 000
	453
	Sivil klareringsmyndighet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 400 000
	fra kr 31 927 000 til kr 33 327 000
	454
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	45 000 000
	fra kr 690 652 000 til kr 735 652 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,  reduseres med
	456 769 000
	fra kr 3 094 510 000 til kr 2 637 741 000
	455
	Redningstjenesten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 100 000
	fra kr 109 258 000 til kr 110 358 000
	456
	Nød- og beredskapskommunikasjon
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451 post 1, økes med
	15 600 000
	fra kr 128 755 000 til kr 144 355 000
	21
	Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, reduseres med
	18 500 000
	fra kr 366 017 000 til kr 347 517 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	103 000 000
	fra kr 35 176 000 til kr 138 176 000
	460
	Spesialenheten for politisaker
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 400 000
	fra kr 47 451 000 til kr 48 851 000
	466
	Særskilte straffesaksutgifter m.m.
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	97 736 000
	fra kr 1 183 838 000 til kr 1 086 102 000
	467
	Norsk Lovtidend
	1
	Driftsutgifter, økes med
	639 000
	fra kr 4 340 000 til kr 4 979 000
	469
	Vergemålsordningen
	1
	Driftsutgifter, økes med
	10 200 000
	fra kr 252 675 000 til kr 262 875 000
	473
	Statens sivilrettsforvaltning
	70
	Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, økes med
	50 000 000
	fra kr 300 000 000 til kr 350 000 000
	475
	Bobehandling
	1
	Driftsutgifter, økes med
	23 415 000
	fra kr 104 851 000 til kr 128 266 000
	480
	Svalbardbudsjettet
	50
	Tilskudd, økes med
	6 000 000
	fra kr 360 484 000 til kr 366 484 000
	490
	Utlendingsdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	12 500 000
	fra kr 1 034 196 000 til kr 1 021 696 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, asylmottak, økes med
	184 713 000
	fra kr 520 513 000 til kr 705 226 000
	22
	Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, reduseres med
	1 296 000
	fra kr 14 896 000 til kr 13 600 000
	60
	Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, økes med
	45 372 000
	fra kr 138 354 000 til kr 183 726 000
	70
	Stønader til beboere i asylmottak, økes med
	27 681 000
	fra kr 75 378 000 til kr 103 059 000
	72
	Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, reduseres med
	9 115 000
	fra kr 72 069 000 til kr 62 954 000
	73
	Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60, økes med
	9 149 000
	fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000
	75
	Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, økes med
	9 141 000
	fra kr 11 337 000 til kr 20 478 000
	491
	Utlendingsnemnda
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, reduseres med
	7 000 000
	fra kr 293 582 000 til kr 286 582 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1, økes med
	4 000 000
	fra kr 6 370 000 til kr 10 370 000
	500
	Kommunal- og moderniseringsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	930 000
	fra kr 408 001 000 til kr 407 071 000
	23
	Husleie for fellesareal m.m., reduseres med
	2 800 000
	fra kr 24 664 000 til kr 21 864 000
	510
	Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
	23
	22. juli-senteret, reduseres med
	700 000
	fra kr 12 260 000 til kr 11 560 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	2 800 000
	fra kr 49 869 000 til kr 52 669 000
	530
	Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
	33
	Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, økes med
	330 000 000
	fra kr 1 780 400 000 til kr 2 110 400 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	62 000 000
	fra kr 563 000 000 til kr 625 000 000
	533
	Eiendommer utenfor husleieordningen
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 450 000
	fra kr 20 686 000 til kr 22 136 000
	540
	Direktoratet for forvaltning og IKT
	1
	Driftsutgifter, økes med
	930 000
	fra kr 291 044 000 til kr 291 974 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	500 000
	fra kr 24 436 000 til kr 24 936 000
	541
	IT-politikk
	22
	Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, kan overføres, kan nyttes under post 70, reduseres med
	500 000
	fra kr 21 029 000 til kr 20 529 000
	543
	Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	9 900 000
	fra kr 224 600 000 til kr 214 700 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	6 000 000
	fra kr 16 400 000 til kr 22 400 000
	71
	Bredbåndsutbygging, kan overføres, økes med
	50 000 000
	fra kr 199 750 000 til kr 249 750 000
	560
	Samiske formål
	50
	Samisk språk, kultur og samfunnsliv, økes med
	13 000 000
	fra kr 497 069 000 til kr 510 069 000
	571
	Rammetilskudd til kommuner
	60
	Innbyggertilskudd, økes med
	232 390 000
	fra kr 131 519 299 000 til kr 131 751 689 000
	572
	Rammetilskudd til fylkeskommuner
	60
	Innbyggertilskudd, økes med
	56 000 000
	fra kr 33 563 319 000 til kr 33 619 319 000
	581
	Bolig- og bomiljøtiltak
	70
	Bostøtte, overslagsbevilgning, reduseres med
	22 800 000
	fra kr 3 102 591 000 til kr 3 079 791 000
	75
	Etablering og tilpasning av bolig, økes med
	117 500 000
	fra kr 481 574 000 til kr 599 074 000
	76
	Utleieboliger, kan overføres, reduseres med
	252 162 000
	fra kr 710 464 000 til kr 458 302 000
	595
	Statens kartverk
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45, reduseres med
	100 000 000
	fra kr 899 021 000 til kr 799 021 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 45, økes med
	140 500 000
	fra kr 217 920 000 til kr 358 420 000
	601
	Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
	22
	Kunnskapsutvikling IA-avtalen m.m., kan overføres, reduseres med
	53 000 000
	fra kr 81 000 000 til kr 28 000 000
	70
	Tilskudd, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 36 730 000 til kr 26 730 000
	71
	(Ny) Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen m.m., bevilges med
	53 000 000
	605
	Arbeids- og velferdsetaten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	20 140 000
	fra kr 11 681 785 000 til kr 11 701 925 000
	611
	Pensjoner av statskassen
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 17 500 000 til kr 16 000 000
	612
	Tilskudd til Statens pensjonskasse
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med
	717 000 000
	fra kr 4 253 000 000 til kr 4 970 000 000
	22
	Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, økes med
	200 000 000
	fra kr -1 849 000 000 til kr -1 649 000 000
	70
	For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, økes med
	15 000 000
	fra kr 161 000 000 til kr 176 000 000
	613
	Arbeidsgiveravgift til folketrygden
	70
	For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 24 000 000 til kr 23 000 000
	614
	Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 000 000
	fra kr 27 000 000 til kr 32 000 000
	90
	Utlån, overslagsbevilgning, økes med
	4 200 000 000
	fra kr 5 900 000 000 til kr 10 100 000 000
	634
	Arbeidsmarkedstiltak
	76
	Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 7 110 545 000 til kr 7 095 545 000
	77
	Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, økes med
	15 000 000
	fra kr 1 503 905 000 til kr 1 518 905 000
	660
	Krigspensjon
	70
	Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 59 000 000 til kr 58 000 000
	71
	Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, økes med
	1 000 000
	fra kr 159 000 000 til kr 160 000 000
	664
	Pensjonstrygden for sjømenn
	70
	Tilskudd, økes med
	2 000 000
	fra kr 37 000 000 til kr 39 000 000
	666
	Avtalefestet pensjon (AFP)
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 2 490 000 000 til kr 2 480 000 000
	667
	Supplerende stønad til personer over 67 år
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 345 000 000 til kr 330 000 000
	700
	Helse- og omsorgsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	4 900 000
	fra kr 240 961 000 til kr 236 061 000
	701
	E-helse, helseregistre mv.
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	12 400 000
	fra kr 468 181 000 til kr 480 581 000
	704
	Helsearkivet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	3 000 000
	fra kr 46 000 000 til kr 49 000 000
	709
	Pasient- og brukerombud
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 000 000
	fra kr 74 021 000 til kr 72 021 000
	710
	Vaksiner mv.
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	12 200 000
	fra kr 336 375 000 til kr 348 575 000
	714
	Folkehelse
	60
	Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21,  reduseres med
	2 600 000
	fra kr 93 013 000 til kr 90 413 000
	70
	Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med
	2 000 000
	fra kr 130 477 000 til kr 132 477 000
	732
	Regionale helseforetak
	70
	Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, reduseres med
	30 000 000
	fra kr 874 059 000 til kr 844 059 000
	72
	Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, økes med
	647 000 000
	fra kr 53 571 938 000 til kr 54 218 938 000
	73
	Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, økes med
	227 000 000
	fra kr 18 781 421 000 til kr 19 008 421 000
	74
	Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, økes med
	172 000 000
	fra kr 14 270 445 000 til kr 14 442 445 000
	75
	Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, økes med
	154 000 000
	fra kr 12 726 632 000 til kr 12 880 632 000
	76
	Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, økes med
	2 500 000
	fra kr 37 843 728 000 til kr 37 846 228 000
	77
	Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, reduseres med
	111 500 000
	fra kr 3 119 112 000 til kr 3 007 612 000
	86
	Driftskreditter, reduseres med
	1 200 000 000
	fra kr 3 359 000 000 til kr 2 159 000 000
	740
	Helsedirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 500 000
	fra kr 1 212 918 000 til kr 1 218 418 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	5 000 000
	fra kr 30 421 000 til kr 35 421 000
	744
	Direktoratet for e-helse
	1
	Driftsutgifter, økes med
	23 000 000
	fra kr 213 594 000 til kr 236 594 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 150 992 000 til kr 170 992 000
	745
	Folkehelseinstituttet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	600 000
	fra kr 1 044 831 000 til kr 1 045 431 000
	746
	Statens legemiddelverk
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 083 000
	fra kr 288 252 000 til kr 293 335 000
	747
	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 250 000
	fra kr 94 236 000 til kr 99 486 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	3 200 000
	fra kr 18 432 000 til kr 15 232 000
	748
	Statens helsetilsyn
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	5 500 000
	fra kr 159 164 000 til kr 153 664 000
	761
	Omsorgstjeneste
	61
	Vertskommuner, økes med
	24 000 000
	fra kr 934 778 000 til kr 958 778 000
	62
	Dagaktivitetstilbud, kan overføres, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 347 998 000 til kr 332 998 000
	63
	Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69, økes med
	39 825 000
	fra kr 4 213 357 000 til kr 4 253 182 000
	65
	Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, reduseres med
	136 790 000
	fra kr 1 482 840 000 til kr 1 346 050 000
	69
	Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres, økes med
	39 200 000
	fra kr 65 400 000 til kr 104 600 000
	73
	Særlige omsorgsbehov, økes med
	30 000 000
	fra kr 24 375 000 til kr 54 375 000
	762
	Primærhelsetjeneste
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, reduseres med
	6 400 000
	fra kr 121 688 000 til kr 115 288 000
	61
	Fengselshelsetjeneste, økes med
	283 000
	fra kr 178 866 000 til kr 179 149 000
	765
	Psykisk helse og rusarbeid
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, økes med
	10 600 000
	fra kr 108 523 000 til kr 119 123 000
	72
	Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med
	2 100 000
	fra kr 402 142 000 til kr 404 242 000
	75
	Vold og traumatisk stress, kan overføres, reduseres med
	3 600 000
	fra kr 220 039 000 til kr 216 439 000
	844
	Kontantstøtte
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	190 890 000
	fra kr 1 800 890 000 til kr 1 610 000 000
	845
	Barnetrygd
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	82 000 000
	fra kr 15 872 000 000 til kr 15 790 000 000
	846
	Familie- og oppveksttiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 og post 71, økes med
	5 400 000
	fra kr 12 650 000 til kr 18 050 000
	50
	Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21, reduseres med
	500 000
	fra kr 3 218 000 til kr 2 718 000
	61
	Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, reduseres med
	4 500 000
	fra kr 311 985 000 til kr 307 485 000
	854
	Tiltak i barne- og ungdomsvernet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, økes med
	14 900 000
	fra kr 72 371 000 til kr 87 271 000
	50
	Forskning og utvikling, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 17 631 000 til kr 16 131 000
	71
	Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med
	4 100 000
	fra kr 36 058 000 til kr 40 158 000
	855
	Statlig forvaltning av barnevernet
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, økes med
	260 000 000
	fra kr 3 841 242 000 til kr 4 101 242 000
	22
	Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, økes med
	54 000 000
	fra kr 2 623 089 000 til kr 2 677 089 000
	60
	Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1, reduseres med
	64 000 000
	fra kr 426 801 000 til kr 362 801 000
	856
	Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 156 429 000 til kr 141 429 000
	865
	Forbrukerpolitiske tiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50, reduseres med
	180 000
	fra kr 2 244 000 til kr 2 064 000
	70
	Tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med
	280 000
	fra kr 1 453 000 til kr 1 733 000
	882
	Kirkebygg og gravplasser
	61
	(Ny) Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres, bevilges med
	20 000 000
	900
	Nærings- og fiskeridepartementet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	6 000 000
	fra kr 61 927 000 til kr 55 927 000
	22
	Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 929, post 51, økes med
	27 900 000
	fra kr 70 000 000 til kr 97 900 000
	75
	Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 8 045 000 til kr 6 545 000
	904
	Brønnøysundregistrene
	1
	Driftsutgifter, økes med
	20 000 000
	fra kr 328 430 000 til kr 348 430 000
	909
	Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
	73
	Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, økes med
	36 700 000
	fra kr 1 785 000 000 til kr 1 821 700 000
	911
	Konkurransetilsynet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	6 500 000
	fra kr 110 450 000 til kr 116 950 000
	912
	Klagenemndssekretariatet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 194 000
	fra kr 19 550 000 til kr 20 744 000
	22
	Konkurranseklagenemnda, økes med
	5 800 000
	fra kr 2 457 000 til kr 8 257 000
	917
	Fiskeridirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 750 000
	fra kr 404 350 000 til kr 410 100 000
	22
	Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med
	19 765 000
	fra kr 70 966 000 til kr 90 731 000
	919
	Diverse fiskeriformål
	60
	Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, økes med
	25 146 000
	fra kr 519 000 000 til kr 544 146 000
	76
	Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, reduseres med
	7 000 000
	fra kr 15 000 000 til kr 8 000 000
	922
	Romvirksomhet
	70
	Kontingent i European Space Agency (ESA), økes med
	4 300 000
	fra kr 215 375 000 til kr 219 675 000
	71
	Internasjonal romvirksomhet, økes med
	6 700 000
	fra kr 465 250 000 til kr 471 950 000
	73
	EUs romprogrammer, reduseres med
	124 630 000
	fra kr 487 300 000 til kr 362 670 000
	923
	Havforskningsinstituttet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 644 800 000 til kr 640 800 000
	22
	Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 150 530 000 til kr 170 530 000
	924
	Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
	70
	Tilskudd, reduseres med
	9 930 000
	fra kr 16 000 000 til kr 6 070 000
	926
	Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy
	1
	Driftsutgifter, økes med
	4 000 000
	fra kr 184 450 000 til kr 188 450 000
	929
	Institutt for energiteknikk
	22
	Sikring av atomanlegg, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 40 000 000 til kr 60 000 000
	51
	Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes under kap. 900, post 22, økes med
	114 000 000
	fra kr 147 000 000 til kr 261 000 000
	935
	Patentstyret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	4 500 000
	fra kr 258 400 000 til kr 262 900 000
	950
	Forvaltning av statlig eierskap
	51
	(Ny) Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, bevilges med
	43 000 000
	52
	Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med
	35 000 000
	fra kr 140 000 000 til kr 175 000 000
	71
	(Ny) Tilskudd til avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevilges med
	20 000 000
	90
	Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med
	65 000 000
	fra kr 260 000 000 til kr 325 000 000
	1100
	Landbruks- og matdepartementet
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50,  reduseres med
	2 600 000
	fra kr 2 720 000 til kr 120 000
	49
	(Ny) Kjøp av fast eiendom, bevilges med
	2 600 000
	1112
	Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
	50
	Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, økes med
	30 000 000
	fra kr 97 976 000 til kr 127 976 000
	1137
	Forskning og innovasjon
	70
	Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres, økes med
	3 000 000
	fra kr 3 500 000 til kr 6 500 000
	1142
	Landbruksdirektoratet
	77
	(Ny) Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres, bevilges med
	20 000 000
	1148
	Naturskade – erstatninger
	71
	Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning, økes med
	22 400 000
	fra kr 152 600 000 til kr 175 000 000
	1150
	Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
	71
	Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, økes med
	525 000 000
	fra kr 43 000 000 til kr 568 000 000
	1300
	Samferdselsdepartementet
	71
	Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv., økes med
	2 500 000
	fra kr 69 000 000 til kr 71 500 000
	1320
	Statens vegvesen
	1
	Driftsutgifter, økes med
	290 500 000
	fra kr 4 334 900 000 til kr 4 625 400 000
	22
	Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30, reduseres med
	356 500 000
	fra kr 6 631 800 000 til kr 6 275 300 000
	28
	Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, reduseres med
	110 000 000
	fra kr 2 179 500 000 til kr 2 069 500 000
	29
	OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30,  reduseres med
	430 000 000
	fra kr 1 631 400 000 til kr 1 201 400 000
	30
	Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31, økes med
	680 000 000
	fra kr 12 555 200 000 til kr 13 235 200 000
	73
	Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene, økes med
	200 000 000
	fra kr 531 400 000 til kr 731 400 000
	1352
	Jernbanedirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	109 700 000
	fra kr 468 500 000 til kr 358 800 000
	71
	Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74, økes med
	292 000 000
	fra kr 8 423 500 000 til kr 8 715 500 000
	72
	Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73, reduseres med
	511 000 000
	fra kr 2 153 000 000 til kr 1 642 000 000
	73
	Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74, økes med
	101 000 000
	fra kr 9 988 700 000 til kr 10 089 700 000
	75
	(Ny) Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane, bevilges med
	60 000 000
	1360
	Kystverket
	30
	Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, økes med
	38 000 000
	fra kr 378 500 000 til kr 416 500 000
	34
	Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres,  reduseres med
	25 200 000
	fra kr 25 200 000 til kr 0
	72
	Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres,  reduseres med
	27 400 000
	fra kr 77 400 000 til kr 50 000 000
	1400
	Klima- og miljødepartementet
	71
	Internasjonale organisasjoner, økes med
	1 800 000
	fra kr 88 053 000 til kr 89 853 000
	1410
	Kunnskap om klima og miljø
	21
	Miljøovervåking, reduseres med
	2 500 000
	fra kr 277 297 000 til kr 274 797 000
	1412
	Meteorologiformål
	50
	Meteorologisk institutt, økes med
	12 900 000
	fra kr 313 882 000 til kr 326 782 000
	70
	Internasjonale samarbeidsprosjekt, reduseres med
	29 898 000
	fra kr 172 566 000 til kr 142 668 000
	1420
	Miljødirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 112 000
	fra kr 694 287 000 til kr 699 399 000
	61
	Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres,  reduseres med
	18 330 000
	fra kr 208 230 000 til kr 189 900 000
	63
	Returordning for kasserte fritidsbåter, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000
	75
	Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning, reduseres med
	85 992 000
	fra kr 640 992 000 til kr 555 000 000
	76
	Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, økes med
	26 536 000
	fra kr 137 464 000 til kr 164 000 000
	81
	Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med
	300 000
	fra kr 67 011 000 til kr 67 311 000
	85
	Naturinformasjonssentre, kan overføres, økes med
	2 500 000
	fra kr 69 031 000 til kr 71 531 000
	1428
	Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi
	50
	Overføring til Klima- og energifondet, økes med
	50 000 000
	fra kr 3 164 450 000 til kr 3 214 450 000
	1429
	Riksantikvaren
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 067 000
	fra kr 148 540 000 til kr 146 473 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	3 000 000
	fra kr 37 719 000 til kr 40 719 000
	22
	Bevaringsoppgaver, kan overføres, reduseres med
	3 000 000
	fra kr 24 708 000 til kr 21 708 000
	73
	Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres, økes med
	1 000 000
	fra kr 57 575 000 til kr 58 575 000
	1471
	Norsk Polarinstitutt
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 248 000
	fra kr 242 376 000 til kr 240 128 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	1 786 000
	fra kr 77 243 000 til kr 75 457 000
	1473
	Kings Bay AS
	70
	Tilskudd, økes med
	1 989 000
	fra kr 30 270 000 til kr 32 259 000
	1600
	Finansdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 390 800 000 til kr 385 800 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	6 330 000
	fra kr 90 900 000 til kr 84 570 000
	1605
	Direktoratet for økonomistyring
	1
	Driftsutgifter, økes med
	50 000 000
	fra kr 507 200 000 til kr 557 200 000
	1610
	Tolletaten
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	12 200 000
	fra kr 90 200 000 til kr 102 400 000
	1618
	Skatteetaten
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	6 283 000
	fra kr 6 062 100 000 til kr 6 055 817 000
	22
	Større IT-prosjekter, kan overføres, reduseres med
	58 000 000
	fra kr 472 800 000 til kr 414 800 000
	23
	Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, økes med
	3 800 000
	fra kr 88 100 000 til kr 91 900 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,  reduseres med
	7 000 000
	fra kr 115 000 000 til kr 108 000 000
	70
	Tilskudd, økes med
	1 500 000
	fra kr 3 500 000 til kr 5 000 000
	1620
	Statistisk sentralbyrå
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 400 000
	fra kr 593 300 000 til kr 595 700 000
	1632
	Kompensasjon for merverdiavgift
	61
	Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, økes med
	800 000 000
	fra kr 24 600 000 000 til kr 25 400 000 000
	1633
	Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med
	200 000 000
	fra kr 6 600 000 000 til kr 6 800 000 000
	1651
	Statsgjeld, avdrag og innløsning
	98
	Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning,  reduseres med
	12 414 000 000
	fra kr 76 515 000 000 til kr 64 101 000 000
	1700
	Forsvarsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	39 822 000
	fra kr 819 030 000 til kr 858 852 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning,  reduseres med
	48 779 000
	fra kr 128 779 000 til kr 80 000 000
	71
	Overføringer til andre, kan overføres, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 66 346 000 til kr 62 346 000
	74
	(Ny) Overføring til aksjeselskap, kan overføres, bevilges med
	172 000 000
	1710
	Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
	47
	Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47, reduseres med
	100 000 000
	fra kr 2 546 032 000 til kr 2 446 032 000
	1720
	Felleskapasiteter i Forsvaret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	338 879 000
	fra kr 9 217 413 000 til kr 9 556 292 000
	1731
	Hæren
	1
	Driftsutgifter, økes med
	234 173 000
	fra kr 5 566 035 000 til kr 5 800 208 000
	1732
	Sjøforsvaret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	604 346 000
	fra kr 4 389 630 000 til kr 4 993 976 000
	1733
	Luftforsvaret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	222 975 000
	fra kr 5 292 845 000 til kr 5 515 820 000
	1734
	Heimevernet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	10 833 000
	fra kr 1 394 798 000 til kr 1 383 965 000
	1735
	Etterretningstjenesten
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	17 807 000
	fra kr 2 005 584 000 til kr 2 023 391 000
	1760
	Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, reduseres med
	61 434 000
	fra kr 1 629 765 000 til kr 1 568 331 000
	44
	Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, reduseres med
	26 200 000
	fra kr 83 185 000 til kr 56 985 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, økes med
	33 431 000
	fra kr 8 952 590 000 til kr 8 986 021 000
	48
	Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, reduseres med
	152 889 000
	fra kr 205 000 000 til kr 52 111 000
	1761
	Nye kampfly med baseløsning
	47
	Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47, økes med
	100 000 000
	fra kr 1 176 449 000 til kr 1 276 449 000
	1790
	Kystvakten
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	81 170 000
	fra kr 1 157 875 000 til kr 1 076 705 000
	1791
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	44 639 000
	fra kr 866 848 000 til kr 911 487 000
	1792
	Norske styrker i utlandet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 599 000
	fra kr 990 316 000 til kr 992 915 000
	1800
	Olje- og energidepartementet
	70
	Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., reduseres med
	3 000 000
	fra kr 10 000 000 til kr 7 000 000
	1830
	Forskning og næringsutvikling
	70
	Tilskudd til Nordisk Energiforskning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 11 000 000 til kr 10 000 000
	1840
	CO2-håndtering
	72
	Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under post 70, økes med
	150 000 000
	fra kr 149 000 000 til kr 299 000 000
	2410
	Statens lånekasse for utdanning
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, økes med
	20 000 000
	fra kr 392 941 000 til kr 412 941 000
	50
	Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med
	68 167 000
	fra kr 7 170 151 000 til kr 7 238 318 000
	70
	Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med
	435 443 000
	fra kr 2 983 362 000 til kr 3 418 805 000
	71
	Andre stipend, overslagsbevilgning, reduseres med
	29 740 000
	fra kr 742 493 000 til kr 712 753 000
	72
	Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med
	25 510 000
	fra kr 1 255 776 000 til kr 1 281 286 000
	73
	Avskrivninger, overslagsbevilgning, økes med
	135 088 000
	fra kr 602 006 000 til kr 737 094 000
	74
	Tap på utlån, økes med
	1 300 000
	fra kr 386 200 000 til kr 387 500 000
	90
	Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, reduseres med
	6 479 000
	fra kr 28 594 604 000 til kr 28 588 125 000
	2412
	Husbanken
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 000 000
	fra kr 354 910 000 til kr 356 910 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	2 000 000
	fra kr 38 844 000 til kr 40 844 000
	90
	Nye lån, overslagsbevilgning, økes med
	1 410 000 000
	fra kr 14 330 000 000 til kr 15 740 000 000
	2421
	Innovasjon Norge
	80
	(Ny) Næringstiltak på Svalbard, bevilges med
	3 200 000
	2440
	Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
	30
	Investeringer, økes med
	2 000 000 000
	fra kr 27 000 000 000 til kr 29 000 000 000
	2445
	Statsbygg
	30
	Prosjektering av bygg, kan overføres, reduseres med
	22 000 000
	fra kr 648 401 000 til kr 626 401 000
	33
	Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, økes med
	200 000 000
	fra kr 2 237 450 000 til kr 2 437 450 000
	34
	Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres, økes med
	100 000 000
	fra kr 713 000 000 til kr 813 000 000
	2470
	Statens pensjonskasse
	24
	Driftsresultat:
	1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning
	-652 695 000
	2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
	448 822 000
	3 Avskrivninger
	130 606 000
	4 Renter av statens kapital
	207 000
	5 Til investeringsformål
	55 645 000
	Sum:
	-17 415 000
	2530
	Foreldrepenger
	70
	Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, reduseres med
	694 000 000
	fra kr 19 174 000 000 til kr 18 480 000 000
	71
	Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med
	67 000 000
	fra kr 927 000 000 til kr 860 000 000
	72
	Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 485 000 000 til kr 480 000 000
	73
	Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med
	7 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 56 000 000
	2541
	Dagpenger
	70
	Dagpenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 053 000 000
	fra kr 10 253 000 000 til kr 9 200 000 000
	2542
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
	70
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, reduseres med
	45 000 000
	fra kr 890 000 000 til kr 845 000 000
	2620
	Stønad til enslig mor eller far
	70
	Overgangsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med
	230 000 000
	fra kr 1 940 000 000 til kr 1 710 000 000
	72
	Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, reduseres med
	23 000 000
	fra kr 170 000 000 til kr 147 000 000
	73
	Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	19 700 000
	fra kr 91 700 000 til kr 72 000 000
	76
	Bidragsforskott, økes med
	15 800 000
	fra kr 704 200 000 til kr 720 000 000
	2650
	Sykepenger
	70
	Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, økes med
	110 000 000
	fra kr 37 190 000 000 til kr 37 300 000 000
	71
	Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, reduseres med
	100 000 000
	fra kr 1 480 000 000 til kr 1 380 000 000
	72
	Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med
	53 500 000
	fra kr 1 000 000 000 til kr 946 500 000
	75
	Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, økes med
	20 000 000
	fra kr 2 080 000 000 til kr 2 100 000 000
	2651
	Arbeidsavklaringspenger
	70
	Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	2 240 000 000
	fra kr 31 670 000 000 til kr 29 430 000 000
	71
	Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med
	47 600 000
	fra kr 229 600 000 til kr 182 000 000
	72
	Legeerklæringer, reduseres med
	35 000 000
	fra kr 425 000 000 til kr 390 000 000
	2655
	Uførhet
	70
	Uføretrygd, overslagsbevilgning, økes med
	1 540 000 000
	fra kr 92 950 000 000 til kr 94 490 000 000
	75
	Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, reduseres med
	16 000 000
	fra kr 86 000 000 til kr 70 000 000
	76
	Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 41 000 000 til kr 40 000 000
	2661
	Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
	70
	Grunnstønad, overslagsbevilgning, reduseres med
	21 600 000
	fra kr 1 761 600 000 til kr 1 740 000 000
	71
	Hjelpestønad, overslagsbevilgning, økes med
	25 300 000
	fra kr 1 514 700 000 til kr 1 540 000 000
	73
	Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 130 000 000 til kr 126 000 000
	74
	Tilskudd til biler, reduseres med
	111 900 000
	fra kr 846 900 000 til kr 735 000 000
	75
	Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, reduseres med
	29 600 000
	fra kr 3 369 600 000 til kr 3 340 000 000
	77
	Ortopediske hjelpemidler, reduseres med
	67 300 000
	fra kr 1 637 300 000 til kr 1 570 000 000
	78
	Høreapparater, reduseres med
	27 670 000
	fra kr 737 670 000 til kr 710 000 000
	79
	Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, økes med
	15 000 000
	fra kr 50 450 000 til kr 65 450 000
	2670
	Alderdom
	70
	Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med
	170 000 000
	fra kr 75 740 000 000 til kr 75 570 000 000
	72
	Inntektspensjon, overslagsbevilgning, økes med
	10 000 000
	fra kr 2 730 000 000 til kr 2 740 000 000
	73
	Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, økes med
	22 000 000
	fra kr 6 158 000 000 til kr 6 180 000 000
	2680
	Etterlatte
	71
	Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, økes med
	5 000 000
	fra kr 805 000 000 til kr 810 000 000
	72
	Særtillegg, overslagsbevilgning, reduseres med
	2 000 000
	fra kr 85 000 000 til kr 83 000 000
	2686
	Stønad ved gravferd
	70
	Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, økes med
	9 000 000
	fra kr 196 000 000 til kr 205 000 000
	2711
	Spesialisthelsetjeneste mv.
	70
	Spesialisthjelp, økes med
	5 000 000
	fra kr 2 135 000 000 til kr 2 140 000 000
	71
	Psykologhjelp, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 323 000 000 til kr 313 000 000
	72
	Tannbehandling, reduseres med
	118 320 000
	fra kr 2 318 320 000 til kr 2 200 000 000
	76
	Private laboratorier og røntgeninstitutt, økes med
	26 000 000
	fra kr 1 024 000 000 til kr 1 050 000 000
	2751
	Legemidler mv.
	70
	Legemidler, økes med
	79 200 000
	fra kr 9 310 800 000 til kr 9 390 000 000
	71
	Legeerklæringer, økes med
	1 000 000
	fra kr 7 000 000 til kr 8 000 000
	72
	Medisinsk forbruksmateriell, reduseres med
	32 100 000
	fra kr 2 042 100 000 til kr 2 010 000 000
	2752
	Refusjon av egenbetaling
	70
	Egenandelstak 1, reduseres med
	44 200 000
	fra kr 5 214 200 000 til kr 5 170 000 000
	71
	Egenandelstak 2, reduseres med
	19 000 000
	fra kr 1 014 000 000 til kr 995 000 000
	2755
	Helsetjenester i kommunene mv.
	62
	Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, økes med
	16 000 000
	fra kr 413 000 000 til kr 429 000 000
	70
	Allmennlegehjelp, reduseres med
	124 600 000
	fra kr 5 274 600 000 til kr 5 150 000 000
	71
	Fysioterapi, kan nyttes under post 62, økes med
	45 000 000
	fra kr 1 180 000 000 til kr 1 225 000 000
	72
	Jordmorhjelp, økes med
	2 000 000
	fra kr 61 000 000 til kr 63 000 000
	73
	Kiropraktorbehandling, økes med
	5 000 000
	fra kr 174 000 000 til kr 179 000 000
	75
	Logopedisk og ortoptisk behandling, økes med
	4 000 000
	fra kr 164 000 000 til kr 168 000 000
	2756
	Andre helsetjenester
	70
	Helsetjenester i annet EØS-land, økes med
	3 000 000
	fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000
	71
	Helsetjenester i utlandet mv., reduseres med
	90 000 000
	fra kr 490 000 000 til kr 400 000 000
	72
	Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med
	20 000 000
	fra kr 240 000 000 til kr 220 000 000
	2790
	Andre helsetiltak
	70
	Bidrag, reduseres med
	4 900 000
	fra kr 254 900 000 til kr 250 000 000
	3225
	Tiltak i grunnopplæringen
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med
	7 231 000
	fra kr 19 734 000 til kr 26 965 000
	3288
	Internasjonale samarbeidstiltak
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, reduseres med
	587 000
	fra kr 5 698 000 til kr 5 111 000
	3292
	Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
	1
	Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, økes med
	1 800 000
	fra kr 24 185 000 til kr 25 985 000
	3400
	Justis- og beredskapsdepartementet
	2
	(Ny) Refusjon av ODA-godkjente utgifter, bevilges med
	1 000 000
	3410
	Domstolene
	4
	Vernesaker jordskiftedomstolene, reduseres med
	3 043 000
	fra kr 5 916 000 til kr 2 873 000
	3440
	Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
	2
	Refusjoner mv., reduseres med
	19 400 000
	fra kr 280 624 000 til kr 261 224 000
	6
	Gebyr – utlendingssaker, reduseres med
	14 770 000
	fra kr 282 259 000 til kr 267 489 000
	8
	Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, økes med
	4 700 000
	fra kr 21 258 000 til kr 25 958 000
	3456
	Nød- og beredskapskommunikasjon
	1
	Abonnementsinntekter, reduseres med
	1 600 000
	fra kr 347 305 000 til kr 345 705 000
	4
	Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  økes med
	95 000 000
	fra kr 9 623 000 til kr 104 623 000
	3490
	Utlendingsdirektoratet
	1
	Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA- godkjente utgifter, reduseres med
	1 084 000
	fra kr 1 845 000 til kr 761 000
	3
	Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, økes med
	10 371 000
	fra kr 13 255 000 til kr 23 626 000
	4
	Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, økes med
	101 247 000
	fra kr 279 091 000 til kr 380 338 000
	5
	Refusjonsinntekter, reduseres med
	1 899 000
	fra kr 8 862 000 til kr 6 963 000
	6
	Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter, økes med
	9 149 000
	fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000
	7
	Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter, reduseres med
	1 678 000
	fra kr 14 604 000 til kr 12 926 000
	8
	Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter, reduseres med
	15 792 000
	fra kr 55 128 000 til kr 39 336 000
	3595
	Statens kartverk
	2
	Salg og abonnement m.m., økes med
	9 200 000
	fra kr 134 668 000 til kr 143 868 000
	3605
	Arbeids- og velferdsetaten
	1
	Administrasjonsvederlag, økes med
	1 140 000
	fra kr 9 260 000 til kr 10 400 000
	6
	Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, reduseres med
	2 300 000
	fra kr 27 600 000 til kr 25 300 000
	3614
	Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	1
	Gebyrinntekter, lån, økes med
	5 000 000
	fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000
	90
	Tilbakebetaling av lån, økes med
	200 000 000
	fra kr 10 900 000 000 til kr 11 100 000 000
	3635
	Ventelønn mv.
	1
	Refusjon statlig virksomhet mv., økes med
	1 000 000
	fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000
	3704
	Helsearkivet
	2
	(Ny) Diverse inntekter, bevilges med
	3 000 000
	3740
	Helsedirektoratet
	5
	Helsetjenester til utenlandsboende mv., økes med
	12 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 75 000 000
	3747
	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
	2
