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Statsbudsjettet medregnet folketrygden

 

Innledning

 

Dette dokument inneholder en oppsummering av vedtatte utgifter og inntekter på statsbudsjettet medregnet fol-
ketrygden for budsjettåret 2003, gruppert under de ulike departementene. Dokumentet omfatter bare vedtak gjort
i Stortinget høsten 2002, ikke senere vedtak.

Det er videre tatt inn skatte- og avgiftsvedtak, samt andre vedtak som er fattet i forbindelse med behandlingen
av budsjettinnstillingene I og nr. 1 til 14 med tillegg i Stortinget høsten 2002. Dokumentet inneholder derfor også
enkelte vedtak som ikke har direkte tilknytning til statsbudsjettet for 2003.
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Statsbudsjettet medregnet folketrygden

 

I. Oversikt over statsbudsjettet medregnet

 

Samlede 
utgifter

Drifts- 
utgifter

Nybygg, 
anlegg mv.

Overføringer 
til andre

Utlån, gjelds- 
avdrag mv.

U t g i f t e r

Det kongelige hus 110 515 11 700 - 98 815 -
Regjering 198 440 198 440 - - -
Stortinget og underliggende institusjoner 1 111 300 868 100 158 600 84 600 -
Høyesterett 51 050 51 050 - - -
Utenriksdepartementet 17 100 100 2 743 773 19 500 13 995 217 341 610
Utdannings- og forskningsdepartementet 30 111 967 3 485 862 121 465 23 499 432 3 005 208
Kultur- og kirkedepartementet 5 353 341 1 797 348 25 805 3 530 138 50
Justis- og politidepartementet 12 741 423 11 725 889 73 142 942 392 -
Kommunal- og regionaldepartementet 65 935 816 1 876 542 5 481 64 053 793 -
Sosialdepartementet 4 036 500 249 400 2 700 3 784 400 -
Helsedepartementet 60 612 316 1 739 066 22 520 56 850 730 2 000 000
Barne- og familiedepartementet 26 178 345 300 549 - 25 877 796 -
Nærings- og handelsdepartementet 3 702 800 1 032 615 4 400 2 638 435 27 350
Fiskeridepartementet 2 494 325 1 697 900 329 025 467 400 -
Landbruksdepartementet 13 790 900 1 140 657 8 007 12 642 236 -
Samferdselsdepartementet 30 732 700 9 021 400 6 235 100 4 351 900 11 124 300
Miljøverndepartementet 2 753 932 1 243 932 248 087 1 261 913 -
Arbeids- og administrasjonsdepartementet 17 633 365 7 064 786 1 156 704 4 631 875 4 780 000
Finansdepartementet 30 129 395 5 563 510 173 730 19 408 455 4 983 700
Forsvarsdepartementet 29 613 813 19 428 640 9 590 145 593 763 1 265
Olje- og energidepartementet 1 461 080 825 680 12 500 622 900 -
Ymse utgifter 7 122 418 7 122 418 - - -
Statsbankene 63 605 725 535 870 5 000 9 857 355 53 207 500
Petroleumsvirksomheten 16 180 000 30 000 15 100 000 1 050 000 -
Statens forretningsdrift 93 359 -582 869 676 228 - -
Folketrygden 215 694 611 4 772 500 142 200 210 779 911 -
Statens petroleumsfond 172 765 000 - - 172 765 000 -

Sum utgifter 831 314 536 83 944 758 34 110 339 633 788 456 79 470 983

Statsbud-
sjettet  folke-
trygden ikke 
medregnet

 
 Folke- 
trygden 

Statsbud-
sjettet med- 
regnet folke-

trygden 

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring 
    fra Statens petroleumsfond ) 567 159 653 149 882 900 717 042 553
2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.) 536 148 942 215 694 611 751 843 553
    Driftsutgifter 79 172 258 4 772 500 83 944 758
    Nybygg, anlegg mv. 33 968 139 142 200 34 110 339
    Overføringer til andre 250 243 545 210 779 911 461 023 456
    Overføringer til Statens petroleumsfond 172 765 000 - 172 765 000
3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring
    fra Statens petroleumsfond (1-2) 31 010 711 -65 811 711 -34 801 000
4. Overføring fra Statens petroleumsfond 34 801 000 - 34 801 000
5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) 65 811 711 -65 811 711 -
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folketrygden for budsjetterminen 2003 i 1000 kroner

 

Samlede 
inntekter

Drifts- 
inntekter

Inntekter i 
samband  

med nybygg, 
anlegg mv.

Skatter, 
avgifter og 
andre over-

føringer

Tilbake-
betalinger 

mv.

I n n t e k t e r

Skatt på formue og inntekt 131 299 200 - - 131 299 200 -
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 146 600 000 - - 146 600 000 -
Tollinntekter 1 500 000 - - 1 500 000 -
Merverdiavgift og avgift på investeringer mv. 132 900 000 - - 132 900 000 -
Avgifter på alkohol 8 463 000 - - 8 463 000 -
Avgifter på tobakk 7 474 000 - - 7 474 000 -
Avgifter på motorvogner 33 300 000 - - 33 300 000 -
Andre avgifter 18 783 461 - - 18 783 461 -
Sum skatter og avgifter 480 319 661 - - 480 319 661 -
Renter av statens forretningsdrift 23 413 - - 23 413 -
Avskrivninger, avsetninger til investeringsfor-
   mål og inntekter av statens forretningsdrift i 
   samband med nybygg, anlegg mv. 2 074 951 36 507 1 642 544 395 900 -
Sum inntekter av statens forretningsdrift 2 098 364 36 507 1 642 544 419 313 -
Renter fra statsbankene 14 348 000 - - 14 348 000 -
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer 5 825 140 - - 5 825 140 -
Utbytte ekskl. Statoil 5 534 252 - - 5 534 252 -
Renteinntekter og utbytte
    (ekskl. Statens forretningsdrift og Statoil) 25 707 392 - - 25 707 392 -
Inntekter under departementene 19 972 136 11 686 641 530 300 7 755 195 -
Overføring fra Norges Bank - - - - -
Tilbakeføring av midler fra
   Statens banksikringsfond - - - - -
Sum andre inntekter 19 972 136 11 686 641 530 300 7 755 195 -
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet 77 300 000 54 800 000 16 000 000 6 500 000 -
Skatt og avgift på utvinning av petroleum 106 600 000 - - 106 600 000 -
Aksjeutbytte fra Statoil 5 045 000 - - 5 045 000 -
Sum petroleumsinntekter 188 945 000 54 800 000 16 000 000 118 145 000 -
Tilbakebetalinger 53 792 483 - - - 53 792 483
Statens petroleumsfond 34 801 000 - - 34 801 000 -

Sum inntekter 805 636 036 66 523 148 18 172 844 667 147 561 53 792 483

Statsbud-
sjettet folke-
trygden ikke 
medregnet

 
 Folke- 
trygden 

Statsbud-
sjettet med- 
regnet folke-

trygden 

Lånetransaksjoner:
6. Utlån gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt 79 470 983 - 79 470 983
    Utlån til statsbankene 53 207 500 - 53 207 500
    Gjeldsavdrag 4 983 700 - 4 983 700
    Andre utlån, aksjetegning mv. 21 279 783 - 21 279 783
7. Tilbakebetalinger mv. 53 792 483 - 53 792 483
8. Utlån mv. (netto) (6-7) 25 678 500 - 25 678 500
9. Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning
    og lånemidler (8-5) -40 133 211 65 811 711 25 678 500
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Kap.  Post Kroner Kroner

U t g i f t e r

 

Det kongelige hus

 

1 H. M. Kongen og H. M. Dronningen
1 Apanasje 7 000 000

50 Det Kgl. Hoff 93 850 000 100 850 000

2 H. K. H. Kronprinsen og H. K. H. Kronprinsessen
1 Apanasje 4 700 000

50 H. K. H. Kronprinsens og H. K. H. Kronprinsessens stab mv. 4 965 000 9 665 000
Sum Det kongelige hus 110 515 000

 

Regjering

 

20 Statsministerens kontor (jf. kap. 3020)
1 Driftsutgifter 53 480 000 53 480 000

21 Statsrådet (jf. kap. 3021)
1 Driftsutgifter 102 700 000 102 700 000

24 Regjeringsadvokaten (jf. kap. 3024)
1 Driftsutgifter 36 130 000

21 Spesielle driftsutgifter 6 130 000 42 260 000
Sum Regjering 198 440 000

 

Stortinget og underliggende institusjoner

 

41 Stortinget (jf. kap. 3041)
1 Driftsutgifter, 

 

kan nyttes under post 70 

 

533 100 000
32 Kjøp av leiligheter, 

 

kan overføres 

 

6 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

 

kan overføres 

 

152 600 000
70 Tilskudd til partigruppene 84 600 000 776 300 000

42 Forsvarets ombudsmannsnemnd
1 Driftsutgifter 3 800 000 3 800 000

43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen (jf. kap. 3043)
1 Driftsutgifter 33 000 000 33 000 000

44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- 
og sikkerhetstjeneste

1 Driftsutgifter 3 600 000 3 600 000

51 Riksrevisjonen (jf. kap. 3051)
1 Driftsutgifter 294 600 000 294 600 000

Sum Stortinget og underliggende institusjoner 1 111 300 000

 

Høyesterett

 

61 Høyesterett (jf. kap. 3061)
1 Driftsutgifter 51 050 000 51 050 000

Sum Høyesterett 51 050 000



 

Statsbudsjettet for 2003

 

9
Statsbudsjettet medregnet folketrygden

 

Utenriksdepartementet

 

A d m i n i s t r a s j o n  av  u t e n r i k s t j e n e s t e n

100 Utenriksdepartementet (jf. kap. 3100)
1 Driftsutgifter 337 180 000

21 Spesielle driftsutgifter, 

 

kan overføres 

 

6 537 000
70 Erstatning av skader på utenlandske ambassader 700 000
71 Diverse tilskudd 36 215 000 380 632 000

101 Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101)
1 Driftsutgifter 797 195 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

 

kan overføres 

 

16 000 000
70 Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn 120 000
90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn 360 000 813 675 000

102 Særavtale i utenrikstjenesten
1 Driftsutgifter 145 490 000 145 490 000

103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1 Driftsutgifter 7 000 000 7 000 000

104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1 Driftsutgifter 8 350 000 8 350 000

Sum Administrasjon av utenrikstjenesten 1 355 147 000

U t e n r i k s f o r m å l

115 Presse-, kultur- og informasjonsformål
1 Driftsutgifter 19 875 000

70 Tilskudd til presse, kultur- og informasjonsformål, 

 

kan overføres 

 

36 785 000 56 660 000

116 Deltaking i internasjonale organisasjoner
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 680 593 000
71 Finansieringsordningen under EØS-avtalen, 

 

kan overføres 

 

255 000 000 935 593 000
Sum Utenriksformål 992 253 000

A d m i n i s t r a s j o n  av  u t v i k l i n g s h j e l p e n

140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1 Driftsutgifter 152 998 000 152 998 000

141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
1 Driftsutgifter 175 510 000 175 510 000

142 NORADs administrasjon av utenriksstasjonene
1 Driftsutgifter 211 110 000

42 Krise- og evakueringstiltak, 

 

kan overføres 

 

1 500 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

 

kan overføres 

 

2 000 000 214 610 000

143 Utenriksdepartementets administrasjon av utenriks-
stasjonene

1 Driftsutgifter 117 028 000 117 028 000
Sum Administrasjon av utviklingshjelpen 660 146 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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B i l a t e r a l  b i s t a n d

150 Bistand til Afrika
70 Malawi, 

 

kan overføres 

 

75 000 000
71 Mosambik, 

 

kan overføres 

 

230 000 000
72 Tanzania, 

 

kan overføres 

 

210 000 000
73 Uganda, 

 

kan overføres 

 

140 000 000
74 Zambia, 

 

kan overføres 

 

130 000 000
78 Regionbevilgning for Afrika, 

 

kan overføres 

 

975 000 000
79 Tiltak under utfasing, 

 

kan overføres 

 

43 000 000 1 803 000 000

151 Bistand til Asia
70 Bangladesh, 

 

kan overføres 

 

100 000 000
71 Nepal, 

 

kan overføres 

 

65 000 000
78 Regionbevilgning for Asia, 

 

kan overføres 

 

333 000 000
79 Tiltak under utfasing, 

 

kan overføres 

 

16 000 000 514 000 000

152 Bistand til Midtøsten
78 Regionbevilgning for Midtøsten, 

 

kan overføres 

 

150 500 000 150 500 000

153 Bistand til Mellom-Amerika
78 Regionbevilgning for Mellom-Amerika, 

 

kan overføres 

 

131 000 000
79 Tiltak under utfasing, 

 

kan overføres 

 

6 000 000 137 000 000
Sum Bilateral bistand 2 604 500 000

G l o b a l e  o r d n i n g e r

160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1 Driftsutgifter 18 500 000

50 Fredskorpset 120 000 000
70 Sivilt samfunn, 

 

kan overføres 

 

960 000 000
72 Demokratistøtte/partier, 

 

kan overføres 

 

5 000 000
73 Kultur, 

 

kan overføres 

 

80 000 000
75 Internasjonale ikke-statlige organisasjoner og nettverk, 

 

kan overføres 

 

123 800 000 1 307 300 000

161 Næringsutvikling (jf. kap. 3161)
70 Nærings- og handelstiltak, 

 

kan overføres 

 

64 000 000
72 Finansieringsordning for utviklingstiltak, 

 

kan overføres 

 

195 000 000
73 Institusjonsutvikling i utviklingsland, 

 

kan overføres 

 

18 000 000
75 NORFUND - tapsavsetting 143 750 000
90 NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i 

utviklingsland 341 250 000 762 000 000

162 Overgangsbistand (gap)
70 Overgangsbistand (gap), 

 

kan overføres 

 

400 000 000 400 000 000

163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70 Naturkatastrofer, 

 

kan overføres 

 

220 000 000
71 Humanitær bistand og menneskerettigheter, 

 

kan overføres 

 

1 143 000 000 1 363 000 000

164 Fred, forsoning og demokrati
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, 

 

kan overføres 

 

298 400 000
71 ODA-godkjente land på Balkan og andre ODA-godkjente 

OSSE-land, 

 

kan overføres 

 

922 000 000
72 Utvikling og nedrustning, 

 

kan overføres 

 

1 700 000 1 222 100 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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165 Forskning, kompetanseheving og evaluering
1 Driftsutgifter 102 500 000

70 Forskning og høyere utdanning, 

 

kan overføres 

 

255 000 000 357 500 000

166 Tilskudd til ymse tiltak
70 Ymse tilskudd, 

 

kan overføres 

 

45 154 000
71 Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., 

 

kan overføres 

 

62 000 000 107 154 000

167 Flyktningetiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp 
(ODA)

21 Spesielle driftsutgifter 644 500 000 644 500 000
Sum Globale ordninger 6 163 554 000

M u l t i l a t e r a l  b i s t a n d

170 FN-organisasjoner mv.
70 FNs utviklingsprogram (UNDP) 703 000 000
71 FNs befolkningsprogram (UNFPA) 230 000 000
72 FNs barnefond (UNICEF) 327 000 000
73 Verdens matvareprogram (WFP), 

 

kan overføres 

 

220 000 000
74 FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) 170 000 000
75 FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) 100 000 000
76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., 

 

kan overføres 

 

1 340 000 000
78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv. 105 500 000
79 Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, 

 

kan overføres 

 

45 000 000 3 240 500 000

171 Multilaterale finansinstitusjoner
70 Verdensbanken, 

 

kan overføres 

 

584 000 000
71 Regionale banker og fond, 

 

kan overføres 

 

499 000 000
72 Samfinansiering via finansinstitusjoner, 

 

kan overføres 

 

290 500 000 1 373 500 000

172 Gjeldslette
70 Gjeldslettetiltak, 

 

kan overføres 

 

350 000 000 350 000 000
Sum Multilateral bistand 4 964 000 000

Ø v r i g  b i s t a n d

197 Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale 
miljøtiltak

70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med 
Russland/SUS og handlingsplanen for søkerlandene til EU, 

 

kan overføres 

 

320 000 000
71 Fred og demokratitiltak (ikke-ODA-land), 

 

kan overføres 

 

5 000 000
76 Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, 

 

kan overføres 

 

35 500 000 360 500 000
Sum Øvrig bistand 360 500 000
Sum Utenriksdepartementet 17 100 100 000

 

Utdannings- og forskningsdepartementet

 

A d m i n i s t r a s j o n

200 Utdannings- og forskningsdepartementet (jf. kap. 3200)
1 Driftsutgifter 152 327 000

21 Spesielle driftsutgifter 2 146 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

 

kan overføres 

 

2 293 000 156 766 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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202 Læringssenteret (jf. kap. 3202)
1 Driftsutgifter 73 019 000

21 Spesielle driftsutgifter, 

 

kan nyttes under post 70 

 

7 326 000
70 Tilskudd til læremidler mv., 

 

kan overføres, 
kan nyttes under post 21 

 

35 132 000 115 477 000

203 Statens utdanningskontorer (jf. kap. 3203)
1 Driftsutgifter 108 612 000

21 Spesielle driftsutgifter 1 200 000 109 812 000

204 Foreldreutvalget for grunnskolen (jf. kap. 3204)
1 Driftsutgifter 5 600 000 5 600 000

206 Samisk utdanningsadministrasjon
50 Tilskudd til Sametinget 26 689 000 26 689 000

Sum Administrasjon 414 344 000

G r u n n s k o l e n  og  v i d e r e g å e n d e  o p p l æ r i n g

221 Grunnskolen (jf. kap. 3221)
1 Driftsutgifter 5 992 000

60 Tilskudd til virkemiddeltiltak i Nord-Norge, 

 

kan overføres 

 

10 870 000
61 Tilskudd til institusjoner 35 049 000
62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole 3 943 000
63 Tilskudd til skolefritidsordninger, 

 

kan overføres 

 

153 203 000
65 Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i 

grunnskolen 662 613 000
66 Tilskudd til leirskoleopplæring 90 300 000
67 Tilskudd til kommunale musikk- og kulturskoler, 

 

overslagsbevilgning 

 

91 059 000
69 Kompensasjon for investeringskostnader ved 

grunnskolereformen 512 825 000
70 Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene 7 300 000 1 573 154 000

222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat (jf. kap. 3222)
1 Driftsutgifter 43 381 000 43 381 000

223 Videregående opplæring
1 Driftsutgifter 7 098 000

60 Tilskudd til landslinjer 144 351 000
65 Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i 

videregående opplæring 26 178 000
70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle 

behov 6 961 000
71 Tilskudd til drift av opplæringsråd 8 353 000
72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram 40 647 000
73 Tilskudd til studieopphold i utlandet 7 319 000
74 Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College 21 497 000 262 404 000

224 Fellestiltak i grunnskolen og videregående opplæring
1 Driftsutgifter 115 123 000

61 Tilskudd til opplæring innenfor kriminalomsorgen 100 384 000
64 Tilskudd til opplæring i finsk 7 341 000
68 Det samiske utdanningsområdet, 

 

kan overføres 

 

35 712 000
70 Tilskudd 8 259 000 266 819 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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226 Kvalitetsutvikling i grunnskolen og videregående opplæring
21 Spesielle driftsutgifter, 

 

kan overføres 

 

381 818 000 381 818 000

232 Statlige skoler med opplæring på videregående nivå 
(jf. kap. 3232)

1 Driftsutgifter, 

 

kan nyttes under post 60 

 

103 824 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

 

kan overføres 

 

3 873 000 107 697 000
Sum Grunnskolen og videregående opplæring 2 635 273 000

A n d r e  t i l t a k  i  u t d a n n i n g e n

240 Private skoler mv.
70 Tilskudd, 

 

overslagsbevilgning 

 

1 777 646 000
75 Tilskudd til privatskoleorganisasjoner 487 000 1 778 133 000

243 Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 3243)
1 Driftsutgifter, 

 

kan nyttes under postene 21 og 60 

 

656 029 000
21 Spesielle driftsutgifter 39 901 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

 

kan overføres 

 

6 481 000
60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, 

 

kan overføres 

 

129 056 000
75 Til disposisjon for departementet 1 910 000 833 377 000

248 Særskilte IKT-tiltak i utdanningen
21 Spesielle driftsutgifter, 

 

kan overføres, kan nyttes under post 70 

 

161 218 000
70 Tilskudd til IKT-tiltak, 

 

kan nyttes under post 21 

 

3 008 000 164 226 000

249 Andre tiltak i utdanningen
1 Driftsutgifter 2 604 000

21 Spesielle driftsutgifter 16 627 000
61 Tilskudd til Nordland kunst- og filmskole 2 141 000
62 Moskvaskolen 1 037 000
72 Tilskudd til den franske og den tyske skolen i Oslo 5 195 000
73 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole 17 042 000
75 Toppidrettsgymnas 12 000 000 56 646 000

Sum Andre tiltak i utdanningen 2 832 382 000

Vo k s e n o p p l æ r i n g ,  f o l k e h ø g s k o l e r  og  f a g s k o l e u t d a n n i n g

251 Fagskoleutdanning
70 Teknisk fagskole 110 648 000 110 648 000

253 Folkehøgskoler
21 Spesielle driftsutgifter 2 483 000
60 Tilskudd til fylkeskommunale folkehøgskoler, 

 

kan nyttes under post 70 

 

50 737 000
70 Tilskudd til andre folkehøgskoler, 

 

kan nyttes under post 60 

 

455 880 000 509 100 000

254 Tilskudd til voksenopplæring (jf. kap. 3254)
60 Tilskudd til norskopplæring for innvandrere 615 916 000
70 Tilskudd til studieforbund 181 494 000
71 Tilskudd til fjernundervisning 20 000 000
72 Tilskudd til kvinneuniversitetene, Norsk fredssenter og 

Studiesenteret Finnsnes 7 613 000
73 Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner 8 700 000 833 723 000

256 VOX - Voksenopplæringsinstituttet (jf. kap. 3256)
1 Driftsutgifter 46 868 000

21 Spesielle driftsutgifter 13 492 000 60 360 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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258 Forskning, utviklingsarbeid og fellestiltak i 
voksenopplæringen

21 Spesielle driftsutgifter 60 585 000 60 585 000

259 Kompetanseutviklingsprogrammet
21 Spesielle driftsutgifter, 

 

kan overføres 

 

60 718 000 60 718 000
Sum Voksenopplæring, folkehøgskoler og fagskoleutdanning 1 635 134 000

H ø g r e  u t d a n n i n g

260 Universitetet i Oslo
50 Statstilskudd 2 778 775 000 2 778 775 000

261 Universitetet i Bergen
50 Statstilskudd 1 623 346 000 1 623 346 000

262 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
50 Statstilskudd 2 232 589 000 2 232 589 000

263 Universitetet i Tromsø
50 Statstilskudd 984 309 000 984 309 000

264 Norges handelshøgskole
50 Statstilskudd 211 905 000 211 905 000

265 Arkitekthøgskolen i Oslo
50 Statstilskudd 75 726 000 75 726 000

268 Norges idrettshøgskole
50 Statstilskudd 99 912 000 99 912 000

269 Norges musikkhøgskole (jf. kap. 3269)
1 Driftsutgifter 110 058 000

21 Spesielle driftsutgifter 1 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

 

kan overføres 

 

2 359 000 113 617 000

270 Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter
71 Tilrettelegging av studier i utlandet 4 537 000
73 Tilskudd til studentbarnehager 76 360 000
74 Tilskudd til velferdsarbeid 53 915 000
75 Tilskudd til bygging av studentboliger, 

 

kan overføres 

 

199 959 000 334 771 000

273 Statlige kunsthøgskoler (jf. kap. 3273)
1 Driftsutgifter 185 544 000

21 Spesielle driftsutgifter 1 407 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

 

kan overføres 

 

36 065 000 223 016 000

274 Statlige høgskoler (jf. kap. 3274)
1 Driftsutgifter 101 834 000

21 Spesielle driftsutgifter 3 321 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

 

kan overføres 

 

798 000
50 Statstilskudd 6 467 690 000
70 Tilskudd 1 410 000 6 575 053 000

278 Norges landbrukshøgskole
50 Statstilskudd 414 007 000 414 007 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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279 Norges veterinærhøgskole (jf. kap. 3279)
1 Driftsutgifter 190 761 000

21 Spesielle driftsutgifter 59 099 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

 

kan overføres 

 

14 408 000 264 268 000

281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 3281)
1 Driftsutgifter 435 965 000

21 Spesielle driftsutgifter 1 299 000
30 Fellesmidler, 

 

kan overføres 

 

25 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

 

kan overføres 

 

20 237 000
70 Tilskudd til utgivelse av lærebøker 7 209 000
71 Tilskudd til Stiftelsen for helsetjenesteforskning 5 026 000
72 Stipendmidler for etterutdanning av kunstnere 2 027 000
73 Tilskudd til internasjonale programmer 61 908 000
76 Tilskudd til NORDUnet, 

 

kan overføres 

 

22 930 000
77 Tilskudd til Falstadsenteret 3 140 000
78 Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet 6 520 000
79 Ny universitetsklinikk i Trondheim, 

 

kan overføres 

 

236 589 000
90 Kapitalinnskudd i forskningsstiftelser mv. 5 208 000 833 258 000

282 Privat høgskoleutdanning
70 Tilskudd 511 485 000 511 485 000

Sum Høgre utdanning 17 276 037 000

Fo r s k n i n g

283 Meteorologisk institutt (jf. kap. 3283)
1 Driftsutgifter 251 575 000

21 Spesielle driftsutgifter 68 263 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

 

kan overføres 

 

9 751 000
72 Internasjonale samarbeidsprosjekter, 

 

kan overføres 

 

42 129 000 371 718 000

285 Norges forskningsråd
52 Forskningsformål 952 750 000
55 Administrasjon 196 736 000 1 149 486 000

286 Fondet for forskning og nyskaping (jf. kap. 3286)
50 Overføring til Norges forskningsråd 528 821 000
90 Fondskapital 3 000 000 000 3 528 821 000

287 Forskningsinstitutter og andre tiltak (jf. kap. 3287)
21 Spesielle driftsutgifter 3 503 000
50 NOVA 21 686 000
52 Norsk Utenrikspolitisk Institutt 15 513 000
54 Forskningsstiftelser 43 516 000
71 Tilskudd til andre private institusjoner 18 423 000
72 Til disposisjon for departementet 2 312 000
73 Niels Henrik Abels matematikkpris 12 400 000 117 353 000

288 Internasjonale samarbeidstiltak (jf. kap. 3288)
21 Spesielle driftsutgifter 4 042 000
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner 129 198 000
75 UNESCO 18 179 000 151 419 000

Sum Forskning 5 318 797 000
Sum Utdannings- og forskningsdepartementet 30 111 967 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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Kultur- og kirkedepartementet

 

A d m i n i s t r a s j o n  m . m .

300 Kultur- og kirkedepartementet
1 Driftsutgifter 90 004 000 90 004 000

305 Lotteritilsynet (jf. kap. 3305)
1 Driftsutgifter 55 765 000 55 765 000

310 Tilskudd til trossamfunn m.m. og private kirkebygg
70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, 

 

overslagsbevilgning 

 

98 222 000
75 Tilskudd til private kirkebygg 5 000 000
76 Tilskudd til råd for tro og livssyn 2 895 000 106 117 000

Sum Administrasjon m.m. 251 886 000

Ku l t u r f o r m å l

320 Allmenne kulturformål
1 Driftsutgifter 36 367 000

50 Norsk kulturfond 232 282 000
51 Fond for lyd og bilde 25 000 000
52 Norges forskningsråd 2 048 000
53 Samiske kulturformål 30 244 000
60 Lokale og regionale kulturbygg, 

 

kan overføres 

 

8 000 000
73 Nasjonale kulturbygg, 

 

kan overføres 

 

63 924 000
74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, 

 

kan overføres 

 

104 818 000
75 Kulturprogram, 

 

kan overføres 

 

5 579 000
76 Hundreårsmarkeringen 1905-2005, 

 

kan overføres 

 

23 500 000
77 Tilskudd til Bislett stadion 15 000 000
78 Ymse faste tiltak 20 962 000
79 Til disposisjon 5 700 000
80 Tilskuddsordning for frivillig virksomhet 18 075 000
81 Kulturell skolesekk, 

 

kan overføres 12 780 000 604 279 000

321 Kunstnerformål
1 Driftsutgifter 11 980 000

72 Stipend basert på gjennomført utdanning, 
overslagsbevilgning 11 117 000

73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres 87 986 000
74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning 82 537 000
75 Vederlagsordninger 92 671 000 286 291 000

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 3322)
1 Driftsutgifter 28 171 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 533 000
50 Utsmykking av offentlige bygg 7 273 000
72 Knutepunktinstitusjoner 30 651 000
73 Nasjonalmuseet for kunst, kan nyttes under post 1 113 049 000
75 Offentlig rom, arkitektur og design 18 021 000
77 Henie-Onstad Kunstsenter 5 088 000
78 Ymse faste tiltak 37 920 000 241 706 000

323 Musikkformål (jf. kap. 3323)
1 Driftsutgifter 104 568 000

70 Nasjonale institusjoner 145 925 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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71 Region-/landsdelsinstitusjoner 111 573 000
72 Knutepunktinstitusjoner 23 091 000
74 Landsdelsmusikere i Nord-Norge 13 116 000
78 Ymse faste tiltak 21 836 000 420 109 000

324 Teater- og operaformål (jf. kap. 3324)
1 Driftsutgifter 82 696 000

70 Nasjonale institusjoner 494 417 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner 182 260 000
73 Region- og distriktsopera 15 948 000
78 Ymse faste tiltak 29 570 000
90 Kjøp av aksjer 50 000 804 941 000

325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Driftsutgifter 50 288 000

73 Prosjekt- og utviklingstiltak 15 762 000 66 050 000

326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 3326)
1 Driftsutgifter 224 918 000

21 Spesielle driftsutgifter 8 354 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 17 522 000
73 Noregs Mållag 1 457 000
74 Det Norske Samlaget 6 596 000
75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. 7 684 000
78 Ymse faste tiltak 60 410 000 326 941 000

328 Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 3328)
1 Driftsutgifter 31 332 000

21 Arkeologiske og andre oppdrag 14 090 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 2 852 000
60 Tilskuddsordning for museer 146 946 000
70 Nasjonale institusjoner 158 598 000
72 Knutepunktinstitusjoner 12 402 000
73 Museumsreformen 42 580 000
75 Seilskutene 10 000 000
78 Ymse faste tiltak 35 318 000 454 118 000

329 Arkivformål (jf. kap. 3329)
1 Driftsutgifter 159 078 000

21 Spesielle driftsutgifter 5 715 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 3 898 000
78 Ymse faste tiltak 4 105 000 172 796 000

Sum Kulturformål 3 377 231 000

F i l m -  og  m e d i e f o r m å l

334 Film- og medieformål (jf. kap. 3334)
1 Driftsutgifter 115 573 000

21 Spesielle driftsutgifter 3 232 000
50 Norsk filmfond, kan nyttes under post 71 220 121 000
71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50 21 355 000
72 Knutepunktinstitusjoner 5 783 000
75 Medieprogram, kan overføres 10 000 000
78 Ymse faste tiltak 20 443 000
79 Til disposisjon 1 315 000 397 822 000

Kap.  Post Kroner Kroner



18 Statsbudsjettet for 2003
Statsbudsjettet medregnet folketrygden

335 Pressestøtte
52 Norges forskningsråd 1 600 000
71 Produksjonstilskudd 238 846 000
73 Anvendt medieforskning og etterutdanning 15 269 000
75 Tilskudd til samiske aviser 11 236 000
76 Tilskudd til ymse publikasjoner 30 050 000
77 Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark 1 560 000 298 561 000

336 Informasjonsberedskap - kringkasting
70 Informasjonsberedskap 2 799 000 2 799 000

Sum Film- og medieformål 699 182 000

D e n  n o r s k e  k i r k e

340 Kirkelig administrasjon
1 Driftsutgifter 112 487 000

21 Spesielle driftsutgifter 3 365 000
71 Tilskudd til kirkelige formål 140 075 000
72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene 100 000 000
73 Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke 3 000 000
74 Tilskudd til Oslo domkirke 1 000 000
79 Til disposisjon, kan overføres 5 750 000 365 677 000

341 Presteskapet
1 Driftsutgifter 622 592 000

21 Spesielle driftsutgifter 2 523 000 625 115 000

342 Nidaros domkirke m.m.
1 Driftsutgifter 34 250 000 34 250 000

Sum Den norske kirke 1 025 042 000
Sum Kultur- og kirkedepartementet 5 353 341 000

Justis- og politidepartementet

A d m i n i s t r a s j o n

400 Justisdepartementet (jf. kap. 3400)
1 Driftsutgifter 194 162 000

71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 8 806 000 202 968 000
Sum Administrasjon 202 968 000

R e t t s v e s e n

410 Tingrettene og lagmannsrettene (jf. kap. 3410)
1 Driftsutgifter 1 157 441 000

21 Spesielle driftsutgifter 105 687 000 1 263 128 000

411 Domstoladministrasjonen (jf. kap. 3411)
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 46 000 000 46 000 000

414 Domsutgifter
1 Driftsutgifter 71 242 000 71 242 000

Sum Rettsvesen 1 380 370 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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K r i m i n a l o m s o rg

430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 3430)
1 Driftsutgifter 1 580 654 000

21 Spesielle driftsutgifter 46 718 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 60 998 000
70 Tilskudd 8 889 000 1 697 259 000

432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) (jf. kap. 3432)
1 Driftsutgifter 130 478 000 130 478 000

Sum Kriminalomsorg 1 827 737 000

Po l i t i  og  p å t a l e my n d i g h e t

440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440)
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1 5 640 319 000

21 Spesielle driftsutgifter 58 736 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, 

kan overføres 13 163 000
70 Tilskudd 6 246 000 5 718 464 000

441 Oslo politidistrikt (jf. kap. 3441)
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1 1 163 572 000 1 163 572 000

442 Politihøgskolen (jf. kap. 3442)
1 Driftsutgifter 169 932 000 169 932 000

443 Oppfølging av innsynsloven
1 Driftsutgifter 5 467 000

70 Erstatninger, overslagsbevilgning 2 000 000 7 467 000

445 Den høyere påtalemyndighet (jf. kap. 3445)
1 Driftsutgifter 82 225 000 82 225 000

446 Den militære påtalemyndighet (jf. kap. 3446)
1 Driftsutgifter 4 548 000 4 548 000

448 Grensekommissæren (jf. kap. 3448)
1 Driftsutgifter 4 492 000 4 492 000

Sum Politi og påtalemyndighet 7 150 700 000

R e d n i n g s t j e n e s t e n ,  s a m f u n n s s i k k e r h e t  og  b e r e d s k a p

450 Sivile vernepliktige (jf. kap. 3450)
1 Driftsutgifter 225 751 000 225 751 000

451 Samfunnssikkerhet og beredskap (jf. kap. 3451)
1 Driftsutgifter 333 430 000

70 Overføringer til private 340 000 333 770 000

455 Redningstjenesten (jf. kap. 3455)
1 Driftsutgifter 45 395 000

21 Spesielle driftsutgifter 5 444 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 7 064 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten 5 316 000
72 Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester 58 184 000 121 403 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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456 TETRA - felles radiosamband for nødetatene (jf. kap. 3456)
1 Driftsutgifter 33 575 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 5 080 000 38 655 000
Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap 719 579 000

A n d r e  v i r k s o m h e t e r

460 De særskilte etterforskningsorganene
1 Driftsutgifter 6 739 000 6 739 000

466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1 Driftsutgifter 535 500 000 535 500 000

467 Norsk Lovtidend
1 Driftsutgifter 2 390 000 2 390 000

468 Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av 
straffesaker (jf. kap. 3468)

1 Driftsutgifter 2 300 000 2 300 000
Sum Andre virksomheter 546 929 000

Fr i  r e t t s h j e l p ,  e r s t a t n i n g e r ,  k o n fl i k t r å d  m . m .

470 Fri rettshjelp (jf. kap. 3470)
1 Driftsutgifter 6 219 000

70 Fri sakførsel 342 212 000
71 Fritt rettsråd 226 834 000
72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak 18 331 000 593 596 000

471 Statens erstatningsansvar
1 Driftsutgifter 729 000

70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning 60 000 000
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning 62 340 000 123 069 000

474 Konfliktråd
1 Driftsutgifter 3 480 000

60 Overføringer til kommunene, kan overføres 30 667 000 34 147 000

475 Bobehandling
1 Driftsutgifter 44 437 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 5 664 000 50 101 000
Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m. 800 913 000

S va l b a r d b u d s j e t t e t

480 Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd 112 227 000 112 227 000

Sum Svalbardbudsjettet 112 227 000
Sum Justis- og politidepartementet 12 741 423 000

Kommunal- og regionaldepartementet

A d m i n i s t r a s j o n  m . m .

500 Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 3500)
1 Driftsutgifter 163 166 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres 9 549 000
22 KOSTRA-rapporteringssystem for kommunene og 

fylkeskommunene, kan overføres 1 142 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 5 481 000
50 Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd 18 019 000 197 357 000

502 Valgutgifter
1 Driftsutgifter 29 000 000 29 000 000

503 Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m. (jf. kap. 3503)
1 Driftsutgifter 10 500 000

21 Spesielle driftsutgifter 1 500 000 12 000 000
Sum Administrasjon m.m. 238 357 000

I n nva n d r i n g

520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520)
1 Driftsutgifter 372 980 000

21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak 1 051 220 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 66 070 000 1 490 270 000

521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 
(jf. kap. 3521)

60 Integreringstilskudd, kan overføres 2 865 811 000
62 Kommunale innvandrertiltak 41 850 000
70 Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging 2 440 000
71 Kunnskapsutvikling, kan overføres 44 333 000
72 Tilbakevending for flyktninger, kan overføres 11 300 000
73 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig 

virksomhet 22 420 000
74 Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m. 1 560 000
75 Transport av flyktninger/reiseutgifter til og fra utlandet 31 200 000 3 020 914 000

522 Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 3522)
1 Driftsutgifter 6 300 000 6 300 000

523 Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene 
(jf. kap. 3523)

1 Driftsutgifter 3 800 000 3 800 000

524 Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524)
1 Driftsutgifter 91 500 000

21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling 13 370 000 104 870 000
Sum Innvandring 4 626 154 000

N a s j o n a l e  m i n o r i t e t e r

526 Nasjonale minoriteter
70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 2 805 000 2 805 000

Sum Nasjonale minoriteter 2 805 000

S a m i s k e  f o r m å l

540 Sametinget (jf. kap. 3540)
50 Sametinget 129 800 000
54 Avkastning av Samefolkets fond 4 650 000 134 450 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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541 Tilskudd til samiske formål
70 Tilskudd til samiske formål 1 300 000
72 Samisk språk, informasjon, o.a. 2 500 000 3 800 000

542 Kompetansesenter for urfolks rettigheter
1 Driftsutgifter 1 900 000 1 900 000

Sum Samiske formål 140 150 000

R e g i o n a l -  og  d i s t r i k t s p o l i t i k k

551 Regional utvikling og nyskaping
60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling 1 116 500 000 1 116 500 000

552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
21 Kunnskapsutvikling, informasjon, mv. 10 000 000
72 Nasjonale tiltak for regional utvikling 287 000 000 297 000 000

Sum Regional- og distriktspolitikk 1 413 500 000

O v e r f ø r i n g e r  g j e n n o m  i n n t e k t s s y s t e m e t  t i l  k o m m u n e r  og  f y l k e s k o m m u n e r

571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571)
21 Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet 5 195 000
60 Innbyggertilskudd 33 173 823 000
62 Nord-Norge-tilskudd 1 077 719 000
63 Regionaltilskudd 582 838 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64 3 069 700 000
65 Hovedstadstilskudd 152 609 000
67 Storbytilskudd 70 000 000
68 Forsøk med rammefinansiering av øremerkede tilskudd 945 816 000 39 077 700 000

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572)
60 Innbyggertilskudd 12 567 542 000
62 Nord-Norge-tilskudd 406 524 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64 1 181 300 000
65 Hovedstadstilskudd 69 634 000 14 225 000 000

Sum Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner 
og fylkeskommuner 53 302 700 000

B o l i g  og  b o m i l j ø

580 Bostøtte
70 Bostøtte, overslagsbevilgning 1 932 800 000 1 932 800 000

581 Bolig- og bomiljøtiltak
60 Handlingsprogram for Oslo indre øst 50 000 000
71 Tilskudd til boligkvalitet, kan overføres 74 000 000
73 Tilskudd til opplysning, informasjon m.m. 2 200 000
75 Boligtilskudd til etablering, utbedring og utleieboliger, 

kan overføres 665 000 000
78 Tilskudd til utvikling av bomiljø, boligforvaltning og 

boligpolitikk, kan overføres 36 100 000
79 Tilskudd til radonforebyggende tiltak i boliger, kan overføres 10 400 000 837 700 000

582 Skoleanlegg
60 Rentekompensasjon 192 000 000 192 000 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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585 Husleietvistutvalget i Oslo (jf. kap. 3585)
1 Driftsutgifter 4 650 000 4 650 000

586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
60 Oppstartingstilskudd, kan overføres 1 943 900 000
63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag 1 266 400 000 3 210 300 000

Sum Bolig og bomiljø 6 177 450 000

B y g n i n g s s a k e r

587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587)
1 Driftsutgifter 34 700 000 34 700 000

Sum Bygningssaker 34 700 000
Sum Kommunal- og regionaldepartementet 65 935 816 000

Sosialdepartementet

A d m i n i s t r a s j o n

600 Sosialdepartementet (jf. kap. 3600)
1 Driftsutgifter 69 900 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 2 700 000 72 600 000
Sum Administrasjon 72 600 000

E l d r e ,  f u n k s j o n s h e m m e d e  og  r u s m i d d e l m i s b r u k e r e  m v.

620 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21 Spesielle driftsutgifter 57 000 000
50 Norges forskningsråd 49 100 000
60 Prøveløslatelse, kan overføres 89 700 000 195 800 000

621 Tilskudd til kommunale tjenester, organisasjoner mv.
21 Spesielle driftsutgifter 95 100 000
60 Tilskudd til omsorgstjenester, kan overføres 41 400 000
61 Tilskudd til vertskommunene mv. 922 400 000
63 Tilskudd til rusmiddeltiltak, kan overføres 171 200 000
66 Tilskudd til assistenter for funksjonshemmede 47 300 000
70 Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid mv., kan overføres 113 000 000
71 Tilskudd til frivillig arbeid 68 000 000
72 Tilskudd til Landsbystiftelsen 55 000 000
73 Tilskudd til døvblinde og døve 49 400 000
74 Tilskudd til pensjonistenes og funksjonshemmedes 

organisasjoner mv. 117 900 000
75 Kompetansesentra m.m. 48 400 000
76 Tilskudd til opphold i institusjon for eldre med særskilte 

behov 6 000 000 1 735 100 000

622 Statens institutt for rusmiddelforskning
1 Driftsutgifter 27 400 000 27 400 000

Sum Eldre, funksjonshemmede og rusmiddelmisbrukere mv. 1 958 300 000

Ko n t a n t y t e l s e r

660 Krigspensjon
70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning 269 000 000
71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning 662 000 000 931 000 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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664 Pensjonstrygden for sjømenn
70 Tilskudd 388 600 000 388 600 000

666 Avtalefestet pensjon (AFP)
70 Tilskudd 686 000 000 686 000 000

Sum Kontantytelser 2 005 600 000
Sum Sosialdepartementet 4 036 500 000

Helsedepartementet

A d m i n i s t r a s j o n

700 Helsedepartementet (jf. kap. 3700)
1 Driftsutgifter 96 500 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 4 000 000 100 500 000
Sum Administrasjon 100 500 000

S o s i a l -  og  h e l s e f o r va l t n i n g  m . m .

701 Forsknings- og forsøksvirksomhet
21 Spesielle driftsutgifter 82 500 000
50 Norges forskningsråd 108 400 000 190 900 000

702 Nemnd for bioteknologi
1 Driftsutgifter 6 550 000 6 550 000

703 Helsetjenesten for innsatte i fengsel
60 Tilskudd til kommuner 74 350 000 74 350 000

704 Norsk Pasientskadeerstatning (jf. kap. 3704)
1 Driftsutgifter 60 000 000

50 Tilskudd til NPE som statlig fond 292 070 000 352 070 000

705 Personelltiltak
1 Driftsutgifter, Statens helsepersonellnemnd 5 000 000

21 Tilskudd til personell i allmennlegetjenesten og 
tannhelsetjenesten 53 200 000

60 Tilskudd til rekrutteringsplanen 60 650 000
61 Tilskudd til turnustjeneste 107 120 000
71 Tilskudd Nordiska Hälsovårdshögskolan mv. 12 390 000 238 360 000

706 Sosial- og helsedirektoratet (jf. kap. 3706)
1 Driftsutgifter 366 350 000 366 350 000

707 Nasjonalt folkehelseinstitutt  (jf. kap. 3707)
1 Driftsutgifter 335 480 000

21 Formidlingsvirksomhet 124 260 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 14 530 000 474 270 000

708 Statens helsetilsyn (jf. kap. 3708)
1 Driftsutgifter 60 340 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 510 000 60 850 000

709 Pasientskadenemnda (jf. kap. 3709)
1 Driftsutgifter 10 000 000 10 000 000

Sum Sosial- og helseforvaltning m.m. 1 773 700 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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Ko m m u n e h e l s e t j e n e s t e n ,  f o r e by g g i n g  og  r e h a b i l i t e r i n g

715 Statens strålevern (jf. kap. 3715)
1 Driftsutgifter 52 530 000

21 Oppdragsutgifter 32 210 000 84 740 000

716 Kreftregisteret
70 Tilskudd 37 620 000 37 620 000

718 Rehabilitering
21 Spesielle driftsutgifter 20 060 000
61 Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukere 203 780 000 223 840 000

719 Helsefremmende og forebyggende arbeid
1 Driftsutgifter 320 000

21 Tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak i 
helse- og sosialsektoren, kan overføres 37 890 000

70 Forebygging av HIV og seksuelt overførbare sykdommer - 
smittevern, kan overføres 26 140 000

71 Tilskudd til opplysningstiltak, forebyggelse av uønskede 
svangerskap mv., kan overføres 19 950 000

72 Stiftelsen AAN-Alternativ til abort i Norge 13 570 000 97 870 000
Sum Kommunehelsetjenesten, forebygging og rehabilitering 444 070 000

S p e s i a l i s t h e l s e t j e n e s t e r

732 Regionale helseforetak
21 IT og elektronisk samhandling m.m. 105 130 000
70 Tilskudd til helseforetakene, kan overføres, kan nyttes under 

postene 71, 72, 73, 74 og 75 312 690 000
71 Tilskudd til Helse Øst RHF, kan overføres 10 668 000 000
72 Tilskudd til Helse Sør RHF, kan overføres 6 439 000 000
73 Tilskudd til Helse Vest RHF, kan overføres 5 078 900 000
74 Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF, kan overføres 3 730 800 000
75 Tilskudd til Helse Nord RHF, kan overføres 3 460 300 000
76 Innsatsstyrt finansiering av sykehus, overslagsbevilgning 16 852 800 000
77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv., 

overslagsbevilgning 3 829 700 000
78 Tilskudd til regionsykehus 2 118 600 000
90 Lån til investeringsformål i helseforetak 2 000 000 000 54 595 920 000

739 Andre utgifter
21 Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan nyttes under post 75 117 386 000
70 Behandlingsreiser til utlandet 73 950 000
71 Tilskudd til Norsk Pasientforening m.fl. 4 880 000
75 Kreftbehandling m.m., kan overføres, kan nyttes under post 21 340 900 000
77 Luftambulanse 52 920 000 590 036 000

Sum Spesialisthelsetjenester 55 185 956 000

P s y k i s k  h e l s e

742 Forpleining, kontroll og tilsyn med psykiatriske pasienter
1 Driftsutgifter 23 350 000

70 Tilskudd 4 050 000 27 400 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse
21 Spesielle driftsutgifter 26 290 000
62 Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner, kan overføres 1 306 800 000
70 Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid, kan overføres 264 840 000
72 Tilskudd til Modum bads nervesanatorium 78 700 000
73 Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger, kan overføres 22 550 000
75 Tilskudd til styrking av psykisk helsevern, kan overføres 1 165 350 000 2 864 530 000

744 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede
70 Fagenhet for tvungen omsorg 31 170 000 31 170 000

Sum Psykisk helse 2 923 100 000

L e g e m i d l e r

750 Statens legemiddelverk (jf. kap. 3750 og 5578)
1 Driftsutgifter 110 920 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 3 480 000 114 400 000

751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak (jf. kap. 3751 
og 5577)

70 Tilskudd 57 790 000 57 790 000
Sum Legemidler 172 190 000

H e l s e -  og  s o s i a l b e r e d s k a p

797 Helse- og sosialberedskap
1 Driftsutgifter 12 800 000 12 800 000

Sum Helse- og sosialberedskap 12 800 000
Sum Helsedepartementet 60 612 316 000

Barne- og familiedepartementet

A d m i n i s t r a s j o n

800 Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800)
1 Driftsutgifter 80 922 000

21 Spesielle driftsutgifter 3 091 000 84 013 000
Sum Administrasjon 84 013 000

Ti l t a k  f o r  f a m i l i e  og  l i k e s t i l l i n g

830 Foreldreveiledning og samlivstiltak
21 Spesielle driftsutgifter 4 055 000
70 Tilskudd 3 740 000 7 795 000

840 Tilskudd til krisetiltak
21 Spesielle driftsutgifter 1 700 000
60 Tilskudd til kommuner til krisetiltak, overslagsbevilgning 61 444 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. 1 500 000 64 644 000

841 Familievern og konfliktløsning
21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, 

overslagsbevilgning 10 090 000
22 Kompetanseutvikling og opplæring, meklingskorpset mv. 3 530 000
70 Utviklings- og opplysningsarbeid mv. 8 691 000 22 311 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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844 Kontantstøtte
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 846 post 50 3 000 000
70 Tilskudd, kan nyttes under kap. 856 post 60, 

overslagsbevilgning 2 787 195 000 2 790 195 000

845 Barnetrygd
70 Tilskudd 14 690 100 000 14 690 100 000

846 Familie- og likestillingspolitisk forskning,
 opplysningsarbeid mv.

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 7 192 000
22 Refusjon av utgifter til DNA-analyser 4 570 000
50 Forskning, kan nyttes under post 21, kap. 844 post 21 og 

kap. 856 post 21 9 458 000
70 Tilskudd 4 190 000
71 Særlige familiepolitiske tiltak 825 000
72 Tiltak for lesbiske og homofile 2 500 000 28 735 000

847 Likestillingssenteret
50 Basisbevilgning 5 805 000 5 805 000

848 Likestillingsombudet (jf. kap. 3848)
1 Driftsutgifter 6 334 000 6 334 000

Sum Tiltak for familie og likestilling 17 615 919 000

Ti l t a k  f o r  b a r n  og  u n g d o m

850 Barneombudet (jf. kap. 3850)
1 Driftsutgifter 7 834 000 7 834 000

852 Adopsjonsstøtte
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, 

overslagsbevilgning 15 928 000 15 928 000

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 3854)
1 Driftsutgifter - Fylkesnemndene for sosiale saker 75 958 000

21 Spesielle driftsutgifter 25 563 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71 10 518 000
64 Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, 

overslagsbevilgning 211 038 000
70 Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim 2 025 000
71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 50 20 416 000 345 518 000

856 Barnehager
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under 

kap. 846 post 50 15 384 000
50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud 8 413 000
60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning,  kan nyttes 

under kap. 844 post 70, kan overføres 7 578 314 000
61 Stimuleringstilskudd, overslagsbevilgning 193 000 000
64 Prøveprosjekt Oslo indre Øst 7 000 000 7 802 111 000