	Diverse inntekter, reduseres med
	2 900 000
	fra kr 19 831 000 til kr 16 931 000
	4
	Gebyrinntekter, økes med
	2 350 000
	fra kr 9 151 000 til kr 11 501 000
	3855
	Statlig forvaltning av barnevernet
	60
	Kommunale egenandeler, økes med
	50 000 000
	fra kr 1 437 256 000 til kr 1 487 256 000
	3906
	Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
	86
	(Ny) Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, bevilges med
	1 000 000
	3912
	Klagenemndssekretariatet
	2
	Refusjoner og andre inntekter, økes med
	194 000
	fra kr 206 000 til kr 400 000
	87
	Overtredelsesgebyr, økes med
	4 140 000
	fra kr 100 000 til kr 4 240 000
	3917
	Fiskeridirektoratet
	1
	Refusjoner og diverse inntekter, økes med
	5 747 000
	fra kr 103 000 til kr 5 850 000
	3935
	Patentstyret
	4
	(Ny) Ymse inntekter, bevilges med
	4 500 000
	3940
	Internasjonaliseringstiltak
	70
	(Ny) Tilbakeføring fra Baltiske investeringsprogram, bevilges med
	6 700 000
	3950
	Forvaltning av statlig eierskap
	91
	(Ny) Avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevilges med
	20 000 000
	4352
	Jernbanedirektoratet
	1
	Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og Norsk jernbanemuseum, reduseres med
	96 200 000
	fra kr 98 600 000 til kr 2 400 000
	4481
	Salg av klimakvoter
	1
	Salgsinntekter, reduseres med
	2 565 000 000
	fra kr 7 181 722 000 til kr 4 616 722 000
	4605
	Direktoratet for økonomistyring
	1
	Økonomitjenester, økes med
	50 000 000
	fra kr 51 600 000 til kr 101 600 000
	4610
	Tolletaten
	4
	Diverse refusjoner, økes med
	5 700 000
	fra kr 1 100 000 til kr 6 800 000
	4618
	Skatteetaten
	86
	Bøter, inndragninger mv., reduseres med
	50 000 000
	fra kr 1 430 000 000 til kr 1 380 000 000
	88
	Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, reduseres med
	37 600 000
	fra kr 262 600 000 til kr 225 000 000
	4620
	Statistisk sentralbyrå
	85
	Tvangsmulkt, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
	4700
	Forsvarsdepartementet
	1
	Driftsinntekter, økes med
	14 420 000
	fra kr 25 745 000 til kr 40 165 000
	4720
	Felleskapasiteter i Forsvaret
	1
	Driftsinntekter, økes med
	705 772 000
	fra kr 517 737 000 til kr 1 223 509 000
	4731
	Hæren
	1
	Driftsinntekter, økes med
	7 326 000
	fra kr 91 984 000 til kr 99 310 000
	4734
	Heimevernet
	1
	Driftsinntekter, økes med
	13 515 000
	fra kr 5 766 000 til kr 19 281 000
	4760
	Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
	1
	Driftsinntekter, reduseres med
	2 908 000
	fra kr 33 090 000 til kr 30 182 000
	45
	(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter,  bevilges med
	34 460 000
	48
	Fellesfinansierte investeringer, inntekter, reduseres med
	150 600 000
	fra kr 205 036 000 til kr 54 436 000
	4791
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsinntekter, økes med
	45 000 000
	fra kr 774 747 000 til kr 819 747 000
	4800
	Olje- og energidepartementet
	2
	(Ny) Ymse inntekter, bevilges med
	1 300 000
	5310
	Statens lånekasse for utdanning
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med
	2 570 000
	fra kr 18 530 000 til kr 21 100 000
	29
	Termingebyr, reduseres med
	6 700 000
	fra kr 16 892 000 til kr 10 192 000
	89
	Purregebyrer, økes med
	5 024 000
	fra kr 105 016 000 til kr 110 040 000
	90
	Redusert lån og rentegjeld, økes med
	253 759 000
	fra kr 10 776 474 000 til kr 11 030 233 000
	93
	Omgjøring av utdanningslån til stipend, økes med
	48 097 000
	fra kr 6 999 551 000 til kr 7 047 648 000
	5325
	Innovasjon Norge
	50
	Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning,  økes med
	6 900 000
	fra kr 15 000 000 til kr 21 900 000
	85
	(Ny) Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapitalfond, bevilges med
	600 000
	91
	Tilbakeført kapital, såkornfond, økes med
	8 200 000
	fra kr 10 000 000 til kr 18 200 000
	5329
	Eksportkredittordningen
	71
	(Ny) Tilbakeføring av tilskudd fra Eksportkreditt Norge AS, bevilges med
	22 000 000
	5341
	Avdrag på utestående fordringer
	98
	Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner, reduseres med
	4 000 000 000
	fra kr 8 000 000 000 til kr 4 000 000 000
	5351
	Overføring fra Norges Bank
	85
	Overføring, økes med
	2 798 300 000
	fra kr 12 000 000 000 til kr 14 798 300 000
	5440
	Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
	24
	Driftsresultat:
	1 Driftsinntekter
	159 200 000 000
	2 Driftsutgifter
	-27 400 000 000
	3 Lete- og feltutviklingsutgifter
	-2 100 000 000
	4 Avskrivninger
	-20 200 000 000
	5 Renter av statens kapital
	-2 900 000 000
	Sum:
	106 600 000 000
	30
	Avskrivninger, reduseres med
	1 900 000 000
	fra kr 22 100 000 000 til kr 20 200 000 000
	5490
	NVE Anlegg
	1
	Salg av utstyr mv., økes med
	1 400 000
	fra kr 100 000 til kr 1 500 000
	5491
	Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
	30
	Avskrivninger, økes med
	3 500 000
	fra kr 1 574 406 000 til kr 1 577 906 000
	5521
	Merverdiavgift
	70
	Merverdiavgift, reduseres med
	18 000 000
	fra kr 310 000 000 000 til kr 309 982 000 000
	5526
	Avgift på alkohol
	70
	Avgift på alkohol, reduseres med
	500 000
	fra kr 14 200 000 000 til kr 14 199 500 000
	5536
	Avgift på motorvogner mv.
	71
	Engangsavgift, økes med
	116 000 000
	fra kr 14 641 000 000 til kr 14 757 000 000
	5541
	Avgift på elektrisk kraft
	70
	Avgift på elektrisk kraft, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 11 010 000 000 til kr 11 000 000 000
	5570
	Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
	70
	Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, reduseres med
	3 900 000
	fra kr 243 400 000 til kr 239 500 000
	5574
	Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet
	74
	Fiskeriforskningsavgift, økes med
	24 000 000
	fra kr 236 496 000 til kr 260 496 000
	5578
	Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
	72
	Fiskeravgifter, økes med
	1 000 000
	fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000
	5603
	Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
	80
	Renter av statens faste kapital, reduseres med
	100 000
	fra kr 93 507 000 til kr 93 407 000
	5607
	Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	80
	Renter, økes med
	85 000 000
	fra kr 963 000 000 til kr 1 048 000 000
	5611
	Aksjer i NSB AS
	85
	Utbytte, økes med
	8 000 000
	fra kr 225 000 000 til kr 233 000 000
	5617
	Renter fra Statens lånekasse for utdanning
	80
	Renter, reduseres med
	5 747 000
	fra kr 4 857 196 000 til kr 4 851 449 000
	5622
	Aksjer i Avinor AS
	85
	Utbytte, økes med
	72 400 000
	fra kr 512 500 000 til kr 584 900 000
	5625
	Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
	81
	Rentemargin, innovasjonslåneordningen, økes med
	4 500 000
	fra kr 20 000 000 til kr 24 500 000
	85
	Utbytte, lavrisikolåneordningen, økes med
	27 700 000
	fra kr 125 000 000 til kr 152 700 000
	88
	(Ny) Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond, bevilges med
	3 000 000
	5631
	Aksjer i AS Vinmonopolet
	85
	Statens overskuddsandel, økes med
	87 100 000
	fra kr 41 200 000 til kr 128 300 000
	86
	Utbytte, økes med
	3 000
	fra kr 2 000 til kr 5 000
	5652
	Statskog SF – renter og utbytte
	85
	Utbytte, økes med
	55 250 000
	fra kr 24 750 000 til kr 80 000 000
	5656
	Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning
	85
	Utbytte, økes med
	1 362 100 000
	fra kr 21 635 500 000 til kr 22 997 600 000
	5680
	Statnett SF
	85
	Utbytte, økes med
	41 000 000
	fra kr 443 000 000 til kr 484 000 000
	5685
	Aksjer i Equinor ASA
	85
	Utbytte, økes med
	2 850 000 000
	fra kr 16 620 000 000 til kr 19 470 000 000
	5692
	Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
	85
	Utbytte, reduseres med
	28 900 000
	fra kr 112 700 000 til kr 83 800 000
	5700
	Folketrygdens inntekter
	71
	Trygdeavgift, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 150 681 000 000 til kr 150 676 000 000
	5701
	Diverse inntekter
	71
	Refusjon ved yrkesskade, reduseres med
	165 500 000
	fra kr 940 000 000 til kr 774 500 000
	86
	Innkreving feilutbetalinger, økes med
	55 000 000
	fra kr 1 150 000 000 til kr 1 205 000 000
	87
	Diverse inntekter, reduseres med
	7 750 000
	fra kr 26 950 000 til kr 19 200 000
	88
	Hjelpemiddelsentraler m.m., økes med
	5 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 68 000 000
	5704
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
	70
	Dividende, reduseres med
	30 000 000
	fra kr 230 000 000 til kr 200 000 000
	5705
	Refusjon av dagpenger
	70
	Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, reduseres med
	13 000 000
	fra kr 26 000 000 til kr 13 000 000
	71
	Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, reduseres med
	500 000
	fra kr 800 000 til kr 300 000
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	Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 96 mot 7 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.59.06)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 27, fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen gjøre rede for eventuelle konsekvenser for sikkerhetssituasjonen og byutviklingsprosjekter som følge av planer om alliert mottak på Andøya og Bodø, og legge disse fram for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet...
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	Forslag nr. 23 lyder:
	«I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:
	Kap.
	Post
	Formål
	Kroner
	20
	Statsministerens kontor
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	3 000 000
	fra kr 121 200 000 til kr 118 200 000
	21
	Statsrådet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 700 000
	fra kr 190 200 000 til kr 187 500 000
	41
	Stortinget
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	9 800 000
	fra kr 956 500 000 til kr 946 700 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,  reduseres med
	10 000 000
	fra kr 412 800 000 til kr 402 800 000
	44
	Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 200 000
	fra kr 22 200 000 til kr 20 000 000
	51
	Riksrevisjonen
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	16 800 000
	fra kr 537 700 000 til kr 520 900 000
	61
	Høyesterett
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 600 000
	fra kr 112 195 000 til kr 113 795 000
	100
	Utenriksdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	41 400 000
	fra kr 2 264 824 000 til kr 2 223 424 000
	103
	Regjeringens representasjon
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	7 500 000
	fra kr 49 043 000 til kr 41 543 000
	104
	Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	3 000 000
	fra kr 9 991 000 til kr 12 991 000
	116
	Internasjonale organisasjoner
	70
	Pliktige bidrag, reduseres med
	65 000 000
	fra kr 1 605 201 000 til kr 1 540 201 000
	117
	EØS-finansieringsordningene
	77
	EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres,  reduseres med
	577 000 000
	fra kr 1 559 000 000 til kr 982 000 000
	78
	Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, reduseres med
	590 000 000
	fra kr 1 218 000 000 til kr 628 000 000
	118
	Utenrikspolitiske satsinger
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73, økes med
	2 000 000
	fra kr 85 532 000 til kr 87 532 000
	74
	Forskning, dialog og menneskerettigheter mv., reduseres med
	2 000 000
	fra kr 45 583 000 til kr 43 583 000
	140
	Utenriksdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	29 694 000
	fra kr 1 573 979 000 til kr 1 544 285 000
	141
	Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	4 400 000
	fra kr 279 377 000 til kr 274 977 000
	144
	Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	1 300 000
	fra kr 53 449 000 til kr 52 149 000
	70
	Utvekslingsordninger, kan overføres, reduseres med
	57 000 000
	fra kr 142 000 000 til kr 85 000 000
	151
	Fred, sikkerhet og globalt samarbeid
	71
	Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres, reduseres med
	532 000
	fra kr 282 700 000 til kr 282 168 000
	73
	FN og globale utfordringer, kan overføres, reduseres med
	8 800 000
	fra kr 292 300 000 til kr 283 500 000
	152
	Menneskerettigheter
	70
	Menneskerettigheter, kan overføres, økes med
	1 000 000
	fra kr 535 157 000 til kr 536 157 000
	159
	Regionbevilgninger
	71
	Europa og Sentral-Asia, kan overføres, reduseres med
	4 031 000
	fra kr 675 674 000 til kr 671 643 000
	72
	Afghanistan, kan overføres, reduseres med
	24 000 000
	fra kr 574 500 000 til kr 550 500 000
	75
	Afrika, kan overføres, reduseres med
	20 000 000
	fra kr 1 015 584 000 til kr 995 584 000
	77
	Latin-Amerika, kan overføres, reduseres med
	3 500 000
	fra kr 130 350 000 til kr 126 850 000
	161
	Utdanning, forskning og faglig samarbeid
	70
	Utdanning, kan overføres, reduseres med
	40 960 000
	fra kr 2 764 456 000 til kr 2 723 496 000
	72
	Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres, økes med
	2 000 000
	fra kr 861 714 000 til kr 863 714 000
	162
	Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
	70
	Næringsutvikling og handel, kan overføres, reduseres med
	75 000 000
	fra kr 621 700 000 til kr 546 700 000
	71
	Matsikkerhet og landbruk, kan overføres, reduseres med
	11 000 000
	fra kr 1 091 966 000 til kr 1 080 966 000
	75
	NORFUND – tapsavsetting, økes med
	75 000 000
	fra kr 468 750 000 til kr 543 750 000
	163
	Klima, miljø og hav
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	22 750 000
	fra kr 37 900 000 til kr 60 650 000
	164
	Likestilling
	70
	Likestilling, kan overføres, økes med
	44 000 000
	fra kr 372 219 000 til kr 416 219 000
	170
	Sivilt samfunn
	70
	Sivilt samfunn, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 2 128 471 000 til kr 2 148 471 000
	171
	FNs utviklingsarbeid
	72
	Andre tilskudd (FN), kan overføres, reduseres med
	500 000
	fra kr 196 700 000 til kr 196 200 000
	179
	Flyktningtiltak i Norge
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	112 267 000
	fra kr 550 062 000 til kr 662 329 000
	200
	Kunnskapsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	8 211 000
	fra kr 382 440 000 til kr 374 229 000
	201
	Analyse og kunnskapsgrunnlag
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	1 185 000
	fra kr 40 671 000 til kr 41 856 000
	220
	Utdanningsdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	19 000 000
	fra kr 380 591 000 til kr 361 591 000
	70
	Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med
	20 000 000
	fra kr 68 705 000 til kr 88 705 000
	225
	Tiltak i grunnopplæringen
	64
	Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, økes med
	17 201 000
	fra kr 52 991 000 til kr 70 192 000
	68
	Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, økes med
	3 828 000
	fra kr 294 663 000 til kr 298 491 000
	74
	Prosjekttilskudd, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 10 195 000 til kr 9 195 000
	226
	Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 1 177 918 000 til kr 1 162 918 000
	61
	Tilskuddsordning Mentorordning for nye lærere, økes med
	5 000 000
	fra kr 60 000 000 til kr 65 000 000
	71
	Tilskudd til vitensentre, økes med
	6 700 000
	fra kr 67 075 000 til kr 73 775 000
	228
	Tilskudd til frittstående skoler mv.
	77
	Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, økes med
	3 000 000
	fra kr 24 615 000 til kr 27 615 000
	230
	Statlig spesialpedagogisk støttesystem
	1
	Driftsutgifter, økes med
	3 000 000
	fra kr 714 323 000 til kr 717 323 000
	231
	Barnehager
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, reduseres med
	3 185 000
	fra kr 457 516 000 til kr 454 331 000
	240
	Fagskoler
	60
	Tilskudd til fagskoler, økes med
	17 700 000
	fra kr 725 350 000 til kr 743 050 000
	241
	Felles tiltak for fagskolesektoren
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	12 568 000
	fra kr 17 031 000 til kr 29 599 000
	70
	Andre overføringer, kan nyttes under post 21, reduseres med
	12 568 000
	fra kr 12 568 000 til kr 0
	251
	22. juli-senteret
	1
	(Ny) Driftsutgifter, bevilges med
	700 000
	252
	EUs utdannings- og ungdomsprogram
	70
	Tilskudd, reduseres med
	13 757 000
	fra kr 656 136 000 til kr 642 379 000
	253
	Folkehøyskoler
	70
	Tilskudd til folkehøyskoler, økes med
	5 000 000
	fra kr 898 926 000 til kr 903 926 000
	255
	Tilskudd til freds- og menneskerettssentre
	71
	Falstadsenteret, økes med
	1 700 000
	fra kr 21 496 000 til kr 23 196 000
	256
	Kompetanse Norge
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	1 100 000
	fra kr 64 258 000 til kr 63 158 000
	258
	Tiltak for livslang læring
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, økes med
	8 880 000
	fra kr 214 844 000 til kr 223 724 000
	260
	Universiteter og høyskoler
	50
	Statlige universiteter og høyskoler, økes med
	88 873 000
	fra kr 35 632 559 000 til kr 35 721 432 000
	70
	Private høyskoler, økes med
	9 000 000
	fra kr 1 578 967 000 til kr 1 587 967 000
	270
	Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
	75
	Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, reduseres med
	298 466 000
	fra kr 662 779 000 til kr 364 313 000
	280
	Felles enheter
	50
	Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, økes med
	16 100 000
	fra kr 450 293 000 til kr 466 393 000
	51
	UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, økes med
	19 900 000
	fra kr 157 654 000 til kr 177 554 000
	281
	Felles tiltak for universiteter og høyskoler
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, økes med
	7 000 000
	fra kr 195 742 000 til kr 202 742 000
	50
	Tilskudd til Norges forskningsråd, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 234 107 000 til kr 229 107 000
	285
	Norges forskningsråd
	52
	Langsiktig, grunnleggende forskning, reduseres med
	25 000 000
	fra kr 1 699 644 000 til kr 1 674 644 000
	55
	Virksomhetskostnader, reduseres med
	23 500 000
	fra kr 792 543 000 til kr 769 043 000
	287
	Forskningsinstitutter og andre tiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, reduseres med
	400 000
	fra kr 6 845 000 til kr 6 445 000
	288
	Internasjonale samarbeidstiltak
	72
	Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med
	13 551 000
	fra kr 286 405 000 til kr 299 956 000
	73
	EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, økes med
	134 082 000
	fra kr 2 240 253 000 til kr 2 374 335 000
	75
	UNESCO-kontingent, reduseres med
	2 146 000
	fra kr 22 793 000 til kr 20 647 000
	290
	Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	5 139 000
	fra kr 264 480 000 til kr 259 341 000
	291
	Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	7 600 000
	fra kr 53 815 000 til kr 61 415 000
	60
	Integreringstilskudd, kan overføres, økes med
	85 600 000
	fra kr 8 983 088 000 til kr 9 068 688 000
	61
	Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, økes med
	2 400 000
	fra kr 2 283 887 000 til kr 2 286 287 000
	62
	Kommunale innvandrertiltak, reduseres med
	8 630 000
	fra kr 269 652 000 til kr 261 022 000
	71
	Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, reduseres med
	1 300 000
	fra kr 134 953 000 til kr 133 653 000
	73
	Tilskudd, økes med
	400 000
	fra kr 14 641 000 til kr 15 041 000
	292
	Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
	60
	Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med
	18 700 000
	fra kr 1 425 376 000 til kr 1 444 076 000
	300
	Kulturdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	5 070 000
	fra kr 170 252 000 til kr 165 182 000
	315
	Frivillighetsformål
	21
	Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	5 000 000
	fra kr 6 130 000 til kr 11 130 000
	79
	Til disposisjon, reduseres med
	2 500 000
	fra kr 10 340 000 til kr 7 840 000
	82
	Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med
	105 000 000
	fra kr 189 400 000 til kr 294 400 000
	320
	Norsk kulturråd
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 183 116 000 til kr 178 116 000
	322
	Bygg og offentlige rom
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 300 000
	fra kr 23 147 000 til kr 20 847 000
	325
	Allmenne kulturformål
	21
	Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	3 000 000
	fra kr 28 920 000 til kr 25 920 000
	71
	Kultur som næring, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 62 985 000 til kr 61 985 000
	75
	EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 40 000 000 til kr 30 000 000
	79
	Til disposisjon, kan nyttes under post 1, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 7 830 000 til kr 6 330 000
	326
	Språk-, litteratur- og bibliotekformål
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	100 000
	fra kr 641 287 000 til kr 641 187 000
	73
	Språkorganisasjoner, økes med
	1 300 000
	fra kr 26 790 000 til kr 28 090 000
	328
	Museum og visuell kunst
	70
	Det nasjonale museumsnettverket, økes med
	15 000 000
	fra kr 1 747 630 000 til kr 1 762 630 000
	78
	Ymse faste tiltak, økes med
	3 500 000
	fra kr 116 785 000 til kr 120 285 000
	334
	Filmformål m.m.
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 550 000
	fra kr 112 055 000 til kr 113 605 000
	50
	Filmfondet, reduseres med
	1 550 000
	fra kr 520 160 000 til kr 518 610 000
	335
	Medieformål
	71
	Produksjonstilskudd, økes med
	10 000 000
	fra kr 318 000 000 til kr 328 000 000
	339
	Pengespill, lotterier og stiftelser
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	800 000
	fra kr 78 857 000 til kr 78 057 000
	352
	Nedsatt funksjonsevne
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, reduseres med
	330 000
	fra kr 15 060 000 til kr 14 730 000
	400
	Justis- og beredskapsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	7 300 000
	fra kr 468 178 000 til kr 460 878 000
	23
	Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres, økes med
	1 000 000
	fra kr 30 280 000 til kr 31 280 000
	70
	Overføringer til private, økes med
	1 300 000
	fra kr 10 206 000 til kr 11 506 000
	410
	Domstolene
	1
	Driftsutgifter, økes med
	78 300 000
	fra kr 2 540 629 000 til kr 2 618 929 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	10 000 000
	fra kr 71 935 000 til kr 81 935 000
	22
	Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres, reduseres med
	3 862 000
	fra kr 6 735 000 til kr 2 873 000
	430
	Kriminalomsorgen
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	1 011 000
	fra kr 4 559 896 000 til kr 4 558 885 000
	440
	Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	156 663 000
	fra kr 18 016 648 000 til kr 18 173 311 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, reduseres med
	25 920 000
	fra kr 139 507 000 til kr 113 587 000
	22
	Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, økes med
	2 811 000
	fra kr 9 189 000 til kr 12 000 000
	25
	Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning, reduseres med
	25 418 000
	fra kr 128 533 000 til kr 103 115 000
	70
	Tilskudd, reduseres med
	2 000 000
	fra kr 72 383 000 til kr 70 383 000
	444
	Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
	1
	Driftsutgifter, økes med
	172 000 000
	fra kr 890 983 000 til kr 1 062 983 000
	445
	Den høyere påtalemyndighet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 250 000
	fra kr 262 057 000 til kr 263 307 000
	451
	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, økes med
	61 517 000
	fra kr 760 355 000 til kr 821 872 000
	453
	Sivil klareringsmyndighet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 400 000
	fra kr 31 927 000 til kr 33 327 000
	454
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	45 000 000
	fra kr 690 652 000 til kr 735 652 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,  reduseres med
	441 769 000
	fra kr 3 094 510 000 til kr 2 652 741 000
	455
	Redningstjenesten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 100 000
	fra kr 109 258 000 til kr 110 358 000
	456
	Nød- og beredskapskommunikasjon
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451 post 1, økes med
	15 600 000
	fra kr 128 755 000 til kr 144 355 000
	21
	Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, reduseres med
	18 500 000
	fra kr 366 017 000 til kr 347 517 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	103 000 000
	fra kr 35 176 000 til kr 138 176 000
	457
	Nasjonal sikkerhetsmyndighet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	1 600 000
	fra kr 316 418 000 til kr 314 818 000
	460
	Spesialenheten for politisaker
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 400 000
	fra kr 47 451 000 til kr 48 851 000
	466
	Særskilte straffesaksutgifter m.m.
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	97 736 000
	fra kr 1 183 838 000 til kr 1 086 102 000
	467
	Norsk Lovtidend
	1
	Driftsutgifter, økes med
	639 000
	fra kr 4 340 000 til kr 4 979 000
	469
	Vergemålsordningen
	1
	Driftsutgifter, økes med
	10 200 000
	fra kr 252 675 000 til kr 262 875 000
	471
	Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
	73
	Stortingets rettferdsvederlagsordning, reduseres med
	3 000 000
	fra kr 25 713 000 til kr 22 713 000
	473
	Statens sivilrettsforvaltning
	70
	Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, økes med
	50 000 000
	fra kr 300 000 000 til kr 350 000 000
	475
	Bobehandling
	1
	Driftsutgifter, økes med
	23 415 000
	fra kr 104 851 000 til kr 128 266 000
	480
	Svalbardbudsjettet
	50
	Tilskudd, økes med
	6 000 000
	fra kr 360 484 000 til kr 366 484 000
	490
	Utlendingsdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	22 900 000
	fra kr 1 034 196 000 til kr 1 011 296 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, asylmottak, økes med
	159 713 000
	fra kr 520 513 000 til kr 680 226 000
	22
	Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, reduseres med
	1 296 000
	fra kr 14 896 000 til kr 13 600 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,  reduseres med
	12 000 000
	fra kr 53 201 000 til kr 41 201 000
	60
	Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, økes med
	45 372 000
	fra kr 138 354 000 til kr 183 726 000
	70
	Stønader til beboere i asylmottak, økes med
	27 681 000
	fra kr 75 378 000 til kr 103 059 000
	72
	Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, reduseres med
	9 115 000
	fra kr 72 069 000 til kr 62 954 000
	73
	Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60, økes med
	9 149 000
	fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000
	75
	Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, økes med
	9 141 000
	fra kr 11 337 000 til kr 20 478 000
	491
	Utlendingsnemnda
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, reduseres med
	22 800 000
	fra kr 293 582 000 til kr 270 782 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1, økes med
	4 000 000
	fra kr 6 370 000 til kr 10 370 000
	500
	Kommunal- og moderniseringsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	4 930 000
	fra kr 408 001 000 til kr 403 071 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, reduseres med
	2 500 000
	fra kr 82 388 000 til kr 79 888 000
	23
	Husleie for fellesareal m.m., reduseres med
	2 800 000
	fra kr 24 664 000 til kr 21 864 000
	510
	Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	12 500 000
	fra kr 625 417 000 til kr 612 917 000
	23
	22. juli-senteret, reduseres med
	700 000
	fra kr 12 260 000 til kr 11 560 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	2 800 000
	fra kr 49 869 000 til kr 52 669 000
	525
	Fylkesmannsembetene
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	38 000 000
	fra kr 1 888 042 000 til kr 1 850 042 000
	530
	Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
	33
	Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, økes med
	230 000 000
	fra kr 1 780 400 000 til kr 2 010 400 000
	36
	Kunstnerisk utsmykking, kan overføres, reduseres med
	9 000 000
	fra kr 19 000 000 til kr 10 000 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	62 000 000
	fra kr 563 000 000 til kr 625 000 000
	533
	Eiendommer utenfor husleieordningen
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 450 000
	fra kr 20 686 000 til kr 22 136 000
	540
	Direktoratet for forvaltning og IKT
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	3 370 000
	fra kr 291 044 000 til kr 287 674 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	500 000
	fra kr 24 436 000 til kr 24 936 000
	541
	IT-politikk
	22
	Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, kan overføres, kan nyttes under post 70, reduseres med
	500 000
	fra kr 21 029 000 til kr 20 529 000
	543
	Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	9 900 000
	fra kr 224 600 000 til kr 214 700 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	6 000 000
	fra kr 16 400 000 til kr 22 400 000
	71
	Bredbåndsutbygging, kan overføres, økes med
	50 000 000
	fra kr 199 750 000 til kr 249 750 000
	545
	Datatilsynet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 57 672 000 til kr 56 172 000
	553
	Omstillingsdyktige regioner
	63
	Grenseregionale Interreg-program, kan nyttes under post 60 og 65, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 52 736 000 til kr 47 736 000
	560
	Samiske formål
	50
	Samisk språk, kultur og samfunnsliv, økes med
	13 000 000
	fra kr 497 069 000 til kr 510 069 000
	571
	Rammetilskudd til kommuner
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	13 200 000
	fra kr 33 639 000 til kr 20 439 000
	60
	Innbyggertilskudd, økes med
	432 390 000
	fra kr 131 519 299 000 til kr 131 951 689 000
	572
	Rammetilskudd til fylkeskommuner
	60
	Innbyggertilskudd, økes med
	63 000 000
	fra kr 33 563 319 000 til kr 33 626 319 000
	578
	Valgdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	7 000 000
	fra kr 107 745 000 til kr 100 745 000
	581
	Bolig- og bomiljøtiltak
	70
	Bostøtte, overslagsbevilgning, reduseres med
	22 800 000
	fra kr 3 102 591 000 til kr 3 079 791 000
	71
	(Ny) Boligetablering i distriktene, bevilges med
	10 000 000
	75
	Etablering og tilpasning av bolig, økes med
	110 000 000
	fra kr 481 574 000 til kr 591 574 000
	76
	Utleieboliger, kan overføres, reduseres med
	252 162 000
	fra kr 710 464 000 til kr 458 302 000
	587
	Direktoratet for byggkvalitet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 105 974 000 til kr 104 974 000
	595
	Statens kartverk
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45, reduseres med
	104 000 000
	fra kr 899 021 000 til kr 795 021 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 45, økes med
	140 500 000
	fra kr 217 920 000 til kr 358 420 000
	600
	Arbeids- og sosialdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 100 000
	fra kr 215 613 000 til kr 213 513 000
	601
	Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
	21
	Spesielle driftsutgifter, reduseres med
	2 700 000
	fra kr 55 100 000 til kr 52 400 000
	22
	Kunnskapsutvikling IA-avtalen m.m., kan overføres, reduseres med
	53 000 000
	fra kr 81 000 000 til kr 28 000 000
	50
	Norges forskningsråd, reduseres med
	8 400 000
	fra kr 166 730 000 til kr 158 330 000
	70
	Tilskudd, reduseres med
	11 000 000
	fra kr 36 730 000 til kr 25 730 000
	71
	(Ny) Tilskudd til bransjeprogrammer i IA-avtalen m.m.,  bevilges med
	53 000 000
	605
	Arbeids- og velferdsetaten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	14 940 000
	fra kr 11 681 785 000 til kr 11 696 725 000
	22
	Forsknings- og utredningsaktiviteter, reduseres med
	2 700 000
	fra kr 57 185 000 til kr 54 485 000
	611
	Pensjoner av statskassen
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 17 500 000 til kr 16 000 000
	612
	Tilskudd til Statens pensjonskasse
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med
	717 000 000
	fra kr 4 253 000 000 til kr 4 970 000 000
	22
	Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, økes med
	200 000 000
	fra kr -1 849 000 000 til kr -1 649 000 000
	70
	For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, økes med
	15 000 000
	fra kr 161 000 000 til kr 176 000 000
	613
	Arbeidsgiveravgift til folketrygden
	70
	For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 24 000 000 til kr 23 000 000
	614
	Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 000 000
	fra kr 27 000 000 til kr 32 000 000
	90
	Utlån, overslagsbevilgning, økes med
	4 200 000 000
	fra kr 5 900 000 000 til kr 10 100 000 000
	634
	Arbeidsmarkedstiltak
	76
	Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 7 110 545 000 til kr 7 095 545 000
	77
	Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, økes med
	21 800 000
	fra kr 1 503 905 000 til kr 1 525 705 000
	640
	Arbeidstilsynet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	13 400 000
	fra kr 684 500 000 til kr 697 900 000
	642
	Petroleumstilsynet
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, økes med
	1 300 000
	fra kr 284 500 000 til kr 285 800 000
	660
	Krigspensjon
	70
	Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 59 000 000 til kr 58 000 000
	71
	Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, økes med
	1 000 000
	fra kr 159 000 000 til kr 160 000 000
	664
	Pensjonstrygden for sjømenn
	70
	Tilskudd, økes med
	2 000 000
	fra kr 37 000 000 til kr 39 000 000
	666
	Avtalefestet pensjon (AFP)
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 2 490 000 000 til kr 2 480 000 000
	667
	Supplerende stønad til personer over 67 år
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 345 000 000 til kr 330 000 000
	700
	Helse- og omsorgsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	8 500 000
	fra kr 240 961 000 til kr 232 461 000
	701
	E-helse, helseregistre mv.
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	7 500 000
	fra kr 468 181 000 til kr 475 681 000
	70
	Norsk Helsenett SF, reduseres med
	1 400 000
	fra kr 140 526 000 til kr 139 126 000
	704
	Helsearkivet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	3 000 000
	fra kr 46 000 000 til kr 49 000 000
	709
	Pasient- og brukerombud
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 000 000
	fra kr 74 021 000 til kr 72 021 000
	710
	Vaksiner mv.
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	12 200 000
	fra kr 336 375 000 til kr 348 575 000
	714
	Folkehelse
	60
	Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21,  reduseres med
	2 600 000
	fra kr 93 013 000 til kr 90 413 000
	732
	Regionale helseforetak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	2 500 000
	fra kr 59 710 000 til kr 57 210 000
	70
	Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, økes med
	20 000 000
	fra kr 874 059 000 til kr 894 059 000
	72
	Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, økes med
	647 000 000
	fra kr 53 571 938 000 til kr 54 218 938 000
	73
	Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, økes med
	227 000 000
	fra kr 18 781 421 000 til kr 19 008 421 000
	74
	Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, økes med
	172 000 000
	fra kr 14 270 445 000 til kr 14 442 445 000
	75
	Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, økes med
	154 000 000
	fra kr 12 726 632 000 til kr 12 880 632 000
	76
	Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, økes med
	2 500 000
	fra kr 37 843 728 000 til kr 37 846 228 000
	77
	Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, reduseres med
	111 500 000
	fra kr 3 119 112 000 til kr 3 007 612 000
	86
	Driftskreditter, reduseres med
	1 200 000 000
	fra kr 3 359 000 000 til kr 2 159 000 000
	740
	Helsedirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 500 000
	fra kr 1 212 918 000 til kr 1 218 418 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	5 000 000
	fra kr 30 421 000 til kr 35 421 000
	70
	Helsetjenester i annet EØS-land, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 50 305 000 til kr 40 305 000
	744
	Direktoratet for e-helse
	1
	Driftsutgifter, økes med
	18 800 000
	fra kr 213 594 000 til kr 232 394 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 150 992 000 til kr 170 992 000
	745
	Folkehelseinstituttet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	600 000
	fra kr 1 044 831 000 til kr 1 045 431 000
	746
	Statens legemiddelverk
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 083 000
	fra kr 288 252 000 til kr 293 335 000
	747
	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 250 000
	fra kr 94 236 000 til kr 99 486 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	3 200 000
	fra kr 18 432 000 til kr 15 232 000
	748
	Statens helsetilsyn
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	5 500 000
	fra kr 159 164 000 til kr 153 664 000
	761
	Omsorgstjeneste
	61
	Vertskommuner, økes med
	24 000 000
	fra kr 934 778 000 til kr 958 778 000
	62
	Dagaktivitetstilbud, kan overføres, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 347 998 000 til kr 332 998 000
	63
	Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69, økes med
	39 825 000
	fra kr 4 213 357 000 til kr 4 253 182 000
	65
	Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, reduseres med
	136 790 000
	fra kr 1 482 840 000 til kr 1 346 050 000
	69
	Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres, økes med
	39 200 000
	fra kr 65 400 000 til kr 104 600 000
	73
	Særlige omsorgsbehov, økes med
	30 000 000
	fra kr 24 375 000 til kr 54 375 000
	762
	Primærhelsetjeneste
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, reduseres med
	6 400 000
	fra kr 121 688 000 til kr 115 288 000
	61
	Fengselshelsetjeneste, økes med
	283 000
	fra kr 178 866 000 til kr 179 149 000
	765
	Psykisk helse og rusarbeid
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, økes med
	10 600 000
	fra kr 108 523 000 til kr 119 123 000
	75
	Vold og traumatisk stress, kan overføres, reduseres med
	3 600 000
	fra kr 220 039 000 til kr 216 439 000
	769
	Utredningsvirksomhet mv.
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 14 971 000 til kr 13 471 000
	800
	Barne- og familiedepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	3 200 000
	fra kr 149 257 000 til kr 146 057 000
	844
	Kontantstøtte
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	190 890 000
	fra kr 1 800 890 000 til kr 1 610 000 000
	845
	Barnetrygd
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	82 000 000
	fra kr 15 872 000 000 til kr 15 790 000 000
	846
	Familie- og oppveksttiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 og post 71, økes med
	5 400 000
	fra kr 12 650 000 til kr 18 050 000
	50
	Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21, reduseres med
	500 000
	fra kr 3 218 000 til kr 2 718 000
	61
	Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, reduseres med
	4 500 000
	fra kr 311 985 000 til kr 307 485 000
	847
	EUs ungdomsprogram
	1
	Driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 8 431 000 til kr 7 431 000
	853
	Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 230 440 000 til kr 225 440 000
	854
	Tiltak i barne- og ungdomsvernet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, økes med
	14 900 000
	fra kr 72 371 000 til kr 87 271 000
	50
	Forskning og utvikling, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 17 631 000 til kr 13 631 000
	61
	Utvikling i kommunene, reduseres med
	2 000 000
	fra kr 50 671 000 til kr 48 671 000
	71
	Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med
	4 100 000
	fra kr 36 058 000 til kr 40 158 000
	855
	Statlig forvaltning av barnevernet
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, økes med
	265 400 000
	fra kr 3 841 242 000 til kr 4 106 642 000
	22
	Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, økes med
	44 900 000
	fra kr 2 623 089 000 til kr 2 667 989 000
	60
	Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1, reduseres med
	64 000 000
	fra kr 426 801 000 til kr 362 801 000
	856
	Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 156 429 000 til kr 141 429 000
	858
	Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855, post 1, reduseres med
	9 000 000
	fra kr 280 076 000 til kr 271 076 000
	860
	Forbrukerrådet
	50
	Basisbevilgning, reduseres med
	2 000 000
	fra kr 134 924 000 til kr 132 924 000
	865
	Forbrukerpolitiske tiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50, reduseres med
	180 000
	fra kr 2 244 000 til kr 2 064 000
	70
	Tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med
	280 000
	fra kr 1 453 000 til kr 1 733 000
	79
	EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres,  reduseres med
	1 000 000
	fra kr 6 312 000 til kr 5 312 000
	867
	Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	200 000
	fra kr 14 122 000 til kr 13 922 000
	868
	Forbrukertilsynet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	100 000
	fra kr 33 485 000 til kr 33 585 000
	882
	Kirkebygg og gravplasser
	61
	(Ny) Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres, bevilges med
	20 000 000
	900
	Nærings- og fiskeridepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	6 400 000
	fra kr 429 746 000 til kr 423 346 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	7 800 000
	fra kr 61 927 000 til kr 54 127 000
	22
	Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 929, post 51, økes med
	27 900 000
	fra kr 70 000 000 til kr 97 900 000
	75
	Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 8 045 000 til kr 6 545 000
	902
	Justervesenet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	600 000
	fra kr 120 725 000 til kr 120 125 000
	904
	Brønnøysundregistrene
	1
	Driftsutgifter, økes med
	20 000 000
	fra kr 328 430 000 til kr 348 430 000
	909
	Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
	73
	Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, økes med
	36 700 000
	fra kr 1 785 000 000 til kr 1 821 700 000
	910
	Sjøfartsdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 100 000
	fra kr 420 750 000 til kr 418 650 000
	911
	Konkurransetilsynet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 500 000
	fra kr 110 450 000 til kr 111 950 000
	912
	Klagenemndssekretariatet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 194 000
	fra kr 19 550 000 til kr 20 744 000
	22
	Konkurranseklagenemnda, økes med
	5 800 000
	fra kr 2 457 000 til kr 8 257 000
	915
	Regelrådet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	3 000 000
	fra kr 11 000 000 til kr 8 000 000
	917
	Fiskeridirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	3 750 000
	fra kr 404 350 000 til kr 408 100 000
	22
	Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med
	19 765 000
	fra kr 70 966 000 til kr 90 731 000
	919
	Diverse fiskeriformål
	60
	Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, økes med
	25 146 000
	fra kr 519 000 000 til kr 544 146 000
	76
	Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, reduseres med
	7 000 000
	fra kr 15 000 000 til kr 8 000 000
	922
	Romvirksomhet
	70
	Kontingent i European Space Agency (ESA), økes med
	4 300 000
	fra kr 215 375 000 til kr 219 675 000
	71
	Internasjonal romvirksomhet, økes med
	6 700 000
	fra kr 465 250 000 til kr 471 950 000
	73
	EUs romprogrammer, reduseres med
	124 630 000
	fra kr 487 300 000 til kr 362 670 000
	95
	Egenkapital Space Norway AS, økes med
	60 000 000
	fra kr 378 500 000 til kr 438 500 000
	923
	Havforskningsinstituttet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 644 800 000 til kr 640 800 000
	22
	Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 150 530 000 til kr 170 530 000
	924
	Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
	70
	Tilskudd, reduseres med
	9 930 000
	fra kr 16 000 000 til kr 6 070 000
	926
	Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy
	1
	Driftsutgifter, økes med
	4 000 000
	fra kr 184 450 000 til kr 188 450 000
	929
	Institutt for energiteknikk
	22
	Sikring av atomanlegg, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 40 000 000 til kr 60 000 000
	51
	Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes under kap. 900, post 22, økes med
	114 000 000
	fra kr 147 000 000 til kr 261 000 000
	935
	Patentstyret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	4 500 000
	fra kr 258 400 000 til kr 262 900 000
	950
	Forvaltning av statlig eierskap
	51
	(Ny) Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, bevilges med
	43 000 000
	52
	Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med
	35 000 000
	fra kr 140 000 000 til kr 175 000 000
	71
	(Ny) Tilskudd til avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevilges med
	20 000 000
	90
	Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med
	65 000 000
	fra kr 260 000 000 til kr 325 000 000
	1100
	Landbruks- og matdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	800 000
	fra kr 161 414 000 til kr 160 614 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50,  reduseres med
	2 600 000
	fra kr 2 720 000 til kr 120 000
	49
	(Ny) Kjøp av fast eiendom, bevilges med
	2 600 000
	1112
	Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
	50
	Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, økes med
	40 000 000
	fra kr 97 976 000 til kr 137 976 000
	1137
	Forskning og innovasjon
	70
	Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres, økes med
	3 000 000
	fra kr 3 500 000 til kr 6 500 000
	1142
	Landbruksdirektoratet
	77
	(Ny) Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres, bevilges med
	20 000 000
	1143
	Matberedskap
	70
	(Ny) Kornlagring, bevilges med
	10 000 000
	1148
	Naturskade – erstatninger
	71
	Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning, økes med
	22 400 000
	fra kr 152 600 000 til kr 175 000 000
	1150
	Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
	71
	Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, økes med
	525 000 000
	fra kr 43 000 000 til kr 568 000 000
	1300
	Samferdselsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 900 000
	fra kr 185 911 000 til kr 183 011 000
	70
	Tilskudd til internasjonale organisasjoner, reduseres med
	6 100 000
	fra kr 27 500 000 til kr 21 400 000
	71
	Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv., økes med
	2 500 000
	fra kr 69 000 000 til kr 71 500 000
	1310
	Flytransport
	70
	Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 717 400 000 til kr 737 400 000
	1313
	Luftfartstilsynet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 229 900 000 til kr 228 900 000
	1320
	Statens vegvesen
	1
	Driftsutgifter, økes med
	269 300 000
	fra kr 4 334 900 000 til kr 4 604 200 000
	22
	Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30, reduseres med
	356 500 000
	fra kr 6 631 800 000 til kr 6 275 300 000
	28
	Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, reduseres med
	110 000 000
	fra kr 2 179 500 000 til kr 2 069 500 000
	30
	Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31, økes med
	730 000 000
	fra kr 12 555 200 000 til kr 13 285 200 000
	73
	Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene, økes med
	200 000 000
	fra kr 531 400 000 til kr 731 400 000
	1352
	Jernbanedirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	114 700 000
	fra kr 468 500 000 til kr 353 800 000
	71
	Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74, økes med
	263 500 000
	fra kr 8 423 500 000 til kr 8 687 000 000
	72
	Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73, reduseres med
	511 000 000
	fra kr 2 153 000 000 til kr 1 642 000 000
	73
	Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74, økes med
	101 000 000
	fra kr 9 988 700 000 til kr 10 089 700 000
	75
	(Ny) Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane, bevilges med
	120 000 000
	1360
	Kystverket
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, reduseres med
	4 300 000
	fra kr 1 715 100 000 til kr 1 710 800 000
	30
	Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, økes med
	58 000 000
	fra kr 378 500 000 til kr 436 500 000
	34
	Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres,  reduseres med
	25 200 000
	fra kr 25 200 000 til kr 0
	72
	Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres,  reduseres med
	77 400 000
	fra kr 77 400 000 til kr 0
	1380
	Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 200 000
	1400
	Klima- og miljødepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	7 200 000
	fra kr 291 084 000 til kr 283 884 000
	71
	Internasjonale organisasjoner, reduseres med
	200 000
	fra kr 88 053 000 til kr 87 853 000
	1410
	Kunnskap om klima og miljø
	21
	Miljøovervåking, reduseres med
	2 500 000
	fra kr 277 297 000 til kr 274 797 000
	1412
	Meteorologiformål
	50
	Meteorologisk institutt, økes med
	12 900 000
	fra kr 313 882 000 til kr 326 782 000
	70
	Internasjonale samarbeidsprosjekt, reduseres med
	29 898 000
	fra kr 172 566 000 til kr 142 668 000
	1420
	Miljødirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	112 000
	fra kr 694 287 000 til kr 694 399 000
	35
	Statlige erverv, skogvern, kan overføres, reduseres med
	30 000 000
	fra kr 444 612 000 til kr 414 612 000
	61
	Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres,  reduseres med
	108 330 000
	fra kr 208 230 000 til kr 99 900 000
	63
	Returordning for kasserte fritidsbåter, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000
	75
	Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning, reduseres med
	85 992 000
	fra kr 640 992 000 til kr 555 000 000
	76
	Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, økes med
	26 536 000
	fra kr 137 464 000 til kr 164 000 000
	78
	Friluftsformål, kan overføres, økes med
	5 000 000
	fra kr 179 891 000 til kr 184 891 000
	81
	Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med
	300 000
	fra kr 67 011 000 til kr 67 311 000
	85
	Naturinformasjonssentre, kan overføres, økes med
	2 500 000
	fra kr 69 031 000 til kr 71 531 000
	1428
	Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi
	50
	Overføring til Klima- og energifondet, økes med
	50 000 000
	fra kr 3 164 450 000 til kr 3 214 450 000
	1429
	Riksantikvaren
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 067 000
	fra kr 148 540 000 til kr 146 473 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	3 000 000
	fra kr 37 719 000 til kr 40 719 000
	22
	Bevaringsoppgaver, kan overføres, reduseres med
	3 000 000
	fra kr 24 708 000 til kr 21 708 000
	73
	Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres, økes med
	1 000 000
	fra kr 57 575 000 til kr 58 575 000
	1471
	Norsk Polarinstitutt
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 248 000
	fra kr 242 376 000 til kr 240 128 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	1 786 000
	fra kr 77 243 000 til kr 75 457 000
	1473
	Kings Bay AS
	70
	Tilskudd, økes med
	1 989 000
	fra kr 30 270 000 til kr 32 259 000
	1481
	Klimakvoter
	22
	Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, reduseres med
	25 000 000
	fra kr 175 000 000 til kr 150 000 000
	1600
	Finansdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	6 900 000
	fra kr 390 800 000 til kr 383 900 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	6 330 000
	fra kr 90 900 000 til kr 84 570 000
	1605
	Direktoratet for økonomistyring
	1
	Driftsutgifter, økes med
	37 400 000
	fra kr 507 200 000 til kr 544 600 000
	1610
	Tolletaten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	22 400 000
	fra kr 1 522 600 000 til kr 1 545 000 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	12 200 000
	fra kr 90 200 000 til kr 102 400 000
	1618
	Skatteetaten
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	4 283 000
	fra kr 6 062 100 000 til kr 6 057 817 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	10 000 000
	fra kr 205 900 000 til kr 215 900 000
	22
	Større IT-prosjekter, kan overføres, reduseres med
	58 000 000
	fra kr 472 800 000 til kr 414 800 000
	23
	Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, økes med
	3 800 000
	fra kr 88 100 000 til kr 91 900 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,  reduseres med
	7 000 000
	fra kr 115 000 000 til kr 108 000 000
	70
	Tilskudd, økes med
	1 500 000
	fra kr 3 500 000 til kr 5 000 000
	1620
	Statistisk sentralbyrå
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 400 000
	fra kr 593 300 000 til kr 595 700 000
	1632
	Kompensasjon for merverdiavgift
	61
	Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, økes med
	800 000 000
	fra kr 24 600 000 000 til kr 25 400 000 000
	1633
	Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med
	200 000 000
	fra kr 6 600 000 000 til kr 6 800 000 000
	1651
	Statsgjeld, avdrag og innløsning
	98
	Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning,  reduseres med
	12 414 000 000
	fra kr 76 515 000 000 til kr 64 101 000 000
	1700
	Forsvarsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	23 422 000
	fra kr 819 030 000 til kr 842 452 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning,  reduseres med
	48 779 000
	fra kr 128 779 000 til kr 80 000 000
	71
	Overføringer til andre, kan overføres, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 66 346 000 til kr 62 346 000
	74
	(Ny) Overføring til aksjeselskap, kan overføres, bevilges med
	172 000 000
	1710
	Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
	1
	Driftsutgifter, kan overføres, økes med
	8 300 000
	fra kr 4 171 164 000 til kr 4 179 464 000
	47
	Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47, reduseres med
	100 000 000
	fra kr 2 546 032 000 til kr 2 446 032 000
	1720
	Felleskapasiteter i Forsvaret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	310 879 000
	fra kr 9 217 413 000 til kr 9 528 292 000
	1731
	Hæren
	1
	Driftsutgifter, økes med
	284 173 000
	fra kr 5 566 035 000 til kr 5 850 208 000
	1732
	Sjøforsvaret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	604 346 000
	fra kr 4 389 630 000 til kr 4 993 976 000
	1733
	Luftforsvaret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	222 975 000
	fra kr 5 292 845 000 til kr 5 515 820 000
	1734
	Heimevernet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	9 167 000
	fra kr 1 394 798 000 til kr 1 403 965 000
	1735
	Etterretningstjenesten
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	17 807 000
	fra kr 2 005 584 000 til kr 2 023 391 000
	1760
	Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, reduseres med
	61 434 000
	fra kr 1 629 765 000 til kr 1 568 331 000
	44
	Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, reduseres med
	26 200 000
	fra kr 83 185 000 til kr 56 985 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, økes med
	33 431 000
	fra kr 8 952 590 000 til kr 8 986 021 000
	48
	Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, reduseres med
	152 889 000
	fra kr 205 000 000 til kr 52 111 000
	1761
	Nye kampfly med baseløsning
	47
	Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47, økes med
	100 000 000
	fra kr 1 176 449 000 til kr 1 276 449 000
	1790
	Kystvakten
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	81 170 000
	fra kr 1 157 875 000 til kr 1 076 705 000
	1791
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	44 639 000
	fra kr 866 848 000 til kr 911 487 000
	1792
	Norske styrker i utlandet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 599 000
	fra kr 990 316 000 til kr 992 915 000
	1800
	Olje- og energidepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	3 700 000
	fra kr 187 346 000 til kr 183 646 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, reduseres med
	2 500 000
	fra kr 26 500 000 til kr 24 000 000
	70
	Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., reduseres med
	5 300 000
	fra kr 10 000 000 til kr 4 700 000
	1810
	Oljedirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	3 000 000
	fra kr 304 000 000 til kr 301 000 000
	1815
	Petoro AS
	70
	Administrasjon, reduseres med
	3 000 000
	fra kr 358 700 000 til kr 355 700 000
	1820
	Norges vassdrags- og energidirektorat
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 566 000 000 til kr 561 000 000
	26
	Driftsutgifter, Reguleringsmyndigheten for energi, reduseres med
	21 200 000
	fra kr 56 500 000 til kr 35 300 000
	73
	(Ny) Tilskudd til utjevning av nettleie, bevilges med
	50 000 000
	1830
	Forskning og næringsutvikling
	70
	Tilskudd til Nordisk Energiforskning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 11 000 000 til kr 10 000 000
	1840
	CO2-håndtering
	72
	Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under post 70, økes med
	150 000 000
	fra kr 149 000 000 til kr 299 000 000
	2309
	Tilfeldige utgifter
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	375 000 000
	fra kr 4 266 600 000 til kr 3 891 600 000
	2410
	Statens lånekasse for utdanning
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, økes med
	20 000 000
	fra kr 392 941 000 til kr 412 941 000
	50
	Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med
	73 867 000
	fra kr 7 170 151 000 til kr 7 244 018 000
	70
	Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med
	435 443 000
	fra kr 2 983 362 000 til kr 3 418 805 000
	71
	Andre stipend, overslagsbevilgning, reduseres med
	29 740 000
	fra kr 742 493 000 til kr 712 753 000
	72
	Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med
	25 610 000
	fra kr 1 255 776 000 til kr 1 281 386 000
	73
	Avskrivninger, overslagsbevilgning, økes med
	135 088 000
	fra kr 602 006 000 til kr 737 094 000
	74
	Tap på utlån, økes med
	1 300 000
	fra kr 386 200 000 til kr 387 500 000
	90
	Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, økes med
	10 621 000
	fra kr 28 594 604 000 til kr 28 605 225 000
	2412
	Husbanken
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 000 000
	fra kr 354 910 000 til kr 356 910 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	2 000 000
	fra kr 38 844 000 til kr 40 844 000
	90
	Nye lån, overslagsbevilgning, økes med
	1 410 000 000
	fra kr 14 330 000 000 til kr 15 740 000 000
	2421
	Innovasjon Norge
	80
	(Ny) Næringstiltak på Svalbard, bevilges med
	3 200 000
	2440
	Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
	30
	Investeringer, økes med
	2 000 000 000
	fra kr 27 000 000 000 til kr 29 000 000 000
	2445
	Statsbygg
	24
	Driftsresultat:
	1 Driftsinntekter
	-5 177 400 000
	2 Driftsutgifter
	2 150 483 000
	3 Avskrivninger
	1 442 800 000
	4 Renter av statens kapital
	93 000 000
	5 Til investeringsformål
	1 242 976 000
	6 Til reguleringsfondet
	-113 000 000
	Sum: 
	-361 141 000
	30
	Prosjektering av bygg, kan overføres, reduseres med
	22 000 000
	fra kr 648 401 000 til kr 626 401 000
	31
	Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, økes med
	45 000 000
	fra kr 76 800 000 til kr 121 800 000
	33
	Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, økes med
	200 000 000
	fra kr 2 237 450 000 til kr 2 437 450 000
	34
	Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres, økes med
	100 000 000
	fra kr 713 000 000 til kr 813 000 000
	2470
	Statens pensjonskasse
	24
	Driftsresultat:
	1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning
	-652 695 000
	2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
	448 822 000
	3 Avskrivninger
	130 606 000
	4 Renter av statens kapital
	207 000
	5 Til investeringsformål
	55 645 000
	Sum:
	-17 415 000
	2530
	Foreldrepenger
	70
	Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, reduseres med
	694 000 000
	fra kr 19 174 000 000 til kr 18 480 000 000
	71
	Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med
	67 000 000
	fra kr 927 000 000 til kr 860 000 000
	72
	Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 485 000 000 til kr 480 000 000
	73
	Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med
	7 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 56 000 000
	2541
	Dagpenger
	70
	Dagpenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 053 000 000
	fra kr 10 253 000 000 til kr 9 200 000 000
	2542
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
	70
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, reduseres med
	45 000 000
	fra kr 890 000 000 til kr 845 000 000
	2620
	Stønad til enslig mor eller far
	70
	Overgangsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med
	230 000 000
	fra kr 1 940 000 000 til kr 1 710 000 000
	72
	Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, reduseres med
	23 000 000
	fra kr 170 000 000 til kr 147 000 000
	73
	Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	19 700 000
	fra kr 91 700 000 til kr 72 000 000
	76
	Bidragsforskott, økes med
	15 800 000
	fra kr 704 200 000 til kr 720 000 000
	2650
	Sykepenger
	70
	Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, økes med
	110 000 000
	fra kr 37 190 000 000 til kr 37 300 000 000
	71
	Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, reduseres med
	100 000 000
	fra kr 1 480 000 000 til kr 1 380 000 000
	72
	Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med
	53 500 000
	fra kr 1 000 000 000 til kr 946 500 000
	75
	Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, økes med
	20 000 000
	fra kr 2 080 000 000 til kr 2 100 000 000
	2651
	Arbeidsavklaringspenger
	70
	Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	2 240 000 000
	fra kr 31 670 000 000 til kr 29 430 000 000
	71
	Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med
	47 600 000
	fra kr 229 600 000 til kr 182 000 000
	72
	Legeerklæringer, reduseres med
	35 000 000
	fra kr 425 000 000 til kr 390 000 000
	2655
	Uførhet
	70
	Uføretrygd, overslagsbevilgning, økes med
	1 540 000 000
	fra kr 92 950 000 000 til kr 94 490 000 000
	75
	Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, reduseres med
	16 000 000
	fra kr 86 000 000 til kr 70 000 000
	76
	Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 41 000 000 til kr 40 000 000
	2661
	Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
	70
	Grunnstønad, overslagsbevilgning, reduseres med
	21 600 000
	fra kr 1 761 600 000 til kr 1 740 000 000
	71
	Hjelpestønad, overslagsbevilgning, økes med
	25 300 000
	fra kr 1 514 700 000 til kr 1 540 000 000
	73
	Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 130 000 000 til kr 126 000 000
	74
	Tilskudd til biler, reduseres med
	111 900 000
	fra kr 846 900 000 til kr 735 000 000
	75
	Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, reduseres med
	29 600 000
	fra kr 3 369 600 000 til kr 3 340 000 000
	77
	Ortopediske hjelpemidler, reduseres med
	67 300 000
	fra kr 1 637 300 000 til kr 1 570 000 000
	78
	Høreapparater, reduseres med
	27 670 000
	fra kr 737 670 000 til kr 710 000 000
	79
	Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, økes med
	15 000 000
	fra kr 50 450 000 til kr 65 450 000
	2670
	Alderdom
	70
	Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med
	170 000 000
	fra kr 75 740 000 000 til kr 75 570 000 000
	72
	Inntektspensjon, overslagsbevilgning, økes med
	10 000 000
	fra kr 2 730 000 000 til kr 2 740 000 000
	73
	Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, økes med
	22 000 000
	fra kr 6 158 000 000 til kr 6 180 000 000
	2680
	Etterlatte
	71
	Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, økes med
	5 000 000
	fra kr 805 000 000 til kr 810 000 000
	72
	Særtillegg, overslagsbevilgning, reduseres med
	2 000 000
	fra kr 85 000 000 til kr 83 000 000
	2686
	Stønad ved gravferd
	70
	Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, økes med
	9 000 000
	fra kr 196 000 000 til kr 205 000 000
	2711
	Spesialisthelsetjeneste mv.
	70
	Spesialisthjelp, økes med
	5 000 000
	fra kr 2 135 000 000 til kr 2 140 000 000
	71
	Psykologhjelp, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 323 000 000 til kr 313 000 000
	72
	Tannbehandling, reduseres med
	118 320 000
	fra kr 2 318 320 000 til kr 2 200 000 000
	76
	Private laboratorier og røntgeninstitutt, økes med
	26 000 000
	fra kr 1 024 000 000 til kr 1 050 000 000
	2751
	Legemidler mv.
	70
	Legemidler, økes med
	79 200 000
	fra kr 9 310 800 000 til kr 9 390 000 000
	71
	Legeerklæringer, økes med
	1 000 000
	fra kr 7 000 000 til kr 8 000 000
	72
	Medisinsk forbruksmateriell, reduseres med
	32 100 000
	fra kr 2 042 100 000 til kr 2 010 000 000
	2752
	Refusjon av egenbetaling
	70
	Egenandelstak 1, reduseres med
	44 200 000
	fra kr 5 214 200 000 til kr 5 170 000 000
	71
	Egenandelstak 2, reduseres med
	19 000 000
	fra kr 1 014 000 000 til kr 995 000 000
	2755
	Helsetjenester i kommunene mv.
	62
	Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, økes med
	16 000 000
	fra kr 413 000 000 til kr 429 000 000
	70
	Allmennlegehjelp, reduseres med
	124 600 000
	fra kr 5 274 600 000 til kr 5 150 000 000
	71
	Fysioterapi, kan nyttes under post 62, økes med
	45 000 000
	fra kr 1 180 000 000 til kr 1 225 000 000
	72
	Jordmorhjelp, økes med
	2 000 000
	fra kr 61 000 000 til kr 63 000 000
	73
	Kiropraktorbehandling, økes med
	5 000 000
	fra kr 174 000 000 til kr 179 000 000
	75
	Logopedisk og ortoptisk behandling, økes med
	4 000 000
	fra kr 164 000 000 til kr 168 000 000
	2756
	Andre helsetjenester
	70
	Helsetjenester i annet EØS-land, økes med
	3 000 000
	fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000
	71
	Helsetjenester i utlandet mv., reduseres med
	90 000 000
	fra kr 490 000 000 til kr 400 000 000
	72
	Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med
	20 000 000
	fra kr 240 000 000 til kr 220 000 000
	2790
	Andre helsetiltak
	70
	Bidrag, reduseres med
	4 900 000
	fra kr 254 900 000 til kr 250 000 000
	3225
	Tiltak i grunnopplæringen
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med
	7 231 000
	fra kr 19 734 000 til kr 26 965 000
	3288
	Internasjonale samarbeidstiltak
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, reduseres med
	587 000
	fra kr 5 698 000 til kr 5 111 000
	3292
	Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
	1
	Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, økes med
	1 800 000
	fra kr 24 185 000 til kr 25 985 000
	3400
	Justis- og beredskapsdepartementet
	2
	(Ny) Refusjon av ODA-godkjente utgifter, bevilges med
	1 000 000
	3410
	Domstolene
	4
	Vernesaker jordskiftedomstolene, reduseres med
	3 043 000
	fra kr 5 916 000 til kr 2 873 000
	3440
	Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
	2
	Refusjoner mv., reduseres med
	19 400 000
	fra kr 280 624 000 til kr 261 224 000
	6
	Gebyr - utlendingssaker, reduseres med
	14 770 000
	fra kr 282 259 000 til kr 267 489 000
	8
	Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, økes med
	4 700 000
	fra kr 21 258 000 til kr 25 958 000
	3456
	Nød- og beredskapskommunikasjon
	1
	Abonnementsinntekter, reduseres med
	1 600 000
	fra kr 347 305 000 til kr 345 705 000
	4
	Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,  økes med
	95 000 000
	fra kr 9 623 000 til kr 104 623 000
	3490
	Utlendingsdirektoratet
	1
	Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA- godkjente utgifter, reduseres med
	1 084 000
	fra kr 1 845 000 til kr 761 000
	3
	Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, økes med
	10 371 000
	fra kr 13 255 000 til kr 23 626 000
	4
	Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, økes med
	101 247 000
	fra kr 279 091 000 til kr 380 338 000
	5
	Refusjonsinntekter, reduseres med
	1 899 000
	fra kr 8 862 000 til kr 6 963 000
	6
	Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter, økes med
	9 149 000
	fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000
	7
	Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter, reduseres med
	1 678 000
	fra kr 14 604 000 til kr 12 926 000
	8
	Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter, reduseres med
	15 792 000
	fra kr 55 128 000 til kr 39 336 000
	3595
	Statens kartverk
	2
	Salg og abonnement m.m., økes med
	9 200 000
	fra kr 134 668 000 til kr 143 868 000
	3605
	Arbeids- og velferdsetaten
	1
	Administrasjonsvederlag, økes med
	1 140 000
	fra kr 9 260 000 til kr 10 400 000
	6
	Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, reduseres med
	2 300 000
	fra kr 27 600 000 til kr 25 300 000
	3614
	Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	1
	Gebyrinntekter, lån, økes med
	5 000 000
	fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000
	90
	Tilbakebetaling av lån, økes med
	200 000 000
	fra kr 10 900 000 000 til kr 11 100 000 000
	3635
	Ventelønn mv.
	1
	Refusjon statlig virksomhet mv., økes med
	1 000 000
	fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000
	3704
	Helsearkivet
	2
	(Ny) Diverse inntekter, bevilges med
	3 000 000
	3740
	Helsedirektoratet
	5
	Helsetjenester til utenlandsboende mv., økes med
	12 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 75 000 000
	3747
	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
	2
	Diverse inntekter, reduseres med
	2 900 000
	fra kr 19 831 000 til kr 16 931 000
	4
	Gebyrinntekter, økes med
	2 350 000
	fra kr 9 151 000 til kr 11 501 000
	3855
	Statlig forvaltning av barnevernet
	60
	Kommunale egenandeler, økes med
	50 000 000
	fra kr 1 437 256 000 til kr 1 487 256 000
	3906
	Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
	86
	(Ny) Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, bevilges med
	1 000 000
	3912
	Klagenemndssekretariatet
	2
	Refusjoner og andre inntekter, økes med
	194 000
	fra kr 206 000 til kr 400 000
	87
	Overtredelsesgebyr, økes med
	4 140 000
	fra kr 100 000 til kr 4 240 000
	3917
	Fiskeridirektoratet
	1
	Refusjoner og diverse inntekter, økes med
	5 747 000
	fra kr 103 000 til kr 5 850 000
	3935
	Patentstyret
	4
	(Ny) Ymse inntekter, bevilges med
	4 500 000
	3940
	Internasjonaliseringstiltak
	70
	(Ny) Tilbakeføring fra Baltiske investeringsprogram, bevilges med
	6 700 000
	3950
	Forvaltning av statlig eierskap
	91
	(Ny) Avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevilges med
	20 000 000
	4352
	Jernbanedirektoratet
	1
	Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og Norsk jernbanemuseum, reduseres med
	96 200 000
	fra kr 98 600 000 til kr 2 400 000
	4481
	Salg av klimakvoter
	1
	Salgsinntekter, reduseres med
	2 565 000 000
	fra kr 7 181 722 000 til kr 4 616 722 000
	4605
	Direktoratet for økonomistyring
	1
	Økonomitjenester, økes med
	50 000 000
	fra kr 51 600 000 til kr 101 600 000
	4610
	Tolletaten
	4
	Diverse refusjoner, økes med
	5 700 000
	fra kr 1 100 000 til kr 6 800 000
	4618
	Skatteetaten
	86
	Bøter, inndragninger mv., reduseres med
	50 000 000
	fra kr 1 430 000 000 til kr 1 380 000 000
	88
	Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, reduseres med
	37 600 000
	fra kr 262 600 000 til kr 225 000 000
	4620
	Statistisk sentralbyrå
	85
	Tvangsmulkt, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
	4700
	Forsvarsdepartementet
	1
	Driftsinntekter, økes med
	14 420 000
	fra kr 25 745 000 til kr 40 165 000
	4720
	Felleskapasiteter i Forsvaret
	1
	Driftsinntekter, økes med
	705 772 000
	fra kr 517 737 000 til kr 1 223 509 000
	4731
	Hæren
	1
	Driftsinntekter, økes med
	7 326 000
	fra kr 91 984 000 til kr 99 310 000
	4734
	Heimevernet
	1
	Driftsinntekter, økes med
	13 515 000
	fra kr 5 766 000 til kr 19 281 000
	4760
	Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
	1
	Driftsinntekter, reduseres med
	2 908 000
	fra kr 33 090 000 til kr 30 182 000
	45
	(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter,  bevilges med
	34 460 000
	48
	Fellesfinansierte investeringer, inntekter, reduseres med
	150 600 000
	fra kr 205 036 000 til kr 54 436 000
	4791
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsinntekter, økes med
	45 000 000
	fra kr 774 747 000 til kr 819 747 000
	4800
	Olje- og energidepartementet
	2
	(Ny) Ymse inntekter, bevilges med
	1 300 000
	5310
	Statens lånekasse for utdanning
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med
	2 570 000
	fra kr 18 530 000 til kr 21 100 000
	29
	Termingebyr, reduseres med
	6 700 000
	fra kr 16 892 000 til kr 10 192 000
	89
	Purregebyrer, økes med
	5 024 000
	fra kr 105 016 000 til kr 110 040 000
	90
	Redusert lån og rentegjeld, økes med
	253 759 000
	fra kr 10 776 474 000 til kr 11 030 233 000
	93
	Omgjøring av utdanningslån til stipend, økes med
	48 097 000
	fra kr 6 999 551 000 til kr 7 047 648 000
	5325
	Innovasjon Norge
	50
	Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning,  økes med
	6 900 000
	fra kr 15 000 000 til kr 21 900 000
	85
	(Ny) Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapitalfond, bevilges med
	600 000
	91
	Tilbakeført kapital, såkornfond, økes med
	8 200 000
	fra kr 10 000 000 til kr 18 200 000
	5329
	Eksportkredittordningen
	71
	(Ny) Tilbakeføring av tilskudd fra Eksportkreditt Norge AS, bevilges med
	22 000 000
	5341
	Avdrag på utestående fordringer
	98
	Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner, reduseres med
	4 000 000 000
	fra kr 8 000 000 000 til kr 4 000 000 000
	5351
	Overføring fra Norges Bank
	85
	Overføring, økes med
	2 798 300 000
	fra kr 12 000 000 000 til kr 14 798 300 000
	5440
	Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
	24
	Driftsresultat:
	1 Driftsinntekter
	159 200 000 000
	2 Driftsutgifter
	-27 400 000 000
	3 Lete- og feltutviklingsutgifter
	-2 100 000 000
	4 Avskrivninger
	-20 200 000 000
	5 Renter av statens kapital
	-2 900 000 000
	Sum:
	106 600 000 000
	30
	Avskrivninger, reduseres med
	1 900 000 000
	fra kr 22 100 000 000 til kr 20 200 000 000
	5490
	NVE Anlegg
	1
	Salg av utstyr mv., økes med
	1 400 000
	fra kr 100 000 til kr 1 500 000
	5491
	Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
	30
	Avskrivninger, økes med
	3 500 000
	fra kr 1 574 406 000 til kr 1 577 906 000
	5521
	Merverdiavgift
	70
	Merverdiavgift, økes med
	1 009 000 000
	fra kr 310 000 000 000 til kr 311 009 000 000
	5526
	Avgift på alkohol
	70
	Avgift på alkohol, reduseres med
	500 000
	fra kr 14 200 000 000 til kr 14 199 500 000
	5536
	Avgift på motorvogner mv.
	71
	Engangsavgift, reduseres med
	14 000 000
	fra kr 14 641 000 000 til kr 14 627 000 000
	5541
	Avgift på elektrisk kraft
	70
	Avgift på elektrisk kraft, reduseres med
	990 000 000
	fra kr 11 010 000 000 til kr 10 020 000 000
	5562
	Totalisatoravgift
	70
	Totalisatoravgift, reduseres med
	47 000 000
	fra kr 135 000 000 til kr 88 000 000
	5570
	Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
	70
	Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, reduseres med
	3 900 000
	fra kr 243 400 000 til kr 239 500 000
	5574
	Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet
	74
	Fiskeriforskningsavgift, økes med
	24 000 000
	fra kr 236 496 000 til kr 260 496 000
	5578
	Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
	72
	Fiskeravgifter, økes med
	1 000 000
	fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000
	5603
	Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
	80
	Renter av statens faste kapital, reduseres med
	100 000
	fra kr 93 507 000 til kr 93 407 000
	5607
	Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	80
	Renter, økes med
	85 000 000
	fra kr 963 000 000 til kr 1 048 000 000
	5611
	Aksjer i NSB AS
	85
	Utbytte, økes med
	8 000 000
	fra kr 225 000 000 til kr 233 000 000
	5617
	Renter fra Statens lånekasse for utdanning
	80
	Renter, reduseres med
	5 647 000
	fra kr 4 857 196 000 til kr 4 851 549 000
	5622
	Aksjer i Avinor AS
	85
	Utbytte, økes med
	72 400 000
	fra kr 512 500 000 til kr 584 900 000
	5625
	Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
	81
	Rentemargin, innovasjonslåneordningen, økes med
	4 500 000
	fra kr 20 000 000 til kr 24 500 000
	85
	Utbytte, lavrisikolåneordningen, økes med
	27 700 000
	fra kr 125 000 000 til kr 152 700 000
	88
	(Ny) Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond, bevilges med
	3 000 000
	5631
	Aksjer i AS Vinmonopolet
	85
	Statens overskuddsandel, økes med
	87 100 000
	fra kr 41 200 000 til kr 128 300 000
	86
	Utbytte, økes med
	3 000
	fra kr 2 000 til kr 5 000
	5652
	Statskog SF – renter og utbytte
	85
	Utbytte, økes med
	55 250 000
	fra kr 24 750 000 til kr 80 000 000
	5656
	Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning
	85
	Utbytte, økes med
	1 362 100 000
	fra kr 21 635 500 000 til kr 22 997 600 000
	5680
	Statnett SF
	85
	Utbytte, økes med
	41 000 000
	fra kr 443 000 000 til kr 484 000 000
	5685
	Aksjer i Equinor ASA
	85
	Utbytte, økes med
	2 850 000 000
	fra kr 16 620 000 000 til kr 19 470 000 000
	5692
	Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
	85
	Utbytte, reduseres med
	28 900 000
	fra kr 112 700 000 til kr 83 800 000
	5700
	Folketrygdens inntekter
	71
	Trygdeavgift, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 150 681 000 000 til kr 150 676 000 000
	5701
	Diverse inntekter
	71
	Refusjon ved yrkesskade, reduseres med
	165 500 000
	fra kr 940 000 000 til kr 774 500 000
	86
	Innkreving feilutbetalinger, økes med
	55 000 000
	fra kr 1 150 000 000 til kr 1 205 000 000
	87
	Diverse inntekter, reduseres med
	7 750 000
	fra kr 26 950 000 til kr 19 200 000
	88
	Hjelpemiddelsentraler m.m., økes med
	5 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 68 000 000
	5704
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
	70
	Dividende, reduseres med
	30 000 000
	fra kr 230 000 000 til kr 200 000 000
	5705
	Refusjon av dagpenger
	70
	Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, reduseres med
	13 000 000
	fra kr 26 000 000 til kr 13 000 000
	71
	Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, reduseres med
	500 000
	fra kr 800 000 til kr 300 000


	»
	Forslag nr. 24 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen endre forskriften om land-for-land-rapportering slik at den sikrer at der det skal gis utvidede opplysninger, skal dette gis uavhengig av materialitetsgrense.»

	Forslag nr. 25 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen utrede kostnader, fordeler og ulemper ved (1) å stramme inn formuleringen om at tallene skal hentes fra årsregnskapet i LLR-forskriften § 4, og (2) ved å kreve at hovedtallene i land-for-land-rapporteringen skal innta...

	Forslag nr. 26 lyder:
	«Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak om særavgifter til statskassen for 2019
	I
	I Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om særavgifter til statskassen for 2019 gjør man følgende endring: 
	Om avgift på elektrisk kraft (kap. 5541 post 70) § 1 første ledd skal lyde: 
	Fra 1. januar 2019 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 13,83 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.
	II
	I Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om særavgifter til statskassen for 2019 gjør man følgende endring: 
	Om flypassasjeravgift (kap. 5561 post 70) § 1 første ledd skal lyde: 
	Fra den tid departementet bestemmer skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på ervervsmessig flygning av passasjerer fra norske lufthavner med kr 75 per passasjer for flygninger med sluttdestinas...
	III
	I Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om særavgifter til statskassen for 2019 gjør man følgende endring: 
	Om totalisatoravgift (kap. 5562 post 70) § 1 skal lyde: 
	Fra 1. januar til 30. juni 2019 skal det betales avgift til statskassen av inntekter fra totalisatorspill med 3,7 pst. av bruttoomsetning i perioden eller med halv sats for året som helhet. Regjeringen fastsetter dette i forskrift.
	IV
	Endringen blir for vedtak I gjeldende fra 1. januar 2019, for vedtak II fra 1. juli 2019 og for vedtak III fra 1. august 2019.»

	Forslagene fra Senterpartiet ble med 92 mot 11 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.59.36)
	Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 19–22, fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.
	Forslag nr. 19 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen sikre at trygdeoppgjørene ikke fører til at pensjonistene får vedvarende negativ kjøpekraftsutvikling, og utrede en modell for beregning som sikrer pensjonistenes inntekt også i år med lav lønnsvekst.»

	Forslag nr. 20 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2020 med forslag til en vesentlig økning i bevilgningene til bevaring av prioriterte arter etter naturmangfoldloven slik at innsatsen kan økes kraftig i tråd med Stortingets ønsker.»

	Forslag nr. 21 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen utrede og komme med forslag til avgiftsomlegginger i forbindelse med statsbudsjettet for 2020, som gjør det lønnsomt for eiere av fritidsbåter å skifte til nullutslippsteknologi.»

	Forslag nr. 22 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverk og satser for sosialhjelp, livsopphold og andre behovsprøvde ytelser og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2020 med forslag som sikrer mottakerne en verdig levestandard og at utbetalt...

	Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 94 mot 9 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 15.59.52)
	Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 15–18, fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.
	Forslag nr. 15 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen fremme sak om trygdeoppgjøret for Stortinget for at saken får en fullverdig behandling, og organisasjonene som deltar i trygdeoppgjøret, må gis forhandlingsrett.»

	Forslag nr. 16 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen foreta en ny vurdering av regelverket knyttet til utbetaling av ytelser ved opphold på statlige og fylkeskommunale institusjoner, og innen utgangen av 2019 komme tilbake til Stortinget med lovforslag som retter opp denne...

	Forslag nr. 17 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om elavgiftsfritak for elbusser i statsbudsjettet for 2020.»

	Forslag nr. 18 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen, i dialog med svenske og danske myndigheter, ta initiativet til å gjenåpne en direkterute for tog mellom Oslo og København, og starte prosessen med anskaffelse av nye nattogsett for å operere direkterute mellom de to ...