857 Barne- og ungdomstiltak
21 Spesielle driftsutgifter 2 000 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71 5 124 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 70 274 000
71 Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 50 3 866 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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72 Styrking av oppvekstmiljøet mv., kan overføres 5 165 000
73 Ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres 19 734 000
75 Frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt (Frifond) 33 500 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., 

kan overføres 20 661 000 160 324 000

858 Barne-, ungdoms- og familieforvaltning (jf. kap. 3858)
1 Driftsutgifter 16 023 000 16 023 000

859 UNG i Europa (jf. kap. 3859)
1 Driftsutgifter, kan overføres 4 967 000 4 967 000

Sum Tiltak for barn og ungdom 8 352 705 000

Fo r b r u k e r p o l i t i k k

860 Forbrukerrådet (jf. kap. 3860)
50 Basisbevilgning 72 412 000 72 412 000

862 Positiv miljømerking
70 Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking 3 758 000 3 758 000

865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og 

opplysningsarbeid 10 391 000 10 391 000

866 Statens institutt for forbruksforskning
50 Basisbevilgning 21 202 000 21 202 000

867 Forbrukertvistutvalget (jf. kap. 3867)
1 Driftsutgifter 4 421 000 4 421 000

868 Forbrukerombudet (jf. kap. 3868)
1 Driftsutgifter 13 524 000 13 524 000

Sum Forbrukerpolitikk 125 708 000
Sum Barne- og familiedepartementet 26 178 345 000

Nærings- og handelsdepartementet

A d m i n i s t r a s j o n

900 Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 3900)
1 Driftsutgifter 149 025 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 25 500 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 16 900 000
71 Tilskudd til Skipsfartens beredskapssekretariat 3 100 000 194 525 000

Sum Administrasjon 194 525 000

I n f o r m a s j o n s t e k n o l og i ,  i n f r a s t r u k t u r  og  r a m m e b e t i n g e l s e r

901 Styret for det industrielle rettsvern (jf. kap. 3901)
1 Driftsutgifter 177 400 000 177 400 000

902 Justervesenet (jf. kap. 3902)
1 Driftsutgifter 86 250 000

21 Spesielle driftsutgifter 100 000 86 350 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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904 Brønnøysundregistrene (jf. kap. 3904)
1 Driftsutgifter 181 400 000 181 400 000

905 Norges geologiske undersøkelse (jf. kap. 3905)
1 Driftsutgifter 101 600 000

21 Spesielle driftsutgifter 33 000 000 134 600 000

906 Bergvesenet (jf. kap. 3906)
1 Driftsutgifter 10 340 000

30 Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres 4 400 000 14 740 000

907 Sjøfartsdirektoratet (jf. kap. 3907)
1 Driftsutgifter 212 900 000

21 Spesielle driftsutgifter 8 300 000 221 200 000

908 Skipsregistrene (jf. kap. 3908)
1 Driftsutgifter 8 050 000 8 050 000

909 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 270 000 000
71 Tilskudd til fergerederier i utenriksfart i NOR, 

overslagsbevilgning 300 000 000 570 000 000

912 Bedriftsrettet informasjonsformidling
70 Tilskudd 13 200 000 13 200 000

913 Standardisering
70 Tilskudd 26 500 000 26 500 000

914 Spesielle IT-tiltak
21 Senter for informasjonssikring, kan overføres 6 700 000
22 Samordning av IT-politikken, kan overføres 9 100 000
50 Tilskudd til høyhastighetskommunikasjon, kan overføres 51 500 000 67 300 000

Sum Informasjonsteknologi, infrastruktur og 
rammebetingelser 1 500 740 000

Fo r s k n i n g ,  ny s k a p i n g  og  i n t e r n a s j o n a l i s e r i n g

920 Norges forskningsråd
50 Tilskudd 844 535 000 844 535 000

922 Norsk Romsenter (jf. kap. 3922)
70 Tilskudd, kan overføres 252 300 000 252 300 000

923 Forsknings- og utviklingskontrakter
70 Tilskudd, kan overføres 100 000 000 100 000 000

924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
70 Tilskudd, kan overføres 25 500 000
71 EUs rammeprogram for forskning og teknologi, 

kan overføres 310 000 000 335 500 000

929 Bedriftsrettet kompetanseoverføring
70 Tilskudd 41 000 000 41 000 000

930 Statens veiledningskontor for oppfinnere
1 Driftsutgifter 8 450 000

70 Utviklingsarbeider og stipend, kan overføres 8 400 000 16 850 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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934 Internasjonaliseringstiltak
70 Eksportfremmende tiltak, kan overføres 184 000 000
71 Internasjonalt teknologisamarbeid 21 000 000
73 Støtte ved kapitalvareeksport 26 800 000 231 800 000

935 Internasjonale investeringstiltak
70 Tilskudd til Nordisk Prosjekteksportfond, kan overføres 3 400 000
92 Innskudd i Den europeiske bank for gjenoppbygging og 

utvikling (EBRD) 27 350 000 30 750 000

937 Reiselivstiltak
1 Driftsutgifter 2 000 000

70 Tilskudd til internasjonal markedsføring 105 300 000
71 Tilskudd til Svalbard Reiseliv AS 2 000 000 109 300 000

938 Omstillingstiltak
71 Omstillingstilskudd til Sør-Varanger, kan overføres 20 000 000 20 000 000

Sum Forskning, nyskaping og internasjonalisering 1 982 035 000

S t a t l i g  e i e r s k a p

950 Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 3950 og 5656)
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 12 500 000 12 500 000

953 Kings Bay AS
70 Tilskudd 13 000 000 13 000 000

Sum Statlig eierskap 25 500 000
Sum Nærings- og handelsdepartementet 3 702 800 000

Fiskeridepartementet

A d m i n i s t r a s j o n

1000 Fiskeridepartementet (jf. kap. 4000)
1 Driftsutgifter 72 850 000

70 Tilskudd diverse formål 500 000
71 Tilskudd til kystkultur, kan overføres 2 000 000 75 350 000

1001 Deltakelse i internasjonale organisasjoner
70 Tilskudd, kan overføres 6 900 000 6 900 000

Sum Administrasjon 82 250 000

Fo r s k n i n g  og  u t v i k l i n g

1020 Havforskningsinstituttet (jf. kap. 4020)
1 Driftsutgifter 222 000 000

21 Spesielle driftsutgifter 126 000 000 348 000 000

1021 Drift av forskningsfartøyene (jf. kap. 4021)
1 Driftsutgifter 94 900 000

21 Spesielle driftsutgifter 47 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 55 000 000 196 900 000

1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU (jf. kap. 4023)
1 Driftsutgifter 31 500 000

21 Spesielle driftsutgifter 8 500 000

Kap.  Post Kroner Kroner
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50 Tilskudd Norges forskningsråd, kan overføres 230 000 000
70 Tilskudd Fiskeriforskning i Tromsø, kan overføres 32 700 000
71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres 33 400 000 336 100 000

Sum Forskning og utvikling 881 000 000

F i s k e r i -  og  h av b r u k s f o r va l t n i n g

1030 Fiskeridirektoratet (jf. kap. 4030)
1 Driftsutgifter 305 600 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 600 000 307 200 000

1040 Til gjennomføring av fiskeriavtalen
70 Tilskudd til støtte av fiskeriene m.m., kan overføres 70 000 000 70 000 000

1050 Diverse fiskeriformål
71 Sosiale tiltak, kan overføres 3 000 000
74 Erstatninger, kan overføres 2 000 000
78 DNA-register for vågehval, kan overføres 1 500 000
79 Informasjon ressursforvaltning, kan overføres 2 000 000 8 500 000

Sum Fiskeri- og havbruksforvaltning 385 700 000

Ky s t f o r va l t n i n g

1062 Kystverket (jf. kap. 4062)
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 759 050 000

21 Spesielle driftsutgifter 3 300 000
30 Maritim infrastruktur, kan overføres, kan nyttes under post 24 211 900 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 

kan nyttes under post 1 53 525 000
60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres 27 400 000
70 Tilskudd Redningsselskapet 56 000 000 1 111 175 000

1070 Elektroniske navigasjonshjelpemidler (jf. kap. 4070)
1 Driftsutgifter 27 200 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 7 000 000 34 200 000
Sum Kystforvaltning 1 145 375 000
Sum Fiskeridepartementet 2 494 325 000

Kap.  Post Kroner Kroner

Landbruksdepartementet

M a t -  og  l a n d b r u k s f o r va l t n i n g  m . m .

1100 Landbruksdepartementet (jf. kap. 4100)
1 Driftsutgifter 110 330 000

45 Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltnings-
organer, kan overføres, kan nyttes under post 50 4 894 000

50 Store utstyrskjøp og vedlikehold - forvaltningsorganer 
med særskilte fullmakter 207 000

70 Tilskudd til driften av Staur gård 300 000 115 731 000
Sum Mat- og landbruksforvaltning m.m. 115 731 000

M a t va r e k va l i t e t ,  d y r e h e l s e  og  p l a n t e h e l s e

1107 Statens dyrehelsetilsyn (jf. kap. 4107)
1 Driftsutgifter 215 082 000

70 Tilskudd til veterinær beredskap 65 000 000
73 Tilskudd til tiltak mot dyresykdommer, overslagsbevilgning 14 718 000 294 800 000
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1110 Statens landbrukstilsyn (jf. kap. 4110)
1 Driftsutgifter 105 661 000 105 661 000

1112 Forvaltningsstøtte, utviklingsoppgaver og 
kunnskapsutvikling m.m.

50 Forvaltningsstøtte og utviklingsoppgaver, 
Veterinærinstituttet 108 765 000

51 Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling, 
Planteforsk 46 988 000

52 Støtte til fagsentrene, Planteforsk 13 051 000 168 804 000

1114 Statens næringsmiddeltilsyn (jf. kap. 4114)
1 Driftsutgifter 230 776 000 230 776 000

1115 Etablering av nytt mattilsyn
1 Driftsugifter 90 000 000 90 000 000

Sum Matvarekvalitet, dyrehelse og plantehelse 890 041 000

Fo r s k n i n g  og  u t v i k l i n g

1137 Forskning og utvikling
50 Forskningsaktivitet 142 683 000
51 Basisbevilgninger til forskningsinstitutter m.m. 155 490 000 298 173 000

Sum Forskning og utvikling 298 173 000

M i l j ø ,  a r e a l  og  n æ r i n g

1140 Miljø- og næringstiltak i jordbruket
50 Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse 18 967 000
77 Miljørettet prosjektarbeid m.m., kan overføres 35 881 000 54 848 000

1142 Miljø- og næringstiltak i skogbruket
50 Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling i 

skogbruket, Skogforsk 12 968 000
51 Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket 3 442 000
71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres 39 000 000
76 Ressurs- og miljøtiltak i skogbruket, kan overføres 18 728 000 74 138 000

1143 Statens landbruksforvaltning (jf. kap. 4143)
1 Driftsutgifter 144 267 000

70 Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres 13 267 000
71 Omstillingsstøtte til slakteri, kan overføres 6 100 000
72 Erstatninger, overslagsbevilgning 102 000 163 736 000

1145 Jordskifterettene (jf. kap. 4145)
1 Driftsutgifter 142 967 000 142 967 000

1146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (jf. kap. 4146)
1 Driftsutgifter 65 634 000 65 634 000

1147 Reindriftsforvaltningen (jf. kap. 4147)
1 Driftsutgifter 35 940 000

45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres 3 113 000
70 Tilskudd til fjellstuer 636 000
71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres 2 145 000 41 834 000

Kap. Post Kroner Kroner
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1148 Naturskade - erstatninger og sikring
70 Tilskudd til sikringstiltak m.m., kan overføres 20 356 000
71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning 70 000 000 90 356 000

1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. (jf. kap. 4150)
50 Fondsavsetninger, overslagsbevilgning 661 500 000
70 Markedsregulering, kan overføres 246 500 000
73 Pristilskudd, overslagsbevilgning 2 181 066 000
74 Direkte tilskudd, kan overføres 6 744 385 000
77 Utviklingstiltak, kan overføres 321 860 000
78 Velferdsordninger, kan overføres 1 573 854 000 11 729 165 000

1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51 Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet 45 300 000
72 Tilskudd til organisasjonsarbeid 5 600 000
75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres 48 200 000
79 Velferdsordninger 1 800 000 100 900 000

1161 Statskog SF - forvaltningsdrift
70 Tilskudd til forvaltningsdrift 16 334 000
73 Avviklingskostnader 216 000
75 Oppsyn i statsallmenninger 6 827 000 23 377 000

Sum Miljø, areal og næring 12 486 955 000
Sum Landbruksdepartementet 13 790 900 000

Samferdselsdepartementet

A d m i n i s t r a s j o n  m . m .

1300 Samferdselsdepartementet (jf. kap. 4300)
1 Driftsutgifter 92 100 000

70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 12 900 000
71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. 16 700 000
90 Kjøp av aksjer 558 000 000 679 700 000

1301 Forskning og utvikling mv.
21 Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv. 15 000 000
50 Samferdselsforskning, kan overføres 104 800 000
70 Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport mv., 

kan overføres 4 500 000
71 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjons-

hemmede, kan overføres 10 400 000 134 700 000
Sum Administrasjon m.m. 814 400 000

L u f t f a r t s f o r m å l

1310 Flytransport
70 Godtgjørelse for innenlandske flyruter, kan nyttes under 

kap. 1311 post 71 401 100 000 401 100 000

1311 Tilskudd til regionale flyplasser
70 Tilskudd til Luftfartsverkets regionale flyplasser 250 000 000
71 Tilskudd til  ikke-statlige flyplasser, kan overføres, 

kan nyttes under kap. 1310 post 70 12 500 000 262 500 000

1313 Luftfartstilsynet (jf. kap 4313)
1 Driftsutgifter 120 000 000 120 000 000

Kap. Post Kroner Kroner



34 Statsbudsjettet for 2003
Statsbudsjettet medregnet folketrygden

1314 Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane 
(jf. kap. 4314)

1 Driftsutgifter 23 000 000 23 000 000

1315 Etablering av Luftfartsverket som statsaksjeselskap
90 Egenkapital 7 616 300 000 7 616 300 000

Sum Luftfartsformål 8 422 900 000

Ve g f o r m å l

1320 Statens vegvesen (jf. kap. 4320)
23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan 

overføres, kan nyttes under post 30 og post 72 5 502 200 000
30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23 

og post 72 4 728 400 000
33 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres 121 800 000
35 Vegutbygging i Bjørvika 10 000 000
72 Tilskudd til riksvegferjedrift, kan overføres, kan nyttes under 

post 23 og post 30 1 091 300 000 11 453 700 000

1321 Etablering av selskap for vegproduksjon
71 Tilskudd til restrukturering 442 000 000
90 Innskutt egenkapital 1 900 000 000 2 342 000 000

1322 Svinesundsforbindelsen AS
91 Lån 250 000 000 250 000 000

Sum Vegformål 14 045 700 000

S æ r s k i l t e  t r a n s p o r t t i l t a k

1330 Særskilte transporttiltak
70 Tilskudd til Hurtigruten 183 200 000
71 Refusjon av dieselavgift ekspressbusser 30 000 000
72 Særskilt tilskudd til kollektivtransport 10 000 000
73 Tilskudd til lengre reiser, overslagsbevilgning 42 000 000 265 200 000

Sum Særskilte transporttiltak 265 200 000

J e r n b a n e f o r m å l

1350 Jernbaneverket (jf. kap. 4350)
23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30 3 001 600 000
25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres 90 700 000
30 Investeringer i linjen, kan overføres,  kan nyttes under post 23 1 346 100 000 4 438 400 000

1351 Overføringer til NSB AS
70 Betaling for persontransporttjenester 1 386 000 000 1 386 000 000

1353 NSB AS
90 Egenkapital 200 000 000 200 000 000

1354 Statens jernbanetilsyn (jf. kap. 4354)
1 Driftsutgifter 21 200 000 21 200 000

Sum Jernbaneformål 6 045 600 000

Kap. Post Kroner Kroner
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S a m f e r d s e l s b e r e d s k a p

1360 Samferdselsberedskap
1 Driftsutgifter 3 000 000

30 Transport- og sambandsanlegg, utstyr mv., kan overføres 3 700 000
70 Beredskapslagring, kan overføres 1 400 000
71 Tilskudd til samfunnspålagte oppgaver vedr. Totalforsvaret 48 100 000 56 200 000

Sum Samferdselsberedskap 56 200 000

Po s t  og  t e l e k o m m u n i k a s j o n e r

1370 Kjøp av posttjenester
70 Betaling for ulønnsomme posttjenester 305 000 000 305 000 000

1371 Posten Norge AS
90 Egenkapital 600 000 000 600 000 000

1380 Post- og teletilsynet (jf. kap. 4380)
1 Driftsutgifter 152 600 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 25 100 000 177 700 000
Sum Post og telekommunikasjoner 1 082 700 000
Sum Samferdselsdepartementet 30 732 700 000

Miljøverndepartementet

Fe l l e s o p p g av e r ,  r e g i o n a l  p l a n l e g g i n g ,  f o r s k n i n g ,  i n t e r n a s j o n a l t  a r b e i d  m . m .

1400 Miljøverndepartementet (jf. kap. 4400)
1 Driftsutgifter 154 841 000

21 Spesielle driftsutgifter 61 628 000
60 Tilskudd til lokalt miljøvern, kan overføres 2 000 000
61 Yttersjø gård 3 700 000
70 Grunnstøtte til frivillige miljøvernorganisasjoner 35 050 000
71 Internasjonale organisasjoner 33 335 000
72 Miljøverntiltak i nordområdene, kan overføres 7 000 000
73 Tilskudd til kompetanseformidling og informasjon om 

miljøvennlig produksjon og forbruk, kan overføres 33 425 000
74 Tilskudd til AMAP, kan overføres 2 200 000
75 Miljøvennlig byutvikling, kan overføres 4 000 000
76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, 

kan overføres 5 371 000
78 Miljøtiltak i nikkelverkene på Kola, kan overføres, 

kan nyttes under post 21 109 800 000 452 350 000

1410 Miljøvernforskning (jf. kap. 4410)
21 Miljøovervåkning og miljødata 90 157 000
50 Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene 89 586 000
51 Forskningsprogrammer m.m. 125 818 000
52 Rekrutteringsstipend til kvinnelige miljøvernforskere 200 000
53 Internasjonalt miljøvernforskningssamarbeid 5 000 000
60 Kommunal overvåking og kartlegging av biologisk 

mangfold, kan overføres 4 000 000
70 Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene 15 151 000 329 912 000

Sum Fellesoppgaver, regional planlegging, forskning, 
internasjonalt arbeid m.m. 782 262 000

Kap. Post Kroner Kroner
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B i o m a n g f o l d  og  f r i l u f t s l iv

1425 Vilt- og fisketiltak (jf. kap. 4425)
1 Driftsutgifter 25 365 000

61 Tilskudd til kommunale vilttiltak, kan overføres 5 500 000
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres 5 000 000
71 Tilskudd til viltformål, kan overføres 25 645 000 61 510 000

1426 Statens naturoppsyn (jf. kap. 4426)
1 Driftsutgifter 48 200 000

30 Tiltak i nasjonalparkene, kan overføres 7 791 000
31 Tiltak i naturvern-, kulturlandskap- og friluftsområder, 

kan overføres 16 971 000
32 Skjærgårdsparker mv., kan overføres 14 195 000
70 Tilskudd til naturoppsyn, kan overføres 500 000 87 657 000

1427 Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 4427)
1 Driftsutgifter 75 371 000

21 Spesielle driftsutgifter 31 139 000
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres 26 405 000
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres 19 450 000
33 Statlige erverv, barskogvern, kan overføres 110 295 000
34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres 2 100 000
70 Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål, kan overføres 98 200 000
72 Erstatninger for rovviltskader, overslagsbevilgning 86 365 000
73 Forebyggende tiltak mot rovviltskader og omstillingstiltak, 

kan overføres 32 000 000
74 Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres 10 170 000
75 Internasjonale avtaler og medlemskap 1 010 000
77 Tilskudd til naturinformasjonssentra, kan overføres 6 400 000
78 Friluftsrådenes landsforbund og interkommunale friluftsråd, 

kan overføres 5 300 000 504 205 000
Sum Biomangfold og friluftsliv 653 372 000

Ku l t u r m i n n e r  og  k u l t u r m i l j ø

1429 Riksantikvaren (jf. kap. 4429)
1 Driftsutgifter 73 790 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under postene 72 og 73 25 850 000
50 Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid 2 000 000
72 Vern og sikring av fredete og bevaringsverdige kulturminner 

og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21 107 684 000
73 Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, 

kan nyttes under post 21 5 453 000
74 Fartøyvern 10 000 000
75 Internasjonalt samarbeid, kan overføres 3 400 000 228 177 000

1432 Norsk kulturminnefond (jf. kap. 4432)
1 Driftsutgifter 1 500 000

50 Til disposisjon for kulturminnetiltak 5 000 000 6 500 000
Sum Kulturminner og kulturmiljø 234 677 000

Fo r u r e n s n i n g

1441 Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441)
1 Driftsutgifter 182 962 000

21 Spesielle driftsutgifter 450 000

Kap. Post Kroner Kroner
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39 Opprydningstiltak, kan overføres 50 880 000
65 Tilskudd til helhetlig vannforvaltning, kan overføres 4 000 000
73 Tilskudd til biloppsamlingssystemet 118 900 000
75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning 151 252 000
76 Refusjonsordninger 50 000 000
77 Tilskudd til innsamling av PCB-holdige isolerglassruter, 

kan overføres 12 000 000
78 Tilskudd til energiutnyttelse fra avgiftspliktige slutt-

behandlingsanlegg for avfall, kan overføres 40 000 000 610 444 000

1444 Produktregisteret
1 Driftsutgifter 14 640 000 14 640 000

Sum Forurensning 625 084 000

K a r t  og  g e o d a t a

1465 Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk
21 Betaling for statsoppdraget, kan overføres 349 254 000 349 254 000

Sum Kart og geodata 349 254 000

N o r d -  og  p o l a r o m r å d e n e

1471 Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471)
1 Driftsutgifter 102 785 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 6 000 000
50 Stipend 498 000 109 283 000

Sum Nord- og polarområdene 109 283 000
Sum Miljøverndepartementet 2 753 932 000

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

A d m i n i s t r a s j o n  m v.

1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet (jf. kap. 4500)
1 Driftsutgifter 154 172 000

21 Spesielle driftsutgifter 104 693 000 258 865 000

1502 Tilskudd til kompetanseutvikling
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 1 25 000 000 25 000 000

1503 Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- 
og utviklingsarbeid

70 Tilskudd 106 654 000
71 Bidrag fra arbeidstakerne 39 724 000 146 378 000

1507 Datatilsynet (jf. kap. 4507)
1 Driftsutgifter 18 349 000 18 349 000

Sum Administrasjon mv. 448 592 000

F y l k e s m a n n s e m b e t e n e

1510 Fylkesmannsembetene (jf. kap. 4510)
1 Driftsutgifter 920 693 000 920 693 000

Sum Fylkesmannsembetene 920 693 000

Kap. Post Kroner Kroner
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Fe l l e s t j e n e s t e r

1520 Statskonsult (jf. kap. 4520)
1 Driftsutgifter 98 921 000

21 Spesielle driftsutgifter 12 776 000 111 697 000

1522 Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 4522)
1 Driftsutgifter 246 624 000

21 Spesielle driftsutgifter 32 143 000
22 Fellesutgifter for R-kvartalet 48 937 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 15 683 000 343 387 000

Sum Fellestjenester 455 084 000

P a r t i s t ø t t e

1530 Tilskudd til de politiske partier
70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner 163 567 000
71 Tilskudd til kommunepartiene, overslagsbevilgning 19 800 000
72 Tilskudd til kommunestyregruppene, overslagsbevilgning 15 600 000
73 Tilskudd til fylkespartiene, overslagsbevilgning 46 500 000
74 Tilskudd til fylkestingsgruppene, overslagsbevilgning 6 000 000
76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdoms-

organisasjoner, overslagsbevilgning 4 500 000 255 967 000
Sum Partistøtte 255 967 000

Pe n s j o n e r  m . m .