	Forslagene fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 83 mot 20 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 16.00.08)
	Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 13 og 14, fra Arbeiderpartiet.
	Forslag nr. 13 lyder:
	«I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:
	Kap.
	Post
	Formål
	Kroner
	21
	Statsrådet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	8 000 000
	fra kr 190 200 000 til kr 198 200 000
	41
	Stortinget
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 600 000
	fra kr 956 500 000 til kr 953 900 000
	61
	Høyesterett
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 600 000
	fra kr 112 195 000 til kr 113 795 000
	104
	Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	3 000 000
	fra kr 9 991 000 til kr 12 991 000
	116
	Internasjonale organisasjoner
	70
	Pliktige bidrag, reduseres med
	40 000 000
	fra kr 1 605 201 000 til kr 1 565 201 000
	117
	EØS-finansieringsordningene
	77
	EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, reduseres med
	250 000 000
	fra kr 1 559 000 000 til kr 1 309 000 000
	78
	Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, reduseres med
	380 000 000
	fra kr 1 218 000 000 til kr 838 000 000
	118
	Utenrikspolitiske satsinger
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73 økes med
	2 000 000
	fra kr 85 532 000 til kr 87 532 000
	74
	Forskning, dialog og menneskerettigheter mv., reduseres med
	2 000 000
	fra kr 45 583 000 til kr 43 583 000
	140
	Utenriksdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	10 294 000
	fra kr 1 573 979 000 til kr 1 563 685 000
	144
	Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)
	70
	Utvekslingsordninger, kan overføres, reduseres med
	57 000 000
	fra kr 142 000 000 til kr 85 000 000
	151
	Fred, sikkerhet og globalt samarbeid
	71
	Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres, reduseres med
	532 000
	fra kr 282 700 000 til kr 282 168 000
	73
	FN og globale utfordringer, kan overføres, reduseres med
	8 800 000
	fra kr 292 300 000 til kr 283 500 000
	152
	Menneskerettigheter
	70
	Menneskerettigheter, kan overføres, økes med økes med
	1 000 000
	fra kr 535 157 000 til kr 536 157 000
	159
	Regionbevilgninger
	71
	Europa og Sentral-Asia, kan overføres, reduseres med
	4 031 000
	fra kr 675 674 000 til kr 671 643 000
	72
	Afghanistan, kan overføres, reduseres med
	24 000 000
	fra kr 574 500 000 til kr 550 500 000
	75
	Afrika, kan overføres, reduseres med
	20 000 000
	fra kr 1 015 584 000 til kr 995 584 000
	77
	Latin-Amerika, kan overføres, reduseres med
	3 500 000
	fra kr 130 350 000 til kr 126 850 000
	161
	Utdanning, forskning og faglig samarbeid
	70
	Utdanning, kan overføres, reduseres med
	40 960 000
	fra kr 2 764 456 000 til kr 2 723 496 000
	72
	Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres, økes med
	2 000 000
	fra kr 861 714 000 til kr 863 714 000
	162
	Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
	70
	Næringsutvikling og handel, kan overføres, reduseres med
	75 000 000
	fra kr 621 700 000 til kr 546 700 000
	71
	Matsikkerhet og landbruk, kan overføres, reduseres med
	11 000 000
	fra kr 1 091 966 000 til kr 1 080 966 000
	75
	NORFUND – tapsavsetting, økes med
	75 000 000
	fra kr 468 750 000 til kr 543 750 000
	163
	Klima, miljø og hav
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	22 750 000
	fra kr 37 900 000 til kr 60 650 000
	164
	Likestilling
	70
	Likestilling, kan overføres, økes med
	44 000 000
	fra kr 372 219 000 til kr 416 219 000
	171
	FNs utviklingsarbeid
	72
	Andre tilskudd (FN), kan overføres, reduseres med
	500 000
	fra kr 196 700 000 til kr 196 200 000
	179
	Flyktningtiltak i Norge
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	112 267 000
	fra kr 550 062 000 til kr 662 329 000
	200
	Kunnskapsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	889 000
	fra kr 382 440 000 til kr 383 329 000
	201
	Analyse og kunnskapsgrunnlag
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	1 185 000
	fra kr 40 671 000 til kr 41 856 000
	220
	Utdanningsdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	30 000 000
	fra kr 380 591 000 til kr 350 591 000
	70
	Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med
	20 000 000
	fra kr 68 705 000 til kr 88 705 000
	225
	Tiltak i grunnopplæringen
	64
	Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, økes med
	17 201 000
	fra kr 52 991 000 til kr 70 192 000
	68
	Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, økes med
	3 828 000
	fra kr 294 663 000 til kr 298 491 000
	74
	Prosjekttilskudd, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 10 195 000 til kr 9 195 000
	226
	Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med
	535 000 000
	fra kr 1 177 918 000 til kr 1 712 918 000
	71
	Tilskudd til vitensentre, økes med
	6 700 000
	fra kr 67 075 000 til kr 73 775 000
	227
	Tilskudd til særskilte skoler
	78
	Tilskudd, økes med
	2 000 000
	fra kr 164 245 000 til kr 166 245 000
	228
	Tilskudd til frittstående skoler mv.
	77
	Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, økes med
	3 000 000
	fra kr 24 615 000 til kr 27 615 000
	230
	Statlig spesialpedagogisk støttesystem
	1
	Driftsutgifter, økes med
	3 000 000
	fra kr 714 323 000 til kr 717 323 000
	231
	Barnehager
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, reduseres med
	3 185 000
	fra kr 457 516 000 til kr 454 331 000
	241
	Felles tiltak for fagskolesektoren
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	12 568 000
	fra kr 17 031 000 til kr 29 599 000
	70
	Andre overføringer, kan nyttes under post 21,reduseres med
	12 568 000
	fra kr 12 568 000 til kr 0
	251
	22. juli-senteret
	1
	(NY) Driftsutgifter, bevilges med
	700 000
	252
	EUs utdannings- og ungdomsprogram
	70
	Tilskudd, reduseres med
	13 757 000
	fra kr 656 136 000 til kr 642 379 000
	253
	Folkehøyskoler
	70
	Tilskudd til folkehøyskoler, økes med
	5 000 000
	fra kr 898 926 000 til kr 903 926 000
	255
	Tilskudd til freds- og menneskerettssentre
	71
	Falstadsenteret, økes med
	1 700 000
	fra kr 21 496 000 til kr 23 196 000
	256
	Kompetanse Norge
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	500 000
	fra kr 64 258 000 til kr 63 758 000
	258
	Tiltak for livslang læring
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, økes med
	8 880 000
	fra kr 214 844 000 til kr 223 724 000
	260
	Universiteter og høyskoler
	50
	Statlige universiteter og høyskoler, økes med
	49 373 000
	fra kr 35 632 559 000 til kr 35 681 932 000
	70
	Private høyskoler, økes med
	9 000 000
	fra kr 1 578 967 000 til kr 1 587 967 000
	270
	Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
	75
	Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, reduseres med
	298 466 000
	fra kr 662 779 000 til kr 364 313 000
	280
	Felles enheter
	50
	Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, økes med
	20 500 000
	fra kr 450 293 000 til kr 470 793 000
	51
	UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, økes med
	19 900 000
	fra kr 157 654 000 til kr 177 554 000
	281
	Felles tiltak for universiteter og høyskoler
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, økes med
	15 000 000
	fra kr 195 742 000 til kr 210 742 000
	50
	Tilskudd til Norges forskningsråd, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 234 107 000 til kr 229 107 000
	285
	Norges forskningsråd
	55
	Virksomhetskostnader, reduseres med
	21 500 000
	fra kr 792 543 000 til kr 771 043 000
	287
	Forskningsinstitutter og andre tiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71,reduseres med
	400 000
	fra kr 6 845 000 til kr 6 445 000
	288
	Internasjonale samarbeidstiltak
	72
	Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med
	13 551 000
	fra kr 286 405 000 til kr 299 956 000
	73
	EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, økes med
	134 082 000
	fra kr 2 240 253 000 til kr 2 374 335 000
	75
	UNESCO-kontingent, reduseres med
	2 146 000
	fra kr 22 793 000 til kr 20 647 000
	290
	Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 861 000
	fra kr 264 480 000 til kr 267 341 000
	291
	Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	7 600 000
	fra kr 53 815 000 til kr 61 415 000
	60
	Integreringstilskudd, kan overføres, økes med
	85 600 000
	fra kr 8 983 088 000 til kr 9 068 688 000
	61
	Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, økes med
	2 400 000
	fra kr 2 283 887 000 til kr 2 286 287 000
	62
	Kommunale innvandrertiltak, reduseres med
	8 630 000
	fra kr 269 652 000 til kr 261 022 000
	71
	Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, økes med
	1 000 000
	fra kr 134 953 000 til kr 135 953 000
	73
	Tilskudd, økes med
	400 000
	fra kr 14 641 000 til kr 15 041 000
	292
	Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
	60
	Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med
	18 700 000
	fra kr 1 425 376 000 til kr 1 444 076 000
	300
	Kulturdepartementet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 330 000
	fra kr 170 252 000 til kr 171 582 000
	315
	Frivillighetsformål
	21
	Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	5 000 000
	fra kr 6 130 000 til kr 11 130 000
	79
	Til disposisjon, økes med
	1 000 000
	fra kr 10 340 000 til kr 11 340 000
	82
	Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med
	99 000 000
	fra kr 189 400 000 til kr 288 400 000
	325
	Allmenne kulturformål
	21
	Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 28 920 000 til kr 27 920 000
	79
	Til disposisjon, kan nyttes under post 1, økes med
	1 000 000
	fra kr 7 830 000 til kr 8 830 000
	326
	Språk-, litteratur- og bibliotekformål
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	100 000
	fra kr 641 287 000 til kr 641 187 000
	73
	Språkorganisasjoner, økes med
	1 300 000
	fra kr 26 790 000 til kr 28 090 000
	328
	Museum og visuell kunst
	70
	Det nasjonale museumsnettverket, økes med
	17 000 000
	fra kr 1 747 630 000 til kr 1 764 630 000
	78
	Ymse faste tiltak, økes med
	3 500 000
	fra kr 116 785 000 til kr 120 285 000
	334
	Filmformål m.m.
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 550 000
	fra kr 112 055 000 til kr 113 605 000
	50
	Filmfondet, reduseres med
	1 550 000
	fra kr 520 160 000 til kr 518 610 000
	352
	Nedsatt funksjonsevne
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71,reduseres med
	330 000
	fra kr 15 060 000 til kr 14 730 000
	400
	Justis- og beredskapsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	400 000
	fra kr 468 178 000 til kr 467 778 000
	23
	Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres, økes med
	1 000 000
	fra kr 30 280 000 til kr 31 280 000
	70
	Overføringer til private, økes med
	1 300 000
	fra kr 10 206 000 til kr 11 506 000
	71
	Tilskudd til internasjonale organisasjoner, reduseres med
	1 300 000
	fra kr 14 427 000 til kr 13 127 000
	410
	Domstolene
	1
	Driftsutgifter, økes med
	44 600 000
	fra kr 2 540 629 000 til kr 2 585 229 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	10 000 000
	fra kr 71 935 000 til kr 81 935 000
	22
	Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres,reduseres med
	3 862 000
	fra kr 6 735 000 til kr 2 873 000
	430
	Kriminalomsorgen
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	1 011 000
	fra kr 4 559 896 000 til kr 4 558 885 000
	440
	Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	221 663 000
	fra kr 18 016 648 000 til kr 18 238 311 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, reduseres med
	25 920 000
	fra kr 139 507 000 til kr 113 587 000
	22
	Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, økes med
	2 811 000
	fra kr 9 189 000 til kr 12 000 000
	25
	Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning,reduseres med
	25 418 000
	fra kr 128 533 000 til kr 103 115 000
	444
	Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
	1
	Driftsutgifter, økes med
	172 000 000
	fra kr 890 983 000 til kr 1 062 983 000
	445
	Den høyere påtalemyndighet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 250 000
	fra kr 262 057 000 til kr 263 307 000
	451
	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456 post 1, økes med
	11 517 000
	fra kr 760 355 000 til kr 771 872 000
	453
	Sivil klareringsmyndighet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 400 000
	fra kr 31 927 000 til kr 33 327 000
	454
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	45 000 000
	fra kr 690 652 000 til kr 735 652 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres,reduseres med
	456 769 000
	fra kr 3 094 510 000 til kr 2 637 741 000
	455
	Redningstjenesten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 100 000
	fra kr 109 258 000 til kr 110 358 000
	456
	Nød- og beredskapskommunikasjon
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451 post 1, økes med
	15 600 000
	fra kr 128 755 000 til kr 144 355 000
	21
	Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, reduseres med
	18 500 000
	fra kr 366 017 000 til kr 347 517 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	103 000 000
	fra kr 35 176 000 til kr 138 176 000
	460
	Spesialenheten for politisaker
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 400 000
	fra kr 47 451 000 til kr 48 851 000
	466
	Særskilte straffesaksutgifter m.m.
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	97 736 000
	fra kr 1 183 838 000 til kr 1 086 102 000
	467
	Norsk Lovtidend
	1
	Driftsutgifter, økes med
	639 000
	fra kr 4 340 000 til kr 4 979 000
	469
	Vergemålsordningen
	1
	Driftsutgifter, økes med
	10 200 000
	fra kr 252 675 000 til kr 262 875 000
	471
	Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
	73
	Stortingets rettferdsvederlagsordning, reduseres med
	3 000 000
	fra kr 25 713 000 til kr 22 713 000
	473
	Statens sivilrettsforvaltning
	70
	Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, økes med
	50 000 000
	fra kr 300 000 000 til kr 350 000 000
	475
	Bobehandling
	1
	Driftsutgifter, økes med
	23 415 000
	fra kr 104 851 000 til kr 128 266 000
	480
	Svalbardbudsjettet
	50
	Tilskudd, økes med
	6 000 000
	fra kr 360 484 000 til kr 366 484 000
	490
	Utlendingsdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	12 500 000
	fra kr 1 034 196 000 til kr 1 021 696 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, asylmottak, økes med
	184 713 000
	fra kr 520 513 000 til kr 705 226 000
	22
	Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, reduseres med
	1 296 000
	fra kr 14 896 000 til kr 13 600 000
	60
	Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, økes med
	45 372 000
	fra kr 138 354 000 til kr 183 726 000
	70
	Stønader til beboere i asylmottak, økes med
	27 681 000
	fra kr 75 378 000 til kr 103 059 000
	72
	Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, reduseres med
	9 115 000
	fra kr 72 069 000 til kr 62 954 000
	73
	Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291 post 60, økes med
	9 149 000
	fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000
	75
	Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, økes med
	9 141 000
	fra kr 11 337 000 til kr 20 478 000
	491
	Utlendingsnemnda
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 21,reduseres med
	7 000 000
	fra kr 293 582 000 til kr 286 582 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1, økes med
	4 000 000
	fra kr 6 370 000 til kr 10 370 000
	500
	Kommunal- og moderniseringsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	930 000
	fra kr 408 001 000 til kr 407 071 000
	23
	Husleie for fellesareal m.m., reduseres med
	2 800 000
	fra kr 24 664 000 til kr 21 864 000
	510
	Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
	23
	22. juli-senteret, reduseres med
	700 000
	fra kr 12 260 000 til kr 11 560 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	2 800 000
	fra kr 49 869 000 til kr 52 669 000
	530
	Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
	33
	Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, økes med
	330 000 000
	fra kr 1 780 400 000 til kr 2 110 400 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	62 000 000
	fra kr 563 000 000 til kr 625 000 000
	533
	Eiendommer utenfor husleieordningen
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 450 000
	fra kr 20 686 000 til kr 22 136 000
	540
	Direktoratet for forvaltning og IKT
	1
	Driftsutgifter, økes med
	930 000
	fra kr 291 044 000 til kr 291 974 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	500 000
	fra kr 24 436 000 til kr 24 936 000
	541
	IT-politikk
	22
	Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, kan overføres, kan nyttes under post 70,reduseres med
	500 000
	fra kr 21 029 000 til kr 20 529 000
	543
	Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	9 900 000
	fra kr 224 600 000 til kr 214 700 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	6 000 000
	fra kr 16 400 000 til kr 22 400 000
	71
	Bredbåndsutbygging, kan overføres, økes med
	50 000 000
	fra kr 199 750 000 til kr 249 750 000
	553
	Omstillingsdyktige regioner
	60
	Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, kan nyttes under post 63 og 65, økes med
	125 000 000
	fra kr 47 000 000 til kr 172 000 000
	560
	Samiske formål
	50
	Samisk språk, kultur og samfunnsliv, økes med
	13 000 000
	fra kr 497 069 000 til kr 510 069 000
	571
	Rammetilskudd til kommuner
	60
	Innbyggertilskudd, økes med
	232 390 000
	fra kr 131 519 299 000 til kr 131 751 689 000
	572
	Rammetilskudd til fylkeskommuner
	60
	Innbyggertilskudd, økes med
	56 000 000
	fra kr 33 563 319 000 til kr 33 619 319 000
	581
	Bolig- og bomiljøtiltak
	70
	Bostøtte, overslagsbevilgning, reduseres med
	22 800 000
	fra kr 3 102 591 000 til kr 3 079 791 000
	75
	Etablering og tilpasning av bolig, økes med
	110 000 000
	fra kr 481 574 000 til kr 591 574 000
	76
	Utleieboliger, kan overføres,reduseres med
	252 162 000
	fra kr 710 464 000 til kr 458 302 000
	595
	Statens kartverk
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45, reduseres med
	100 000 000
	fra kr 899 021 000 til kr 799 021 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 45, økes med
	140 500 000
	fra kr 217 920 000 til kr 358 420 000
	601
	Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
	22
	Kunnskapsutvikling IA-avtalen m.m., kan overføres,reduseres med
	53 000 000
	fra kr 81 000 000 til kr 28 000 000
	70
	Tilskudd, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 36 730 000 til kr 26 730 000
	71
	(NY) Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen m.m., kan overføres, bevilges med
	53 000 000
	605
	Arbeids- og velferdsetaten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	40 140 000
	fra kr 11 681 785 000 til kr 11 721 925 000
	611
	Pensjoner av statskassen
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 17 500 000 til kr 16 000 000
	612
	Tilskudd til Statens pensjonskasse
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med
	717 000 000
	fra kr 4 253 000 000 til kr 4 970 000 000
	22
	Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, økes med
	200 000 000
	fra kr -1 849 000 000 til kr -1 649 000 000
	70
	For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, økes med
	15 000 000
	fra kr 161 000 000 til kr 176 000 000
	613
	Arbeidsgiveravgift til folketrygden
	70
	For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 24 000 000 til kr 23 000 000
	614
	Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 000 000
	fra kr 27 000 000 til kr 32 000 000
	90
	Utlån, overslagsbevilgning, økes med
	4 200 000 000
	fra kr 5 900 000 000 til kr 10 100 000 000
	634
	Arbeidsmarkedstiltak
	76
	Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 7 110 545 000 til kr 7 095 545 000
	77
	Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, økes med
	15 000 000
	fra kr 1 503 905 000 til kr 1 518 905 000
	640
	Arbeidstilsynet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	25 000 000
	fra kr 684 500 000 til kr 709 500 000
	660
	Krigspensjon
	70
	Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 59 000 000 til kr 58 000 000
	71
	Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, økes med
	1 000 000
	fra kr 159 000 000 til kr 160 000 000
	664
	Pensjonstrygden for sjømenn
	70
	Tilskudd, økes med
	2 000 000
	fra kr 37 000 000 til kr 39 000 000
	666
	Avtalefestet pensjon (AFP)
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 2 490 000 000 til kr 2 480 000 000
	667
	Supplerende stønad til personer over 67 år
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 345 000 000 til kr 330 000 000
	700
	Helse- og omsorgsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	4 900 000
	fra kr 240 961 000 til kr 236 061 000
	701
	E-helse, helseregistre mv.
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	62 400 000
	fra kr 468 181 000 til kr 530 581 000
	704
	Helsearkivet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	3 000 000
	fra kr 46 000 000 til kr 49 000 000
	709
	Pasient- og brukerombud
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 000 000
	fra kr 74 021 000 til kr 72 021 000
	710
	Vaksiner mv.
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	12 200 000
	fra kr 336 375 000 til kr 348 575 000
	714
	Folkehelse
	60
	Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, reduseres med
	2 600 000
	fra kr 93 013 000 til kr 90 413 000
	70
	Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med
	2 000 000
	fra kr 130 477 000 til kr 132 477 000
	74
	Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med
	100 000 000
	fra kr 20 568 000 til kr 120 568 000
	732
	Regionale helseforetak
	70
	Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, økes med
	50 000 000
	fra kr 874 059 000 til kr 924 059 000
	72
	Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, økes med
	647 000 000
	fra kr 53 571 938 000 til kr 54 218 938 000
	73
	Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, økes med
	227 000 000
	fra kr 18 781 421 000 til kr 19 008 421 000
	74
	Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, økes med
	172 000 000
	fra kr 14 270 445 000 til kr 14 442 445 000
	75
	Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, økes med
	154 000 000
	fra kr 12 726 632 000 til kr 12 880 632 000
	76
	Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, økes med
	2 500 000
	fra kr 37 843 728 000 til kr 37 846 228 000
	77
	Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, reduseres med
	111 500 000
	fra kr 3 119 112 000 til kr 3 007 612 000
	86
	Driftskreditter, reduseres med
	1 200 000 000
	fra kr 3 359 000 000 til kr 2 159 000 000
	740
	Helsedirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	500 000
	fra kr 1 212 918 000 til kr 1 213 418 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	5 000 000
	fra kr 30 421 000 til kr 35 421 000
	744
	Direktoratet for e-helse
	1
	Driftsutgifter, økes med
	23 000 000
	fra kr 213 594 000 til kr 236 594 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 150 992 000 til kr 170 992 000
	745
	Folkehelseinstituttet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	600 000
	fra kr 1 044 831 000 til kr 1 045 431 000
	746
	Statens legemiddelverk
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 083 000
	fra kr 288 252 000 til kr 293 335 000
	747
	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 250 000
	fra kr 94 236 000 til kr 99 486 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	3 200 000
	fra kr 18 432 000 til kr 15 232 000
	748
	Statens helsetilsyn
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	5 500 000
	fra kr 159 164 000 til kr 153 664 000
	761
	Omsorgstjeneste
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, økes med
	70 000 000
	fra kr 191 641 000 til kr 261 641 000
	61
	Vertskommuner, økes med
	24 000 000
	fra kr 934 778 000 til kr 958 778 000
	62
	Dagaktivitetstilbud, kan overføres, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 347 998 000 til kr 332 998 000
	63
	Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69, økes med
	39 825 000
	fra kr 4 213 357 000 til kr 4 253 182 000
	65
	Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, reduseres med
	166 790 000
	fra kr 1 482 840 000 til kr 1 316 050 000
	69
	Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres, økes med
	39 200 000
	fra kr 65 400 000 til kr 104 600 000
	73
	Særlige omsorgsbehov, økes med
	30 000 000
	fra kr 24 375 000 til kr 54 375 000
	762
	Primærhelsetjeneste
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, reduseres med
	6 400 000
	fra kr 121 688 000 til kr 115 288 000
	61
	Fengselshelsetjeneste, økes med
	283 000
	fra kr 178 866 000 til kr 179 149 000
	765
	Psykisk helse og rusarbeid
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, økes med
	10 600 000
	fra kr 108 523 000 til kr 119 123 000
	72
	Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med
	2 100 000
	fra kr 402 142 000 til kr 404 242 000
	75
	Vold og traumatisk stress, kan overføres, reduseres med
	3 600 000
	fra kr 220 039 000 til kr 216 439 000
	844
	Kontantstøtte
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	190 890 000
	fra kr 1 800 890 000 til kr 1 610 000 000
	845
	Barnetrygd
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med
	82 000 000
	fra kr 15 872 000 000 til kr 15 790 000 000
	846
	Familie- og oppveksttiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 og post 71, økes med
	5 400 000
	fra kr 12 650 000 til kr 18 050 000
	50
	Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21, reduseres med
	500 000
	fra kr 3 218 000 til kr 2 718 000
	61
	Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, reduseres med
	4 500 000
	fra kr 311 985 000 til kr 307 485 000
	854
	Tiltak i barne- og ungdomsvernet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, økes med
	14 900 000
	fra kr 72 371 000 til kr 87 271 000
	50
	Forskning og utvikling, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 17 631 000 til kr 16 131 000
	71
	Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med
	4 100 000
	fra kr 36 058 000 til kr 40 158 000
	855
	Statlig forvaltning av barnevernet
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, økes med
	262 000 000
	fra kr 3 841 242 000 til kr 4 103 242 000
	22
	Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, økes med
	54 000 000
	fra kr 2 623 089 000 til kr 2 677 089 000
	60
	Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1, reduseres med
	64 000 000
	fra kr 426 801 000 til kr 362 801 000
	856
	Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	15 000 000
	fra kr 156 429 000 til kr 141 429 000
	865
	Forbrukerpolitiske tiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50, reduseres med
	180 000
	fra kr 2 244 000 til kr 2 064 000
	70
	Tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med
	280 000
	fra kr 1 453 000 til kr 1 733 000
	882
	Kirkebygg og gravplasser
	61
	(NY) Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres, bevilges med
	20 000 000
	900
	Nærings- og fiskeridepartementet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	6 000 000
	fra kr 61 927 000 til kr 55 927 000
	22
	Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 929 post 51, økes med
	27 900 000
	fra kr 70 000 000 til kr 97 900 000
	75
	Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, reduseres med
	1 500 000
	fra kr 8 045 000 til kr 6 545 000
	904
	Brønnøysundregistrene
	1
	Driftsutgifter, økes med
	20 000 000
	fra kr 328 430 000 til kr 348 430 000
	909
	Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
	73
	Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, økes med
	36 700 000
	fra kr 1 785 000 000 til kr 1 821 700 000
	911
	Konkurransetilsynet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	6 500 000
	fra kr 110 450 000 til kr 116 950 000
	912
	Klagenemndssekretariatet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	1 194 000
	fra kr 19 550 000 til kr 20 744 000
	22
	Konkurranseklagenemnda, økes med
	5 800 000
	fra kr 2 457 000 til kr 8 257 000
	915
	Regelrådet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	3 000 000
	fra kr 11 000 000 til kr 8 000 000
	917
	Fiskeridirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 750 000
	fra kr 404 350 000 til kr 410 100 000
	22
	Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med
	19 765 000
	fra kr 70 966 000 til kr 90 731 000
	919
	Diverse fiskeriformål
	60
	Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, økes med
	25 146 000
	fra kr 519 000 000 til kr 544 146 000
	75
	Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres, økes med
	25 000 000
	fra kr 26 800 000 til kr 51 800 000
	76
	Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, reduseres med
	7 000 000
	fra kr 15 000 000 til kr 8 000 000
	922
	Romvirksomhet
	70
	Kontingent i European Space Agency (ESA), økes med
	4 300 000
	fra kr 215 375 000 til kr 219 675 000
	71
	Internasjonal romvirksomhet, økes med
	6 700 000
	fra kr 465 250 000 til kr 471 950 000
	73
	EUs romprogrammer, reduseres med
	124 630 000
	fra kr 487 300 000 til kr 362 670 000
	95
	Egenkapital Space Norway AS, økes med
	60 000 000
	fra kr 378 500 000 til kr 438 500 000
	923
	Havforskningsinstituttet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 644 800 000 til kr 640 800 000
	22
	Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 150 530 000 til kr 170 530 000
	924
	Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
	70
	Tilskudd, reduseres med
	9 930 000
	fra kr 16 000 000 til kr 6 070 000
	926
	Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy
	1
	Driftsutgifter, økes med
	4 000 000
	fra kr 184 450 000 til kr 188 450 000
	929
	Institutt for energiteknikk
	22
	Sikring av atomanlegg, kan overføres, økes med
	20 000 000
	fra kr 40 000 000 til kr 60 000 000
	51
	Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes under kap. 900 post 22, økes med
	114 000 000
	fra kr 147 000 000 til kr 261 000 000
	935
	Patentstyret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	4 500 000
	fra kr 258 400 000 til kr 262 900 000
	950
	Forvaltning av statlig eierskap
	51
	(NY) Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, bevilges med
	43 000 000
	52
	Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med
	35 000 000
	fra kr 140 000 000 til kr 175 000 000
	71
	(NY) Tilskudd til avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevilges med
	20 000 000
	90
	Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med
	65 000 000
	fra kr 260 000 000 til kr 325 000 000
	1100
	Landbruks- og matdepartementet
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, reduseres med
	2 600 000
	fra kr 2 720 000 til kr 120 000
	49
	(NY) Kjøp av fast eiendom, bevilges med
	2 600 000
	1112
	Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
	50
	Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, økes med
	30 000 000
	fra kr 97 976 000 til kr 127 976 000
	1137
	Forskning og innovasjon
	70
	Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres, økes med
	3 000 000
	fra kr 3 500 000 til kr 6 500 000
	71
	Bioøkonomiordningen, kan overføres, økes med
	25 000 000
	fra kr 2 832 000 til kr 27 832 000
	1142
	Landbruksdirektoratet
	77
	(NY) Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres, bevilges med
	20 000 000
	1148
	Naturskade – erstatninger
	71
	Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning, økes med
	22 400 000
	fra kr 152 600 000 til kr 175 000 000
	1150
	Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
	71
	Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, økes med
	525 000 000
	fra kr 43 000 000 til kr 568 000 000
	1300
	Samferdselsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	3 700 000
	fra kr 185 911 000 til kr 182 211 000
	71
	Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv., økes med
	2 500 000
	fra kr 69 000 000 til kr 71 500 000
	1320
	Statens vegvesen
	1
	Driftsutgifter, økes med
	286 500 000
	fra kr 4 334 900 000 til kr 4 621 400 000
	22
	Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30, reduseres med
	356 500 000
	fra kr 6 631 800 000 til kr 6 275 300 000
	28
	Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, reduseres med
	110 000 000
	fra kr 2 179 500 000 til kr 2 069 500 000
	29
	OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30, reduseres med
	280 000 000
	fra kr 1 631 400 000 til kr 1 351 400 000
	30
	Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31, økes med
	910 000 000
	fra kr 12 555 200 000 til kr 13 465 200 000
	31
	Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30, reduseres med
	180 000 000
	fra kr 1 043 400 000 til kr 863 400 000
	73
	Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene, økes med
	200 000 000
	fra kr 531 400 000 til kr 731 400 000
	1321
	Nye Veier AS
	70
	Tilskudd til Nye Veier AS, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 5 431 900 000 til kr 5 427 900 000
	1352
	Jernbanedirektoratet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	109 700 000
	fra kr 468 500 000 til kr 358 800 000
	71
	Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74, økes med
	263 500 000
	fra kr 8 423 500 000 til kr 8 687 000 000
	72
	Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73, reduseres med
	511 000 000
	fra kr 2 153 000 000 til kr 1 642 000 000
	73
	Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74, økes med
	101 000 000
	fra kr 9 988 700 000 til kr 10 089 700 000
	75
	(NY) Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane, bevilges med
	60 000 000
	1360
	Kystverket
	30
	Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, økes med
	38 000 000
	fra kr 378 500 000 til kr 416 500 000
	34
	Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, reduseres med
	25 200 000
	fra kr 25 200 000 til kr 0
	1370
	Posttjenester
	70
	Kjøp av post- og banktjenester, kan overføres, reduseres med
	30 000 000
	fra kr 617 400 000 til kr 587 400 000
	1400
	Klima- og miljødepartementet
	71
	Internasjonale organisasjoner, økes med
	1 800 000
	fra kr 88 053 000 til kr 89 853 000
	1410
	Kunnskap om klima og miljø
	21
	Miljøovervåking, reduseres med
	2 500 000
	fra kr 277 297 000 til kr 274 797 000
	1412
	Meteorologiformål
	50
	Meteorologisk institutt, økes med
	12 900 000
	fra kr 313 882 000 til kr 326 782 000
	70
	Internasjonale samarbeidsprosjekt, reduseres med
	29 898 000
	fra kr 172 566 000 til kr 142 668 000
	1420
	Miljødirektoratet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	5 112 000
	fra kr 694 287 000 til kr 699 399 000
	61
	Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, reduseres med
	108 330 000
	fra kr 208 230 000 til kr 99 900 000
	63
	Returordning for kasserte fritidsbåter, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000
	75
	Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning, reduseres med
	85 992 000
	fra kr 640 992 000 til kr 555 000 000
	76
	Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, økes med
	26 536 000
	fra kr 137 464 000 til kr 164 000 000
	81
	Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med
	300 000
	fra kr 67 011 000 til kr 67 311 000
	85
	Naturinformasjonssentre, kan overføres, økes med
	2 500 000
	fra kr 69 031 000 til kr 71 531 000
	1428
	Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi
	50
	Overføring til Klima- og energifondet, økes med
	50 000 000
	fra kr 3 164 450 000 til kr 3 214 450 000
	1429
	Riksantikvaren
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 067 000
	fra kr 148 540 000 til kr 146 473 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	3 000 000
	fra kr 37 719 000 til kr 40 719 000
	22
	Bevaringsoppgaver, kan overføres, reduseres med
	3 000 000
	fra kr 24 708 000 til kr 21 708 000
	73
	Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres, økes med
	1 000 000
	fra kr 57 575 000 til kr 58 575 000
	1471
	Norsk Polarinstitutt
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	2 248 000
	fra kr 242 376 000 til kr 240 128 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	1 786 000
	fra kr 77 243 000 til kr 75 457 000
	1473
	Kings Bay AS
	70
	Tilskudd, økes med
	1 989 000
	fra kr 30 270 000 til kr 32 259 000
	1600
	Finansdepartementet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 390 800 000 til kr 385 800 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med
	6 330 000
	fra kr 90 900 000 til kr 84 570 000
	1605
	Direktoratet for økonomistyring
	1
	Driftsutgifter, økes medmed
	50 000 000
	fra kr 507 200 000 til kr 557 200 000
	1610
	Tolletaten
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	12 200 000
	fra kr 90 200 000 til kr 102 400 000
	1618
	Skatteetaten
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	6 283 000
	fra kr 6 062 100 000 til kr 6 055 817 000
	22
	Større IT-prosjekter, kan overføres, reduseres med
	58 000 000
	fra kr 472 800 000 til kr 414 800 000
	23
	Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, økes med
	3 800 000
	fra kr 88 100 000 til kr 91 900 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med
	7 000 000
	fra kr 115 000 000 til kr 108 000 000
	70
	Tilskudd, økes med
	1 500 000
	fra kr 3 500 000 til kr 5 000 000
	1620
	Statistisk sentralbyrå
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 400 000
	fra kr 593 300 000 til kr 595 700 000
	1632
	Kompensasjon for merverdiavgift
	61
	Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, økes med
	800 000 000
	fra kr 24 600 000 000 til kr 25 400 000 000
	1633
	Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, økes med
	200 000 000
	fra kr 6 600 000 000 til kr 6 800 000 000
	1651
	Statsgjeld, avdrag og innløsning
	98
	Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, reduseres med
	12 414 000 000
	fra kr 76 515 000 000 til kr 64 101 000 000
	1700
	Forsvarsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	39 822 000
	fra kr 819 030 000 til kr 858 852 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning, reduseres med
	48 779 000
	fra kr 128 779 000 til kr 80 000 000
	71
	Overføringer til andre, kan overføres, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 66 346 000 til kr 62 346 000
	74
	(NY) Overføring til aksjeselskap, kan overføres, bevilges med
	172 000 000
	1710
	Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
	47
	Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761 post 47, reduseres med
	100 000 000
	fra kr 2 546 032 000 til kr 2 446 032 000
	1720
	Felleskapasiteter i Forsvaret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	338 879 000
	fra kr 9 217 413 000 til kr 9 556 292 000
	1731
	Hæren
	1
	Driftsutgifter, økes med
	234 173 000
	fra kr 5 566 035 000 til kr 5 800 208 000
	1732
	Sjøforsvaret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	604 346 000
	fra kr 4 389 630 000 til kr 4 993 976 000
	1733
	Luftforsvaret
	1
	Driftsutgifter, økes med
	247 975 000
	fra kr 5 292 845 000 til kr 5 540 820 000
	1734
	Heimevernet
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	10 833 000
	fra kr 1 394 798 000 til kr 1 383 965 000
	1735
	Etterretningstjenesten
	21
	Spesielle driftsutgifter, økes med
	17 807 000
	fra kr 2 005 584 000 til kr 2 023 391 000
	1760
	Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760 post 45, reduseres med
	61 434 000
	fra kr 1 629 765 000 til kr 1 568 331 000
	44
	Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, reduseres med
	26 200 000
	fra kr 83 185 000 til kr 56 985 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761 post 45, økes med
	33 431 000
	fra kr 8 952 590 000 til kr 8 986 021 000
	48
	Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, reduseres med
	152 889 000
	fra kr 205 000 000 til kr 52 111 000
	1761
	Nye kampfly med baseløsning
	47
	Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710 post 47, økes med
	100 000 000
	fra kr 1 176 449 000 til kr 1 276 449 000
	1790
	Kystvakten
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	81 170 000
	fra kr 1 157 875 000 til kr 1 076 705 000
	1791
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsutgifter, økes med
	44 639 000
	fra kr 866 848 000 til kr 911 487 000
	1792
	Norske styrker i utlandet
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 599 000
	fra kr 990 316 000 til kr 992 915 000
	1800
	Olje- og energidepartementet
	70
	Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., 
	reduseres med
	3 000 000
	fra kr 10 000 000 til kr 7 000 000
	1820
	Norges vassdrags- og energidirektorat
	60
	Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, økes med
	30 000 000
	fra kr 66 000 000 til kr 96 000 000
	1830
	Forskning og næringsutvikling
	70
	Tilskudd til Nordisk Energiforskning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 11 000 000 til kr 10 000 000
	1840
	CO2-håndtering
	72
	Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under post 70, økes med
	150 000 000
	fra kr 149 000 000 til kr 299 000 000
	2309
	Tilfeldige utgifter
	1
	Driftsutgifter, reduseres med
	673 400 000
	fra kr 4 266 600 000 til kr 3 593 200 000
	2410
	Statens lånekasse for utdanning
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, økes med
	20 000 000
	fra kr 392 941 000 til kr 412 941 000
	50
	Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med
	68 167 000
	fra kr 7 170 151 000 til kr 7 238 318 000
	70
	Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med
	435 443 000
	fra kr 2 983 362 000 til kr 3 418 805 000
	71
	Andre stipend, overslagsbevilgning, reduseres med
	29 740 000
	fra kr 742 493 000 til kr 712 753 000
	72
	Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med
	25 510 000
	fra kr 1 255 776 000 til kr 1 281 286 000
	73
	Avskrivninger, overslagsbevilgning, økes med
	135 088 000
	fra kr 602 006 000 til kr 737 094 000
	74
	Tap på utlån, økes med
	1 300 000
	fra kr 386 200 000 til kr 387 500 000
	90
	Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, reduseres med
	6 479 000
	fra kr 28 594 604 000 til kr 28 588 125 000
	2412
	Husbanken
	1
	Driftsutgifter, økes med
	2 000 000
	fra kr 354 910 000 til kr 356 910 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med
	2 000 000
	fra kr 38 844 000 til kr 40 844 000
	90
	Nye lån, overslagsbevilgning, økes med
	1 410 000 000
	fra kr 14 330 000 000 til kr 15 740 000 000
	2421
	Innovasjon Norge
	50
	Innovasjon – prosjekter, fond, økes med
	15 000 000
	fra kr 507 746 000 til kr 522 746 000
	76
	Miljøteknologi, kan overføres, økes med
	100 000 000
	fra kr 565 500 000 til kr 665 500 000
	80
	(NY) Næringstiltak på Svalbard, bevilges med
	3 200 000
	2440
	Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
	30
	Investeringer, økes med
	2 000 000 000
	fra kr 27 000 000 000 til kr 29 000 000 000
	2445
	Statsbygg
	30
	Prosjektering av bygg, kan overføres, reduseres med
	22 000 000
	fra kr 648 401 000 til kr 626 401 000
	33
	Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, økes med
	200 000 000
	fra kr 2 237 450 000 til kr 2 437 450 000
	34
	Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres, økes med
	100 000 000
	fra kr 713 000 000 til kr 813 000 000
	2470
	Statens pensjonskasse
	24
	Driftsresultat:
	1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning
	-652 695 000
	2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
	448 822 000
	3 Avskrivninger
	130 606 000
	4 Renter av statens kapital
	207 000
	5 Til investeringsformål
	55 645 000
	Sum:
	-17 415 000
	2530
	Foreldrepenger
	70
	Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, reduseres med
	694 000 000
	fra kr 19 174 000 000 til kr 18 480 000 000
	71
	Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med
	67 000 000
	fra kr 927 000 000 til kr 860 000 000
	72
	Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 485 000 000 til kr 480 000 000
	73
	Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, reduseres med
	7 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 56 000 000
	2541
	Dagpenger
	70
	Dagpenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 053 000 000
	fra kr 10 253 000 000 til kr 9 200 000 000
	2542
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
	70
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, reduseres med
	45 000 000
	fra kr 890 000 000 til kr 845 000 000
	2620
	Stønad til enslig mor eller far
	70
	Overgangsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med
	230 000 000
	fra kr 1 940 000 000 til kr 1 710 000 000
	72
	Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, reduseres med
	23 000 000
	fra kr 170 000 000 til kr 147 000 000
	73
	Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	19 700 000
	fra kr 91 700 000 til kr 72 000 000
	76
	Bidragsforskott, økes med
	15 800 000
	fra kr 704 200 000 til kr 720 000 000
	2650
	Sykepenger
	70
	Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, økes med
	110 000 000
	fra kr 37 190 000 000 til kr 37 300 000 000
	71
	Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, reduseres med
	100 000 000
	fra kr 1 480 000 000 til kr 1 380 000 000
	72
	Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, reduseres med
	53 500 000
	fra kr 1 000 000 000 til kr 946 500 000
	75
	Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, økes med
	20 000 000
	fra kr 2 080 000 000 til kr 2 100 000 000
	2651
	Arbeidsavklaringspenger
	70
	Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, reduseres med
	2 160 000 000
	fra kr 31 670 000 000 til kr 29 510 000 000
	71
	Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, reduseres med
	47 600 000
	fra kr 229 600 000 til kr 182 000 000
	72
	Legeerklæringer, reduseres med
	35 000 000
	fra kr 425 000 000 til kr 390 000 000
	2655
	Uførhet
	70
	Uføretrygd, overslagsbevilgning, økes med
	1 540 000 000
	fra kr 92 950 000 000 til kr 94 490 000 000
	75
	Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, reduseres med
	16 000 000
	fra kr 86 000 000 til kr 70 000 000
	76
	Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, reduseres med
	1 000 000
	fra kr 41 000 000 til kr 40 000 000
	2661
	Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
	70
	Grunnstønad, overslagsbevilgning, reduseres med
	21 600 000
	fra kr 1 761 600 000 til kr 1 740 000 000
	71
	Hjelpestønad, overslagsbevilgning, økes med
	25 300 000
	fra kr 1 514 700 000 til kr 1 540 000 000
	73
	Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, reduseres med
	4 000 000
	fra kr 130 000 000 til kr 126 000 000
	74
	Tilskudd til biler, reduseres med
	111 900 000
	fra kr 846 900 000 til kr 735 000 000
	75
	Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, reduseres med
	29 600 000
	fra kr 3 369 600 000 til kr 3 340 000 000
	77
	Ortopediske hjelpemidler, reduseres med
	67 300 000
	fra kr 1 637 300 000 til kr 1 570 000 000
	78
	Høreapparater, reduseres med
	27 670 000
	fra kr 737 670 000 til kr 710 000 000
	79
	Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, økes med
	15 000 000
	fra kr 50 450 000 til kr 65 450 000
	2670
	Alderdom
	70
	Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med
	170 000 000
	fra kr 75 740 000 000 til kr 75 570 000 000
	72
	Inntektspensjon, overslagsbevilgning, økes med
	10 000 000
	fra kr 2 730 000 000 til kr 2 740 000 000
	73
	Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, økes med
	22 000 000
	fra kr 6 158 000 000 til kr 6 180 000 000
	2680
	Etterlatte
	71
	Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, økes med
	5 000 000
	fra kr 805 000 000 til kr 810 000 000
	72
	Særtillegg, overslagsbevilgning, reduseres med
	2 000 000
	fra kr 85 000 000 til kr 83 000 000
	2686
	Stønad ved gravferd
	70
	Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, økes med
	9 000 000
	fra kr 196 000 000 til kr 205 000 000
	2711
	Spesialisthelsetjeneste mv.
	70
	Spesialisthjelp, økes med
	5 000 000
	fra kr 2 135 000 000 til kr 2 140 000 000
	71
	Psykologhjelp, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 323 000 000 til kr 313 000 000
	72
	Tannbehandling, reduseres med
	118 320 000
	fra kr 2 318 320 000 til kr 2 200 000 000
	76
	Private laboratorier og røntgeninstitutt, økes med
	26 000 000
	fra kr 1 024 000 000 til kr 1 050 000 000
	2751
	Legemidler mv.
	70
	Legemidler, økes med
	79 200 000
	fra kr 9 310 800 000 til kr 9 390 000 000
	71
	Legeerklæringer, økes med
	1 000 000
	fra kr 7 000 000 til kr 8 000 000
	72
	Medisinsk forbruksmateriell, reduseres med
	32 100 000
	fra kr 2 042 100 000 til kr 2 010 000 000
	2752
	Refusjon av egenbetaling
	70
	Egenandelstak 1, reduseres med
	44 200 000
	fra kr 5 214 200 000 til kr 5 170 000 000
	71
	Egenandelstak 2, reduseres med
	19 000 000
	fra kr 1 014 000 000 til kr 995 000 000
	2755
	Helsetjenester i kommunene mv.
	62
	Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, økes med
	16 000 000
	fra kr 413 000 000 til kr 429 000 000
	70
	Allmennlegehjelp, reduseres med
	124 600 000
	fra kr 5 274 600 000 til kr 5 150 000 000
	71
	Fysioterapi, kan nyttes under post 62, økes med
	45 000 000
	fra kr 1 180 000 000 til kr 1 225 000 000
	72
	Jordmorhjelp, økes med
	2 000 000
	fra kr 61 000 000 til kr 63 000 000
	73
	Kiropraktorbehandling, økes med
	5 000 000
	fra kr 174 000 000 til kr 179 000 000
	75
	Logopedisk og ortoptisk behandling, økes med
	4 000 000
	fra kr 164 000 000 til kr 168 000 000
	2756
	Andre helsetjenester
	70
	Helsetjenester i annet EØS-land, økes med
	3 000 000
	fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000
	71
	Helsetjenester i utlandet mv., reduseres med
	90 000 000
	fra kr 490 000 000 til kr 400 000 000
	72
	Helsetjenester til utenlandsboende mv., reduseres med
	20 000 000
	fra kr 240 000 000 til kr 220 000 000
	2790
	Andre helsetiltak
	70
	Bidrag, reduseres med
	4 900 000
	fra kr 254 900 000 til kr 250 000 000
	3225
	Tiltak i grunnopplæringen
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med
	7 231 000
	fra kr 19 734 000 til kr 26 965 000
	3288
	Internasjonale samarbeidstiltak
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, reduseres med
	587 000
	fra kr 5 698 000 til kr 5 111 000
	3292
	Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
	1
	Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, økes med
	1 800 000
	fra kr 24 185 000 til kr 25 985 000
	3400
	Justis- og beredskapsdepartementet
	2
	(NY) Refusjon av ODA-godkjente utgifter, bevilges med
	1 000 000
	3410
	Domstolene
	4
	Vernesaker jordskiftedomstolene, reduseres med
	3 043 000
	fra kr 5 916 000 til kr 2 873 000
	3440
	Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
	2
	Refusjoner mv., reduseres med
	19 400 000
	fra kr 280 624 000 til kr 261 224 000
	6
	Gebyr – utlendingssaker, reduseres med
	14 770 000
	fra kr 282 259 000 til kr 267 489 000
	8
	Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, økes med
	4 700 000
	fra kr 21 258 000 til kr 25 958 000
	3456
	Nød- og beredskapskommunikasjon
	1
	Abonnementsinntekter, reduseres med
	1 600 000
	fra kr 347 305 000 til kr 345 705 000
	4
	Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, økes med
	95 000 000
	fra kr 9 623 000 til kr 104 623 000
	3490
	Utlendingsdirektoratet
	1
	Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA- godkjente utgifter, reduseres med
	1 084 000
	fra kr 1 845 000 til kr 761 000
	3
	Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, økes med
	10 371 000
	fra kr 13 255 000 til kr 23 626 000
	4
	Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, økes med
	101 247 000
	fra kr 279 091 000 til kr 380 338 000
	5
	Refusjonsinntekter, reduseres med
	1 899 000
	fra kr 8 862 000 til kr 6 963 000
	6
	Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter, økes med
	9 149 000
	fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000
	7
	Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter, reduseres med
	1 678 000
	fra kr 14 604 000 til kr 12 926 000
	8
	Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter, reduseres med
	15 792 000
	fra kr 55 128 000 til kr 39 336 000
	3595
	Statens kartverk
	2
	Salg og abonnement m.m., økes med
	9 200 000
	fra kr 134 668 000 til kr 143 868 000
	3605
	Arbeids- og velferdsetaten
	1
	Administrasjonsvederlag, økes med
	1 140 000
	fra kr 9 260 000 til kr 10 400 000
	6
	Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, reduseres med
	2 300 000
	fra kr 27 600 000 til kr 25 300 000
	3614
	Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	1
	Gebyrinntekter, lån, økes med
	5 000 000
	fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000
	90
	Tilbakebetaling av lån, økes med
	200 000 000
	fra kr 10 900 000 000 til kr 11 100 000 000
	3635
	Ventelønn mv.
	1
	Refusjon statlig virksomhet mv., økes med
	1 000 000
	fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000
	3704
	Helsearkivet
	2
	(NY) Diverse inntekter, bevilges med
	3 000 000
	3740
	Helsedirektoratet
	5
	Helsetjenester til utenlandsboende mv., økes med
	12 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 75 000 000
	3747
	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
	2
	Diverse inntekter, reduseres med
	2 900 000
	fra kr 19 831 000 til kr 16 931 000
	4
	Gebyrinntekter, økes med
	2 350 000
	fra kr 9 151 000 til kr 11 501 000
	3855
	Statlig forvaltning av barnevernet
	60
	Kommunale egenandeler, økes med
	50 000 000
	fra kr 1 437 256 000 til kr 1 487 256 000
	3906
	Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
	86
	(NY) Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, bevilges med
	1 000 000
	3912
	Klagenemndssekretariatet
	2
	Refusjoner og andre inntekter, økes med
	194 000
	fra kr 206 000 til kr 400 000
	87
	Overtredelsesgebyr, økes med
	4 140 000
	fra kr 100 000 til kr 4 240 000
	3917
	Fiskeridirektoratet
	1
	Refusjoner og diverse inntekter, økes med
	5 747 000
	fra kr 103 000 til kr 5 850 000
	3935
	Patentstyret
	4
	(NY) Ymse inntekter, bevilges med
	4 500 000
	3940
	Internasjonaliseringstiltak
	70
	(NY) Tilbakeføring fra Baltiske investeringsprogram, bevilges med
	6 700 000
	3950
	Forvaltning av statlig eierskap
	91
	(NY) Avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevilges med
	20 000 000
	4352
	Jernbanedirektoratet
	1
	Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og Norsk jernbanemuseum, reduseres med
	96 200 000
	fra kr 98 600 000 til kr 2 400 000
	4481
	Salg av klimakvoter
	1
	Salgsinntekter, reduseres med
	2 565 000 000
	fra kr 7 181 722 000 til kr 4 616 722 000
	4605
	Direktoratet for økonomistyring
	1
	Økonomitjenester, økes med
	50 000 000
	fra kr 51 600 000 til kr 101 600 000
	4610
	Tolletaten
	4
	Diverse refusjoner, økes med
	5 700 000
	fra kr 1 100 000 til kr 6 800 000
	4618
	Skatteetaten
	86
	Bøter, inndragninger mv., reduseres med
	50 000 000
	fra kr 1 430 000 000 til kr 1 380 000 000
	88
	Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, reduseres med
	37 600 000
	fra kr 262 600 000 til kr 225 000 000
	4620
	Statistisk sentralbyrå
	85
	Tvangsmulkt, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
	4700
	Forsvarsdepartementet
	1
	Driftsinntekter, økes med
	14 420 000
	fra kr 25 745 000 til kr 40 165 000
	4720
	Felleskapasiteter i Forsvaret
	1
	Driftsinntekter, økes med
	705 772 000
	fra kr 517 737 000 til kr 1 223 509 000
	4731
	Hæren
	1
	Driftsinntekter, økes med
	7 326 000
	fra kr 91 984 000 til kr 99 310 000
	4734
	Heimevernet
	1
	Driftsinntekter, økes med
	13 515 000
	fra kr 5 766 000 til kr 19 281 000
	4760
	Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
	1
	Driftsinntekter, reduseres med
	2 908 000
	fra kr 33 090 000 til kr 30 182 000
	45
	(NY) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, bevilges med
	34 460 000
	48
	Fellesfinansierte investeringer, inntekter, reduseres med
	150 600 000
	fra kr 205 036 000 til kr 54 436 000
	4791
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsinntekter, økes med
	45 000 000
	fra kr 774 747 000 til kr 819 747 000
	4800
	Olje- og energidepartementet
	2
	(NY) Ymse inntekter, bevilges med
	1 300 000
	5310
	Statens lånekasse for utdanning
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, økes med
	2 570 000
	fra kr 18 530 000 til kr 21 100 000
	29
	Termingebyr, reduseres med
	6 700 000
	fra kr 16 892 000 til kr 10 192 000
	89
	Purregebyrer, økes med
	5 024 000
	fra kr 105 016 000 til kr 110 040 000
	90
	Redusert lån og rentegjeld, økes med
	253 759 000
	fra kr 10 776 474 000 til kr 11 030 233 000
	93
	Omgjøring av utdanningslån til stipend, økes med
	48 097 000
	fra kr 6 999 551 000 til kr 7 047 648 000
	5325
	Innovasjon Norge
	50
	Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, økes med
	6 900 000
	fra kr 15 000 000 til kr 21 900 000
	85
	(NY) Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapitalfond, bevilges med
	600 000
	91
	Tilbakeført kapital, såkornfond, økes med
	8 200 000
	fra kr 10 000 000 til kr 18 200 000
	5329
	Eksportkredittordningen
	71
	(NY) Tilbakeføring av tilskudd fra Eksportkreditt Norge AS, bevilges med
	22 000 000
	5341
	Avdrag på utestående fordringer
	98
	Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner, reduseres med
	4 000 000 000
	fra kr 8 000 000 000 til kr 4 000 000 000
	5351
	Overføring fra Norges Bank
	85
	Overføring, økes med
	2 798 300 000
	fra kr 12 000 000 000 til kr 14 798 300 000
	5440
	Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
	24
	Driftsresultat:
	1 Driftsinntekter
	159 200 000 000
	2 Driftsutgifter
	-27 400 000 000
	3 Lete- og feltutviklingsutgifter
	-2 100 000 000
	4 Avskrivninger
	-20 200 000 000
	5 Renter av statens kapital
	-2 900 000 000
	Sum:
	106 600 000 000
	30
	Avskrivninger, reduseres med
	1 900 000 000
	fra kr 22 100 000 000 til kr 20 200 000 000
	5490
	NVE Anlegg
	1
	Salg av utstyr mv., økes med
	1 400 000
	fra kr 100 000 til kr 1 500 000
	5491
	Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
	30
	Avskrivninger, økes med
	3 500 000
	fra kr 1 574 406 000 til kr 1 577 906 000
	5521
	Merverdiavgift
	70
	Merverdiavgift, økes med
	572 000 000
	fra kr 310 000 000 000 til kr 310 572 000 000
	5526
	Avgift på alkohol
	70
	Avgift på alkohol, økes med
	64 500 000
	fra kr 14 200 000 000 til kr 14 264 500 000
	5531
	Avgift på tobakkvarer mv.
	70
	Avgift på tobakkvarer mv., økes med
	205 000 000
	fra kr 6 600 000 000 til kr 6 805 000 000
	5536
	Avgift på motorvogner mv.
	71
	Engangsavgift, reduseres med
	14 000 000
	fra kr 14 641 000 000 til kr 14 627 000 000
	5541
	Avgift på elektrisk kraft
	70
	Avgift på elektrisk kraft, reduseres med
	10 000 000
	fra kr 11 010 000 000 til kr 11 000 000 000
	5570
	Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
	70
	Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, reduseres med
	3 900 000
	fra kr 243 400 000 til kr 239 500 000
	5574
	Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet
	74
	Fiskeriforskningsavgift, økes med
	24 000 000
	fra kr 236 496 000 til kr 260 496 000
	5578
	Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
	72
	Fiskeravgifter, økes med
	1 000 000
	fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000
	5603
	Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
	80
	Renter av statens faste kapital, reduseres med
	100 000
	fra kr 93 507 000 til kr 93 407 000
	5607
	Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	80
	Renter, økes med
	85 000 000
	fra kr 963 000 000 til kr 1 048 000 000
	5611
	Aksjer i NSB AS
	85
	Utbytte, økes med
	8 000 000
	fra kr 225 000 000 til kr 233 000 000
	5617
	Renter fra Statens lånekasse for utdanning
	80
	Renter, reduseres med
	5 747 000
	fra kr 4 857 196 000 til kr 4 851 449 000
	5622
	Aksjer i Avinor AS
	85
	Utbytte, økes med
	72 400 000
	fra kr 512 500 000 til kr 584 900 000
	5625
	Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
	81
	Rentemargin, innovasjonslåneordningen, økes med
	4 500 000
	fra kr 20 000 000 til kr 24 500 000
	85
	27 700 000
	fra kr 125 000 000 til kr 152 700 000
	88
	(NY) Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond, bevilges med
	3 000 000
	5631
	Aksjer i AS Vinmonopolet
	85
	Statens overskuddsandel, økes med
	87 100 000
	fra kr 41 200 000 til kr 128 300 000
	86
	Utbytte, økes med
	3 000
	fra kr 2 000 til kr 5 000
	5652
	Statskog SF – renter og utbytte
	85
	Utbytte, økes med
	55 250 000
	fra kr 24 750 000 til kr 80 000 000
	5656
	Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning
	85
	Utbytte, økes med
	1 362 100 000
	fra kr 21 635 500 000 til kr 22 997 600 000
	5680
	Statnett SF
	85
	Utbytte, økes med
	41 000 000
	fra kr 443 000 000 til kr 484 000 000
	5685
	Aksjer i Equinor ASA
	85
	Utbytte, økes med
	2 850 000 000
	fra kr 16 620 000 000 til kr 19 470 000 000
	5692
	Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
	85
	Utbytte, reduseres med
	28 900 000
	fra kr 112 700 000 til kr 83 800 000
	5700
	Folketrygdens inntekter
	71
	Trygdeavgift, reduseres med
	5 000 000
	fra kr 150 681 000 000 til kr 150 676 000 000
	5701
	Diverse inntekter
	71
	Refusjon ved yrkesskade, reduseres med
	165 500 000
	fra kr 940 000 000 til kr 774 500 000
	86
	Innkreving feilutbetalinger, økes med
	55 000 000
	fra kr 1 150 000 000 til kr 1 205 000 000
	87
	Diverse inntekter, reduseres med
	7 750 000
	fra kr 26 950 000 til kr 19 200 000
	88
	Hjelpemiddelsentraler m.m., økes med
	5 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 68 000 000
	5704
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
	70
	Dividende, reduseres med
	30 000 000
	fra kr 230 000 000 til kr 200 000 000
	5705
	Refusjon av dagpenger
	70
	Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, reduseres med
	13 000 000
	fra kr 26 000 000 til kr 13 000 000
	71
	Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, reduseres med
	500 000
	fra kr 800 000 til kr 300 000