1541 Pensjoner av statskassen
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 14 926 000 14 926 000

1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 2 207 733 000

70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, 
overslagsbevilgning 88 932 000 2 296 665 000

1543 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 270 589 000

70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, 
overslagsbevilgning 5 356 000 275 945 000

1544 Boliglån til statsansatte
90 Lån, overslagsbevilgning 4 780 000 000 4 780 000 000

1546 Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 4546)
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 40 000 000 40 000 000

1547 Gruppelivsforsikring (jf. kap. 4547)
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 69 224 000 69 224 000

Sum Pensjoner m.m. 7 476 760 000

Ko n k u r r a n s e -  og  p r i s p o l i t i k k

1550 Konkurransetilsynet (jf. kap. 4550)
1 Driftsutgifter 64 947 000 64 947 000

Sum Konkurranse- og prispolitikk 64 947 000

Kap. Post Kroner Kroner
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A r b e i d s m i l j ø  og  s i k k e r h e t

1570 Arbeidstilsynet (jf. kap. 4570)
1 Driftsutgifter 267 000 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 3 700 000 270 700 000

1571 Direktoratet for brann- og elsikkerhet  (jf. kap. 4571)
1 Driftsutgifter 120 800 000

21 Spesielle driftsutgifter 700 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 800 000
70 Tilskudd til Norsk Brannvern Forening 1 500 000
71 Tilskudd til Norsk Elektrotekniske Komité 2 700 000 126 500 000

1573 Statens arbeidsmiljøinstitutt (jf. kap. 4573)
1 Driftsutgifter 60 761 000

21 Oppdrag 6 900 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 4 064 000 71 725 000

1574 Arbeidsforskningsinstituttet
70 Tilskudd til AFI AS 2 000 000 2 000 000

1575 Forskning og utredning
21 Forsknings- og utredningsoppdrag, m.m., kan overføres 9 000 000
50 Norges forskningsråd 40 200 000
70 Tilskudd til forskning og informasjon 800 000 50 000 000

1577 Norges brannskole (jf. kap. 4577)
1 Driftsutgifter 43 244 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 000 000 44 244 000
Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet 565 169 000

B y g g  u t e n f o r  h u s l e i e o r d n i n g e n

1580 Bygg utenfor husleieordningen
31 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres 881 600 000
32 Prosjektering av bygg, kan overføres 43 400 000
36 Kunstnerisk utsmykking, kan overføres 8 290 000 933 290 000

1581 Eiendommer til kongelige formål (jf. kap. 4581)
1 Driftsutgifter 19 000 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 6 807 000 25 807 000

1582 Utvikling av Fornebuområdet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 3 800 000
30 Investeringer på Fornebu, kan overføres 121 300 000 125 100 000

1583 Utvikling av Pilestredet Park (jf. kap. 4583)
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 4 900 000
30 Investeringer Pilestredet Park, kan overføres 21 300 000 26 200 000

Sum Bygg utenfor husleieordningen 1 110 397 000

A r b e i d s m a r k e d

1590 Aetat (jf. kap. 4590)
1 Driftsutgifter 1 759 039 000

21 Spesielle driftsutgifter 1 767 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 48 760 000 1 809 566 000
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1594 Arbeidsmarkedstiltak (jf. kap. 4594)
21 Evaluering, utviklingstiltak mv., kan overføres 23 148 000
70 Ordinære arbeidsmarkedstiltak, kan overføres 1 203 609 000
71 Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, 

kan nyttes under post 70 2 749 851 000
73 Investeringer i skjermede tiltak, kan overføres, 

kan nyttes under post 71 72 178 000
74 Lønnssubsidium ved reaktivisering, overslagsbevilgning 37 404 000 4 086 190 000

1595 Ventelønn mv. (jf. kap. 4595)
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 440 000 000 440 000 000

Sum Arbeidsmarked 6 335 756 000
Sum Arbeids- og administrasjonsdepartementet 17 633 365 000

Finansdepartementet

Fi n a n s a d m i n i s t r a s j o n

1600 Finansdepartementet (jf. kap. 4600)
1 Driftsutgifter 214 800 000

21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres 25 350 000
50 Tilskudd til Finansmarkedsfondet 5 564 000 245 714 000

1602 Kredittilsynet (jf. kap. 4602)
1 Driftsutgifter 129 950 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 700 000 130 650 000
Sum Finansadministrasjon 376 364 000

S k a t t e -  og  av g i f t s a d m i n i s t r a s j o n

1610 Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 4610)
1 Driftsutgifter 930 150 000

21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning 2 150 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 39 150 000 971 450 000

1618 Skatteetaten (jf. kap. 4618)
1 Driftsutgifter 3 252 135 000

21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning 61 000 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres 288 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 126 100 000 3 727 435 000

Sum Skatte- og avgiftsadministrasjon 4 698 885 000

O ffi s i e l l  s t a t i s t i k k

1620 Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 4620)
1 Driftsutgifter 356 100 000

21 Spesielle driftsutgifter 110 100 000
22 Folke- og boligtelling mv., kan overføres 13 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 7 780 000 487 180 000

Sum Offisiell statistikk 487 180 000

A n d r e  f o r m å l

1630 Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 12 700 000 12 700 000
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1632 Kompensasjon for merverdiavgift
60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 1 505 891 000
70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, 

kan overføres 65 000 000
71 Merverdiavgiftskompensasjon til NRK 150 000 000 1 720 891 000

1634 Statens innkrevingssentral (jf. kap. 4634)
1 Driftsutgifter 155 675 000 155 675 000

1637 EU-opplysning
70 Tilskudd til frivillige organisasjoner 2 000 000 2 000 000

Sum Andre formål 1 891 266 000

S t a t s g j e l d,  r e n t e r  og  av d r a g  m v.

1650 Statsgjeld, renter m.m. (jf. kap. 5606)
1 Driftsutgifter 12 000 000

88 Renter og provisjon m.m. på utenlandsk statsgjeld, 
overslagsbevilgning 188 000 000

89 Renter og provisjon m.m. på innenlandsk statsgjeld, 
overslagsbevilgning 17 482 000 000 17 682 000 000

1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning
90 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning 1 049 000 000
91 Avdrag og innløsning av statens grunnkjøpsobligasjoner, 

overslagsbevilgning 13 000 000
92 Avdrag på utenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning 3 921 700 000 4 983 700 000

Sum Statsgjeld, renter og avdrag mv. 22 665 700 000

S t a t l i g e  f o r d r i n g e r ,  av s e t n i n g e r  m v.

1670 Avsetninger til Den nordiske investeringsbank
50 Tapsfond for miljølåneordningen 10 000 000 10 000 000

Sum Statlige fordringer, avsetninger mv. 10 000 000
Sum Finansdepartementet 30 129 395 000

Forsvarsdepartementet

1700 Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter 170 330 000

73 Forskning og utvikling, kan overføres 7 572 000 177 902 000

1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 4760)
24 Driftsresultat -955 436 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres 2 504 650 000 1 549 214 000

1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvars-
departementet (jf. kap. 4719)

1 Driftsutgifter 46 650 000
43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet 20 000 000
51 Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt 152 458 000
71 Overføringer til andre, kan overføres 52 634 000
78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres 90 000 000 361 742 000

1720 Felles ledelse og kommandoapparat (jf. kap. 4720)
1 Driftsutgifter 1 335 214 000 1 335 214 000

Kap. Post Kroner Kroner
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1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (jf. kap. 4723)
1 Driftsutgifter 77 829 000 77 829 000

1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarets 
overkommando (jf. kap. 4725)

1 Driftsutgifter 2 584 976 000
50 Overføring til Statens Pensjonskasse, kan overføres 60 821 000
70 Renter låneordningen, kan overføres 8 735 000
90 Lån til private, kan overføres 1 265 000 2 655 797 000

1731 Hæren (jf. kap. 4731)
1 Driftsutgifter 4 920 836 000 4 920 836 000

1732 Sjøforsvaret (jf. kap. 4732)
1 Driftsutgifter 2 990 278 000 2 990 278 000

1733 Luftforsvaret (jf. kap. 4733)
1 Driftsutgifter 3 803 828 000 3 803 828 000

1734 Heimevernet (jf. kap. 4734)
1 Driftsutgifter 1 172 499 000 1 172 499 000

1735 Forsvarets etterretningstjeneste
21 Spesielle driftsutgifter 665 477 000 665 477 000

1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg 
(jf. kap. 4760)

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap.1760  postene 45 og 47 574 082 000
44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinan-

siert andel, kan overføres, kan nyttes under post 47 108 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 6 763 495 000
48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert 

andel, kan overføres 194 000 000
75 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd 

til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, 
kan overføres, kan nyttes under post 44 180 000 000 7 819 577 000

1790 Kystvakten (jf. kap. 4790)
1 Driftsutgifter 649 080 000 649 080 000

1791 Redningshelikoptertjenesten (jf. kap. 4791)
1 Driftsutgifter 231 842 000 231 842 000

1792 Norske styrker i utlandet (jf. kap. 4792)
1 Driftsutgifter 1 019 074 000 1 019 074 000

1795 Kulturelle og allmennyttige formål (jf. kap. 4795)
1 Driftsutgifter 142 081 000

60 Tilskudd til kommuner, kan overføres 40 500 000
72 Overføringer til andre 1 043 000 183 624 000

Sum Forsvarsdepartementet 29 613 813 000

Kap. Post Kroner Kroner
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Olje- og energidepartementet

A d m i n i s t r a s j o n

1800 Olje- og energidepartementet
1 Driftsutgifter 103 000 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 24 430 000
22 Beredskapslagre for drivstoff, kan overføres 21 000 000
70 Internasjonalisering av petroleumsvirksomheten, 

kan overføres 16 000 000
71 Tilskudd til Norsk Oljemuseum 3 000 000
72 Investeringsfond for klimatiltak i Østersjøområdet 8 100 000 175 530 000

Sum Administrasjon 175 530 000

Pe t r o l e u m s f o r va l t n i n g

1810 Oljedirektoratet (jf. kap. 4810)
1 Driftsutgifter 254 100 000

21 Spesielle driftsutgifter 67 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 6 500 000 327 600 000

Sum Petroleumsforvaltning 327 600 000

E n e rg i -  og  va s s d r a g s f o r va l t n i n g

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat (jf. kap. 4820 og 4829)
1 Driftsutgifter 227 900 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 51 900 000
22 Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag, kan overføres 54 850 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 6 000 000
70 Tilskudd til lokale el-forsyningsanlegg, kan overføres 1 000 000
73 Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres 20 000 000
75 Tilskudd til sikringstiltak, kan overføres 2 600 000 364 250 000

1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 6 000 000
50 Overføring til Energifondet 279 000 000
73 Produksjonsstøtte til vindkraft 14 000 000
74 Naturgass, kan overføres 35 000 000 334 000 000

Sum Energi- og vassdragsforvaltning 698 250 000

Fo r s k n i n g s f o r m å l

1830 Energiforskning (jf. kap. 4829)
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 15 500 000
50 Norges forskningsråd 235 000 000
70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres 9 200 000 259 700 000

Sum Forskningsformål 259 700 000
Sum Olje- og energidepartementet 1 461 080 000

Ymse utgifter

2309 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter 7 122 418 000 7 122 418 000

Sum Ymse utgifter 7 122 418 000

Kap. Post Kroner Kroner
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Statsbankene

2410 Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310)
1 Driftsutgifter 273 570 000

50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning 1 482 200 000
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning 4 366 500 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning 822 100 000
72 Rentestønad, overslagsbevilgning 1 861 000 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning 466 000 000
74 Tap på utlån 456 000 000
75 Særskilte tilretteleggingstiltak for utdanning i utlandet 4 705 000
90 Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning 9 921 000 000 19 653 075 000

2412 Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 5312 og 5615)
1 Driftsutgifter 262 300 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 5 000 000
72 Rentestøtte 32 000 000
90 Lån til Husbanken, overslagsbevilgning 12 671 000 000 12 970 300 000

2415 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, fiskeri- og andre 
regionalpolitiske tiltak

73 Rentestøtte stønadslån 300 000
75 Marint innovasjonsprogram, kan overføres 10 000 000 10 300 000

2420 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 
(jf. kap. 5320 og 5620)

55 Landsdekkende innovasjonsordning, fond 103 000 000
56 Tapsfond, distriktsrettet ordning 75 000 000
70 Administrasjon, kan overføres 170 500 000
71 Tilskudd til dekning av tap på eldre lån og garantier 2 200 000
72 Tilskudd til dekning av tap på risikolån 5 000 000
91 Lån til risikolåneordningen, overslagsbevilgning 5 000 000 000
92 Lån til lavrisikolåneordningen, overslagsbevilgning 25 000 000 000
96 Lån til distriktsrettet ordning 500 000 000 30 855 700 000

2422 Statens miljøfond
70 Statens miljøfond, rentestøtte 850 000
90 Statens miljøfond, lån, kan overføres 15 500 000 16 350 000

2426 SIVA SF (jf. kap. 3961 og 5609)
90 Lån, overslagsbevilgning 100 000 000 100 000 000

Sum Statsbankene 63 605 725 000

Petroleumsvirksomheten

2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums-
virksomheten (jf. kap. 5440)

22 Fjerningsutgifter, overslagsbevilgning 30 000 000
30 Investeringer 15 100 000 000
50 Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond 700 000 000 15 830 000 000

2442 Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 130 000 000 130 000 000

2443 Petoro AS
70 Administrasjon 220 000 000 220 000 000

Sum Petroleumsvirksomheten 16 180 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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Statens forretningsdrift

2445 Statsbygg (jf. kap. 5445)
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -2 433 148 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 967 171 000
3 Avskrivninger 588 835 000
4 Renter av statens kapital 16 596 000
5 Til investeringsformål 600 000 000
6 Til reguleringsfondet -290 267 000 -550 813 000

30 Igangsetting av byggeprosjekter, 
kan overføres 42 100 000

31 Videreføring av byggeprosjekter, 
kan overføres 380 700 000

32 Prosjektering av bygg, kan overføres 55 030 000
33 Reserve for byggeprosjekter, 

kan overføres 4 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres 87 154 000
49 Kjøp av eiendommer, kan overføres 60 030 000 78 401 000

2460 Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (jf. kap. 5460)
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter
   fra risikoavsetningsfond -39 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 39 000 000 0 0

2463 Forsvarsbygg
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter 4 547 000 000
2 Driftsutgifter -4 547 000 000 0 0

2465 Statens kartverk (jf. kap. 5491 og 5603)
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter -564 254 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 543 464 000
3 Avskrivninger 13 500 000
4 Renter av statens kapital 3 290 000 -4 000 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 13 896 000 9 896 000

2470 Statens Pensjonskasse
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning -292 124 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 224 722 000
3 Avskrivninger 31 043 000
4 Renter av statens kapital 1 727 000
5 Til reguleringsfond -3 790 000
6 Til investeringsformål 6 766 000 -31 656 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 26 118 000 -5 538 000

2490 NVE Anlegg (jf. kap. 5490, 5491 og 5603)
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter -41 000 000
2 Driftsutgifter 38 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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3 Avskrivninger 4 800 000
4 Renter 1 800 000 3 600 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres 7 000 000 10 600 000
Sum Statens forretningsdrift 93 359 000

Folketrygden

S t ø n a d  v e d  f ø d s e l  og  a d o p s j o n

2530 Fødselspenger og adopsjonspenger
70 Fødselspenger til yrkesaktive, overslagsbevilgning 8 406 005 000
71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning 398 720 000
72 Feriepenger av fødselspenger til arbeidstakere, 

overslagsbevilgning 239 955 000
73 Adopsjonspenger mv., overslagsbevilgning 131 030 000 9 175 710 000

Sum Stønad ved fødsel og adopsjon 9 175 710 000

A r b e i d s l iv

2540 Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 36 000 000 36 000 000

2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslagsbevilgning 8 023 500 000 8 023 500 000

2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. (jf. kap. 5704)
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., 

overslagsbevilgning 470 000 000 470 000 000

2543 Ytelser til yrkesrettet attføring
70 Attføringspenger, overslagsbevilgning 6 908 000 000
71 Attføringsstønad, overslagsbevilgning 1 935 000 000 8 843 000 000

Sum Arbeidsliv 17 372 500 000

S o s i a l e  f o r m å l

2600 Trygdeetaten
1 Driftsutgifter 4 717 700 000

21 Spesielle driftsutgifter 9 500 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 142 200 000
70 Tilskudd 3 400 000 4 872 800 000

2603 Trygderetten
1 Driftsutgifter 43 300 000

21 Klagenemnd for utenlandsbehandling 2 000 000 45 300 000

2650 Sykepenger
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning 25 780 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning 1 780 000 000
72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., 

overslagsbevilgning 280 000 000
73 Tilretteleggingstilskudd 104 000 000
74 Refusjon bedriftshelsetjenester 21 000 000
75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning 1 340 000 000 29 305 000 000
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2652 Medisinsk rehabilitering mv.
70 Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning 7 560 000 000 7 560 000 000

2655 Uførhet
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning 14 500 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 21 100 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning 1 300 000 000
73 Foreløpig uførestønad, overslagsbevilgning 350 000 000
74 Tidsbegrenset uførestønad, overslagsbevilgning 170 000 000
75 Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning 115 000 000
76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning 75 000 000 37 610 000 000

2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
70 Grunnstønad, overslagsbevilgning 1 430 000 000
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning 1 540 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning 112 000 000
74 Tilskudd til biler 722 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 2 527 000 000
76 Bedring av funksjonsevnen, andre formål 59 000 000
77 Ortopediske hjelpemidler 551 000 000
78 Høreapparater 353 000 000 7 294 000 000

2670 Alderdom
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning 29 715 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 39 700 000 000
72 Ventetillegg, overslagsbevilgning 140 000 000
73 Særtillegg, overslagsbevilgning 5 100 000 000 74 655 000 000

2680 Etterlatte
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning 1 190 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 1 015 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning 64 000 000
74 Utdanningsstønad 3 000 000
75 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning 15 000 000 2 287 000 000

2683 Stønad til enslig mor eller far (jf. kap. 5701)
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning 2 135 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning 722 000 000
73 Utdanningsstønad 115 000 000
75 Stønad til flytting for å komme i arbeid 500 000
76 Forskuttering av underholdsbidrag 1 645 000 000 4 617 500 000

2686 Gravferdsstønad
70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning 93 000 000 93 000 000

2690 Diverse utgifter
70 Sykestønadsutgifter i utlandet 100 000 000
77 Pasienter fra gjensidighetsland 30 000 000 130 000 000

Sum Sosiale formål 168 469 600 000

H e l s ev e r n

2711 Diverse tiltak i spesialisthelsetjenesten
70 Refusjon spesialisthjelp 1 163 000 000
71 Refusjon psykologhjelp 205 000 000
72 Refusjon tannlegehjelp 485 000 000
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76 Private laboratorier og røntgeninstitutt 560 000 000
78 Opptreningsinstitusjoner m.fl. 700 851 000 3 113 851 000

2750 Syketransport mv.
71 Skyssvederlag for leger mv. 363 000 000
73 Kiropraktorbehandling 22 000 000
75 Logopedisk og ortoptisk behandling 39 000 000
77 Syketransport 1 658 400 000
78 Oppholdsutgifter 48 050 000 2 130 450 000

2751 Medisiner mv.
70 Legemidler 7 577 000 000
72 Sykepleieartikler 1 092 000 000 8 669 000 000

2752 Refusjon av egenbetaling
70 Refusjon av egenbetaling, frikortordningen 2 146 000 000
71 Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 2 90 000 000 2 236 000 000

2755 Helsetjeneste i kommunene
62 Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter, 

kan nyttes under post 71 207 000 000
70 Refusjon allmennlegehjelp 2 708 500 000
71 Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62 1 155 000 000 4 070 500 000

2790 Andre helsetiltak
70 Bidrag, lokalt 359 000 000
72 Sykebehandling i utlandet 98 000 000 457 000 000

Sum Helsevern 20 676 801 000
Sum Folketrygden 215 694 611 000

Statens petroleumsfond

2800 Statens petroleumsfond (jf. kap. 5800)
50 Overføring til fondet 172 765 000 000 172 765 000 000

Sum Statens petroleumsfond 172 765 000 000
Totale utgifter 831 314 536 000
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I n n t e k t e r

 

Inntekter under departementene

 

R e g j e r i n g

3024 Regjeringsadvokaten (jf. kap. 24)
1 Erstatning for utgifter i rettssaker 2 700 000
3 Oppdrag 520 000 3 220 000

Sum Regjering 3 220 000

S t o r t i n g e t  og  u n d e r l i g g e n d e  i n s t i t u s j o n e r

3041 Stortinget (jf. kap. 41)
1 Salgsinntekter 60 000
3 Leieinntekter 2 000 000

40 Salg av leiligheter 5 000 000 7 060 000

3051 Riksrevisjonen (jf. kap. 51)
1 Refusjon innland 800 000
2 Refusjon utland 1 200 000 2 000 000

Sum Stortinget og underliggende institusjoner 9 060 000

U t e n r i k s d e p a r t e m e n t e t

3100 Utenriksdepartementet (jf. kap. 100)
90 Ettergivelse av Østerrikes hjelpekreditt 2 000 000 2 000 000

3101 Utenriksstasjonene (jf. kap. 101)
1 Gebyrer 8 900 000
2 Gebyrer - utlendingssaker 9 200 000
4 Leieinntekter 1 682 000
5 Refusjon spesialutsendinger mv. 2 700 000

90 Tilbakebetaling av nødlån i utlandet 318 000 22 800 000

3161 Tilbakeføringer samarbeid med næringslivet (jf. kap. 161)
70 Tilbakeføringer av støtte 50 000
71 Tilbakeføringer tilskudd blandede kreditter 8 410 000 8 460 000

Sum Utenriksdepartementet 33 260 000

U t d a n n i n g s -  og  f o r s k n i n g s d e p a r t e m e n t e t

3200 Utdannings- og forskningsdepartementet (jf. kap. 200)
5 Refusjon utdanningsbistand NORAD o.a. 2 598 000 2 598 000

3202 Læringssenteret (jf. kap. 202)
1 Inntekter ved oppdrag 7 004 000
2 Salgsinntekter mv. 10 560 000 17 564 000

3203 Statens utdanningskontorer (jf. kap. 203)
1 Inntekter ved oppdrag 1 200 000
2 Salgsinntekter mv. 3 832 000

11 Kursavgifter 7 031 000 12 063 000

3204 Foreldreutvalget for grunnskolen (jf. kap. 204)
2 Salgsinntekter mv. 220 000 220 000
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3221 Grunnskolen (jf. kap. 221)
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 41 243 000 41 243 000

3222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat (jf. kap. 222)
2 Salgsinntekter mv. 364 000 364 000

3232 Statlige skoler med opplæring på videregående nivå 
(jf. kap. 232)

2 Salgsinntekter mv. 5 412 000
61 Refusjoner fra fylkeskommuner 769 000 6 181 000

3243 Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 243)
1 Inntekter ved oppdrag 39 734 000
2 Salgsinntekter mv. 2 962 000

11 Kursavgift ved voksenopplæring og etterutdanning 1 900 000
60 Betaling fra kommuner og fylkeskommuner 693 000 45 289 000

3254 Tilskudd til voksenopplæring (jf. kap. 254)
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 25 836 000 25 836 000

3256 VOX - Voksenopplæringsinstituttet (jf. kap. 256)
1 Inntekter ved oppdrag 9 520 000
2 Salgsinntekter mv. 1 028 000 10 548 000

3269 Norges musikkhøgskole (jf. kap. 269)
1 Inntekter ved oppdrag 1 200 000
2 Salgsinntekter mv. 312 000 1 512 000

3273 Statlige kunsthøgskoler (jf. kap. 273)
1 Inntekter ved oppdrag 1 430 000
2 Salgsinntekter mv. 4 532 000 5 962 000

3274 Statlige høgskoler (jf. kap. 274)
1 Inntekter ved oppdrag 3 366 000
2 Salgsinntekter mv. 715 000 4 081 000

3279 Norges veterinærhøgskole (jf. kap. 279)
1 Inntekter ved oppdrag 59 099 000
2 Salgsinntekter mv. 20 369 000
4 Refusjon gebyrstipend 555 000 80 023 000

3281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 281)
1 Inntekter ved oppdrag 180 000
2 Salgsinntekter mv. 1 155 000 1 335 000

3283 Meteorologisk institutt (jf. kap. 283)
1 Inntekter ved oppdrag 68 143 000
2 Salgsinntekter mv. 22 926 000
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 59 000
5 Refusjon for flyværtjenester 69 826 000 160 954 000

3286 Fondet for forskning og nyskaping (jf. kap. 286)
80 Avkastning 1 251 740 000 1 251 740 000

3287 Forskningsinstitutter og andre tiltak (jf. kap. 287)
80 Avkastning fra Niels Henrik Abels minnefond 12 400 000 12 400 000
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3288 Internasjonale samarbeidstiltak (jf. kap. 288)
1 Inntekter ved oppdrag 276 000
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 4 589 000 4 865 000

Sum Utdannings- og forskningsdepartementet 1 684 778 000

Ku l t u r -  og  k i r k e d e p a r t e m e n t e t

3300 Kultur- og kirkedepartementet (jf. kap. 300)
1 Ymse inntekter 52 000 52 000

3305 Inntekter fra spill og lotterier (jf. kap. 305)
1 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS 1 500 040 000
2 Gebyr 62 200 000
3 Refusjon 9 565 000 1 571 805 000

3320 Allmenne kulturformål (jf. kap. 320)
1 Ymse inntekter 260 000 260 000

3322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 322)
1 Ymse inntekter 250 000 250 000

3323 Musikkformål (jf. kap. 323)
1 Inntekter ved Rikskonsertene 15 983 000 15 983 000

3324 Teater- og operaformål (jf. kap. 324)
1 Inntekter ved Riksteatret 8 000 000 8 000 000

3325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
1 Ymse inntekter 740 000 740 000

3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 326)
1 Ymse inntekter 4 228 000
2 Inntekter ved oppdrag 8 354 000 12 582 000

3328 Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 328)
1 Ymse inntekter 1 388 000
2 Inntekter ved oppdrag 14 090 000 15 478 000

3329 Arkivformål (jf. kap. 329)
1 Ymse inntekter 1 247 000
2 Inntekter ved oppdrag 5 715 000 6 962 000

3334 Film- og medieformål (jf. kap. 334)
1 Ymse inntekter 10 195 000
2 Inntekter ved oppdrag 3 232 000

70 Gebyr 11 000 000 24 427 000

3340 Kirkelig administrasjon
1 Ymse inntekter 1 592 000
2 Inntekter ved oppdrag 3 365 000
3 Refusjoner 2 357 000 7 314 000

3341 Presteskapet
2 Inntekter ved oppdrag 2 523 000
4 Leieinntekter m.m. 3 606 000 6 129 000
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3342 Nidaros domkirke m.m.
1 Ymse inntekter 7 600 000
4 Leieinntekter m.m. 1 700 000 9 300 000

Sum Kultur- og kirkedepartementet 1 679 282 000

J u s t i s -  og  p o l i t i d e p a r t e m e n t e t

3400 Justisdepartementet (jf. kap. 400)
1 Diverse inntekter 740 000 740 000

3410 Rettsgebyr (jf. kap. 410)
1 Rettsgebyr 1 045 188 000
4 Lensmennenes gebyrinntekter 163 862 000 1 209 050 000

3430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 430)
2 Arbeidsdriftens inntekter 42 877 000
3 Andre inntekter 8 008 000 50 885 000

3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) (jf. kap. 432)
3 Andre inntekter 379 000 379 000

3440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 440)
1 Gebyrer 224 700 000
3 Salgsinntekter 7 754 000
4 Gebyrer - vaktselskap 207 000
5 Gebyrer - utlendingssaker 36 800 000 269 461 000

3441 Oslo politidistrikt (jf. kap. 441)
3 Salgsinntekter 158 000
5 Personalbarnehage 2 205 000 2 363 000

3442 Politihøgskolen (jf. kap. 442)
2 Diverse inntekter 5 234 000 5 234 000

3450 Sivile vernepliktige, driftsinntekter (jf. kap. 450)
1 Inntekter av arbeid 56 776 000
2 Andre inntekter 388 000 57 164 000

3451 Samfunnssikkerhet og beredskap (jf. kap. 451)
3 Diverse inntekter 20 104 000 20 104 000

3470 Fri rettshjelp (jf. kap. 470)
1 Egenandeler m.m. 13 122 000 13 122 000

Sum Justis- og politidepartementet 1 628 502 000

Ko m m u n a l -  og  r e g i o n a l d e p a r t e m e n t e t

3520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520)
2 Gebyr nødvisum 90 000
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 504 586 000 504 676 000

3521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 
(jf. kap. 521)

1 Tilbakevending for flyktninger 11 300 000
3 Transport av flyktninger/reiseutgifter til og fra utlandet 30 496 000
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 30 994 000 72 790 000
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3540 Sametinget (jf. kap. 540)
51 Avkastning av Samefolkets fond 4 650 000 4 650 000

3571 Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 571)
90 Tilbakeføring av forskudd 46 371 000 46 371 000

3572 Tilbakeføring av forskudd (jf. kap. 572)
90 Tilbakeføring av forskudd 7 100 000 7 100 000

3585 Husleietvistutvalget i Oslo (jf. kap. 585)
1 Gebyrer 200 000 200 000

3587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 587)
4 Gebyrer, godkjenningsordning for foretak for ansvarsrett 12 700 000 12 700 000

Sum Kommunal- og regionaldepartementet 648 487 000

S o s i a l d e p a r t e m e n t e t

3600 Sosialdepartementet (jf. kap. 600)
2 Oppdragsinntekter mv. 2 000 2 000

3622 Statens institutt for rusmiddelforskning
2 Oppdragsinntekter 353 000 353 000

Sum Sosialdepartementet 355 000

H e l s e d e p a r t e m e n t e t

3704 Norsk Pasientskadeerstatning (jf. kap. 704)
50 Overføring fra NPF som statlig fond 394 000 000 394 000 000

3706 Sosial- og helsedirektoratet (jf. kap. 706)
2 Salg- og leieinntekter 16 157 000
4 Gebyrinntekter 8 208 000 24 365 000

3707 Nasjonalt folkehelseinstitutt (jf. kap. 707)
2 Salgs- og leieinntekter 75 120 000
3 Diverse inntekter 831 000 75 951 000

3709 Pasientskadenemnda (jf. kap. 709)
50 Overføring fra NPE som statlig fond 10 000 000 10 000 000

3715 Statens strålevern (jf. kap. 715)
2 Salgs- og leieinntekter 1 455 000
5 Oppdragsinntekter 32 105 000 33 560 000

3739 Behandlingsreiser til utlandet (jf. kap. 739)
2 Egenandeler og refusjoner 10 702 000 10 702 000

3750 Statens legemiddelverk (jf. kap. 750)
2 Gebyrinntekter 1 139 000 1 139 000

3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak (jf. kap. 751 
og 5577)

3 Tilbakebetaling av lån 1 008 000 1 008 000
Sum Helsedepartementet 550 725 000
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B a r n e -  og  f a m i l i e d e p a r t e m e n t e t

3859 UNG i Europa (jf. kap. 859)
1 Tilskudd fra Europakommisjonen 1 922 000 1 922 000

Sum Barne- og familiedepartementet 1 922 000

N æ r i n g s -  og  h a n d e l s d e p a r t e m e n t e t

3900 Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 900)
1 Salgsinntekter fra beredskapslagre 4 700 000
2 Ymse inntekter 1 500 000 6 200 000

3901 Styret for det industrielle rettsvern (jf. kap. 901)
1 Patentavgifter 113 400 000
2 Varemerkeavgifter 47 400 000
3 Mønsteravgifter 2 100 000
4 Forskjellige avgifter 7 100 000
5 Inntekt av informasjonstjenester 7 400 000 177 400 000

3902 Justervesenet (jf. kap. 902)
1 Justergebyrer 41 100 000
3 Kontroll- og godkjenningsgebyr 22 000 000
4 Oppdragsinntekter 100 000 63 200 000

3904 Brønnøysundregistrene (jf. kap. 904)
1 Gebyrinntekter 400 000 000
2 Oppdragsinntekter og andre inntekter 13 300 000 413 300 000

3905 Norges geologiske undersøkelse (jf. kap. 905)
1 Oppdragsinntekter 11 000 000
2 Tilskudd til samfinansieringsprosjekter 22 000 000
3 Ymse inntekter 600 000 33 600 000

3906 Bergvesenet (jf. kap. 906)
1 Produksjonsavgifter mv. 800 000 800 000

3907 Sjøfartsdirektoratet  (jf. kap. 907)
1 Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR 101 500 000
2 Maritime personellsertifikater 7 400 000
3 Diverse inntekter 100 000
4 Gebyrer for skip i NIS 44 800 000
5 Inntekter av velferdstiltak 3 100 000 156 900 000

3908 Skipsregistrene (jf. kap. 908)
1 Gebyrer NOR 4 800 000
2 Gebyrer NIS 5 800 000 10 600 000

3922 Norsk Romsenter (jf. kap. 922)
70 Tilbakeføring av kontingentmidler 33 900 000 33 900 000

3930 Statens veiledningskontor for oppfinnere (jf. kap. 930)
2 Tilskudd til samfinansieringsprosjekter 200 000 200 000

3950 Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 950)
90 Salg av aksjer 10 000 000 10 000 000
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3961 Selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 2426 og 5609)
91 Avdrag på utestående fordringer, Statkraft SF 425 000 000
92 Avdrag på utestående fordringer, SIVA SF 85 000 000
93 Tilbakebetaling av lån, Entra Eiendom AS 1 565 000 000 2 075 000 000

Sum Nærings- og handelsdepartementet 2 981 100 000

F i s k e r i d e p a r t e m e n t e t

4000 Fiskeridepartementet (jf. kap. 1000)
1 Refusjoner 10 000 10 000

4020 Havforskningsinstituttet (jf. kap. 1020)
3 Oppdragsinntekter 141 000 000 141 000 000

4021 Drift av forskningsfartøyene (jf. kap. 1021)
1 Oppdragsinntekter 47 000 000 47 000 000

4023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU (jf. kap. 1023)
1 Inntekter Ernæringsinstituttet 8 500 000 8 500 000

4030 Fiskeridirektoratet (jf. kap. 1030)
1 Oppdragsinntekter 10 000
2 Salg av registre, diverse tjenester 80 000
4 Fangstinntekter overvåkingsprogrammet 10 000
6 Tvangsmulkt oppdrettsvirksomhet 625 000
7 Inntekter ved laboratoriene 2 950 000
8 Gebyr havbruk 12 990 000
9 Gebyr Merkeregisteret 3 740 000

10 Gebyr kvalitetskontroll 24 415 000
11 Avgift fiskefôrkontroll 4 155 000
12 Gebyr ervervstillatelse 2 660 000
14 Refusjoner 10 000 51 645 000

4062 Kystverket (jf. kap. 1062)
1 Gebyrinntekter 493 580 000
2 Andre inntekter 7 342 000 500 922 000

4070 Elektroniske navigasjonshjelpemidler (jf. kap. 1070)
7 Refusjoner 3 110 000 3 110 000

Sum Fiskeridepartementet 752 187 000

L a n d b r u k s d e p a r t e m e n t e t

4100 Landbruksdepartementet (jf. kap. 1100)
1 Refusjon og gebyr 401 000 401 000

4107 Statens dyrehelsetilsyn (jf. kap. 1107)
3 Gebyr- og analyseinntekter m.m. 25 678 000 25 678 000

4110 Statens landbrukstilsyn (jf. kap. 1110)
1 Gebyr og analyseinntekter m.m. 88 050 000 88 050 000

4114 Statens næringsmiddeltilsyn (jf. kap. 1114)
1 Gebyr og analyseinntekter m.m. 316 413 000 316 413 000

4143 Statens landbruksforvaltning (jf. kap. 1143)
1 Driftsinntekter m.m. 23 896 000 23 896 000
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4145 Jordskifterettene (jf. kap. 1145)
1 Saks- og gebyrinntekter 13 182 000 13 182 000

4146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (jf. kap. 1146)
2 Driftsinntekter 17 402 000 17 402 000

4147 Reindriftsforvaltningen (jf. kap. 1147)
1 Refusjoner m.m. 28 000 28 000

4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. (jf. kap. 1150)
80 Markedsordningen for korn 122 000 000 122 000 000

Sum Landbruksdepartementet 607 050 000

S a m f e r d s e l s d e p a r t e m e n t e t

4300 Samferdselsdepartementet (jf. kap. 1300)
1 Refusjon fra Utenriksdepartementet 1 900 000 1 900 000

4313 Luftfartstilsynet (jf. kap. 1313)
1 Gebyrinntekter 84 600 000 84 600 000

4315 Avslutning av forvaltningsbedriften Luftfartsverket
90 Overdragelse av positiv arbeidskapital 325 600 000
91 Overdragelse av eiendeler 7 290 700 000 7 616 300 000

4320 Statens vegvesen (jf. kap. 1320)
1 Salgsinntekter m.m. 17 000 000
2 Diverse gebyrer 284 100 000 301 100 000

4321 Avslutning av produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen
70 Overdragelse av eiendeler til selskapet 300 000 000 300 000 000

4350 Jernbaneverket (jf. kap. 1350)
1 Kjørevegsavgift 40 000 000
2 Salg av utstyr og tjenester mv. 177 900 000
6 Videresalg av elektrisitet til togdrift 162 000 000
7 Betaling for bruk av Gardermobanen 90 700 000

37 Anleggsbidrag 29 300 000 499 900 000

4353 NSB AS
91 Kapitalnedsettelse 557 500 000 557 500 000

4380 Post- og teletilsynet (jf. kap. 1380)
1 Diverse avgifter og gebyrer 167 700 000 167 700 000

Sum Samferdselsdepartementet 9 529 000 000

M i l j ø v e r n d e p a r t e m e n t e t

4400 Miljøverndepartementet (jf. kap. 1400)
2 Ymse inntekter 87 000
3 Refusjon fra UD 600 000

21 Oppdragsinntekter 688 000 1 375 000

4410 Miljøvernforskning (jf. kap. 1410)
50 Refusjon av diverse fond 4 000 000 4 000 000
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4425 Refusjoner fra Viltfondet og Statens fiskefond (jf. kap. 1425)
51 Refusjoner fra Viltfondet 48 510 000
52 Refusjoner fra Statens fiskefond 13 000 000 61 510 000

4426 Statens naturoppsyn (jf. kap. 1426)
1 Ymse inntekter 110 000 110 000

4427 Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 1427)
1 Ymse inntekter 7 273 000
9 Internasjonale oppdrag 1 766 000

54 Gebyrer 2 300 000 11 339 000

4429 Riksantikvaren (jf. kap. 1429)
2 Refusjon og diverse inntekter 1 874 000
9 Internasjonale oppdrag 2 155 000 4 029 000

4432 Norsk kulturminnefond (jf. kap. 1432)
80 Avkastning fra Norsk kulturminnefond 6 500 000 6 500 000

4441 Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 1441)
1 Refusjon av kontrollutgifter 6 788 000
4 Gebyrer 12 559 000
5 Leieinntekter 857 000
8 Inntekter fra salg av bilvrak 30 595 000
9 Internasjonale oppdrag 4 347 000 55 146 000

4471 Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 1471)
1 Salgs- og utleieinntekter 16 698 000
3 Inntekter fra diverse tjenesteyting 21 008 000 37 706 000

Sum Miljøverndepartementet 181 715 000

A r b e i d s -  og  a d m i n i s t r a s j o n s d e p a r t e m e n t e t

4500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet (jf. kap. 1500)
2 Salg av personalhåndboka 611 000 611 000

4510 Fylkesmannsembetene
70 Refusjon av kontrollutgifter 800 000 800 000

4520 Statskonsult (jf. kap. 1520)
2 Andre inntekter 1 761 000
3 Inntekter fra prosjektoppdrag 1 896 000
5 Inntekter fra sentral opplæring 21 312 000
6 Inntekter fra rådgivning 12 048 000 37 017 000

4522 Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 1522)
1 Inntekter fra generell rådgivning overfor departementene 

innen EDB-drift 143 000
3 Driftsvederlag - Akademika 1 039 000
4 Inntekter - Norsk lysingsblad 56 495 000
5 Inntekter fra publikasjoner 794 000
7 Parkeringsinntekter 1 169 000 59 640 000

4546 Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 1546)
1 Premie yrkesskadeforsikring 56 405 000 56 405 000
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4547 Gruppelivsforsikring (jf. kap. 1547)
1 Premieinntekter gruppelivsforsikring 23 933 000 23 933 000

4570 Arbeidstilsynet (jf. kap. 1570)
1 Diverse inntekter 1 668 000
4 Kjemikaliekontroll, gebyrer 4 200 000
5 Tvangsmulkt 1 600 000
7 Byggesaksbehandling, gebyrer 13 100 000 20 568 000

4571 Direktoratet for brann- og elsikkerhet (jf. kap. 1571)
2 Gebyrer 96 600 000 96 600 000

4573 Statens arbeidsmiljøinstitutt (jf. kap. 1573)
1 Laboratorievirksomhet 1 000 000
2 Informasjon, kurs og tjenesteyting 1 100 000
3 Oppdrag 6 900 000 9 000 000

4577 Norges brannskole (jf. kap. 1577)
1 Diverse inntekter 7 400 000 7 400 000

4581 Eiendommer til kongelige formål (jf. kap. 1581)
1 Ymse inntekter 104 000 104 000

4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park (jf. kap. 1583)
39 Salg av eiendom 70 000 000 70 000 000

4590 Aetat (jf. kap. 1590)
4 Salgsinntekter m.m. 356 000

80 Innfordret misbruk av dagpenger 30 000 000
81 Innfordret feilutbetalte attføringsytelser 14 000 000 44 356 000

4594 Arbeidsmarkedstiltak (jf. kap. 1594)
2 Opplæringstjenester 1 777 000

60 Refusjon fra Verdal kommune 9 600 000 11 377 000

4595 Ventelønn mv. (jf. kap. 1595)
1 Refusjon statlig virksomhet mv. 86 000 000 86 000 000

Sum Arbeids- og administrasjonsdepartementet 523 811 000

F i n a n s d e p a r t e m e n t e t

4600 Finansdepartementet (jf. kap. 1600)
80 Avkastning fra Finansmarkedsfondet 5 564 000 5 564 000

4602 Kredittilsynet (jf. kap. 1602)
1 Bidrag fra tilsynsenhetene 130 650 000 130 650 000

4610 Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 1610)
1 Ekspedisjonsgebyr 8 900 000
2 Andre inntekter 1 850 000
3 Pante- og tinglysingsgebyrer 1 100 000
4 Gebyr for registrering av småbåter 3 000 000
5 Gebyr ved kontroll av teknisk sprit 400 000

11 Gebyr på kredittdeklarasjoner 177 200 000
13 Gebyr ved avskilting av kjøretøy 300 000 192 750 000
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4618 Skatteetaten (jf. kap. 1618)
1 Pante- og tinglysingsgebyr (Namsmannen) 25 900 000
2 Andre inntekter 17 250 000
3 Lignings-ABC 400 000
4 Gebyr for folkeregisteropplysninger 1 100 000
5 Gebyr for utleggsforretninger 8 600 000
6 Økonomitjenester 11 400 000
7 Gebyr for bindende forhåndsuttalelser 2 100 000 66 750 000

4620 Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 1620)
1 Salgsinntekter 5 100 000
2 Spesialoppdrag 110 100 000
4 Tvangsmulkt 5 100 000 120 300 000

4634 Statens innkrevingssentral (jf. kap. 1634)
2 Refusjoner 16 500 000

81 Bøter, inndragninger 703 000 000
82 Vegadministrasjonsgebyr 49 000 000
84 Gebyr ved for sent innsendt regnskap m.m. 90 000 000
85 Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning 105 000 000 963 500 000

Sum Finansdepartementet 1 479 514 000

Fo r s va r s d e p a r t e m e n t e t

4720 Felles ledelse og kommandoapparat (jf. kap. 1720)
1 Driftsinntekter 17 197 000 17 197 000

4723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (jf. kap. 1723)
1 Driftsinntekter 297 000 297 000

4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarets 
overkommando (jf. kap. 1725)

1 Driftsinntekter 110 011 000
70 Renter låneordningen 2 200 000
90 Lån til boligformål 5 000 000 117 211 000

4731 Hæren (jf. kap. 1731)
1 Driftsinntekter 77 633 000 77 633 000

4732 Sjøforsvaret (jf. kap. 1732)
1 Driftsinntekter 44 539 000 44 539 000

4733 Luftforsvaret (jf. kap. 1733)
1 Driftsinntekter 104 899 000 104 899 000

4734 Heimevernet (jf. kap. 1734)
1 Driftsinntekter 2 567 000 2 567 000

4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg 
(jf. kap. 1710 og kap. 1760)

47 Salg av eiendom 200 000 000
48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter 194 000 000
49 Salg av boliger 20 000 000 414 000 000

4790 Kystvakten (jf. kap. 1790)
1 Driftsinntekter 340 000 340 000
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4791 Redningshelikoptertjenesten (jf. kap. 1791)
1 Driftsinntekter 17 715 000 17 715 000

4795 Kulturelle og allmennyttige formål (jf. kap. 1795)
1 Driftsinntekter 779 000 779 000

4799 Militære bøter
80 Militære bøter 1 109 000 1 109 000

Sum Forsvarsdepartementet 798 286 000

O l j e -  og  e n e rg i d e p a r t e m e n t e t

4810 Oljedirektoratet (jf. kap. 1810)
1 Gebyr- og avgiftsinntekter 2 500 000
2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 32 000 000
3 Refusjon av tilsynsutgifter 56 500 000
4 Salg av undersøkelsesmateriale 2 500 000
6 Ymse inntekter 2 000 000
8 Inntekter barnehage 3 500 000 99 000 000

4820 Norges vassdrags- og energidirektorat (jf. kap. 1820)
1 Gebyr- og avgiftsinntekter 19 600 000
2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet 41 400 000

40 Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag 12 000 000 73 000 000

4829 Konsesjonsavgiftsfondet (jf. kap. 1820 og 1830)
50 Overføring fra fondet 132 600 000 132 600 000

4860 Statsforetak under Olje- og energidepartementet
70 Garantiprovisjon, Statnett SF 30 000 000 30 000 000

Sum Olje- og energidepartementet 334 600 000

Y m s e  i n n t e k t e r

5309 Tilfeldige inntekter
29 Ymse 2 081 389 000 2 081 389 000

5310 Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410)
3 Diverse inntekter 356 000
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 9 500 000

72 Gebyr 143 000 000
90 Avdrag 5 000 000 000
91 Tap og avskrivninger 689 000 000
93 Innbetaling fra konverteringsfond 872 000 000 6 713 856 000

5312 Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 2412)
1 Gebyrer m.m. 32 826 000

90 Avdrag 6 679 000 000 6 711 826 000

5316 Kommunalbanken AS
70 Garantiprovisjon 13 800 000 13 800 000

5320 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420)
52 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning 5 000 000
70 Låneprovisjon, lavrisikolåneordningen 46 000 000
71 Garantiprovisjon, lavrisikolåneordningen 100 000
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73 Låneprovisjon, risikolåneordningen 10 000 000
91 Avdrag på utestående fordringer, risikolåneordningen 5 000 000 000
93 Avdrag på utestående fordringer, lavrisikolåneordningen 25 200 000 000 30 261 100 000

5322 Statens miljøfond, avdrag
91 Innbetaling av avdrag 14 000 000 14 000 000

5327 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og 
fylkeskommunene mv.

50 Tilbakeføring av tilskudd 70 000 000
51 Tilbakeføring av tapsfond 20 000 000 90 000 000

5341 Avdrag på utestående fordringer
91 Alminnelige fordringer 18 894 000 18 894 000

5343 Statens varekrigsforsikring
50 Avvikling 1 150 000 000 1 150 000 000

Sum Ymse inntekter 47 054 865 000
Sum Inntekter under departementene 70 481 719 000

 

Inntekter fra petroleumsvirksomheten

 

5440 Statens direkte økonomiske engasjement i 
petroleumsvirksomheten (jf. kap. 2440)

24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter 96 700 000 000
2 Driftsutgifter -18 000 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter -1 400 000 000
4 Avskrivninger -16 000 000 000
5 Renter -6 500 000 000 54 800 000 000

30 Avskrivninger 16 000 000 000
80 Renter 6 500 000 000 77 300 000 000

Sum Inntekter fra petroleumsvirksomheten 77 300 000 000

 

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift 
i samband med nybygg, anlegg mv.

 

5445 Statsbygg (jf. kap. 2445)
39 Avsetning til investeringsformål 600 000 000 600 000 000

5446 Salg av eiendom, Fornebu
1 Leieinntekter, Fornebu 2 494 000
2 Refusjoner og innbetalinger - Fornebu 32 813 000

40 Salgsinntekter, Fornebu 348 000 000 383 307 000

5460 Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (jf. kap. 2460)
50 Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-

ordningen 5 000 000
71 Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning 280 000 000
72 Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland 110 900 000
80 Utbytte fra GIEK Kredittforsikring AS 2 000 000 397 900 000

5470 Statens Pensjonskasse (jf. kap. 2470)
30 Avsetning til investeringsformål 6 766 000 6 766 000

5490 NVE Anlegg (jf. kap. 2490)
1 Salg av utstyr mv. 1 200 000 1 200 000

Kap. Post Kroner Kroner
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5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift 
(jf. kap. 2445-2490)

30 Avskrivninger 687 778 000 687 778 000
Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og 
inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, 
anlegg mv. 2 076 951 000

 

Skatter og avgifter

 

5501 Skatter på formue og inntekt
70 Toppskatt mv. 21 957 200 000
72 Fellesskatt 107 942 000 000 129 899 200 000

5506 Avgift av arv og gaver
70 Avgift 1 400 000 000 1 400 000 000

5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum
71 Ordinær skatt på formue og inntekt 39 000 000 000
72 Særskatt på oljeinntekter 63 000 000 000
73 Produksjonsavgift 700 000 000
74 Arealavgift mv. 600 000 000 103 300 000 000

5508 Avgift på utslipp av CO

 

2

 

 i petroleumsvirksomhet 
på kontinentalsokkelen

70 Avgift 3 300 000 000 3 300 000 000

5511 Tollinntekter
70 Toll 1 488 000 000
71 Auksjonsinntekter fra tollkvoter 12 000 000 1 500 000 000

5521 Merverdiavgift og avgift på investeringer mv.
70 Avgift 132 900 000 000 132 900 000 000

5526 Avgift på alkohol
71 Produktavgift på brennevin, vin m.m. 4 773 000 000
72 Produktavgift på øl 3 666 000 000 8 439 000 000

5527 Vinmonopolavgiften m.m.
72 Gebyr på statlige skjenkebevillinger 300 000
73 Vinmonopolavgiften 23 700 000 24 000 000

5531 Avgift på tobakkvarer
70 Avgift 7 474 000 000 7 474 000 000

5536 Avgift på motorvogner m.m.
71 Engangsavgift på motorvogner m.m. 12 943 000 000
72 Årsavgift 5 743 000 000
73 Vektårsavgift 327 000 000
75 Omregistreringsavgift 1 655 000 000
76 Avgift på bensin 8 737 000 000
77 Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn 

(autodieselavgift) 3 895 000 000 33 300 000 000

5537 Avgifter på båter mv.
71 Avgift på båtmotorer 125 000 000 125 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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5541 Avgift på elektrisk kraft
70 Forbruksavgift 6 868 000 000 6 868 000 000

5542 Avgift på mineralolje mv.
70 Avgift på mineralolje 800 000 000
71 Avgift på smøreolje 84 000 000 884 000 000

5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70 CO

 

2

 

-avgift 3 632 000 000
71 Svovelavgift 86 000 000 3 718 000 000

5545 Miljøavgifter i landbruket
71 Miljøavgift, plantevernmidler 40 000 000 40 000 000

5546 Avgift på sluttbehandling av avfall
70 Avgift på sluttbehandling av avfall 560 000 000 560 000 000

5547 Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier
70 Trikloreten (TRI) 4 000 000
71 Tetrakloreten (PER) 2 000 000 6 000 000

5548 Miljøavgift på klimagasser
70 Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK) 90 000 000 90 000 000

5555 Sjokolade- og sukkervareavgift
70 Avgift 879 000 000 879 000 000

5556 Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m.
70 Avgift 979 000 000 979 000 000

5557 Avgift på sukker
70 Avgift 220 000 000 220 000 000

5559 Avgift på drikkevareemballasje
70 Grunnavgift på engangsemballasje 421 000 000
71 Miljøavgift på kartong 17 000 000
72 Miljøavgift på plast 32 000 000
73 Miljøavgift på metall 91 000 000
74 Miljøavgift på glass 44 000 000 605 000 000

5565 Dokumentavgift
70 Avgift 3 369 000 000 3 369 000 000

5571 Totalisatoravgift
70 Avgift 92 500 000 92 500 000

5577 Avgift til staten av apotekenes omsetning (jf. kap. 751)
70 Avgift 131 300 000 131 300 000

5578 Avgift på farmasøytiske spesialpreparater (jf. kap. 750)
70 Registreringsavgift 58 298 000
71 Kontrollavgift 44 363 000 102 661 000

5583 Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser
70 Inntekter fra telesektoren 114 000 000 114 000 000

Sum Skatter og avgifter 440 319 661 000

Kap. Post Kroner Kroner
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Renter og utbytte mv.