	»
	Forslag nr. 14 lyder:
	«Stortingets vedtak om avgift på tobakksvarer mv. for § 1 første ledd skal lyde: 

	Fra 1. juli 2019 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:
	Produkt
	Kr
	Sigarer
	2,76
	per gram av pakningens nettovekt
	Sigaretter
	2,76
	per stk.
	Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning
	2,76
	per gram av pakningens nettovekt
	Skråtobakk
	1,12
	per gram av pakningens nettovekt
	Snus
	1,12
	per gram av pakningens nettovekt
	Sigarettpapir og sigaretthylser
	0,0422
	per gram av pakningens nettovekt


	»
	Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 74 mot 29 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 16.00.32)
	Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 8–12, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.
	Forslag nr. 8 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen gjennom nødvendige endringer i regler eller praksis, sørge for at arbeidsavklaringspengeordningen fungerer i tråd med folketrygdloven § 1-1 (Formål), slik at ingen mister retten til arbeidsavklaringspenger før de er...

	Forslag nr. 9 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen om å endre forskriften om land-for-land-rapportering slik at utvidede opplysninger skal gis i tråd med årsregnskap og uavhengig av materialitetsgrense.»

	Forslag nr. 10 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen utarbeide en egen stortingsmelding om klimarisiko, blant annet basert på NOU 2018:17, og komme tilbake til Stortinget med en slik melding senest i løpet av vårsesjonen 2020.»

	Forslag nr. 11 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2020 fremme forslag til hvordan vi skal nå målet om at 100 pst. av nybilsalget i 2025 er nullutslippsbiler.»

	Forslag nr. 12 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen gi et tilleggsoppdrag til arbeidsgruppen som er satt til å vurdere og gjennomgå erstatningsordningene for veteraner, om å undersøke årsakene til at avslagsprosenten i erstatningssaker for personell som har pådratt s...

	Forslagene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 65 mot 38 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 16.00.50)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen sørge for at bevilgningen til OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet i Hedmark, 150 mill. kroner, benyttes til å øke statens andel i prosjektet, slik at kostnadsreduksjonen kommer bilistene t...

	Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt ble med 62 mot 41 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 16.01.05)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre en registreringsplikt for utenlandske tjenesteytere, utstasjonerte og selvstendig næringsdrivende som utfører arbeid i Norge. Forslaget skal inneholde informasjon om arbeidssted, tidsperiod...

	Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.
	Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 53 mot 48 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 16.01.25)
	Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3–6, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt.
	Forslag nr. 3 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen opprettholde den øremerkede støtten til Leger mot atomvåpen på 2 mill. kroner for 2019.»

	Forslag nr. 4 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen sikre at det ikke skjer innstramminger i erstatningsordningene om kompensasjon for personell som har pådratt seg psykiske belastningsskader i utlandsoperasjoner.»

	Forslag nr. 5 lyder:
	«Stortinget ber regjeringa se til at forutsetningene for fusjonen for Nord universitet respekteres og følges opp.»

	Forslag nr. 6 lyder:
	«Stortinget ber regjeringen gjøre tilpasninger i finansieringsmodellen til kortkursordningen ved folkehøgskolene i tråd med Folkehøgskolerådets innspill, og at finanseringen av kortkursene videreføres i tråd med dette også etter 1. januar 20...

	Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 54 mot 49 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 16.01.44)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 gi Stortinget et beslutningsgrunnlag om alternative finansieringsmodeller for fangst, transport og lagring av CO2, som kan skape lønnsomhet for nye prosjekter, samt hvordan 

	Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble med 54 mot 49 stemmer ikke bifalt.
	(Voteringsutskrift kl. 16.02.02)
	Presidenten: Det voteres over forslag nr. 35, fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Forslaget lyder:
	«Stortinget ber regjeringen endre forskrift om kringkasting slik at fotball-VM og fotball-EM for kvinner anses som begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning, på linje med andre tilsvarende idrettsarrangementer, og sikres vederlagsfri visni...

	Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt ble enstemmig bifalt.

	Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende 
	I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:
	Kap.
	Post
	Formål
	Kroner
	Utgifter
	21
	Statsrådet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	8 000 000
	fra kr 190 200 000 til kr 198 200 000
	41
	Stortinget
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med 
	2 600 000
	fra kr 956 500 000 til kr 953 900 000
	61
	Høyesterett
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	1 600 000
	fra kr 112 195 000 til kr 113 795 000
	104
	Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	3 000 000
	fra kr 9 991 000 til kr 12 991 000
	116
	Internasjonale organisasjoner
	70
	Pliktige bidrag, nedsettes med
	40 000 000
	fra kr 1 605 201 000 til kr 1 565 201 000
	117
	EØS-finansieringsordningene
	77
	EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, nedsettes med
	250 000 000
	fra kr 1 559 000 000 til kr 1 309 000 000
	78
	Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres, nedsettes med 
	380 000 000
	fra kr 1 218 000 000 til kr 838 000 000
	118
	Utenrikspolitiske satsinger
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73, forhøyes med 
	2 000 000
	fra kr 85 532 000 til kr 87 532 000
	74
	Forskning, dialog og menneskerettigheter mv., nedsettes med
	2 000 000
	fra kr 45 583 000 til kr 43 583 000
	140
	Utenriksdepartementet
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	10 294 000
	fra kr 1 573 979 000 til kr 1 563 685 000
	144
	Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)
	70
	Utvekslingsordninger, kan overføres, nedsettes med
	57 000 000
	fra kr 142 000 000 til kr 85 000 000
	151
	Fred, sikkerhet og globalt samarbeid
	71
	Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres, nedsettes med 
	532 000
	fra kr 282 700 000 til kr 282 168 000
	73
	FN og globale utfordringer, kan overføres, nedsettes med
	8 800 000
	fra kr 292 300 000 til kr 283 500 000
	152
	Menneskerettigheter
	70
	Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med
	1 000 000
	fra kr 535 157 000 til kr 536 157 000
	159
	Regionbevilgninger
	71
	Europa og Sentral-Asia, kan overføres, nedsettes med
	4 031 000
	fra kr 675 674 000 til kr 671 643 000
	72
	Afghanistan, kan overføres, nedsettes med
	24 000 000
	fra kr 574 500 000 til kr 550 500 000
	75
	Afrika, kan overføres, nedsettes med
	20 000 000
	fra kr 1 015 584 000 til kr 995 584 000
	77
	Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med
	3 500 000
	fra kr 130 350 000 til kr 126 850 000
	161
	Utdanning, forskning og faglig samarbeid
	70
	Utdanning, kan overføres, nedsettes med
	40 960 000
	fra kr 2 764 456 000 til kr 2 723 496 000
	72
	Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres, forhøyes med
	2 000 000
	fra kr 861 714 000 til kr 863 714 000
	162
	Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
	70
	Næringsutvikling og handel, kan overføres, nedsettes med
	75 000 000
	fra kr 621 700 000 til kr 546 700 000
	71
	Matsikkerhet og landbruk, kan overføres, nedsettes med
	11 000 000
	fra kr 1 091 966 000 til kr 1 080 966 000
	75
	Norfund – tapsavsetting, forhøyes med
	75 000 000
	fra kr 468 750 000 til kr 543 750 000
	163
	Klima, miljø og hav
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med
	22 750 000
	fra kr 37 900 000 til kr 60 650 000
	164
	Likestilling
	70
	Likestilling, kan overføres, forhøyes med
	44 000 000
	fra kr 372 219 000 til kr 416 219 000
	171
	FNs utviklingsarbeid
	72
	Andre tilskudd (FN), kan overføres, nedsettes med
	500 000
	fra kr 196 700 000 til kr 196 200 000
	179
	Flyktningtiltak i Norge
	21
	Spesielle driftsutgifter, forhøyes med
	112 267 000
	fra kr 550 062 000 til kr 662 329 000
	200
	Kunnskapsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	889 000
	fra kr 382 440 000 til kr 383 329 000
	201
	Analyse og kunnskapsgrunnlag
	21
	Spesielle driftsutgifter, forhøyes med
	1 185 000
	fra kr 40 671 000 til kr 41 856 000
	220
	Utdanningsdirektoratet
	70
	Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med 
	20 000 000
	fra kr 68 705 000 til kr 88 705 000
	225
	Tiltak i grunnopplæringen
	64
	Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, forhøyes med
	17 201 000
	fra kr 52 991 000 til kr 70 192 000
	68
	Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, forhøyes med
	3 828 000
	fra kr 294 663 000 til kr 298 491 000
	74
	Prosjekttilskudd, nedsettes med
	1 000 000
	fra kr 10 195 000 til kr 9 195 000
	226
	Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med
	25 000 000
	fra kr 1 177 918 000 til kr 1 202 918 000
	71
	Tilskudd til vitensentre, forhøyes med
	6 700 000
	fra kr 67 075 000 til kr 73 775 000
	227
	Tilskudd til særskilte skoler
	78
	Tilskudd, forhøyes med
	2 000 000
	fra kr 164 245 000 til kr 166 245 000
	228
	Tilskudd til frittstående skoler mv.
	77
	Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med
	3 000 000
	fra kr 24 615 000 til kr 27 615 000
	230
	Statlig spesialpedagogisk støttesystem
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	3 000 000
	fra kr 714 323 000 til kr 717 323 000
	231
	Barnehager
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres,kan nyttes under post 51, nedsettes med
	3 185 000
	fra kr 457 516 000 til kr 454 331 000
	241
	Felles tiltak for fagskolesektoren
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med
	12 568 000
	fra kr 17 031 000 til kr 29 599 000
	70
	Andre overføringer, kan nyttes under post 21, nedsettes med
	12 568 000
	fra kr 12 568 000 til kr 0
	251
	22. juli-senteret
	1
	(NY) Driftsutgifter, bevilges med
	700 000
	252
	EUs utdannings- og ungdomsprogram
	70
	Tilskudd, nedsettes med
	13 757 000
	fra kr 656 136 000 til kr 642 379 000
	253
	Folkehøyskoler
	70
	Tilskudd til folkehøyskoler, forhøyes med
	5 000 000
	fra kr 898 926 000 til kr 903 926 000
	255
	Tilskudd til freds- og menneskerettssentre
	71
	Falstadsenteret, forhøyes med 
	1 700 000
	Fra kr 21 496 000 til kr 23 196 000
	256
	Kompetanse Norge
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	500 000
	fra kr 64 258 000 til kr 63 758 000
	258
	Tiltak for livslang læring
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med
	8 880 000
	fra kr 214 844 000 til kr 223 724 000
	260
	Universiteter og høyskoler
	50
	Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med
	627 000
	fra kr 35 632 559 000 til kr 35 631 932 000
	70
	Private høyskoler, forhøyes med
	9 000 000
	fra kr 1 578 967 000 til kr 1 587 967 000
	270
	Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
	75
	Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, nedsettes med
	298 466 000
	fra kr 662 779 000 til kr 364 313 000
	280
	Felles enheter
	50
	Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, forhøyes med
	20 500 000
	fra kr 450 293 000 til kr 470 793 000
	51
	Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere 
	utdanning og forskning, forhøyes med
	19 900 000
	fra kr 157 654 000 til kr 177 554 000
	281
	Felles tiltak for universiteter og høyskoler
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med
	15 000 000
	fra kr 195 742 000 til kr 210 742 000
	50
	Tilskudd til Norges forskningsråd, nedsettes med
	5 000 000
	fra kr 234 107 000 til kr 229 107 000
	285
	Norges forskningsråd
	55
	Virksomhetskostnader, nedsettes med
	21 500 000
	fra kr 792 543 000 til kr 771 043 000
	287
	Forskningsinstitutter og andre tiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, nedsettes med
	400 000
	fra kr 6 845 000 til kr 6 445 000
	288
	Internasjonale samarbeidstiltak
	72
	Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med
	13 551 000
	fra kr 286 405 000 til kr 299 956 000
	73
	EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, forhøyes med 
	134 082 000
	fra kr 2 240 253 000 til kr 2 374 335 000
	75
	UNESCO-kontingent, nedsettes med
	2 146 000
	fra kr 22 793 000 til kr 20 647 000
	290
	Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	2 861 000
	fra kr 264 480 000 til kr 267 341 000
	291
	Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med
	7 600 000
	fra kr 53 815 000 til kr 61 415 000
	60
	Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med
	85 600 000
	fra kr 8 983 088 000 til kr 9 068 688 000
	61
	Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med
	2 400 000
	fra kr 2 283 887 000 til kr 2 286 287 000
	62
	Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med
	8 630 000
	fra kr 269 652 000 til kr 261 022 000
	71
	Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med
	1 000 000
	fra kr 134 953 000 til kr 135 963 000
	73
	Tilskudd, forhøyes med
	400 000
	fra kr 14 641 000 til kr 15 041 000
	292
	Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
	60
	Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, forhøyes med
	18 700 000
	fra kr 1 425 376 000 til kr 1 444 076 000
	300
	Kulturdepartementet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	1 330 000
	fra kr 170 252 000 til kr 171 582 000
	315
	Frivillighetsformål
	21
	Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med 
	5 000 000
	fra kr 6 130 000 til kr 11 130 000
	79
	Til disposisjon, forhøyes med
	1 000 000
	fra kr 10 340 000 til kr 11 340 000
	82
	Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med 
	99 000 000
	fra kr 189 400 000 til kr 288 400 000
	325
	Allmenne kulturformål
	21
	Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med
	1 000 000
	fra kr 28 920 000 til kr 27 920 000
	79
	Til disposisjon, kan nyttes under post 1, forhøyes med
	1 000 000
	fra kr 7 830 000 til kr 8 830 000
	326
	Språk-, litteratur- og bibliotekformål
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	100 000
	fra kr 641 287 000 til kr 641 187 000
	73
	Språkorganisasjoner, forhøyes med
	1 300 000
	fra kr 26 790 000 til kr 28 090 000
	328
	Museum og visuell kunst
	70
	Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med
	17 000 000
	fra kr 1 747 630 000 til kr 1 764 630 000
	78
	Ymse faste tiltak, forhøyes med
	3 500 000
	fra kr 116 785 000 til kr 120 285 000
	334
	Filmformål m.m.
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	1 550 000
	fra kr 112 055 000 til kr 113 605 000
	50
	Filmfondet, nedsettes med
	1 550 000
	fra kr 520 160 000 til kr 518 610 000
	352
	Nedsatt funksjonsevne
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med
	330 000
	fra kr 15 060 000 til kr 14 730 000
	400
	Justis- og beredskapsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	400 000
	fra kr 468 178 000 til kr 467 778 000
	23
	Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres, forhøyes med
	1 000 000
	fra kr 30 280 000 til kr 31 280 000
	70
	Overføringer til private, forhøyes med
	1 300 000
	fra kr 10 206 000 til kr 11 506 000
	410
	Domstolene
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	34 600 000
	fra kr 2 540 629 000 til kr 2 575 229 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, forhøyes med
	10 000 000
	fra kr 71 935 000 til kr 81 935 000
	22
	Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres, nedsettes med 
	3 862 000
	fra kr 6 735 000 til kr 2 873 000
	430
	Kriminalomsorgen
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	1 011 000
	fra kr 4 559 896 000 til kr 4 558 885 000
	440
	Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	146 663 000
	fra kr 18 016 648 000 til kr 18 163 311 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, nedsettes med
	25 920 000
	fra kr 139 507 000 til kr 113 587 000
	22
	Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, forhøyes med
	2 811 000
	fra kr 9 189 000 til kr 12 000 000
	25
	Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning, nedsettes med
	25 418 000
	fra kr 128 533 000 til kr 103 115 000
	444
	Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	172 000 000
	fra kr 890 983 000 til kr 1 062 983 000
	445
	Den høyere påtalemyndighet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	1 250 000
	fra kr 262 057 000 til kr 263 307 000
	451
	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456, post 1, forhøyes med
	11 517 000
	fra kr 760 355 000 til kr 771 872 000
	453
	Sivil klareringsmyndighet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	1 400 000
	fra kr 31 927 000 til kr 33 327 000
	454
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	45 000 000
	fra kr 690 652 000 til kr 735 652 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med
	456 769 000
	fra kr 3 094 510 000 til kr 2 637 741 000
	455
	Redningstjenesten
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	1 100 000
	fra kr 109 258 000 til kr 110 358 000
	456
	Nød- og beredskapskommunikasjon
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451, post 1, forhøyes med
	15 600 000
	fra kr 128 755 000 til kr 144 355 000
	21
	Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett, nedsettes med
	18 500 000
	fra kr 366 017 000 til kr 347 517 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med
	103 000 000
	fra kr 35 176 000 til kr 138 176 000
	460
	Spesialenheten for politisaker
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	1 400 000
	fra kr 47 451 000 til kr 48 851 000
	466
	Særskilte straffesaksutgifter m.m.
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	97 736 000
	fra kr 1 183 838 000 til kr 1 086 102 000
	467
	Norsk Lovtidend
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	639 000
	fra kr 4 340 000 til kr 4 979 000
	469
	Vergemålsordningen
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	10 200 000
	fra kr 252 675 000 til kr 262 875 000
	471
	Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
	73
	Stortingets rettferdsvederlagsordning, nedsettes med
	3 000 000
	fra kr 25 713 000 til kr 22 713 000
	473
	Statens sivilrettsforvaltning
	70
	Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med
	50 000 000
	fra kr 300 000 000 til kr 350 000 000
	475
	Bobehandling
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	23 415 000
	fra kr 104 851 000 til kr 128 266 000
	480
	Svalbardbudsjettet
	50
	Tilskudd, forhøyes med
	6 000 000
	fra kr 360 484 000 til kr 366 484 000
	490
	Utlendingsdirektoratet
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	12 500 000
	fra kr 1 034 196 000 til kr 1 021 696 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, asylmottak, forhøyes med
	184 713 000
	fra kr 520 513 000 til kr 705 226 000
	22
	Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med
	1 296 000
	fra kr 14 896 000 til kr 13 600 000
	60
	Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, forhøyes med
	45 372 000
	fra kr 138 354 000 til kr 183 726 000
	70
	Stønader til beboere i asylmottak, forhøyes med
	27 681 000
	fra kr 75 378 000 til kr 103 059 000
	72
	Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med 
	9 115 000
	fra kr 72 069 000 til kr 62 954 000
	73
	Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60, forhøyes med
	9 149 000
	fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000
	75
	Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med
	9 141 000
	fra kr 11 337 000 til kr 20 478 000
	491
	Utlendingsnemnda
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, nedsettes med
	7 000 000
	fra kr 293 582 000 til kr 286 582 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1, forhøyes med
	4 000 000
	fra kr 6 370 000 til kr 10 370 000
	500
	Kommunal- og moderniseringsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	930 000
	fra kr 408 001 000 til kr 407 071 000
	23
	Husleie for fellesareal m.m., nedsettes med
	2 800 000
	fra kr 24 664 000 til kr 21 864 000
	510
	Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
	23
	22. juli-senteret, nedsettes med
	700 000
	fra kr 12 260 000 til kr 11 560 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med
	2 800 000
	fra kr 49 869 000 til kr 52 669 000
	530
	Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
	33
	Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med
	330 000 000
	fra kr 1 780 400 000 til kr 2 110 400 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med
	62 000 000
	fra kr 563 000 000 til kr 625 000 000
	533
	Eiendommer utenfor husleieordningen
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	1 450 000
	fra kr 20 686 000 til kr 22 136 000
	540
	Direktoratet for forvaltning og IKT
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	930 000
	fra kr 291 044 000 til kr 291 974 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med
	500 000
	fra kr 24 436 000 til kr 24 936 000
	541
	IT-politikk
	22
	Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, kan overføres, kan nyttes under post 70, nedsettes med
	500 000
	fra kr 21 029 000 til kr 20 529 000
	543
	Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	9 900 000
	fra kr 224 600 000 til kr 214 700 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med
	6 000 000
	fra kr 16 400 000 til kr 22 400 000
	71
	Bredbåndsutbygging, kan overføres, forhøyes med
	50 000 000
	fra kr 199 750 000 til kr 249 750 000
	560
	Samiske formål
	50
	Samisk språk, kultur og samfunnsliv, forhøyes med
	13 000 000
	fra kr 497 069 000 til kr 510 069 000
	571
	Rammetilskudd til kommuner
	60
	Innbyggertilskudd, forhøyes med
	232 390 000
	fra kr 131 519 299 000 til kr 131 751 689 000
	572
	Rammetilskudd til fylkeskommuner
	60
	Innbyggertilskudd, forhøyes med
	56 000 000
	fra kr 33 563 319 000 til kr 33 619 319 000
	581
	Bolig- og bomiljøtiltak
	70
	Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med
	22 800 000
	fra kr 3 102 591 000 til kr 3 079 791 000
	75
	Etablering og tilpasning av bolig, forhøyes med
	110 000 000
	fra kr 481 574 000 til kr 591 574 000
	76
	Utleieboliger, kan overføres, nedsettes med
	252 162 000
	fra kr 710 464 000 til kr 458 302 000
	595
	Statens kartverk
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45, nedsettes med
	100 000 000
	fra kr 899 021 000 til kr 799 021 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 45, forhøyes med
	140 500 000
	fra kr 217 920 000 til kr 358 420 000
	601
	Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
	22
	Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mm., kan overføres, reduseres med 
	53 000 000
	fra kr 81 000 000 til kr 28 000 000
	70
	Tilskudd, nedsettes med
	10 000 000
	fra kr 36 730 000 til kr 26 730 000
	71
	(Ny) Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen m.m., kan overføres, bevilges med 
	53 000 000
	605
	Arbeids- og velferdsetaten
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	20 140 000
	fra kr 11 681 785 000 til kr 11 701 925 000
	611
	Pensjoner av statskassen
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med
	1 500 000
	fra kr 17 500 000 til kr 16 000 000
	612
	Tilskudd til Statens pensjonskasse
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med
	717 000 000
	fra kr 4 253 000 000 til kr 4 970 000 000
	22
	Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, forhøyes med
	200 000 000
	fra kr -1 849 000 000 til kr -1 649 000 000
	70
	For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med
	15 000 000
	fra kr 161 000 000 til kr 176 000 000
	613
	Arbeidsgiveravgift til folketrygden
	70
	For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med
	1 000 000
	fra kr 24 000 000 til kr 23 000 000
	614
	Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	5 000 000
	fra kr 27 000 000 til kr 32 000 000
	90
	Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med
	4 200 000 000
	fra kr 5 900 000 000 til kr 10 100 000 000
	634
	Arbeidsmarkedstiltak
	76
	Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med
	15 000 000
	fra kr 7 110 545 000 til kr 7 095 545 000
	77
	Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, forhøyes med
	15 000 000
	fra kr 1 503 905 000 til kr 1 518 905 000
	660
	Krigspensjon
	70
	Tilskudd, militære, overslagsbevilgning, nedsettes med
	1 000 000
	fra kr 59 000 000 til kr 58 000 000
	71
	Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, forhøyes med
	1 000 000
	fra kr 159 000 000 til kr 160 000 000
	664
	Pensjonstrygden for sjømenn
	70
	Tilskudd, forhøyes med
	2 000 000
	fra kr 37 000 000 til kr 39 000 000
	666
	Avtalefestet pensjon (AFP)
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med
	10 000 000
	fra kr 2 490 000 000 til kr 2 480 000 000
	667
	Supplerende stønad til personer over 67 år
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med
	15 000 000
	fra kr 345 000 000 til kr 330 000 000
	700
	Helse- og omsorgsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	4 900 000
	fra kr 240 961 000 til kr 236 061 000
	701
	E-helse, helseregistre mv.
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med
	12 400 000
	fra kr 468 181 000 til kr 480 581 000
	704
	Helsearkivet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med
	3 000 000
	fra kr 46 000 000 til kr 49 000 000
	709
	Pasient- og brukerombud
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	2 000 000
	fra kr 74 021 000 til kr 72 021 000
	710
	Vaksiner mv.
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med
	12 200 000
	fra kr 336 375 000 til kr 348 575 000
	714
	Folkehelse
	60
	Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med
	2 600 000
	fra kr 93 013 000 til kr 90 413 000
	70
	Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med
	2 000 000
	fra kr 130 477 000 til kr 132 477 000
	732
	Regionale helseforetak
	70
	Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, nedsettes med
	30 000 000
	fra kr 874 059 000 til kr 844 059 000
	72
	Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med
	647 000 000
	fra kr 53 571 938 000 til kr 54 218 938 000
	73
	Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med
	227 000 000
	fra kr 18 781 421 000 til kr 19 008 421 000
	74
	Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med
	172 000 000
	fra kr 14 270 445 000 til kr 14 442 445 000
	75
	Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med
	154 000 000
	fra kr 12 726 632 000 til kr 12 880 632 000
	76
	Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med
	2 500 000
	fra kr 37 843 728 000 til kr 37 846 228 000
	77
	Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, nedsettes med
	111 500 000
	fra kr 3 119 112 000 til kr 3 007 612 000
	86
	Driftskreditter, nedsettes med
	1 200 000 000
	fra kr 3 359 000 000 til kr 2 159 000 000
	740
	Helsedirektoratet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	5 500 000
	fra kr 1 212 918 000 til kr 1 218 418 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med
	5 000 000
	fra kr 30 421 000 til kr 35 421 000
	744
	Direktoratet for e-helse
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	23 000 000
	fra kr 213 594 000 til kr 236 594 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med
	20 000 000
	fra kr 150 992 000 til kr 170 992 000
	745
	Folkehelseinstituttet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	600 000
	fra kr 1 044 831 000 til kr 1 045 431 000
	746
	Statens legemiddelverk
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	5 083 000
	fra kr 288 252 000 til kr 293 335 000
	747
	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	5 250 000
	fra kr 94 236 000 til kr 99 486 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med
	3 200 000
	fra kr 18 432 000 til kr 15 232 000
	748
	Statens helsetilsyn
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	5 500 000
	fra kr 159 164 000 til kr 153 664 000
	761
	Omsorgstjeneste
	61
	Vertskommuner, forhøyes med
	24 000 000
	fra kr 934 778 000 til kr 958 778 000
	62
	Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med
	15 000 000
	fra kr 347 998 000 til kr 332 998 000
	63
	Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69, forhøyes med
	39 825 000
	fra kr 4 213 357 000 til kr 4 253 182 000
	65
	Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, nedsettes med
	136 790 000
	fra kr 1 482 840 000 til kr 1 346 050 000
	69
	Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres, forhøyes med
	39 200 000
	fra kr 65 400 000 til kr 104 600 000
	73
	Særlige omsorgsbehov, forhøyes med
	30 000 000
	fra kr 24 375 000 til kr 54 375 000
	762
	Primærhelsetjeneste
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med
	6 400 000
	fra kr 121 688 000 til kr 115 288 000
	61
	Fengselshelsetjeneste, forhøyes med
	283 000
	fra kr 178 866 000 til kr 179 149 000
	765
	Psykisk helse og rusarbeid
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, forhøyes med
	10 600 000
	fra kr 108 523 000 til kr 119 123 000
	72
	Frivillig arbeid m.v., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med 
	2 100 000
	fra kr 402 142 000 til kr 404 242 000
	75
	Vold og traumatisk stress, kan overføres, nedsettes med
	3 600 000
	fra kr 220 039 000 til kr 216 439 000
	844
	Kontantstøtte
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med
	190 890 000
	fra kr 1 800 890 000 til kr 1 610 000 000
	845
	Barnetrygd
	70
	Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med
	82 000 000
	fra kr 15 872 000 000 til kr 15 790 000 000
	846
	Familie- og oppveksttiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 og post 71, forhøyes med
	5 400 000
	fra kr 12 650 000 til kr 18 050 000
	50
	Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21, nedsettes med
	500 000
	fra kr 3 218 000 til kr 2 718 000
	61
	Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, nedsettes med
	4 500 000
	fra kr 311 985 000 til kr 307 485 000
	854
	Tiltak i barne- og ungdomsvernet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med
	14 900 000
	fra kr 72 371 000 til kr 87 271 000
	50
	Forskning og utvikling, nedsettes med
	1 500 000
	fra kr 17 631 000 til kr 16 131 000
	71
	Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, forhøyes med
	4 100 000
	fra kr 36 058 000 til kr 40 158 000
	855
	Statlig forvaltning av barnevernet
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med
	260 000 000
	fra kr 3 841 242 000 til kr 4 101 242 000
	22
	Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1, forhøyes med
	54 000 000
	fra kr 2 623 089 000 til kr 2 677 089 000
	60
	Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1, nedsettes med
	64 000 000
	fra kr 426 801 000 til kr 362 801 000
	856
	Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	15 000 000
	fra kr 156 429 000 til kr 141 429 000
	865
	Forbrukerpolitiske tiltak
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50, nedsettes med
	180 000
	fra kr 2 244 000 til kr 2 064 000
	70
	Tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med
	280 000
	fra kr 1 453 000 til kr 1 733 000
	882
	Kirkebygg og gravplasser
	61
	(NY) Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres, bevilges med
	20 000 000
	900
	Nærings- og fiskeridepartementet
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med
	6 000 000
	fra kr 61 927 000 til kr 55 927 000
	22
	Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 929, post 51, forhøyes med
	27 900 000
	fra kr 70 000 000 til kr 97 900 000
	75
	Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, nedsettes med
	1 500 000
	fra kr 8 045 000 til kr 6 545 000
	904
	Brønnøysundregistrene
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	20 000 000
	fra kr 328 430 000 til kr 348 430 000
	909
	Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
	73
	Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, forhøyes med
	36 700 000
	fra kr 1 785 000 000 til kr 1 821 700 000
	911
	Konkurransetilsynet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	6 500 000
	fra kr 110 450 000 til kr 116 950 000
	912
	Klagenemndssekretariatet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	1 194 000
	fra kr 19 550 000 til kr 20 744 000
	22
	Konkurranseklagenemnda, forhøyes med
	5 800 000
	fra kr 2 457 000 til kr 8 257 000
	917
	Fiskeridirektoratet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	5 750 000
	fra kr 404 350 000 til kr 410 100 000
	22
	Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, forhøyes med
	19 765 000
	fra kr 70 966 000 til kr 90 731 000
	919
	Diverse fiskeriformål
	60
	Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med
	25 146 000
	fra kr 519 000 000 til kr 544 146 000
	76
	Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres, nedsettes med
	7 000 000
	fra kr 15 000 000 til kr 8 000 000
	922
	Romvirksomhet
	70
	Kontingent i European Space Agency (ESA), forhøyes med
	4 300 000
	fra kr 215 375 000 til kr 219 675 000
	71
	Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med
	6 700 000
	fra kr 465 250 000 til kr 471 950 000
	73
	EUs romprogrammer, nedsettes med
	124 630 000
	fra kr 487 300 000 til kr 362 670 000
	923
	Havforskningsinstituttet
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	4 000 000
	fra kr 644 800 000 til kr 640 800 000
	22
	Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, forhøyes med
	20 000 000
	fra kr 150 530 000 til kr 170 530 000
	924
	Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
	70
	Tilskudd, nedsettes med
	9 930 000
	fra kr 16 000 000 til kr 6 070 000
	926
	Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	4 000 000
	fra kr 184 450 000 til kr 188 450 000
	929
	Institutt for energiteknikk
	22
	Sikring av atomanlegg, kan overføres, forhøyes med
	20 000 000
	fra kr 40 000 000 til kr 60 000 000
	51
	Tilskudd til atomforskning, kan overføres, kan nyttes under kap. 900, post 22, forhøyes med
	114 000 000
	fra kr 147 000 000 til kr 261 000 000
	935
	Patentstyret
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	4 500 000
	fra kr 258 400 000 til kr 262 900 000
	950
	Forvaltning av statlig eierskap
	51
	(NY) Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, bevilges med
	43 000 000
	52
	Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, forhøyes med
	35 000 000
	fra kr 140 000 000 til kr 175 000 000
	71
	(NY) Tilskudd til avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevilges med
	20 000 000
	90
	Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, forhøyes med
	65 000 000
	fra kr 260 000 000 til kr 325 000 000
	1100
	Landbruks- og matdepartementet
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, nedsettes med
	2 600 000
	fra kr 2 720 000 til kr 120 000
	49
	(NY) Kjøp av fast eiendom, bevilges med
	2 600 000
	1112
	Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
	50
	Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, forhøyes med
	30 000 000
	fra kr 97 976 000 til kr 127 976 000
	1137
	Forskning og innovasjon
	70
	Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres, forhøyes med 
	3 000 000
	fra kr 3 500 000 til kr 6 500 000
	1142
	Landbruksdirektoratet
	77
	(NY) Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres, bevilges med
	20 000 000
	1148
	Naturskade – erstatninger
	71
	Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med
	22 400 000
	fra kr 152 600 000 til kr 175 000 000
	1150
	Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
	71
	Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med
	525 000 000
	fra kr 43 000 000 til kr 568 000 000
	1300
	Samferdselsdepartementet
	71
	Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv., forhøyes med
	2 500 000
	fra kr 69 000 000 til kr 71 500 000
	1320
	Statens vegvesen
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	290 500 000
	fra kr 4 334 900 000 til kr 4 625 400 000
	22
	Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30, nedsettes med
	356 500 000
	fra kr 6 631 800 000 til kr 6 275 300 000
	28
	Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, nedsettes med
	110 000 000
	fra kr 2 179 500 000 til kr 2 069 500 000
	29
	OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30, nedsettes med
	430 000 000
	fra kr 1 631 400 000 til kr 1 201 400 000
	30
	Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31, forhøyes med
	910 000 000
	fra kr 12 555 200 000 til kr 13 465 200 000
	31
	Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30, nedsettes med
	180 000 000
	fra kr 1 043 400 000 til kr 863 400 000
	73
	Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene, forhøyes med 
	200 000 000
	fra kr 531 400 000 til kr 731 400 000
	1352
	Jernbanedirektoratet
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	109 700 000
	fra kr 468 500 000 til kr 358 800 000
	71
	Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74, forhøyes med
	263 500 000
	fra kr 8 423 500 000 til kr 8 687 000 000
	72
	Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73, nedsettes med
	511 000 000
	fra kr 2 153 000 000 til kr 1 642 000 000
	73
	Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74, forhøyes med
	101 000 000
	fra kr 9 988 700 000 til kr 10 089 700 000
	75
	(NY) Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane, bevilges med
	60 000 000
	1360
	Kystverket
	30
	Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, forhøyes med
	38 000 000
	fra kr 378 500 000 til kr 416 500 000
	34
	Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, nedsettes med
	25 200 000
	fra kr 25 200 000 til kr 0
	72
	Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres, nedsettes med 
	77 400 000
	fra kr 77 400 000 til kr 0
	1400
	Klima- og miljødepartementet
	71
	Internasjonale organisasjoner, forhøyes med
	1 800 000
	fra kr 88 053 000 til kr 89 853 000
	1410
	Kunnskap om klima og miljø
	21
	Miljøovervåking, nedsettes med
	2 500 000
	fra kr 277 297 000 til kr 274 797 000
	1412
	Meteorologiformål
	50
	Meteorologisk institutt, forhøyes med
	12 900 000
	fra kr 313 882 000 til kr 326 782 000
	70
	Internasjonale samarbeidsprosjekt, nedsettes med
	29 898 000
	fra kr 172 566 000 til kr 142 668 000
	1420
	Miljødirektoratet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	5 112 000
	fra kr 694 287 000 til kr 699 399 000
	61
	Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing, kan overføres, nedsettes med
	108 330 000
	fra kr 208 230 000 til kr 99 900 000
	63
	Returordning for kasserte fritidsbåter, nedsettes med
	10 000 000
	fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000
	75
	Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning, nedsettes med
	85 992 000
	fra kr 640 992 000 til kr 555 000 000
	76
	Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med
	26 536 000
	fra kr 137 464 000 til kr 164 000 000
	81
	Naturarv og kulturlandskap, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med
	300 000
	fra kr 67 011 000 til kr 67 311 000
	85
	Naturinformasjonssentre, kan overføres, forhøyes med
	2 500 000
	fra kr 69 031 000 til kr 71 531 000
	1428
	Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi
	50
	Overføring til Klima- og energifondet, forhøyes med
	50 000 000
	fra kr 3 164 450 000 til kr 3 214 450 000
	1429
	Riksantikvaren
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	2 067 000
	fra kr 148 540 000 til kr 146 473 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, forhøyes med
	3 000 000
	fra kr 37 719 000 til kr 40 719 000
	22
	Bevaringsoppgaver, kan overføres, nedsettes med
	3 000 000
	fra kr 24 708 000 til kr 21 708 000
	73
	Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres, forhøyes med
	1 000 000
	fra kr 57 575 000 til kr 58 575 000
	1471
	Norsk Polarinstitutt
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	2 248 000
	fra kr 242 376 000 til kr 240 128 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med
	1 786 000
	fra kr 77 243 000 til kr 75 457 000
	1473
	Kings Bay AS
	70
	Tilskudd, forhøyes med
	1 989 000
	fra kr 30 270 000 til kr 32 259 000
	1600
	Finansdepartementet
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	5 000 000
	fra kr 390 800 000 til kr 385 800 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med
	6 330 000
	fra kr 90 900 000 til kr 84 570 000
	1605
	Direktoratet for økonomistyring
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	50 000 000
	fra kr 507 200 000 til kr 557 200 000
	1610
	Tolletaten
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med
	12 200 000
	fra kr 90 200 000 til kr 102 400 000
	1618
	Skatteetaten
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	6 283 000
	fra kr 6 062 100 000 til kr 6 055 817 000
	22
	Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med
	58 000 000
	fra kr 472 800 000 til kr 414 800 000
	23
	Spesielle driftsutgifter, a-ordningen, forhøyes med
	3 800 000
	fra kr 88 100 000 til kr 91 900 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med
	7 000 000
	fra kr 115 000 000 til kr 108 000 000
	70
	Tilskudd, forhøyes med
	1 500 000
	fra kr 3 500 000 til kr 5 000 000
	1620
	Statistisk sentralbyrå
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	2 400 000
	fra kr 593 300 000 til kr 595 700 000
	1632
	Kompensasjon for merverdiavgift
	61
	Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med 
	800 000 000
	fra kr 24 600 000 000 til kr 25 400 000 000
	1633
	Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift
	1
	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med
	200 000 000
	fra kr 6 600 000 000 til kr 6 800 000 000
	1651
	Statsgjeld, avdrag og innløsning
	98
	Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med
	12 414 000 000
	fra kr 76 515 000 000 til kr 64 101 000 000
	1700
	Forsvarsdepartementet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	39 822 000
	fra kr 819 030 000 til kr 858 852 000
	21
	Spesielle driftsutgifter, kan overføres, overslagsbevilgning, nedsettes med
	48 779 000
	fra kr 128 779 000 til kr 80 000 000
	71
	Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med
	4 000 000
	fra kr 66 346 000 til kr 62 346 000
	74
	(NY) Overføring til aksjeselskap, kan overføres, bevilges med
	172 000 000
	1710
	Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
	47
	Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47, nedsettes med
	100 000 000
	fra kr 2 546 032 000 til kr 2 446 032 000
	1720
	Felleskapasiteter i Forsvaret
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	338 879 000
	fra kr 9 217 413 000 til kr 9 556 292 000
	1731
	Hæren
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	234 173 000
	fra kr 5 566 035 000 til kr 5 800 208 000
	1732
	Sjøforsvaret
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	604 346 000
	fra kr 4 389 630 000 til kr 4 993 976 000
	1733
	Luftforsvaret
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	222 975 000
	fra kr 5 292 845 000 til kr 5 515 820 000
	1734
	Heimevernet
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	10 833 000
	fra kr 1 394 798 000 til kr 1 383 965 000
	1735
	Etterretningstjenesten
	21
	Spesielle driftsutgifter, forhøyes med
	17 807 000
	fra kr 2 005 584 000 til kr 2 023 391 000
	1760
	Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, nedsettes med
	61 434 000
	fra kr 1 629 765 000 til kr 1 568 331 000
	44
	Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med
	26 200 000
	fra kr 83 185 000 til kr 56 985 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45, forhøyes med
	33 431 000
	fra kr 8 952 590 000 til kr 8 986 021 000
	48
	Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med
	152 889 000
	fra kr 205 000 000 til kr 52 111 000
	1761
	Nye kampfly med baseløsning
	47
	Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47, forhøyes med
	100 000 000
	fra kr 1 176 449 000 til kr 1 276 449 000
	1790
	Kystvakten
	1
	Driftsutgifter, nedsettes med
	81 170 000
	fra kr 1 157 875 000 til kr 1 076 705 000
	1791
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	44 639 000
	fra kr 866 848 000 til kr 911 487 000
	1792
	Norske styrker i utlandet
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	2 599 000
	fra kr 990 316 000 til kr 992 915 000
	1800
	Olje- og energidepartementet
	70
	Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., nedsettes med
	3 000 000
	fra kr 10 000 000 til kr 7 000 000
	1830
	Forskning og næringsutvikling
	70
	Tilskudd til Nordisk Energiforskning, nedsettes med
	1 000 000
	fra kr 11 000 000 til kr 10 000 000
	1840
	CO2-håndtering
	72
	Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med
	150 000 000
	fra kr 149 000 000 til kr 299 000 000
	2410
	Statens lånekasse for utdanning
	1
	Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med
	20 000 000
	fra kr 392 941 000 til kr 412 941 000
	50
	Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med
	68 167 000
	fra kr 7 170 151 000 til kr 7 238 318 000
	70
	Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med
	435 443 000
	fra kr 2 983 362 000 til kr 3 418 805 000
	71
	Andre stipend, overslagsbevilgning, nedsettes med
	29 740 000
	fra kr 742 493 000 til kr 712 753 000
	72
	Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med
	25 510 000
	fra kr 1 255 776 000 til kr 1 281 286 000
	73
	Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med
	135 088 000
	fra kr 602 006 000 til kr 737 094 000
	74
	Tap på utlån, forhøyes med
	1 300 000
	fra kr 386 200 000 til kr 387 500 000
	90
	Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med
	6 479 000
	fra kr 28 594 604 000 til kr 28 588 125 000
	2412
	Husbanken
	1
	Driftsutgifter, forhøyes med
	2 000 000
	fra kr 354 910 000 til kr 356 910 000
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med
	2 000 000
	fra kr 38 844 000 til kr 40 844 000
	90
	Nye lån, overslagsbevilgning, forhøyes med
	1 410 000 000
	fra kr 14 330 000 000 til kr 15 740 000 000
	2421
	Innovasjon Norge
	80
	(NY) Næringstiltak på Svalbard, bevilges med
	3 200 000
	2440
	Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
	30
	Investeringer, forhøyes med
	2 000 000 000
	fra kr 27 000 000 000 til kr 29 000 000 000
	2445
	Statsbygg
	30
	Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med
	22 000 000
	fra kr 648 401 000 til kr 626 401 000
	33
	Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med
	200 000 000
	fra kr 2 237 450 000 til kr 2 437 450 000
	34
	Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med
	100 000 000
	fra kr 713 000 000 til kr 813 000 000
	2470
	Statens pensjonskasse
	24
	Driftsresultat 
	1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning
	-652 695 000
	2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
	448 822 000
	3 Avskrivninger 
	130 606 000
	4 Renter av statens kapital 
	207 000
	5 Til investeringsformål 
	55 645 000
	Sum:
	-17 415 000
	2530
	Foreldrepenger
	70
	Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med
	694 000 000
	fra kr 19 174 000 000 til kr 18 480 000 000
	71
	Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 
	67 000 000
	fra kr 927 000 000 til kr 860 000 000
	72
	Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med
	5 000 000
	fra kr 485 000 000 til kr 480 000 000
	73
	Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med
	7 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 56 000 000
	2541
	Dagpenger
	70
	Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med
	1 053 000 000
	fra kr 10 253 000 000 til kr 9 200 000 000
	2542
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
	70
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, nedsettes med
	45 000 000
	fra kr 890 000 000 til kr 845 000 000
	2620
	Stønad til enslig mor eller far
	70
	Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med
	230 000 000
	fra kr 1 940 000 000 til kr 1 710 000 000
	72
	Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, nedsettes med
	23 000 000
	fra kr 170 000 000 til kr 147 000 000
	73
	Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med
	19 700 000
	fra kr 91 700 000 til kr 72 000 000
	76
	Bidragsforskott, forhøyes med
	15 800 000
	fra kr 704 200 000 til kr 720 000 000
	2650
	Sykepenger
	70
	Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, forhøyes med
	110 000 000
	fra kr 37 190 000 000 til kr 37 300 000 000
	71
	Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med
	100 000 000
	fra kr 1 480 000 000 til kr 1 380 000 000
	72
	Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, nedsettes med 
	53 500 000
	fra kr 1 000 000 000 til kr 946 500 000
	75
	Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, forhøyes med
	20 000 000
	fra kr 2 080 000 000 til kr 2 100 000 000
	2651
	Arbeidsavklaringspenger
	70
	Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med
	2 240 000 000
	fra kr 31 670 000 000 til kr 29 430 000 000
	71
	Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med
	47 600 000
	fra kr 229 600 000 til kr 182 000 000
	72
	Legeerklæringer, nedsettes med
	35 000 000
	fra kr 425 000 000 til kr 390 000 000
	2655
	Uførhet
	70
	Uføretrygd, overslagsbevilgning, forhøyes med
	1 540 000 000
	fra kr 92 950 000 000 til kr 94 490 000 000
	75
	Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, nedsettes med
	16 000 000
	fra kr 86 000 000 til kr 70 000 000
	76
	Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning, nedsettes med
	1 000 000
	fra kr 41 000 000 til kr 40 000 000
	2661
	Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
	70
	Grunnstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med
	21 600 000
	fra kr 1 761 600 000 til kr 1 740 000 000
	71
	Hjelpestønad, overslagsbevilgning, forhøyes med
	25 300 000
	fra kr 1 514 700 000 til kr 1 540 000 000
	73
	Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, nedsettes med
	4 000 000
	fra kr 130 000 000 til kr 126 000 000
	74
	Tilskudd til biler, nedsettes med
	111 900 000
	fra kr 846 900 000 til kr 735 000 000
	75
	Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med
	29 600 000
	fra kr 3 369 600 000 til kr 3 340 000 000
	77
	Ortopediske hjelpemidler, nedsettes med
	67 300 000
	fra kr 1 637 300 000 til kr 1 570 000 000
	78
	Høreapparater, nedsettes med
	27 670 000
	fra kr 737 670 000 til kr 710 000 000
	79
	Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, forhøyes med
	15 000 000
	fra kr 50 450 000 til kr 65 450 000
	2670
	Alderdom
	70
	Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med
	170 000 000
	fra kr 75 740 000 000 til kr 75 570 000 000
	72
	Inntektspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med
	10 000 000
	fra kr 2 730 000 000 til kr 2 740 000 000
	73
	Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, forhøyes med
	22 000 000
	fra kr 6 158 000 000 til kr 6 180 000 000
	2680
	Etterlatte
	71
	Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med
	5 000 000
	fra kr 805 000 000 til kr 810 000 000
	72
	Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med
	2 000 000
	fra kr 85 000 000 til kr 83 000 000
	2686
	Stønad ved gravferd
	70
	Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning, forhøyes med
	9 000 000
	fra kr 196 000 000 til kr 205 000 000
	2711
	Spesialisthelsetjeneste mv.
	70
	Spesialisthjelp, forhøyes med
	5 000 000
	fra kr 2 135 000 000 til kr 2 140 000 000
	71
	Psykologhjelp, nedsettes med
	10 000 000
	fra kr 323 000 000 til kr 313 000 000
	72
	Tannbehandling, nedsettes med
	118 320 000
	fra kr 2 318 320 000 til kr 2 200 000 000
	76
	Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med
	26 000 000
	fra kr 1 024 000 000 til kr 1 050 000 000
	2751
	Legemidler mv.
	70
	Legemidler, forhøyes med
	79 200 000
	fra kr 9 310 800 000 til kr 9 390 000 000
	71
	Legeerklæringer, forhøyes med
	1 000 000
	fra kr 7 000 000 til kr 8 000 000
	72
	Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med
	32 100 000
	fra kr 2 042 100 000 til kr 2 010 000 000
	2752
	Refusjon av egenbetaling
	70
	Egenandelstak 1, nedsettes med
	44 200 000
	fra kr 5 214 200 000 til kr 5 170 000 000
	71
	Egenandelstak 2, nedsettes med
	19 000 000
	fra kr 1 014 000 000 til kr 995 000 000
	2755
	Helsetjenester i kommunene mv.
	62
	Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, forhøyes med
	16 000 000
	fra kr 413 000 000 til kr 429 000 000
	70
	Allmennlegehjelp, nedsettes med
	124 600 000
	fra kr 5 274 600 000 til kr 5 150 000 000
	71
	Fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med
	45 000 000
	fra kr 1 180 000 000 til kr 1 225 000 000
	72
	Jordmorhjelp, forhøyes med
	2 000 000
	fra kr 61 000 000 til kr 63 000 000
	73
	Kiropraktorbehandling, forhøyes med
	5 000 000
	fra kr 174 000 000 til kr 179 000 000
	75
	Logopedisk og ortoptisk behandling, forhøyes med
	4 000 000
	fra kr 164 000 000 til kr 168 000 000
	2756
	Andre helsetjenester
	70
	Helsetjenester i annet EØS-land, forhøyes med
	3 000 000
	fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000
	71
	Helsetjenester i utlandet mv., nedsettes med
	90 000 000
	fra kr 490 000 000 til kr 400 000 000
	72
	Helsetjenester til utenlandsboende mv., nedsettes med
	20 000 000
	fra kr 240 000 000 til kr 220 000 000
	2790
	Andre helsetiltak
	70
	Bidrag, nedsettes med
	4 900 000
	fra kr 254 900 000 til kr 250 000 000
	Inntekter
	3225
	Tiltak i grunnopplæringen
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med
	7 231 000
	fra kr 19 734 000 til kr 26 965 000
	3288
	Internasjonale samarbeidstiltak
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med
	587 000
	fra kr 5 698 000 til kr 5 111 000
	3292
	Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
	1
	Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, for høyes med
	1 800 000
	fra kr 24 185 000 til kr 25 985 000
	3400
	Justis- og beredskapsdepartementet
	2
	(NY) Refusjon av ODA-godkjente utgifter, bevilges med
	1 000 000
	3410
	Domstolene
	4
	Vernesaker jordskiftedomstolene, nedsettes med
	3 043 000
	fra kr 5 916 000 til kr 2 873 000
	3440
	Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
	2
	Refusjoner mv., nedsettes med
	19 400 000
	fra kr 280 624 000 til kr 261 224 000
	6
	Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med
	14 770 000
	fra kr 282 259 000 til kr 267 489 000
	8
	Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, forhøyes med
	4 700 000
	fra kr 21 258 000 til kr 25 958 000
	3456
	Nød- og beredskapskommunikasjon
	1
	Abonnementsinntekter, nedsettes med
	1 600 000
	fra kr 347 305 000 til kr 345 705 000
	4
	Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, forhøyes med
	95 000 000
	fra kr 9 623 000 til kr 104 623 000
	3490
	Utlendingsdirektoratet
	1
	Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med
	1 084 000
	fra kr 1 845 000 til kr 761 000
	3
	Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med
	10 371 000
	fra kr 13 255 000 til kr 23 626 000
	4
	Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med
	101 247 000
	fra kr 279 091 000 til kr 380 338 000
	5
	Refusjonsinntekter, nedsettes med
	1 899 000
	fra kr 8 862 000 til kr 6 963 000
	6
	Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter, forhøyes med
	9 149 000
	fra kr 11 917 000 til kr 21 066 000
	7
	Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med
	1 678 000
	fra kr 14 604 000 til kr 12 926 000
	8
	Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med
	15 792 000
	fra kr 55 128 000 til kr 39 336 000
	3595
	Statens kartverk
	2
	Salg og abonnement m.m., forhøyes med
	9 200 000
	fra kr 134 668 000 til kr 143 868 000
	3605
	Arbeids- og velferdsetaten
	1
	Administrasjonsvederlag, forhøyes med
	1 140 000
	fra kr 9 260 000 til kr 10 400 000
	6
	Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, nedsettes med
	2 300 000
	fra kr 27 600 000 til kr 25 300 000
	3614
	Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	1
	Gebyrinntekter, lån, forhøyes med
	5 000 000
	fra kr 23 000 000 til kr 28 000 000
	90
	Tilbakebetaling av lån, forhøyes med
	200 000 000
	fra kr 10 900 000 000 til kr 11 100 000 000
	3635
	Ventelønn mv.
	1
	Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med
	1 000 000
	fra kr 8 000 000 til kr 9 000 000
	3704
	Helsearkivet
	2
	(NY) Diverse inntekter, bevilges med
	3 000 000
	3740
	Helsedirektoratet
	5
	Helsetjenester til utenlandsboende mv., forhøyes med
	12 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 75 000 000
	3747
	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
	2
	Diverse inntekter, nedsettes med
	2 900 000
	fra kr 19 831 000 til kr 16 931 000
	4
	Gebyrinntekter, forhøyes med
	2 350 000
	fra kr 9 151 000 til kr 11 501 000
	3855
	Statlig forvaltning av barnevernet
	60
	Kommunale egenandeler, forhøyes med
	50 000 000
	fra kr 1 437 256 000 til kr 1 487 256 000
	3906
	Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
	86
	(NY) Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, bevilges med
	1 000 000
	3912
	Klagenemndssekretariatet
	2
	Refusjoner og andre inntekter, forhøyes med
	194 000
	fra kr 206 000 til kr 400 000
	87
	Overtredelsesgebyr, forhøyes med
	4 140 000
	fra kr 100 000 til kr 4 240 000
	3917
	Fiskeridirektoratet
	1
	Refusjoner og diverse inntekter, forhøyes med
	5 747 000
	fra kr 103 000 til kr 5 850 000
	3935
	Patentstyret
	4
	(NY) Ymse inntekter, bevilges med
	4 500 000
	3940
	Internasjonaliseringstiltak
	70
	(NY) Tilbakeføring fra Baltiske investeringsprogram, bevilges med
	6 700 000
	3950
	Forvaltning av statlig eierskap
	91
	(NY) Avskriving av egenkapital Electronic Chart Centre AS, bevilges med
	20 000 000
	4352
	Jernbanedirektoratet
	1
	Diverse inntekter, nedsettes med
	96 200 000
	fra kr 98 600 000 til kr 2 400 000
	4481
	Salg av klimakvoter
	1
	Salgsinntekter, nedsettes med
	2 565 000 000
	fra kr 7 181 722 000 til kr 4 616 722 000
	4605
	Direktoratet for økonomistyring
	1
	Økonomitjenester, forhøyes med
	50 000 000
	fra kr 51 600 000 til kr 101 600 000
	4610
	Tolletaten
	4
	Diverse refusjoner, forhøyes med
	5 700 000
	fra kr 1 100 000 til kr 6 800 000
	4618
	Skatteetaten
	86
	Bøter, inndragninger mv., nedsettes med
	50 000 000
	fra kr 1 430 000 000 til kr 1 380 000 000
	88
	Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, nedsettes med
	37 600 000
	fra kr 262 600 000 til kr 225 000 000
	4620
	Statistisk sentralbyrå
	85
	Tvangsmulkt, nedsettes med
	10 000 000
	fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
	4700
	Forsvarsdepartementet
	1
	Driftsinntekter, forhøyes med
	14 420 000
	fra kr 25 745 000 til kr 40 165 000
	4720
	Felleskapasiteter i Forsvaret
	1
	Driftsinntekter, forhøyes med
	705 772 000
	fra kr 517 737 000 til kr 1 223 509 000
	4731
	Hæren
	1
	Driftsinntekter, forhøyes med
	7 326 000
	fra kr 91 984 000 til kr 99 310 000
	4734
	Heimevernet
	1
	Driftsinntekter, forhøyes med
	13 515 000
	fra kr 5 766 000 til kr 19 281 000
	4760
	Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
	1
	Driftsinntekter, nedsettes med
	2 908 000
	fra kr 33 090 000 til kr 30 182 000
	45
	(NY) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter, bevilges med
	34 460 000
	48
	Fellesfinansierte investeringer, inntekter, nedsettes med
	150 600 000
	fra kr 205 036 000 til kr 54 436 000
	4791
	Redningshelikoptertjenesten
	1
	Driftsinntekter, forhøyes med
	45 000 000
	fra kr 774 747 000 til kr 819 747 000
	4800
	Olje- og energidepartementet
	2
	(NY) Ymse inntekter, bevilges med
	1 300 000
	5310
	Statens lånekasse for utdanning
	4
	Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med
	2 570 000
	fra kr 18 530 000 til kr 21 100 000
	29
	Termingebyr, nedsettes med
	6 700 000
	fra kr 16 892 000 til kr 10 192 000
	89
	Purregebyrer, forhøyes med
	5 024 000
	fra kr 105 016 000 til kr 110 040 000
	90
	Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med
	253 759 000
	fra kr 10 776 474 000 til kr 11 030 233 000
	93
	Omgjøring av utdanningslån til stipend, forhøyes med
	48 097 000
	fra kr 6 999 551 000 til kr 7 047 648 000
	5325
	Innovasjon Norge
	50
	Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med
	6 900 000
	fra kr 15 000 000 til kr 21 900 000
	85
	(NY) Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapitalfond, bevilges med
	600 000
	91
	Tilbakeført kapital, såkornfond, forhøyes med
	8 200 000
	fra kr 10 000 000 til kr 18 200 000
	5329
	Eksportkredittordningen
	71
	(NY) Tilbakeføring av tilskudd fra Eksportkreditt Norge AS, bevilges med
	22 000 000
	5341
	Avdrag på utestående fordringer
	98
	Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner, nedsettes med
	4 000 000 000
	fra kr 8 000 000 000 til kr 4 000 000 000
	5351
	Overføring fra Norges Bank
	85
	Overføring, forhøyes med
	2 798 300 000
	fra kr 12 000 000 000 til kr 14 798 300 000
	5440
	Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
	24
	Driftsresultat 
	1 Driftsinntekter 
	159 200 000 000
	2 Driftsutgifter 
	-27 400 000 000
	3 Lete- og feltutviklingsutgifter 
	-2 100 000 000
	4 Avskrivninger 
	-20 200 000 000
	5 Renter av statens kapital 
	-2 900 000 000
	Sum:
	106 600 000 000
	30
	Avskrivninger, nedsettes med
	1 900 000 000
	fra kr 22 100 000 000 til kr 20 200 000 000
	5490
	NVE Anlegg
	1
	Salg av utstyr mv., forhøyes med
	1 400 000
	fra kr 100 000 til kr 1 500 000
	5491
	Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
	30
	Avskrivninger, forhøyes med
	3 500 000
	fra kr 1 574 406 000 til kr 1 577 906 000
	5521
	Merverdiavgift
	70
	Merverdiavgift, nedsettes med
	18 000 000
	fra kr 310 000 000 000 til kr 309 982 000 000
	5526
	Avgift på alkohol
	70
	Avgift på alkohol, nedsettes med
	500 000
	fra kr 14 200 000 000 til kr 14 199 500 000
	5536
	Avgift på motorvogner mv.
	71
	Engangsavgift, nedsettes med
	14 000 000
	fra kr 14 641 000 000 til kr 14 627 000 000
	5541
	Avgift på elektrisk kraft
	70
	Avgift på elektrisk kraft, nedsettes med
	10 000 000
	fra kr 11 010 000 000 til kr 11 000 000 000
	5570
	Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
	70
	Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, nedsettes med
	3 900 000
	fra kr 243 400 000 til kr 239 500 000
	5574
	Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet
	74
	Fiskeriforskningsavgift, forhøyes med
	24 000 000
	fra kr 236 496 000 til kr 260 496 000
	5578
	Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
	72
	Fiskeravgifter, forhøyes med
	1 000 000
	fra kr 19 000 000 til kr 20 000 000
	5603
	Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
	80
	Renter av statens faste kapital, nedsettes med
	100 000
	fra kr 93 507 000 til kr 93 407 000
	5607
	Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
	80
	Renter, forhøyes med
	85 000 000
	fra kr 963 000 000 til kr 1 048 000 000
	5611
	Aksjer i Vygruppen AS
	85
	Utbytte, forhøyes med
	8 000 000
	fra kr 225 000 000 til kr 233 000 000
	5617
	Renter fra Statens lånekasse for utdanning
	80
	Renter, nedsettes med
	5 747 000
	fra kr 4 857 196 000 til kr 4 851 449 000
	5622
	Aksjer i Avinor AS
	85
	Utbytte, forhøyes med
	72 400 000
	fra kr 512 500 000 til kr 584 900 000
	5625
	Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
	81
	Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med
	4 500 000
	fra kr 20 000 000 til kr 24 500 000
	85
	Utbytte, lavrisikolåneordningen, forhøyes med
	27 700 000
	fra kr 125 000 000 til kr 152 700 000
	88
	(NY) Tilbakeføring av utbytte fra såkornkapitalfond, bevilges med
	3 000 000
	5631
	Aksjer i AS Vinmonopolet
	85
	Statens overskuddsandel, forhøyes med
	87 100 000
	fra kr 41 200 000 til kr 128 300 000
	86
	Utbytte, forhøyes med
	3 000
	fra kr 2 000 til kr 5 000
	5652
	Statskog SF – renter og utbytte
	85
	Utbytte, forhøyes med
	55 250 000
	fra kr 24 750 000 til kr 80 000 000
	5656
	Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning
	85
	Utbytte, forhøyes med
	1 362 100 000
	fra kr 21 635 500 000 til kr 22 997 600 000
	5680
	Statnett SF
	85
	Utbytte, forhøyes med
	41 000 000
	fra kr 443 000 000 til kr 484 000 000
	5685
	Aksjer i Equinor ASA
	85
	Utbytte, forhøyes med
	2 850 000 000
	fra kr 16 620 000 000 til kr 19 470 000 000
	5692
	Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
	85
	Utbytte, nedsettes med
	28 900 000
	fra kr 112 700 000 til kr 83 800 000
	5700
	Folketrygdens inntekter
	71
	Trygdeavgift, nedsettes med
	5 000 000
	fra kr 150 681 000 000 til kr 150 676 000 000
	5701
	Diverse inntekter
	71
	Refusjon ved yrkesskade, nedsettes med
	165 500 000
	fra kr 940 000 000 til kr 774 500 000
	86
	Innkreving feilutbetalinger, forhøyes med
	55 000 000
	fra kr 1 150 000 000 til kr 1 205 000 000
	87
	Diverse inntekter, nedsettes med
	7 750 000
	fra kr 26 950 000 til kr 19 200 000
	88
	Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med
	5 000 000
	fra kr 63 000 000 til kr 68 000 000
	5704
	Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
	70
	Dividende, nedsettes med
	30 000 000
	fra kr 230 000 000 til kr 200 000 000
	5705
	Refusjon av dagpenger
	70
	Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med
	13 000 000
	fra kr 26 000 000 til kr 13 000 000
	71
	Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge, nedsettes med 
	500 000
	fra kr 800 000 til kr 300 000 
	Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.
	Komiteens innstilling ble bifalt med 54 mot 49 stemmer.
	(Voteringsutskrift kl. 16.02.40)

	Videre var innstilt:
	Stortinget samtykker i at Stortinget i 2019 kan:
	overskride bevilgningen under
	mot tilsvarende merinntekter under
	kap. 41 post 1
	kap. 3041 post 1

	Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 under kap. 117 EØS-finansieringsordningene, post 77 EØS-finansieringsordningene 2014–2021 og post 78 Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overskride bevilgningene under begge po...
	Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan:
	overskride bevilgningen under
	mot tilsvarende merinntekter under
	kap. 704 post 21
	kap. 3704 post 2

	Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan:
	overskride bevilgningen under
	mot tilsvarende merinntekter under
	kap. 935 post 1
	kap. 3935 post 4

	Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
	Kap.
	Post
	Betegnelse
	Samlet ramme
	270
	Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
	75
	Tilskudd til bygging av studentboliger
	995,5 mill. kroner

	Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
	Kap.
	Post
	Betegnelse
	Samlet ramme
	581
	Bolig- og bomiljøtiltak
	76
	Utleieboliger
	388,6 mill. kroner

	Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byggeprosjektet Energiløsning for nytt regjeringskvartal innenfor en kostnadsramme på 1 400 mill. kroner, i ...
	Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
	Kap.
	Post
	Betegnelse
	Samlet ramme
	634
	Arbeidsmarkedstiltak
	76
	Tiltak for arbeidssøkere
	2 772,5 mill. kroner
	77
	Varig tilrettelagt arbeid
	858,2 mill. kroner

	Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
	Kap.
	Post
	Betegnelse
	Samlet ramme
	761
	Omsorgstjeneste
	63
	Investeringstilskudd – rehabilitering
	8 765,6 mill. kroner
	69
	Investeringstilskudd – netto tilvekst
	1 985,6 mill. kroner

	Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
	Kap.
	Post
	Betegnelse
	Samlet ramme
	900
	Nærings- og fiskeridepartementet
	22
	Trygg håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg
	27 mill. kroner

	Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
	Kap.
	Post
	Betegnelse
	Samlet ramme
	2421
	Innovasjon Norge
	76
	Miljøteknologi
	750 mill. kroner

	Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
	Kap.
	Post
	Betegnelse
	Samlet ramme
	1148
	Naturskade – erstatninger
	71
	Naturskade – erstatninger
	64,5 mill. kroner

	Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning inntil følgende beløp:
	Kap.
	Post
	Betegnelse
	Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser
	Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år
	1320
	Statens vegvesen
	22
	Drift og vedlikehold
	8 400 mill. kroner
	3 100 mill. kroner

	Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning for prosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget inntil følgende beløp:
	Kap.
	Post
	Betegnelse
	Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser
	1360
	Kystverket
	21 og 30
	Investeringer
	245 mill. kroner

	Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2019 kan inngå kontrakter om kjøp av persontransporttjenester med tog for perioden 2020–2031 innenfor en samlet ramme på 7 290 mill. kroner målt i prisnivået for 2019 på kap. 1352 Jernbaned...
	Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan foreta bestillinger av materiell o.l. ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
	Kap.
	Post
	Betegnelse
	Samlet ramme 
	1482
	Internasjonale klima- og utviklingstiltak
	73
	Klima- og skogsatsingen
	450 mill. kroner

	Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
	Kap.
	Post
	Betegnelse
	Samlet ramme 
	1420
	Miljødirektoratet
	34
	Statlige erverv, nasjonalparker
	18,3 mill. kroner
	61
	Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing
	347,2 mill. kroner

	Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2019 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
	Kap.
	Post
	Betegnelse
	Samlet ramme 
	1720
	Felleskapasiteter i Forsvaret
	1
	Driftsutgifter
	2 172 mill. kroner
	1732
	Sjøforsvaret
	1
	Driftsutgifter
	1 080 mill. kroner
	1760
	Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold
	45
	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
	65 050 mill. kroner
	1790
	Kystvakten
	1
	Driftsutgifter
	1 910 mill. kroner

	Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
	Kap.
	Post
	Betegnelse
	Samlet ramme 
	1840
	CO2-håndtering
	72
	Fullskala CO2-håndtering
	195 mill. kroner

	Stortinget samtykker i at det i 2019 på kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan nettoføres som utgiftsreduksjoner refusjoner fra Oslo kommune og andre aktører i henhold til avtalte utgiftsfordelinger i forbindel...
	Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984, og at utbetalinger av tilskudd til fond forvaltet av Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) kan foretas i h...
	Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019 kan tilføye stikkordet «kan overføres» på kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 74 Kultur- og ressurssenter for norske rom.
	Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet gis fullmakt til å overføre udisponert beløp på kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 75 Romanifolket/taterne fra 2019 til 2020.
	Arbeids- og sosialdepartementet får fullmakt til å regulere pensjoner fra statskassen på samme måte som for statspensjonister.
	Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan kjøpe tomten som omfattes av festeavtalen mellom Salvesen & Thams Eiendom AS og staten v/Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.
	Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan avhende ikke-aktive gruveeiendommer. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900 Nærings- og fis...
	Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å inngå avtaler med eierne av fondene om tiltak for å ivareta verdier i fondene innenfor rammen av notifiseringen til ESA.
	Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet kan avvikle Staur gård AS. 
	Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet kan gjennomføre direktesalg av arealer som driftes av Holt 4H læringstun på Holt i Tromsø til Tromsø Kommune. Prisen fastsettes basert på verditakst.
	Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet kan gi NIBIO fullmakt til å gjennomføre kapitalinnskudd i Sagaplant AS i form av et ansvarlig lån på 66 600 kroner fra sin opptjente virksomhetskapital.
	Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2019 kan selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 110 mill. kroner. Departementet kan trekke utgifter ved salget fra salgsinntektene før disse inntektsføres.
	Stortinget samtykker i at Tromsø Veg AS kan kreve inn lokalt finansieringstilskudd på omsetning av drivstoff i Tromsø frem til 31. juli 2022 dersom det er lokalpolitisk tilslutning til dette gjennom vedtak. Midlene skal finansiere tiltak på offen...
	Stortinget samtykker i at staten v/Riksantikvaren kan overdra Hove steinkirke vederlagsfritt til Fortidsminneforeningen.
	Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2019 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 én gang i året for FNs klima- og skogprogram, FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility, Forest Investment Program og Bio- Carbo...
	2. Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green Growth Institute kan foretas i henhold til organisasjonens regelverk.
	3. Utbetalinger av tilskudd til fond forvaltet av FNs Multi Partner Trust Fund og Inter-American Development Bank (IDB) kan foretas i henhold til regelverket for det enkelte fond.

	Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, refusjoner fra andre offentlige institusjoner som etaten utvikler løsninger i samarbeid med.
	Frå 1. juli 2019 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1997 om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2019:
	II skal lyde:
	Produktavgiften skal være 2,2 pst. fra og med 1. juli 2019.
	Frå 1. juli 2019 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på alkohol for budsjettåret 2019:
	§ 1 fyrste ledd skal lyde:
	Fra 1. juli 2019 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:
	Alkoholholdig drikk
	Volumprosent alkohol
	Kr
	t.o.m. 0,7
	avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer
	Brennevinsbasert
	over 0,7
	7,69 per volumprosent og liter
	Annen
	over 0,7 t.o.m. 2,7
	3,44 per liter
	over 2,7 t.o.m. 3,7
	12,93 per liter
	over 3,7 t.o.m. 4,7
	22,40 per liter
	over 4,7 t.o.m. 22
	5,01 per volumprosent og liter
	Gjæret fra små bryggerier
	over 3,7 t.o.m 4,7
	17,92 per liter for volum
	t.o.m. 50 000 liter årlig
	19,04 per liter for volum over 50 000 liter og t.o.m. 100 000 liter årlig
	20,16 per liter for volum over 100 000 liter t.o.m. 150 000 liter årlig
	21,28 per liter for volum over 150 000 t.o.m. 200 000 liter
	Etanol til teknisk bruk
	over 0,7
	sats som for alkoholholdig drikk

	A. Engangsavgift (kap. 5536 post 71
	Frå 1. juli 2019 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 12. desember 2018 nr. 1999 om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift for budsjettåret 2019:
	§ 2 fyrste ledd avgiftsgruppene F og I skal lyde:
	Egenvekt (kg)
	Motoreffekt (kW)
	NOX-utslipp (mg/ km)
	CO2-utslipp (g/km)
	Slagvolum (cm3)
	Sats per enhet (kr)
	Avgiftsgruppe F
	Motorsykkel med plikt til å
	dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med
	0–75
	0
	76–135
	673,59
	over 135
	910,79
	0–225
	0
	226–900
	30,27
	over 900
	70,75
	Motorsykkel uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2- utslipp, og med
	8 172
	0–11
	0
	over 11
	258,76
	0–225
	0
	226–900
	33,26
	over 900
	72,94
	Avgiftsgruppe I
	Avgiftspliktige motorvogner som er 20 år eller eldre
	0

	Frå 1. juli 2019 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 25. april 2019 nr. 482 om avgift på frekvenser mv. for budsjettåret 2019:
	§ 1 fyrste ledd skal lyde:
	Fra 1. juli 2019 skal det betales avgift til statskassen for bruk av frekvenser til drift av system for mobilkommunikasjon med følgende beløp per MHz (frekvensdupleks) disponert båndbredde:
	– 450 MHz-båndet
	kr 1 302 000
	– 700 MHz-båndet
	kr 1 485 000
	– 800 MHz-båndet
	kr 1 485 000
	– 900 MHz-båndet
	kr 1 485 000
	– 1800 MHz-båndet
	kr 1 485 000
	– 2,1 GHz-båndet
	kr 1 373 000
	Presidenten: Det voteres over A III og XXX.
	Senterpartiet har varslet at de vil stemme imot.
	Komiteens innstilling ble bifalt med 90 mot 11 stemmer.
	(Voteringsutskrift kl. 16.03.04)
	Presidenten: Det voteres over A XVI.
	Rødt har varslet at de vil stemme imot.
	Komiteens innstilling ble bifalt med 97 stemmer mot 1 stemme.
	(Voteringsutskrift kl. 16.03.20)
	Presidenten: Det voteres over A XXVII og XXXII.
	Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt har varslet at de vil stemme imot.
	Komiteens innstilling ble bifalt med 61 mot 42 stemmer.
	(Voteringsutskrift kl. 16.03.41)
	Presidenten: Det voteres over A XXIX.
	Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet at de vil stemme imot.
	Komiteens innstilling ble bifalt med 54 mot 49 stemmer.
	(Voteringsutskrift kl. 16.04.00)
	Presidenten: Det voteres over øvrige romertall under A, og over B a, b, c, og d.
	Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.
	Videre var innstilt:

	Stortinget ber regjeringen om at kostnadsreduksjonen knyttet til OPS-prosjektet på rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet benyttes til å redusere bompengene med inntil 200 mill. kroner i løpet av den samlede finansieringsperioden for O...
	Presidenten: Senterpartiet og Rødt har varslet støtte til innstillingen. Presidenten antar at Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne vil stemme imot.
	Komiteens innstilling ble bifalt med 90 mot 8 stemmer.
	(Voteringsutskrift kl. 16.04.38)
	Presidenten: Presidenten vil foreslå at Meld. St. 2 for 2018–2019 vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.
	I sak nr. 2 foreligger det ikke noe voteringstema.
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	Presidenten: Før møtet heves, vil presidenten gjøre representantene oppmerksom på at Stortingets forhandlinger vil bli gjenopptatt mandag den 30. september kl. 13.
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