 

5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift 
(jf. kap. 2445-2490)

80 Renter av statens faste kapital 23 413 000 23 413 000

5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre 
fordringer

81 Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta 5 000 000
82 Av innenlandske verdipapirer 100 000
83 Av alminnelige fordringer 130 000 000
86 Av statskassens foliokonto i Norges Bank 3 748 000 000 3 883 100 000

5607 Renter av boliglånsordningen til statsansatte
80 Renter 995 440 000 995 440 000

5608 Renter av lån til statsforetak under Olje- og energi-
departementet

80 Renter, Statnett SF 52 000 000 52 000 000

5609 Renter og provisjoner fra selskaper under NHDs forvaltning 
(jf. kap. 2426 og 3961)

71 Låneprovisjon, SIVA SF 3 200 000
72 Garantiprovisjon, Statkraft SF 220 000 000
73 Garantiprovisjon, SIVA SF 5 500 000
80 Renter, SIVA SF 53 900 000
81 Renter, Statkraft SF 110 000 000
82 Renter, Entra Eiendom AS 30 000 000 422 600 000

5615 Renter fra Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 2412)
80 Renter 7 341 000 000 7 341 000 000

5616 Renter og utbytte i Kommunalbanken AS
81 Aksjeutbytte 30 800 000 30 800 000

5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410)
80 Renter 6 033 000 000 6 033 000 000

5618 Innskuddskapital i Posten Norge AS
80 Utbytte 54 000 000 54 000 000

5619 Renter av lån til Oslo Lufthavn AS
80 Renter 463 000 000 463 000 000

5620 Renter og utbytte fra Statens nærings- og distrikts-
utviklingsfond (jf. kap. 2420)

81 Renter, risikolåneordningen 187 000 000
86 Renter, lavrisikolåneordningen 787 000 000 974 000 000

5621 Statens miljøfond, renteinntekter
80 Renteinntekter 9 000 000 9 000 000

5630 Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as
80 Utbytte 8 500 000 8 500 000

5631 Aksjer i A/S Vinmonopolet
80 Statens overskuddsandel 42 700 000
81 Utbytte 2 000 42 702 000

Kap. Post Kroner Kroner
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5651 Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet
80 Utbytte 750 000 750 000

5652 Innskuddskapital i Statskog SF
80 Utbytte 8 500 000 8 500 000

5656 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 950)
80 Utbytte 4 862 000 000 4 862 000 000

5671 Renter og utbytte fra BaneTele AS
81 Utbytte 16 000 000 16 000 000

5680 Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet
80 Utbytte, Statnett SF 450 000 000 450 000 000

5685 Aksjer i Statoil ASA
80 Utbytte 5 045 000 000 5 045 000 000

5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
80 Utbytte 59 000 000 59 000 000

Sum Renter og utbytte mv. 30 773 805 000

 

Folketrygden

 

5700 Folketrygdens inntekter
71 Trygdeavgift 62 300 000 000
72 Arbeidsgiveravgift 84 300 000 000 146 600 000 000

5701 Diverse inntekter
1 Administrasjonsvederlag 28 000 000
2 Diverse inntekter 150 000 000
3 Hjelpemiddelsentraler m.m. 51 400 000
6 Gebyrinntekter ved fastsettelse av bidrag 35 000 000

70 Refusjon ved trafikkskade 839 000 000
71 Refusjon ved yrkesskade 762 000 000
73 Refusjon fra bidragspliktige 1 090 000 000
74 Refusjon medisinsk behandling 500 000
75 Refusjon overskytende bidrag 164 000 000
80 Renter 45 000 000 3 164 900 000

5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. (jf. kap. 2542)
2 Dividende 100 000 000 100 000 000

5705 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger
1 Refusjon dagpenger 18 000 000 18 000 000

Sum Folketrygden 149 882 900 000

 

Statens petroleumsfond

 

5800 Statens petroleumsfond (jf. kap. 2800)
50 Overføring fra fondet 34 801 000 000 34 801 000 000

Sum Statens petroleumsfond 34 801 000 000

 

Statslånemidler

 

5999 Statslånemidler
90 Lån 25 678 500 000 25 678 500 000

Sum Statslånemidler 25 678 500 000

 

Totale inntekter 831 314 536 000

 

Kap. Post Kroner Kroner
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II. Svalbardbudsjettet

 

I

 

Utgifter og inntekter for administrasjon av Svalbard for budsjetterminen 2003

 

Kap. Post Formål: Kroner Kroner

U t g i f t e r

1 Svalbard kirke
1 Driftsutgifter ...................................................................... 1 775 000

2 Tilskudd til kulturelle formål m.m.
70 Tilskudd til velferdsarbeid på Svalbard.............................. 960 000

3 Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre
70 Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre................................. 51 688 000

5 Sysselmannen (jf. kap. 3005)
1 Driftsutgifter....................................................................... 18 700 000

6 Sysselmannens transporttjeneste (jf. kap. 3006)
1 Driftsutgifter....................................................................... 48 450 000

7 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter....................................................................... 4 100 000

9 Kulturminnetiltak
1 Driftsutgifter....................................................................... 2 050 000

11 Bergmesteren (jf. kap. 3011)
1 Driftsutgifter....................................................................... 1 530 000

17 Refusjon til Norsk Polarinstitutt
50 Refusjon ............................................................................. 2 450 000

18 Fyr og radiofyr
1 Driftsutgifter....................................................................... 3 300 000

20 Statens bygninger i Longyearbyen (jf. kap. 3020)
1 Driftsutgifter....................................................................... 13 222 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

 

kan overføres

 

... 750 000

22 Likningsforvaltningen for Svalbard
1 Driftsutgifter....................................................................... 1 950 000

 

Totale utgifter 150 925 000

 

I n n t e k t e r
3005 Sysselmannen (jf. kap. 5)

1 Diverse inntekter ................................................................ 200 000

3006 Sysselmannens transporttjeneste (jf. kap. 6)
1 Leieinntekter....................................................................... 1 500 000

3020 Statens bygninger i Longyearbyen (jf. kap. 20)
1 Inntekter ............................................................................. 3 498 000

3030 Skatter og avgifter
70 Skatter m.m. ....................................................................... 31 500 000
71 Utførselsavgift .................................................................... 1 000 000
72 Utmålsgebyr, årsavgift........................................................ 1 000 000
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II

 

Formues- og inntektsskatt til Svalbard
§ 1 Vedtakets anvendelsesområde

 

Dette vedtaket gjelder forskuddsutskrivning og ende-
lig utskrivning av skatt på formue og inntekt for inn-
tektsåret 2003 etter bestemmelsene i lov av 29. novem-
ber 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

Skattepliktige som nevnt i skattebetalingsloven § 1,
jf. § 2, og svalbardskatteloven § 5-1 første ledd, skal
betale forskudd på formues- og inntektsskatt til Sval-
bard for inntektsåret 2003. Ved beregningen og innbe-
talingen gjelder bestemmelsene i dette vedtaket og i
skattebetalingsloven.

 

§ 2 Skatt på formue

 

Skatt på formue beregnes etter disse satsene:
a) Personlig skattepliktig og dødsbo:

0,0 pst. av de første kr 140 000 antatt formue.
0,9 pst. av de neste kr 400 000.
1,1 pst. av det overskytende beløp.

b) Selskap og sammenslutning som nevnt i skattelo-
ven § 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for for-
muesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2:
0,0 pst. av de første kr 10 000 antatt formue.
0,3 pst. av overskytende beløp.

 

§ 3 Skatt på inntekt

 

Skatt på inntekt beregnes etter disse satsene:
a) Inntekt som skattlegges ved ligning etter sval-

bardskatteloven § 3-1:
10 pst. av alminnelig inntekt.
Personlige skattytere skal ha et fradrag i alminnelig
inntekt på kr 10 000.

b) Inntekt som skattlegges ved lønnstrekk etter sval-
bardskatteloven § 3-2:
6 pst.

 

§ 4 Avrundingsregler

 

Ved beregning av skatt ved ligning avrundes antatt
formue nedover til nærmeste hele 1 000 kroner, og inn-
tekt avrundes nedover til nærmeste hele 100 kroner.

Ved beregning av skatt ved lønnstrekk avrundes inn-
tekten nedover til nærmeste hele krone.

 

§ 5 Kapitalavkastningsraten for fastsetting av person-
inntektsdel av nærings- og selskapsinntekt (deling)

 

Kapitalavkastningsraten som nevnt i skatteloven
§ 12-13 tredje ledd, jf. svalbardskatteloven § 3-1, skal
være den samme som Stortinget har vedtatt skal gjelde
på det norske fastlandet.

 

§ 6 Normalrentesatsen for rimelig lån i arbeidsforhold

 

Normalrentesatsen som nevnt i skatteloven § 5-12
fjerde ledd, jf. svalbardskatteloven §§ 3-1 og 3-2, skal
være den samme som Stortinget har vedtatt skal gjelde
på det norske fastlandet.

III

 

Bestillingsfullmakt

 

Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 2003
kan bestille varer for inntil kr 3 000 000 ut over den
totale bevilgningen som er gitt under kap. 5 post 1 på
svalbardbudsjettet.

IV

 

Merinntektsfullmakter

 

Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 2003
kan overskride bevilgningen under 

1. kap. 5 post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet
under kap. 3005 post 2

2. kap. 6 post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet
under kap. 3006 post 2.

V

 

Avgift av kull som utføres fra Svalbard

 

For budsjetterminen 2003 skal det svares avgift til
statskassen av kull som utføres fra Svalbard, etter en
sats på 1 pst. av verdien for de første 100 000 tonn, og
deretter etter satser fallende med 0,1 pst. av verdien for
hvert ytterligere 100 000 tonn.

 

Budsjett-innst. S. nr. 14 behandlet i Stortinget
10. desember 2002

 

3035 Tilskudd fra statsbudsjettet
70 Tilskudd.............................................................................. 112 227 000

 

Totale inntekter 150 925 000

 

Kap. Post Formål: Kroner Kroner
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III. Skatte-, avgifts- og tollvedtak

 

Endring av Stortingets skattevedtak 28. november 2001 for inntektsåret 2002

 

§ 5-1 skal lyde:
Aksjeselskap og allmennaksjeselskap som nevnt i

skatteloven § 8-10, skal svare tonnasjeskatt, jf. skatte-
loven § 8-16, etter følgende satser:
– 0 kroner for de første 1 000 nettotonn, deretter
– 50 kroner pr. dag pr. 1 000 nettotonn opp til 10 000

nettotonn, deretter
– 33 kroner pr. dag pr. 1 000 nettotonn opp til 25 000

nettotonn, deretter
– 16 kroner pr. dag pr. 1 000 nettotonn.

Satsene i første ledd kan reduseres etter nærmere
bestemmelser fastsatt av departementet, jf. skatteloven
§ 8-16 første ledd.

§ 7-3 skal lyde:
Fradrag beregnet etter skatteloven § 6-32 skal ikke

settes lavere enn 4 000 kroner og ikke høyere enn
43 000 kroner. Fradrag som beregnes av inntekt som
omfattes av skatteloven § 6-31 første ledd a, c, d eller e
eller annet ledd skal likevel ikke settes lavere enn
31 800 kroner. Tilsvarende gjelder for rehabiliterings-
og attføringspenger. Fradraget kan ikke overstige den
inntekten som det beregnes av.

 

Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2003

Kapittel 1 - Generelt

 

§ 1-1. Vedtakets anvendelsesområde

 

Dette vedtaket gjelder forskuddsutskriving og ende-
lig utskriving av skatt på inntekt og formue.

Utskriving av statsskatt skjer for skattyterne etter de
satser som følger av dette vedtak.

 

§ 1-2. Forholdet til skattelovgivningen

 

Så langt dette vedtak ikke bestemmer noe annet, leg-
ges lovgivningen om skatt på formue og inntekt til
grunn ved anvendelsen av vedtaket.

 

§ 1-3. Klasseansettelse

 

Reglene om klasseansettelse i skatteloven § 15-4
gjelder tilsvarende for skatt etter dette vedtaket.

Personer og boer som ikke har krav på personfradrag,
skal settes i skatteklasse 0. Personer som må bo i utlan-
det på grunn av tjeneste i den norske stat, følger samme
regler om klasseansettelse som personer bosatt i Norge.

 

§ 1-4. Forskuddsutskriving

 

Skattyter som nevnt i skattebetalingsloven § 1, jf.
§ 2, skal betale forskudd på formues- og inntektsskatt
til staten for inntektsåret 2003. Ved beregningen og
innbetalingen gjelder reglene i dette vedtaket og i skat-
tebetalingsloven.

Det samme gjelder når skatteplikten utelukkende føl-
ger av lov om skattlegging av undersjøiske petroleums-
forekomster mv., og skattyteren ikke skal svare termin-
skatt etter samme lov § 7.

Plikten til å betale forskudd på inntektsskatt omfatter
også person som ikke har bopel i riket, men som mottar
lønn av den norske stat.

 

Kapittel 2 - Formuesskatt til staten og kommunene

 

§ 2-1. Formuesskatt til staten - personlig skattyter og 
dødsbo

 

Personlig skattyter og dødsbo svarer formuesskatt til
staten av den del av skattyterens samlede antatte for-
mue som overstiger 120 000 kroner i klasse 0 og 1 og

150 000 kroner i klasse 2. Skattyter i klasse 1 som får
særfradrag i alminnelig inntekt etter skatteloven § 6-80
til § 6-83 henføres til klasse 2 når det gjelder formues-
skatt. Det samme gjelder ektefeller som lignes særskilt
etter skatteloven § 2-11.

Formuesskatten beregnes etter disse satsene:

 

§ 2-2. Formuesskatt til staten - upersonlig skattyter

 

Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven
§ 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for formues-
skatteplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer formues-
skatt til staten med 0,3 pst. Formue under 10 000 kro-
ner er skattefri.

 

§ 2-3. Formuesskatt til kommunene

 

Det svares formuesskatt til kommunen dersom skatt-
yter ikke er fritatt for slik skatteplikt etter skatteloven
kapittel 2. Skattyter som har krav på personfradrag
etter skatteloven § 15-4 skal ha et fradrag i formuen på
120 000 kroner. Når skattyter er skattepliktig til flere
kommuner, gjelder reglene i skatteloven § 6-90 første
og tredje ledd tilsvarende for formuen. Satsen for for-
muesskatten til kommunene må ikke være høyere enn
0,7 pst. og ikke lavere enn 0,4 pst. Høyeste sats gjelder
når ikke lavere sats er vedtatt i kommunen.

 

Kapittel 3 - Inntektsskatt til staten

 

§ 3-1. Toppskatt

 

Personlig skattyter skal av personinntekt fastsatt etter
skatteloven kapittel 12, svare toppskatt til staten med
13,5 pst. for den delen av inntekten som overstiger
340 700 kroner i klasse 0 og 1 og 364 000 kroner i
klasse 2, og med 19,5 pst. for den delen av inntekten
som overstiger 872 000 kroner i klasse 0, 1 og 2.

Klasse 0 
og 1  

Klasse 
2

0,2 pst. av de første 420 000 430 000
0,4 pst. av det overskytende 
beløp
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Personlig skattyter i en kommune i Finnmark eller i
kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen,
Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, skal
likevel bare svare toppskatt til staten av inntekt som
nevnt i første ledd med 9,5 pst. av hele den delen av
inntekten som overstiger 340 700 kroner i klasse 0 og
1 og 364 000 kroner i klasse 2, og med 19,5 pst. for den
delen av inntekten som overstiger 872 000 kroner i
klasse 0, 1 og 2.

Dersom skattyteren er bosatt i riket bare en del av
året, nedsettes beløpene i første og annet ledd forholds-
messig under hensyn til det antall hele eller påbegynte
måneder av året han har vært bosatt her. Tilsvarende
gjelder for skattyter som ikke er bosatt i riket, men som
plikter å svare skatt etter skatteloven § 2-3 første og
annet ledd, eller lov om skattlegging av undersjøiske
petroleumsforekomster mv.

 

§ 3-2. Fellesskatt

 

Enhver som plikter å betale inntektsskatt til kommu-
nen etter skatteloven skal betale fellesskatt til staten.
Fellesskatten skal beregnes på samme grunnlag som
inntektsskatten til kommunene.

Satsen for fellesskatt skal være: 
– For personlig skattepliktig og dødsbo i Finnmark

og kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord,
Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms
fylke: 8,26 pst.

– For personlig skattepliktig og dødsbo ellers: 11,76
pst.

§ 3-3. Skatt til staten for selskaper og innretninger
Selskaper og innretninger som nevnt i skatteloven

§ 2-36 annet ledd, svarer skatt til staten med 28 pst. av
inntekten, fastsatt etter reglene i skatteloven.

 

§ 3-4. Skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak

 

Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i med-
hold av skatteloven § 18-3 svares grunnrenteskatt med
27 pst.

 

§ 3-5. Skatt til staten for person bosatt og selskap 
hjemmehørende i utlandet

 

Skattyter som nevnt i skatteloven § 2-3 første ledd
bokstav h, skal i tillegg til å svare skatt etter bestem-
melsene foran i dette vedtaket svare skatt til staten med
28 pst. av inntekten. De regler som ellers gjelder ved
beregning av inntektsskatt til kommunen gis tilsva-
rende anvendelse.

Person som ikke har bopel i riket, men som mottar
lønn av den norske stat, skal av denne inntekt svare fel-
lesskatt til staten etter satsen for personlig skattyter og
dødsbo i dette vedtaket § 3-2 annet ledd annet strek-
punkt, samt toppskatt som nevnt i § 3-1 første ledd.
Bestemmelsene i skatteloven § 16-20 til § 16-28 gjel-
der tilsvarende for skattytere som nevnt i dette ledd.

Person som ikke har bopel i riket og som er aksjonær
i aksjeselskap eller allmennaksjeselskap skattepliktig
etter skatteloven § 2-2 første ledd eller § 2-3 første
ledd, og som innen riket eller på områder nevnt i lov om

skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster
mv. § 1, deltar aktivt i driften av selskapet, skal svare
toppskatt som nevnt i dette vedtaket § 3-1 første ledd
av personinntekt fastsatt av selskapets inntekt etter
skatteloven kapittel 12.

Av aksjeutbytte som utdeles til aksjonær som er
hjemmehørende i utlandet, svares skatt til staten med
25 pst. eller i tilfelle den sats som følger av skatteavtale
med fremmed stat. Det samme gjelder renter på grunn-
fondsbevis som utdeles til skattyter hjemmehørende i
utlandet.

 

§ 3-6. Skatt til staten på honorar til utenlandske 
artister mv.

 

Skattepliktig etter lov om skatt på honorar til uten-
landske artister mv., skal svare skatt til staten med 15
pst. av inntekten.

 

§ 3-7. Skattesats for utbetalinger fra individuell 
pensjonsavtale til bo

 

Skattesatsen for utbetaling fra individuell pensjonsav-
tale og etter innskuddspensjonsloven til bo, som omhand-
let i skatteloven § 5-40 sjette ledd, skal være 45 pst.

 

§ 3-8. Skattefri inntekt

 

Inntekt under 1 000 kroner er skattefri. I utlandet
bosatt aksjonær (parthaver) i aksjeselskap, allmennak-
sjeselskap og dermed likestilt selskap ilignes skatt når
inntekten - fastsatt under ett for samtlige aksjonærer -
utgjør minst 100 kroner.

 

Kapittel 4 - Skatt etter lov om skattlegging av 
undersjøiske petroleumsforekomster mv.

 

§ 4-1. Ordinære skatter

 

Skattyter som har formue knyttet til eller inntekt vun-
net ved petroleumsutvinning og rørledningstransport,
jf. § 2 annet ledd i lov om skattlegging av undersjøiske
petroleumsforekomster mv., skal av slik formue og inn-
tekt, i tillegg til de skatter som følger av bestemmel-
sene foran, svare skatt til staten etter reglene og satsene
nedenfor. Det samme gjelder når skatteplikten uteluk-
kende følger av nevnte lov.

Av formue som tilhører andre skattytere enn selska-
per, svares skatt med 0,7 pst. De regler som ellers gjel-
der for beregning av formuesskatt til kommunen, gis
tilsvarende anvendelse.

Av inntekt svares skatt med 28 pst., med mindre det
skal svares skatt på inntekten etter dette vedtaket § 3-3.
Skatten blir å utligne i samsvar med bestemmelsene i
lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsfore-
komster mv. De regler som ellers gjelder ved beregning
av inntektsskatt til kommunen av alminnelig inntekt gis
tilsvarende anvendelse.

 

§ 4-2. Særskatt

 

Av inntekt vunnet ved petroleumsutvinning, behand-
ling og rørledningstransport som nevnt i lov om skatt-
legging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.
§ 5, skal det svares særskatt med 50 pst.
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§ 4-3. Terminskatt

 

Terminskatt for inntektsåret 2003 skrives ut og beta-
les i samsvar med lov om skattlegging av undersjøiske
petroleumsforekomster mv. § 7. Ved utskrivingen av
terminskatt benyttes satsene ovenfor.

 

§ 4-4. Utbytte utdelt til utenlandsk eierselskap

 

Det svares ikke skatt til staten av aksjeutbytte som
utdeles fra i riket hjemmehørende aksjeselskap og all-
mennaksjeselskap som er skattepliktig etter lov om
skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster
mv. § 5, til selskap hjemmehørende i utlandet som
direkte eier minst 25 pst. av kapitalen i det utdelende
selskap. Dersom det i riket hjemmehørende selskap
også har inntekt som ikke er skattepliktig etter lov om
skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster
mv. § 5, svares skatt til staten etter de alminnelige
regler for aksjeutbytte som fordeles til slik inntekt.
Aksjeutbytte fordeles mellom særskattepliktig inntekt
og annen inntekt på grunnlag av alminnelig inntekt fra-
trukket skatter for henholdsvis særskattepliktig inntekt
og annen inntekt.

 

Kapittel 5 - Tonnasjeskatt

 

§ 5-1. Tonnasjeskatt

 

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap som nevnt i
skatteloven § 8-10, skal svare tonnasjeskatt, jf. skatte-
loven § 8-16, etter følgende satser:
– 0 kroner for de første 1 000 nettotonn, deretter
– 50 kroner pr. dag pr. 1 000 nettotonn opp til 10 000

nettotonn, deretter
– 33 kroner pr. dag pr. 1 000 nettotonn opp til 25 000

nettotonn, deretter
– 16 kroner pr. dag pr. 1 000 nettotonn.

Satsene i første ledd kan reduseres etter nærmere
bestemmelser fastsatt av departementet, jf. skatteloven
§ 8-16 første ledd.

 

Kapittel 6 - Skattested

 

§ 6-1. Skattested for forskuddsutskrivingen

 

Forskuddsutskrivingen foretas i den kommune hvor
den forskuddspliktige er bosatt, jf. skatteloven § 3-1.
Her medtas også forskudd på skatt av formue og inn-
tekt som nevnt i skatteloven § 3-3. For boer gjelder
bestemmelsene i skatteloven § 3-1 fjerde ledd.

For person som ikke er bosatt i riket, skal den kom-
munen som er angitt i skatteloven § 3-4 første, fjerde
eller femte ledd eller i lov om skattlegging av under-
sjøiske petroleumsforekomster mv. § 6 nr. 2, utskrive
skatten.

Første og annet ledd gjelder i den utstrekning annet
ikke er bestemt i medhold av skattebetalingsloven § 8
nr. 4 og § 18 nr. 4.

Utskriving av forskudd som omhandlet i dette vedta-
ket § 1-4 tredje ledd foretas i Oslo.

 

§ 6-2. Skattested for ligningen

 

Statsskatteligningen for personer og dødsbo foregår i
den kommune hvor skattyteren etter bestemmelsene i
skatteloven § 3-1 og § 3-4 blir å iligne kommuneskatt.

Ved ligningen medtas formue og inntekt som skattleg-
ges etter bestemmelsene i skatteloven § 3-3 og § 18-7.

Statsskatteligningen for selskaper og innretninger
som nevnt i skatteloven § 2-36 annet ledd, foregår i
kontorkommunen, jf. skatteloven § 3-2.

Ved utligning av skatt for skattepliktig etter lov om
skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster
mv., gjelder § 6 i denne loven.

I utlandet hjemmehørende mottaker av godtgjørelse,
tantieme, gratiale og lignende fra selskap eller innret-
ning som er hjemmehørende her i riket (skatteloven
§ 3-4 tredje ledd), skattlegges i den kommune der sel-
skapet har sitt kontor (hovedkontor) eller styret har sitt
sete. Det samme gjelder selskap eller samlag for
omsetning av brennevin, vin, fruktvin, mjød eller øl.

Skattlegging av inntekt som nevnt i dette vedtaket
§ 3-5 annet ledd foretas i Oslo.

 

Kapittel 7 - Særlige bestemmelser om skatte-
grunnlag, beløpsgrenser og satser mv.

 

§ 7-1. Kapitalavkastningsraten for fastsetting av per-
soninntektsdel av nærings- og selskapsinntekt (deling)

 

Kapitalavkastningsraten som nevnt i skatteloven
§ 12-13 tredje ledd skal være maksimalt 10,0 pst.

 

§ 7-2. Normalrentesatsen for rimelig lån i 
arbeidsforhold

 

Normalrentesatsen som nevnt i skatteloven § 5-12
fjerde ledd skal være 6,5 pst.

 

§ 7-3. Minstefradrag

 

Fradrag beregnet etter skatteloven § 6-32 skal ikke
settes lavere enn 4 000 kroner og ikke høyere enn
45 700 kroner. Fradrag som beregnes av inntekt som
omfattes av skatteloven § 6-31 første ledd a, c eller d
eller annet ledd skal likevel ikke settes lavere enn
31 800 kroner. Tilsvarende gjelder for tidsbegrenset
uførestønad, rehabiliterings- og attføringspenger. Fra-
draget kan ikke overstige den inntekten som det bereg-
nes av.

 

§ 7-4. Foreldrefradrag

 

Fradrag beregnet etter skatteloven § 6-48 skal ikke
settes høyere enn 25 000 kroner for ett barn og 30 000
kroner for to eller flere barn.

 

§ 7-5. Personfradrag

 

Fradrag etter skatteloven § 15-4 er 31 600 kroner i
klasse 1 og 63 200 kroner i klasse 2.

 

§ 7-6. Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt

 

Beløpsgrensene som nevnt i skatteloven § 17-1 før-
ste ledd skal være 85 200 kroner for enslige og 138 300
kroner for ektepar og samboere som går inn under skat-
teloven § 2-16.

 

Kapittel 8 - Forskriftskompetanse mv.

 

§ 8-1. Avrundingsregler og utfyllende regler

 

Departementet kan gi nærmere forskrift om gjen-
nomføring og utfylling av bestemmelsene i dette ved-
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tak, herunder regler om avrunding av inntekts- og for-
muesposter, samt fradragsposter.

 

§ 8-2. Adgang til å fravike reglene i vedtaket

 

Reglene i dette vedtaket kan fravikes på vilkår som
nevnt i skattebetalingsloven § 56 nr. 5.

 

Fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale inntektsskattøren for inntektsåret 2003

 

Med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av
formue og inntekt (skatteloven) § 15-2 fastsettes: 

I inntektsåret 2003 skal 
1. Den fylkeskommunale inntektsskattøren for per-

sonlige skattytere og dødsboer være minimum 0,0
pst., maksimum 3,24 pst.

2.  Den kommunale inntektsskattøren for personlige

skattytere og dødsboer være minimum 9,4 pst.,
maksimum 13,0 pst. 

De høyeste satser skal gjelde med mindre fylkestin-
get eller kommunestyret vedtar lavere satser. Satser
mellom minimum og maksimum fastsettes i tilfelle til
hele eller halve prosentenheter.

 

CO

 

2

 

-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2003

 

Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 21.
desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO

 

2

 

 i
petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales
CO

 

2

 

-avgift til statskassen etter følgende satser: 
a) for gass 75 øre pr. standardkubikkmeter,
b) for olje eller kondensat 75 øre pr. liter.

For mineralske produkter som omfattes av bokstav b,
og som er avgiftsbelagt etter Stortingets vedtak om
CO

 

2

 

-avgift på mineralske produkter, skal satsen være
46 øre pr. liter.

 

Avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2003

 

§ 1
Av arv og gaver som er avgiftspliktige etter lov 19.

juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver, skal
det fra 1. januar 2003 svares avgift til statskassen etter
reglene i dette vedtaket.

§ 2
Fradrag etter arveavgiftsloven § 15 annet ledd for

begravelsesomkostninger, skifteomkostninger og
utgifter til gravsted settes til 35 000 kroner, hvis ikke
høyere utgifter er legitimert.

Utgifter til dokumentavgift og tinglysing kommer
særskilt til fradrag.

Fradrag etter arveavgiftsloven § 17 for avgiftspliktig
som ikke har fylt 21 år settes til 50 000 kroner pr. år.

§ 3
Avgiftsgrunnlaget rundes nedover til nærmeste tall

som kan deles med 1 000.

§ 4
Av arv og gaver til arvelaterens/giverens barn, foster-

barn - herunder stebarn som har vært oppfostret hos
arvelateren/giveren - og foreldre, svares:

§ 5
Av arv og gaver som ikke går inn under § 4, svares:

 

Fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2003

 

Med hjemmel i folketrygdloven § 23-2, § 23-3 og
§ 23-9 fastsettes:

For året 2003 svares folketrygdavgifter etter føl-
gende satser:

 

§ 1 Arbeidsgiveravgift

 

a) Når arbeidstakeren i inntektsåret 2003 er skatte-
pliktig etter skatteloven § 3-1 eller § 3-4 til en
kommune i sone V: 0,0 pst. Denne sonen omfatter:

– i Finnmark fylke, alle kommuner,
– i Troms fylke, kommunene Karlsøy, Lyngen,

Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvæn-
angen.

   Samme sats skal benyttes for arbeidsgiveravgift
av inntekt som blir skattlagt etter lov 29. november
1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

b) Når arbeidstakeren i inntektsåret 2003 er skatteplik-
tig etter skatteloven § 3-1 eller § 3-4 til en kom-
mune i sone IV: 5,1 pst. Denne sonen omfatter:

Av de første 250 000 kroner  ..................... intet
Av de neste 300 000 kroner  ...................... 8 pst.
Av overskytende beløp  ............................. 20 pst.

Av de første 250 000 kroner  ..................... intet
Av de neste 300 000 kroner  ...................... 10 pst.
Av overskytende beløp  ............................. 30 pst.
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– i Troms fylke, de kommuner som ikke er nevnt
under bokstav a første ledd,

– i Nordland fylke, alle kommuner,
– i Nord-Trøndelag fylke, kommunene Namsos,

Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Namsskogan,
Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatan-
ger, Vikna, Nærøy, Leka,

– i Sør-Trøndelag fylke, kommunene Hitra,
Frøya, Åfjord, Roan, Osen,

– i Møre og Romsdal fylke, kommunen Smøla.
c) Når arbeidstakeren i inntektsåret 2003 er skatte-

pliktig etter skatteloven § 3-1 eller § 3-4 til en
kommune i sone III: 6,4 pst. Denne sonen omfat-
ter:
– i Nord-Trøndelag fylke, kommunen Snåsa,
– i Sør-Trøndelag fylke, kommunene Hemne,

Snillfjord, Oppdal, Røros, Holtålen, Tydal,
– i Møre og Romsdal fylke, kommunene Surna-

dal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna,
– i Oppland fylke, kommunene Dovre, Lesja,

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Sør-Aurdal, Etnedal,
Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre,
Vang,

– i Hedmark fylke, kommunene Stor-Elvdal,
Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal,
Folldal, Os.

d) Når arbeidstakeren i inntektsåret 2003 er skatte-
pliktig etter skatteloven § 3-1 eller § 3-4 til en
kommune i sone II: 10,6 pst. Denne sonen omfat-
ter:
– i Nord-Trøndelag fylke, kommunene Meråker,

Frosta, Leksvik, Mosvik, Verran,
– i Sør-Trøndelag fylke, kommunene Ørland,

Agdenes, Rissa, Bjugn, Rennebu, Meldal,
Midtre Gauldal, Selbu,

– i Møre og Romsdal fylke, kommunene Vanyl-
ven, Sande, Herøy, Norddal, Stranda, Stordal,
Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Gjemnes,
Tingvoll, Sunndal, Haram, Aukra, Eide,

– i Sogn og Fjordane fylke, alle kommuner,
– i Hordaland fylke, kommunene Etne, Ølen,

Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullens-
vang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam, Moda-
len, Fedje, Masfjorden, Bømlo,

– i Rogaland fylke, kommunene Hjelmeland,
Suldal, Sauda, Kvitsøy, Utsira, Vindafjord,
Finnøy,

– i Vest-Agder fylke, kommunene Åseral, Aud-
nedal, Hægebostad, Sirdal,

– i Aust-Agder fylke, kommunene Gjerstad,
Vegårshei, Åmli, Iveland, Evje og Hornnes,
Bygland, Valle, Bykle,

– i Telemark fylke, kommunene Drangedal,
Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal,
Fyresdal, Tokke, Vinje, Nome,

– i Buskerud fylke, kommunene Flå, Nes, Gol,
Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Rollag, Nore og
Uvdal,

– i Oppland fylke, kommunene Nord-Fron, Sør-
Fron, Ringebu, Gausdal, Søndre Land, Nordre
Land,

– i Hedmark fylke, kommunene Nord-Odal, Eid-
skog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil, Åmot.

e) Når arbeidstakeren i inntektsåret 2003 er skatte-
pliktig etter skatteloven § 3-1 eller § 3-4 til en
annen kommune enn de som omfattes av bokstav a
til d ovenfor, skal satsen være 14,1 pst. Dette områ-
det kalles sone I.

f) Satsen i bokstav e skal også legges til grunn for
arbeidsgiveravgift fastsatt i kongelig resolusjon
med hjemmel i § 4 nedenfor, og arbeidsgiveravgift
for statsforvaltningen etter reglene i folketrygdlo-
ven § 24-5 tredje ledd.

g) Satsen i bokstav e skal videre legges til grunn for
følgende foretak, uansett til hvilken kommune
arbeidstakeren er skattepliktig, med mindre foreta-
ket er hjemmehørende på Svalbard:
1. foretak som produserer elektrisitet skapt ved

vannkraft,
2. foretak som utvinner råolje eller naturgass,
3. foretak som yter en eller flere av følgende tje-

nester tilknyttet utvinning av olje eller gass:
– prøve- eller produksjonsboring på kon-

trakt,
– servicevirksomhet i forbindelse med olje-

og gassutvinning,
– bore- eller brønnservice på kontrakt.

Denne bestemmelsen omfatter ikke tjenes-
teyting tilknyttet letevirksomhet, eller drift
og bruk av innretninger i den utstrekning
de brukes til letevirksomhet.

4. foretak som bryter metallholdig malm, med
unntak av jernmalm og jernmalm med innhold
av mangan,

5. foretak som utvinner industrimineralene
nefelinsyenitt eller olivin,

6. foretak som bygger eller reparerer selvdrevet,
sjøgående kommersielt fartøy. Med slikt fartøy
forstås følgende:
– fartøy på minst 100 BRT for transport av

passasjerer eller gods,
– fartøy på minst 100 BRT til særlige formål,
– slepebåt på minst 365 kW,
– fiskefartøy på minst 100 BRT bestemt for

eksport til land utenfor EØS-området,
– flytende og flyttbart uferdig skrog av oven-

nevnte fartøy. Denne bestemmelsen omfat-
ter også foretak som foretar vesentlig
ombygging av fartøy som nevnt ovenfor,
dersom fartøyet er over 1 000 BRT.

7. foretak som produserer EKSF-stål,
8. foretak som nevnt i finansieringsvirksomhets-

loven § 1-4 eller verdipapirhandelloven § 7-1,
jf. § 1-2 første ledd, dersom foretaket har filial,
driver grenseoverskridende virksomhet, eller
har etablert datterforetak som driver tilsva-
rende virksomhet, i andre stater innen EØS-
området.

9. foretak som utfører godstransport på vei og
som i 2002 hadde mer enn 50 årsverk. Som
godstransport regnes ikke egentransport etter
samferdselsloven § 8. Bestemmelsen i dette
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punktet omfatter ikke tilfeller der godstran-
sporten kun finner sted innenfor et lokalt
avsperret næringsområde.

10. foretak som produserer telekommunikasjons-
tjenester.

h) For foretak som har klar regnskapsmessig atskil-
lelse mellom virksomhet som omfattes av bokstav
g og annen type virksomhet, kan det kreves at
arbeidsgiveravgiften fastsettes etter satsen i bok-
stav e for lønn og annen godtgjørelse knyttet til
den delen av virksomheten som omfattes av bok-
stav g, og etter satsene i bokstavene a til e for lønn
og annen godtgjørelse knyttet til den øvrige del av
virksomheten. Oppfylles ikke kravet om regn-
skapsmessig atskillelse, skal arbeidsgiveravgiften
fastsettes etter satsen i bokstav e for hele foreta-
ket.

i) Arbeidsgiveravgiften skal fastsettes etter bestem-
melsene i bokstav g først når differansen mellom
den arbeidsgiveravgift som ville følge av reglene i
bokstavene a til e og den arbeidsgiveravgift som
ville følge av reglene i bokstav g overstiger
270 000 kroner for foretaket i 2003. Dersom
bestemmelsen i bokstav h kommer til anvendelse,
skal differansen beregnes i forhold til den samlede
lønn og annen godtgjørelse knyttet til den eller de
deler av virksomheten som omfattes av bokstav g.
Bestemmelsen i denne bokstaven kommer ikke til
anvendelse for virksomhet som nevnt i bokstav g
nr. 7 og nr. 9.

j) 1. Det skal betales arbeidsgiveravgift etter føl-
gende satser for lønn og annen godtgjørelse for
arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold
som arbeidsgiver plikter å innberette for
arbeidstakere som har fylt 62 år og som er skat-
tepliktig etter skatteloven § 3-1 eller § 3-4 til
en kommune i
sone IV: 1,1 pst.,
sone III: 2,4 pst.,
sone II: 6,6 pst.,
sone I: 10,1 pst.

2. For foretak som nevnt under bokstav g skal sat-
sen være 10,1 pst. for arbeidstakere som har
fylt 62 år.

3. Beregning av arbeidsgiveravgift etter pkt. 1 og
2 ovenfor, skjer fra og med første hele avgifts-
termin etter at arbeidstakeren har fylt 62 år. 

k) Når arbeidstaker fra samme arbeidsgiver mottar
ytelser i 2003 på mer enn 16 ganger gjennomsnittet
av grunnbeløpet i folketrygden i 2003, skal det i til-
legg til satsene nevnt ovenfor regnes en særskilt
avgift etter en sats på 12,5 pst. på det overskytende.

 

§ 2 Trygdeavgift

 

a) Av pensjon, føderåd, livrente som ledd i pensjons-
ordning i arbeidsforhold, utbetalinger under indivi-
duell pensjonsavtale etter skatteloven § 6-47 bok-
stav c, utbetalinger etter innskuddspensjonsloven
og personinntekt for skattyter under 17 år og over
69 år, som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet
ledd nr. 1: 3,0 pst.

b) Av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt
i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 2: 7,8 pst.

c) Av næringsinntekt og annen personinntekt som
nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3:
10,7 pst.

d) Avgift av næringsinntekt (annen ervervsinntekt) i
jord- og skogbruk som overstiger 7,8 pst. av inn-
tekten, skal dekkes med tilskudd knyttet til jord-
bruksoppgjøret.

Næringsinntekt er i denne sammenhengen inntekt
som nevnt i forskrift gitt av Finansdepartementet 5.
oktober 1970 nr. 2 om levering av årsoppgave og om
avgiftsfrie uttak i jordbruk med binæringer og skog-
bruk.

 

§ 3 Tilskudd fra kommunene og fylkeskommunene som 
nevnt i folketrygdloven § 23-9 annet ledd

 

a) I kommuner: 0,0 pst.
b) I fylkeskommuner: 0,0 pst.

 

§ 4 Forskriftsfullmakt

 

Kongen gir regler om grunnlag og satser for avgifter
og tilskudd etter folketrygdloven § 23-4 for visse grup-
per av medlemmer i trygden. Departementet gir regler
til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i § 1
bokstavene g, h og i.

 

Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2003

 

Med hjemmel i folketrygdloven § 23-5 annet ledd
fastsettes:

I
I 2003 skal følgende avgifter til folketrygden dekkes

ved en produktavgift på omsetning av fisk, hval og sel,
og produkter av disse, fra fartøy som har drevet egen
fangstvirksomhet innenfor det aktuelle kalenderår: 
1. Trygdeavgift over 7,8 pst. av pensjonsgivende inn-

tekt fra fiske, hval- og selfangst i inntektsåret.
2. Arbeidsgiveravgift på hyre til mannskapet på

fiske-, hvalfangst- og selfangstfartøy.

3. Premie til kollektiv yrkesskadetrygd for fiskere,
hval- og selfangere.

4. Avgift til dekking av de utgiftene folketrygden har
med stønad til arbeidsløse fiskere, hval- og selfan-
gere.

5. Avgift til dekking av de utgiftene folketrygden har
i forbindelse med ordningen med frivillig tilleggs-
trygd for sykepenger til manntallsførte fiskere,
hval- og selfangere.

II
Produktavgiften skal være 3,4 pst. for 2003.
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Avgift på omsetning av råfisk, råfiskprodukter, hval
og hvalprodukter innkreves av godkjente salgslag, jf.
lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk
§ 3. Ved fiske på fjerne farvann der omsetningen fore-

går utenom salgslag og ved omsetning av sel og pro-
dukter av sel, skal den avgiftspliktige innbetale pro-
duktavgiften til Fiskeridirektoratet.

 

Merverdiavgift for budsjetterminen 2003

 

§ 1
1. Fra 1. januar 2003 skal det betales 24 pst. avgift

etter bestemmelsene i lov 19. juni 1969 nr. 66 om
merverdiavgift.

2. Fra 1. januar 2003 skal det betales 11,11 pst. avgift
av omsetning som nevnt i lov 19. juni 1969 nr. 66
om merverdiavgift § 39 og godtgjørelse som nevnt
i samme lov § 41.

§ 2
Fra 1. januar 2003 skal det betales 12 pst. avgift etter

bestemmelsene i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdi-
avgift for: 

1. Næringsmidler. Som næringsmidler anses enhver
mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er
bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt:
a) legemidler,
b) vann fra vannverk,
c) tobakksvarer,
d) alkoholholdige drikkevarer.

2. Kringkastingsselskap under utøvelse av allmenn-
kringkasting som er finansiert av kringkastingsav-
gift som nevnt i kringkastingsloven § 6-4.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om
avgrensing av avgiftsplikten.

 

Særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2003
1. Avgift på alkohol 

 

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai

1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen
ved innførsel eller innenlandsk tilvirking av sprit, iso-
propanol, brennevin, vin, fruktvin, mjød og øl mv. med
følgende beløp: 
1. Drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent

alkohol; kr 5,44 pr. volumprosent og liter.
2. Drikk med alkoholstyrke 15-22 volumprosent

alkohol; kr 3,55 pr. volumprosent og liter.
3. Drikk med alkoholstyrke over 4,75 og under 15

volumprosent alkohol; kr 3,55 pr. volumprosent og
liter.

4. Drikk med alkoholstyrke;
a) til og med 0,7 volumprosent alkohol avgifts-

legges etter regelverket for alkoholfrie drikke-
varer,

b) over 0,7 til og med 2,75 volumprosent alkohol:
kr 2,43 pr. liter,

c) over 2,75 til og med 3,75 volumprosent alko-
hol: kr 9,18 pr. liter,

d) over 3,75 til og med 4,75 volumprosent alko-
hol: kr 15,89 pr. liter.

Departementet kan gi forskrifter om den avgiftsplik-
tige alkoholstyrken. Alkohol i essenser som innføres,
avgiftsbelegges etter de satser og regler som gjelder for
sprit og isopropanol, jf. § 2 bokstav e. Departementet
kan bestemme at det skal betales avgift på alkoholen
også i andre varer til fortæring mv. som innføres.

Satsene i avsnittene foran gjelder også varer som ved
kjøp eller som gave innføres med samtykke gitt i med-
hold av alkohollovgivningen.

Departementet kan gi forskrifter om forenklet
avgiftsberegning for varer som reisende innfører til
personlig bruk utover avgiftsfri kvote.

§ 2
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på varer som: 
a) selges til eller innføres av utenlandske diploma-

tiske og konsulære tjenestemenn som nyter person-
lig tollfrihet,

b) selges eller innføres til Den nordiske investerings-
banken og som er nødvendig for bankens offisielle
virksomhet,

c) fra tilvirkers eller importørs lager
1. utføres til utlandet,
2. leveres som proviant mv. til bruk eller salg om

bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart,
eller leveres til bruk i forbindelse med utfor-
sking og utnytting av undersjøiske naturfore-
komster i havområder utenfor norsk territorial-
grense, etter de samme bestemmelser som
gjelder for toll,

3. legges inn på tollager, når varene er bestemt til
utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens
innledende bestemmelser § 24 nr. 1.

d) brukes ved framstilling av essenser i tilfelle som
nevnt i punkt c,

e) leveres til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk
bruk og som er gjort utjenlig til drikk (denaturert)
eller på annen måte finnes garantert mot å bli brukt
til drikk, bringes med som reisegods eller reiseut-
styr til personlig bruk,

f) brukes som råstoff eller hjelpemiddel ved fremstil-
ling av alkoholholdige ferdigvarer. Fritaket gjelder
kun avgift på alkohol i essenser mv. som innføres,

g) selges til eller innføres av NATO eller NATOs
hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler Norge er
forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vil-
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kår også styrker fra landene som deltar i Partner-
skap for Fred,

h) fremstilles ved ikke ervervsmessig produksjon.
Fritaket gjelder kun øl og vin til eget bruk.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 6
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

 

2. Avgift på tobakkvarer 

 

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai

1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen
etter følgende satser av: 
a) Sigarer: kr 1,74 pr. gram av pakningens nettovekt.

Vekten av fastmunnstykke skal tas med i den net-
tovekt som danner grunnlaget for beregning av
avgiften.

b) Sigaretter: kr 1,74 pr. stk.
Med én sigarett menes en sigarett som har en
lengde til og med 90 mm, som to regnes sigaretten
dersom den har en lengde på over 90 mm, men
maks 180 mm, osv.
Filter og munnstykke tas ikke med ved beregnin-
gen av lengden.

c) Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i for-
brukerpakning: kr 1,20 pr. gram av pakningens
nettovekt.

d) Skråtobakk: kr 0,56 pr. gram av pakningens netto-
vekt.

e) Snus: kr 0,56 pr. gram av pakningens nettovekt.
f) Sigarettpapir og sigaretthylser: kr 0,026 pr. stk. av

innholdet i pakningen.
Departementet kan gi forskrifter om en forenklet

avgiftsberegning for varer som reisende innfører til
personlig bruk utover avgiftsfri kvote.

§ 2
Varer som er ment - eller som departementet finner er

tjenlig - som erstatning for forannevnte varer, kan
undergis avgiftsplikt etter nærmere bestemmelse av
departementet. Når slik avgiftsplikt blir pålagt, skal
avgiften svares med beløp som så vidt mulig motsvarer
avgiften etter § 1 for tilsvarende tobakkvare.

§ 3
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på varer som: 
a) Selges til eller innføres av utenlandske diploma-

tiske og konsulære tjenestemenn som nyter person-
lig tollfrihet.

b) Selges eller innføres til Den nordiske investerings-
banken og som er nødvendig for bankens offisielle
virksomhet.

c) Fra/til tilvirkers eller importørs lager
1. utføres til utlandet,
2. leveres som proviant mv. til bruk eller salg om

bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart,
eller leveres til bruk i forbindelse med utfor-
sking og utnytting av undersjøiske naturfore-
komster i havområder utenfor norsk territorial-
grense, etter de samme bestemmelser som
gjelder for toll,

3. legges inn på tollager, når varene er bestemt til
utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens
innledende bestemmelser § 24 nr. 1,

4. kommer i retur.
d) Kvalitetsprøves og forbrukes i fabrikker eller på

lager.
e) Bringes med som reisegods eller reiseutstyr til per-

sonlig bruk.
f) Selges til eller innføres av NATO eller NATOs

hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler Norge er
forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende måte
også styrker fra landene som deltar i Partnerskap
for Fred.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 4
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 5
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.
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§ 6
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når

det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var
overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i
det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

§ 7
Departementet kan gi forskrifter om avgrensning og

utfylling av bestemmelsene i §§ 1 og 2.

§ 8
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig avgifts-

beløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nærmere
fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebetales.

 

3. Avgift på motorvogner mv.

I. Engangsavgift på motorvogner mv.

 

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. juni

1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og
båter betales avgift til statskassen: 
1. ved første gangs registrering av motorvogner i det

sentrale motorvognregisteret,
2. når betingelsene for avgiftsfrihet eller avgiftsned-

settelse ved første gangs registrering ikke lenger er
oppfylt,

3. når en motorvogn som ikke tidligere er registrert
her i landet urettmessig tas i bruk uten slik registre-
ring,

4. når oppbygget motorvogn tas i bruk før ny registre-
ring.

§ 2
Avgiften betales etter følgende avgiftsgrupper og sat-

ser:

 

Avgiftsgruppe a:

 

1. Personbiler,
2. varebiler klasse 1 og
3. busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser:

 

Avgiftsgruppe b:

 

Varebiler klasse 2:
20 pst. av avgiften under avgiftsgruppe a.

 

Avgiftsgruppe c:

 

Campingbiler:
13 pst. av avgiften under avgiftsgruppe a.

 

Avgiftsgruppe d:

 

Kombinerte biler med totalvekt inntil 6 000 kg:
55 pst. av avgiften under avgiftsgruppe a.

 

Avgiftsgruppe e:

 

Beltebiler:
36 pst. av verdiavgiftsgrunnlaget.

 

Avgiftsgruppe f:

 

Motorsykler:

 

Avgiftsgruppe g:

 

Beltemotorsykler (snøscootere):

 

Avgiftsgruppe h:

 

Motorvogner i avgiftsgruppe a, som ved første gangs
registrering her i landet blir registrert på løyveinne-
haver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller
erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshem-
mede:
40 pst. av avgiften under avgiftsgruppe a.

kr 33,40 pr. kg av de første 1 150 kg av egenvekten,
kr 66,80 pr. kg av de neste 250 kg av egenvekten,
kr 133,61 pr. kg av de neste 100 kg av egenvekten,
kr 155,38 pr. kg av resten (vektavgift),
dessuten:
kr 9,86 pr. cm

 

3

 

 av de første 1 200 cm3 av slagvolumet,
kr 25,82 pr. cm

 

3

 

 av de neste 600 cm

 

3

 

 av slagvolumet,
kr 60,73 pr. cm

 

3

 

 av de neste 400 cm

 

3

 

 av slagvolumet,
kr 75,86 pr. cm

 

3

 

 av resten (slagvolumavgift),
dessuten:
kr 129,01 pr. kW av de første 65 kW av motoreffekten,
kr 470,53 pr. kW av de neste 25 kW av motoreffekten,
kr 941,36 pr. kW av de neste 40 kW av motoreffekten,
kr 1593,01pr. kW av resten (motoreffektavgift).

kr 8 869 pr./stk. (stykkavgift),
dessuten:
kr 0 pr. cm

 

3

 

 av de første 125 cm

 

3

 

 av slagvolu-
met,

kr 30,47 pr. cm

 

3

 

 av de neste 775 cm

 

3

 

 av slagvolu-
met,

kr 66,80 pr. cm

 

3

 

 av resten (slagvolumavgift),
dessuten:
kr 0 pr. kW av de første 11 kW av motoreffek-

ten,
kr 394,71 pr. kW av resten (motoreffektavgift).

kr 12,50 pr. kg av de første 100 kg av egenvekten,
kr 25,00 pr. kg av de neste 100 kg av egenvekten,
kr 49,99 pr. kg av resten (vektavgift),
dessuten:
kr 2,61 pr. cm

 

3

 

 av de første 200 cm

 

3

 

 av slagvolu-
met,

kr 5,21 pr. cm

 

3

 

 av de neste 200 cm

 

3

 

 av slagvolu-
met,

kr 10,41 pr. cm

 

3

 

 av resten (slagvolumavgift),
dessuten:
kr 33,33 pr. kW av de første 20 kW av motoreffek-

ten,
kr 66,65 pr. kW av neste 20 kW av motoreffekten,
kr 133,30 pr. kW av resten (motoreffektavgift).
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Avgiftsgruppe i:

 

Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre:
kr 2 920.

 

Avgiftsgruppe j:

 

Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav
minst 10 er fastmontert i fartsretningen:
35 pst. av avgiften under avgiftsgruppe a.

§ 3
Av motorvogner i avgiftsgruppe a - d og g - j skal det

i tillegg til avgiften under § 2 svares en vrakpantavgift
på kr 1 300 pr. motorvogn. Avgiften inngår ikke i
beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften.

Departementet kan gi forskrifter om refusjon av
vrakpantavgift for motorvogn som utføres til utlandet.

§ 4
Ved beregning av avgift basert på egenvekt, slagvo-

lum og motoreffekt benyttes de tekniske data som skal
fastsettes i forbindelse med motorvognens typegod-
kjenning og/eller skal fremkomme i motorvognens
norske vognkort.

Verdiavgiftsgrunnlaget er ved innenlandsk tilvirk-
ning prisen fra produsent og ved innførsel tollverdien.

Fra de nevnte regler gjøres det unntak for følgende
grupper: 
1. Motorvogner som har vært registrert i utlandet før

registrering her i landet.
2. Motorvogner som benytter stempeldrevet forbren-

ningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor
(hybridbiler) til framdrift. For slike motorvogner
inngår verken effekten knyttet til den elektriske
motoren eller vekten av elektromotor og batteri-
pakke i avgiftsgrunnlaget.

Departementet kan gi forskrifter om fastsettelse av
avgiften for disse grupper og om fradrag for bruk o.l.

§ 5
Departementet kan gi forskrifter om hvilken avgifts-

gruppe den enkelte motorvogn skal henføres under.
Oppstår det avgiftsmessig tvil om hvilken avgifts-

gruppe den enkelte motorvogn skal henføres under,
avgjøres dette av departementet med bindende virk-
ning.

§ 6
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på: 
1. Motorvogner som registreres på kjennemerker

med gule tegn på blå reflekterende bunn.
2. Motorvogner registrert på Den nordiske investe-

ringsbanken og som er nødvendig for bankens offi-
sielle virksomhet.

3. Motorvogner som registreres på NATO eller
NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den
utstrekning dette følger av internasjonale avtaler
Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsva-
rende vilkår også styrker fra landene som deltar i
Partnerskap for Fred.

4. Lett pansrete motorvogner til offentlig bruk.
5. Motorvogner til bruk utelukkende som banekjøre-

tøy og i rally, samt motorsykler til bruk uteluk-
kende i trial- og endurukonkurransekjøring.

6. Ambulanser, herunder leilighetsambulanser.
7. Begravelseskjøretøy.
8. Beltemotorsykler som ved første gangs registre-

ring her i landet blir registrert på humanitær insti-
tusjon som skal nytte kjøretøyet i ambulansetje-
neste.

9. Motorvogner som bare bruker elektrisitet til fram-
drift.

10. Busser som ved første gangs registrering her i lan-
det blir registrert på:
a) innehaver av løyve etter §§ 3 eller 7 i lov 4.

juni 1976 nr. 63 om samferdsel, unntatt turvog-
ner,

b) institusjon eller organisasjon som tilbyr trans-
port av funksjonshemmede mv.

11. Motorvogner som innføres som arvegods.
12. Beltevogner til Forsvaret.
13. Spesialutrustede kjøretøy til bruk for brannvese-

net.
Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av

og vilkår for fritak.

§ 7
Departementet kan gi forskrifter om tilbakebetaling

av tilskuddsbeløp og om tilleggsberegning av særavgift
og merverdiavgift hvor det: 
1. innen 3 år regnet fra registreringen skjer opphør av

bruken av bil som drosje eller for transport av
funksjonshemmede, jf. § 2 avgiftsgruppe h,

2. innen 1 år regnet fra registreringen skjer opphør av
bruken av buss i tilfelle som er gitt avgiftsfritak
etter § 6 nr. 10.

§ 8
Departementet kan gi forskrifter om betaling av

avgifter ved endring av en motorvogns avgiftsmessige
status til en avgiftsgruppe med høyere avgiftssats, og
om hva som skal anses som slik endring.

Departementet kan gi forskrifter om betaling av
avgifter dersom det foretas endringer av en motorvogn
som har betydning for grunnlaget for beregning av
avgiften, og om hva som skal anses som en slik end-
ring.

§ 9
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 10
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 11
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
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ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning eller også ellers en klart urimelig virkning.

§ 12
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

II. Årsavgift 
§ 1

For 2003 betales i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2
om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter avgift
til statskassen med: 
1. kr 2 360 av:

a) personbiler,
b) varebiler,
c) campingbiler med tillatt totalvekt mindre enn

12 000 kg,
d) busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser

(minibusser),
e) kombinerte biler med tillatt totalvekt mindre

enn 6 000 kg,
f) årsprøvekjennemerker for kjøretøy.

2. kr 905 av campingtilhengere med egenvekt over
350 kg.

3. kr 1 180 av motorsykler; trehjuls, lette, mellom-
tunge og tunge.

4. kr 1 370 av:
a) følgende kjøretøy med tillatt totalvekt fra

3 500 kg inntil 12 000 kg:
– lastebiler
– trekkbiler,

b) kombinerte biler med tillatt totalvekt fra 6 000 kg
inntil 12 000 kg,

c) busser med tillatt totalvekt mindre enn 12 000 kg
som ikke faller inn under nr. 1 bokstav d.

§ 2
Unntatt fra avgiftsplikt er: 

a) Kjøretøy som er registrert på kjennemerker med
gule tegn på blå reflekterende bunn.

b) Motorvogn som er registrert på Den nordiske
investeringsbanken og som er nødvendig for ban-
kens offisielle virksomhet.

c) Motorvogn som er registrert på innehaver av løyve
etter § 7 i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel
som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje)
eller for transport av funksjonshemmede.

d) Motorvogn som er registrert på innehaver av løyve
etter § 3 i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel
som rutevogn.

e) Motorvogn som er godkjent og registrert som
ambulanse (herunder leilighetsambulanse) eller
registrert som begravelseskjøretøy på begravelses-
byrå o.l.

f) Kjøretøy som er registrert på kjennemerker med
lysegule typer på sort bunn.

g) Kjøretøy som er 30 år eller eldre.
h) Kjøretøy som dokumenteres levert senest innen

avgiftens forfall til godkjent oppsamlingsplass for
bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hugging.

i) Kjøretøy som er registrert på NATO eller NATOs
hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler Norge er
forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vil-
kår også styrker fra landene som deltar i Partner-
skap for Fred.

j) Kjøretøy som drives kun med elektrisk strøm (el-
biler).

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3
For kjøretøy som er registrert pr. 1. januar eller som

blir registrert i 1. halvår, og for årsprøvekjennemerker
som er tildelt pr. 1. januar eller som blir tildelt i 1.
halvår, skal det svares full avgift.

På vilkår departementet kan fastsette, skal det svares
halv avgift på kjøretøy som: 
1. dokumenteres levert til godkjent oppsamlingsplass

for bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hug-
ging i 1. halvår, men etter avgiftens forfall,

2. registreres eller tildeles årsprøvekjennemerker i 2.
halvår.

§ 4
Avgift som ikke er betalt innen forfall, forhøyes med

kr 250. Departementet kan gi forskrifter om innkreving
av tilleggsavgiften.

§ 5
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 7
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

III. Vektårsavgift 
§ 1

Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. juni
1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og
båter betales årsavgift til statskassen på innenlandsre-
gistrerte kjøretøy på minst 12 000 kg etter følgende
satser (kroner):
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1. Vektgradert årsavgift
A. Motorkjøretøyer

B. Kombinasjoner av kjøretøy (vogntog)

og

2. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne 
    kjøretøy 

§ 2
Departementet kan gi forskrifter om hvilke fjærings-

systemer som kan likestilles med luftfjæring og om
fastsettelse av avgasskravnivå, herunder om krav til
dokumentasjon for registreringsår og avgasskravnivå.

Departementet kan også gi forskrifter om etterbereg-
ning av avgift dersom det viser seg at et kjøretøy ikke
oppfyller de krav til avgassutslipp som lå til grunn for
beregning av avgiften.

§ 3
Departementet kan gi forskrifter om betaling av

avgift for utenlandsregistrerte kjøretøy etter antall
døgn de befinner seg i Norge (døgnavgift), herunder
fastsette høyere døgnavgift for kjøretøy som er regis-
trert i et land som krever høyere bruksavgifter av nor-
ske kjøretøy enn av dette lands kjøretøy, samt treffe
gjensidige avtaler med andre land om fritak for eller
nedsettelse av døgnavgiften.

§ 4
Grunnlaget for avgiften er den vekt som er oppgitt

som tillatt totalvekt i motorvognregisteret, for semitrai-
lere den del av totalvekten som faller på semitrailerens
aksler. Departementet kan gi forskrifter om at avgifts-
grunnlaget kan settes lavere enn kjøretøyets tillatte
totalvekt.

Avgiftsgruppe
Luft-

fjæring

Annet 
fjærings-
system

2 aksler
12 000 - 12 999 kg  ................ 0 272
13 000 - 13 999 kg  ................ 272 755
14 000 - 14 999 kg  ................ 755 1 062
15 000 - og over  .................... 1 062 2 406

3 aksler
12 000 - 14 999 kg  ................ 0 0
15 000 - 16 999 kg  ................ 272 474
17 000 - 18 999 kg  ................ 474 974
19 000 - 20 999 kg  ................ 974 1 264
21 000 - 22 999 kg  ................ 1 264 1 948
23 000 - og over  .................... 1 948 3 028

Minst 4 aksler
12 000 - 24 999 kg  ................ 1 264 1 282
25 000 - 26 999 kg  ................ 1 282 2 002
27 000 - 28 999 kg  ................ 2 002 3 177
29 000 - og over  .................... 3 177 4 713

Avgiftsgruppe
Luft-

fjæring

Annet 
fjærings-
system

2 + 1 aksler
12 000 - 13 999 kg  ................ 0 0
14 000 - 15 999 kg  ................ 0 0
16 000 - 17 999 kg  ................ 0 123
18 000 - 19 999 kg  ................ 123 280
20 000 - 21 999 kg  ................ 280 658
22 000 - 22 999 kg  ................ 658 851
23 000 - 24 999 kg  ................ 851 1 536
25 000 - 27 999 kg  ................ 1 536 2 694
28 000 kg og over  ................. 2 694 4 727

2 + 2 aksler
16 000 - 24 999 kg  ................ 263 613
25 000 - 25 999 kg  ................ 613 1 009
26 000 - 27 999 kg  ................ 1 009 1 484
28 000 - 28 999 kg  ................ 1 484 1 791
29 000 - 30 999 kg  ................ 1 791 2 941
31 000 - 32 999 kg  ................ 2 941 4 082
33 000 kg og over  ................. 4 082 6 197

2 + minst 3 aksler
16 000 - 37 999 kg  ................ 3 248 4 521
38 000 - 40 000 kg  ................ 4 521 6 145
Over 40 000 kg  ..................... 6 145 8 348

Minst 3 + 1 aksel
16 000 - 24 999 kg  ................ 263 613

25 000 - 25 999 kg  ................ 613 1 009
26 000 - 27 999 kg  ................ 1 009 1 484
28 000 - 28 999 kg  ................ 1 484 1 791
29 000 - 30 999 kg  ................ 1 791 2 941
31 000 - 32 999 kg  ................ 2 941 4 082
33 000 - og over  ................... 4 082 6 197

Minst 3 + 2 aksler
16 000 - 37 999 kg  ................ 2 870 3 986
38 000 - 40 000 kg  ................ 3 986 5 513
Over 40 000 kg  ..................... 5 513 8 155

Minst 3 + minst 3 aksler
16 000 - 37 999 kg  ................ 1 633 1 976
38 000 - 40 000 kg  ................ 1 976 2 949
Over 40 000 kg  ..................... 2 949 4 697

Avgasskravnivå

Vekstklasser
Ikke 

EURO
EURO 

I
EURO 

II
EURO 

III

12 000 - 19 999 kg  5 781 3 212 2 248 0
20 000 kg og over  10 278 5 888 4 175 0

Avgiftsgruppe
Luft-

fjæring

Annet 
fjærings-
system
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Hvis kjøretøyets totalvekt ikke direkte går frem av
vognkortet, settes totalvekten til summen av kjøretøy-
ets egenvekt og tillatt (registrert) lasteevne.

§ 5
Følgende kjøretøy er fritatt for vektgradert og miljø-

differensiert årsavgift: 
a) traktorer,
b) kjøretøy registrert på kjennemerker med lysegule

typer på sort bunn,
c) motorredskaper,
d) kjøretøy som er registrert på innehaver av løyve

etter §§ 3 eller 7 i lov 4. juni 1976 nr. 63 om sam-
ferdsel som personrutevogn, kombinert rutevogn
eller turvogn samt demonstrasjonsbusser i samme
bevillingskjøring. Som turvogn menes i denne
sammenheng busser med over 8 sitteplasser i til-
legg til førersete og tillatt totalvekt over 5 000 kg,

e) kjøretøy som er 30 år eller eldre. Fritaket gjelder
ikke tilhengere,

f) kjøretøy som i forbindelse med transport av gods
fraktes på jernbane (kombinert godstransport),

g) kjøretøy som er registrert på NATO eller NATOs
hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler Norge er
forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vil-
kår også styrker fra landene som deltar i Partner-
skap for Fred.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 6
Departementet kan gi forskrifter om utskriving av

avgiften i flere terminer, og om forholdsmessig bereg-
ning av avgiften ved avregistrering, vraking og omre-
gistrering.

Departementet kan gi forskrifter om betaling av
avgift basert på en dagsats på 2 pst. av full vektårsavgift
med et fastsatt minstebeløp.

§ 7
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 8
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 9
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 10
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig avgifts-

beløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nærmere
fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebetales.

IV. Omregistreringsavgift
§ 1

Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter
betales avgift til statskassen ved omregistrering av nedenfor nevnte, tidligere her i landet registrerte motorvogner
og tilhengere med følgende beløp:

Registreringsår

2003
og 2002

kr

2001

kr

2000

kr

1999
til 1992

kr

1991
og eldre

kr

a. Mopeder. Motorsykler. Beltemotorsykler
1. Mopeder  ................................................................ 540 540 540 540 540
2. Motorsykler og beltemotorsykler med motor til og 

med 250 cm3 slagvolum  ........................................  1 541 1 541 1 541 1 541 1 343
3. Motorsykler og beltemotorsykler med motor over 

250 cm3 slagvolum  ............................................... 2 569 2 569 2 569 2 569 1 343

b. Personbiler. Busser
Egenvekt (typegodkjent):
1. t.o.m. 800 kg  .........................................................  7 547 5 717 4 309 2 880 1 343
2. over 800 kg t.o.m. 1 200 kg  ..................................  10 305 8 014 5 931 4 112 1 343
3. over 1 200 kg t.o.m. 1 600 kg  ...............................  14 817 11 509 8 415 5 717 1 343
4. over 1 600 kg  ........................................................  19 190 14 817 10 834 7 395 1 343
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§ 2
Det gis fritak eller refusjon av avgift ved omregistre-

ring av kjøretøy: 
1. ved ren navneendring (bevilling for/registrering av

navnebytte må foreligge),
2. på ektefelle,
3. mellom foreldre og barn som arv (fullt skifte),
4. som er 30 år eller eldre,
5. som utloddes og som tidligere har vært registrert

på utlodderen,
6. som skal registreres på kjennemerker med gule

tegn på blå reflekterende bunn,
7. på NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge, styr-

ker eller personell i den utstrekning dette følger av
internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Frita-
ket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra
landene som deltar i Partnerskap for Fred,

8. som registreres på kjøretøy tilhørende Den nor-
diske investeringsbanken og som er nødvendig for
bankens offisielle virksomhet,

9. som har vært registrert på samme eier i 2 måneder
eller mindre (samlet påskiltings-/registreringstid),

10. som tas tilbake av selger som følge av hevet kjøp
etter kjøpslovens bestemmelser,

11. ved fusjon mellom aksjeselskaper,
12. ved omdannelse av virksomheter når tidligere og

ny(e) eier(e) er identiske,
13. ved sletting av registrert eier eller medeier i motor-

vognregisteret.
Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 5
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

V.  Avgift på bensin
§ 1

Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen
på bensin. Avgift betales med følgende beløp pr. liter: 
a) for blyholdig bensin: kr 4,72,
b) for blyfri bensin: kr 3,89.

Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal betales
i henhold til Stortingets vedtak om CO2-avgift på mine-
ralske produkter.

Departementet kan gi forskrifter om hvilke produk-
ter som omfattes av avgiftsplikten og om avgrensing og
utfylling av reglene i denne bestemmelsen. Departe-
mentet kan videre gi forskrifter om at det skal betales
avgift av annet flytende brennstoff som anses anvende-
lig som motordrivstoff. Departementet avgjør hva som
er anvendelig som motordrivstoff.

c. Lastebiler. Trekkbiler. Varebiler. 
Kombinerte  biler. Campingbiler. Beltebiler
Egenvekt (typegodkjent):
1. t.o.m. 1 000 kg  ...................................................... 6 129 4 716 3 699 2 356 1 343
2. over 1 000 kg t.o.m. 2 000 kg  ............................... 9 357 7 601 5 658 3 907 1 343
3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg  ...............................  15 406 12 322 9 148 6 258 1343
4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg  ............................... 21 208 16 958 12 719 8 543 8 543
5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg  ...............................  27 267 21 754 16 353 10 904 10 904
6. over 5 000 kg  ........................................................  32 920 26 390 19 725 13 265 13 265

d. Biltilhengere, herunder semitrailere og 
campingtilhengere, med egenvekt over 350 kg
Egenvekt (typegodkjent):
1. over 350 kg t.o.m. 1 000 kg  .................................. 6 124 4 716 3 699 2 356 2 356
2. over 1 000 kg t.o.m. 2 000 kg  ...............................  7 071 5 658 4 309 2 762 2 762
3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg  ............................... 10 706 8 617 6 461 4 309 4 309
4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg  ...............................  14 238 11 306 8 704 5 658 5 658
5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg ................................ 20 068 16 156 12 119 8 014 8 014
6. over 5 000 kg  ........................................................  26 492 20 801 15 556 10 368 10 368

Registreringsår

2003
og 2002

kr

2001

kr

2000

kr

1999
til 1992

kr

1991
og eldre

kr
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§ 2
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på bensin til følgende anvendelsesområder: 
a) Utførsel.
b) Fly, unntatt Forsvarets fly.
c) Diplomater m.m.
d) Nødvendig bruk i Den nordiske investeringsban-

kens offisielle virksomhet.
e) Teknisk og medisinsk formål.
f) Som har tilknytning til utnyttelse av naturforekom-

ster i havområder utenfor norsk terriorialgrense.
g) Båter og snøscootere i veiløse strøk.
h) Legges inn på tollager, når varene er bestemt til

utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens inn-
ledende bestemmelser § 24 nr. 1.

i) Reisegods og reiseutstyr.
j) Motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-

taktsmotor der den benyttede bensin har særlige
helse- og miljømessige egenskaper.

k) Bensin gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour Reco-
very Unit).

l) NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge, styrker
eller personell i den utstrekning dette følger av
internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Frita-
ket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra
landene som deltar i Partnerskap for Fred.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3
I tilfelle misbruk kan departementet nekte avgiftsfri-

tak eller tilskudd for kortere eller lengre tid.

§ 4
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 5
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 7
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

VI.  Avgift på mineralolje til framdrift av 
motorvogn (autodieselavgift)

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai

1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen

med kr 3,17 pr. liter mineralolje til framdrift av motor-
vogn. For mineralolje til framdrift av motorvogn som
inneholder 0,005 pst. vektandel svovel eller mindre,
betales avgift med kr 2,83 pr. liter.

Departementet kan gi forskrifter om hvilke produk-
ter som omfattes av avgiftsplikten og om avgrensing og
utfylling av reglene i denne bestemmelsen.

Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal betales
i henhold til Stortingets vedtak om CO2- og svovelav-
gift på mineralske produkter.

§ 2
Når oljer er merket i samsvar med forskrift fastsatt av

departementet, skal det ikke ilegges avgift etter § 1 før-
ste ledd.

Departementet kan i særskilte enkeltstående tilfeller
bestemme at: 
a) fritak for avgiftsplikten kan skje på annen måte enn

bruk av merket olje, eller
b) avgift skal betales ved bruk av merket olje.

§ 3
På vilkår fastsatt av departementet kan det benyttes

merket olje:
1. I følgende motorvogner: 

a) traktorer,
b) motorvogner registrert på kjennemerker med

lysegule typer på sort bunn,
c) motorredskaper,
d) tilhørende fremmede lands diplomatiske tje-

nestemenn som er tilsatt her og er offisielt
anmeldt. Det samme gjelder for mineralolje til
framdrift av motorvogn som nyttes av utsendt
generalkonsul, konsul og visekonsul i den
utstrekning tilsvarende norske tjenestemenn
nyter samme fordel i vedkommende fremmede
land,

e) tilhørende Den nordiske investeringsbanken og
som er nødvendig for bankens offisielle virk-
somhet,

f) motorvogn tilhørende NATO eller NATOs
hovedkvarter i Norge, styrker eller personell i
den utstrekning dette følger av internasjonale
avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter
på tilsvarende vilkår også styrker fra landene
som deltar i Partnerskap for Fred.

2. Til annen bruk enn framdrift av motorvogn.

§ 4
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på autodiesel som bringes med som reisegods eller rei-
seutstyr til personlig bruk.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 5
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.
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§ 6
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 7
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-

ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 8
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

4. Avgift på båtmotorer

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai

1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen
ved import og innenlandsk tilvirking av båtmotorer
(framdriftsmotorer) med kr 129,50 pr. hk. Som båt-
motor anses også motorblokker til slike.

Avgiftsplikten gjelder båtmotorer på minst 9 hk.
Elektriske motorer er unntatt fra avgiftsplikt.
Departementet kan gi forskrifter om avgrensing og

utfylling av denne bestemmelsen.

§ 2
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på båtmotorer som: 
a) Selges til eller innføres av utenlandske diploma-

tiske og konsulære tjenestemenn som nyter person-
lig tollfrihet.

b) Er nødvendig for Den nordiske investeringsban-
kens offisielle virksomhet.

c) Fra tilvirkers, importørs eller forhandlers lager
1. utføres til utlandet,
2. legges inn på tollager, når varene er bestemt til

utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens
innledende bestemmelser § 24 nr. 1,

3. leveres til bruk i fartøy registrert i fiskebåtre-
gisteret (dog ikke utenbordsmotorer og hekk-
aggregater),

4. leveres til bruk i fartøy mv. registrert i skipsre-
gisteret, med unntak av fritidsbåter.

d) Innføres tollfritt i medhold av tolltariffens innle-
dende bestemmelser § 11 pkt. 10, 12, 13 eller 14 e. 

e) Benyttes i Forsvarets marinefartøy.
f) Selges til eller innføres av NATO eller NATOs

hovedkvarter i Norge, styrker eller personell i den
utstrekning dette følger av internasjonale avtaler
Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsva-
rende vilkår også styrker fra landene som deltar i
Partnerskap for Fred.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 6
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

5. Forbruksavgift på elektrisk kraft 

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai

1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen
på elektrisk kraft som leveres eller innføres til bruk her
i landet. Avgift skal betales også ved uttak av elektrisk
kraft til eget bruk. Avgiftssatsen er 9,5 øre pr. kWh.

Avgift oppkreves ikke for industri, bergverk, arbeids-
markedsbedrifter som utøver industriproduksjon og vekst-
husnæringen. Fritaket omfatter kun elektrisk kraft som
benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen.

Departementet kan gi forskrifter om avgiftsmessig
avgrensing av industri, bergverk, arbeidsmarkedsbe-
drifter som utøver industriproduksjon og veksthusnæ-
ringen samt om praktiseringen av fritaket.

Avgift oppkreves ikke for Finnmark og følgende
kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen,
Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

§ 2
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på kraft som: 
a) Leveres i direkte sammenheng med produksjonen

av elektrisk kraft.
b) Er produsert ved energigjenvinningsanlegg.
c) Er produsert i mottrykksanlegg.
d) Er produsert i aggregat med generator som har

mindre merkeytelse enn 100 kVA.
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e) Er produsert i nødstrømsaggregat i tilfeller hvor
den normale elektrisitetsforsyning har sviktet.

f) Er produsert og forbrukt i transportmidler.
g) Leveres til NATO eller NATOs hovedkvarter i

Norge, styrker eller personell i den utstrekning
dette følger av internasjonale avtaler Norge er for-
pliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår
også styrker fra landene som deltar i Partnerskap
for Fred.

h) Leveres til bruk i driften av verneverdige fartøy,
museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kultu-
relle kulturminner på museumssektoren.

i) Leveres til bruk i produksjon av fjernvarme. 
Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

j) Leveres til Den nordiske investeringsbankens offi-
sielle virksomhet.

§ 3
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når

det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var
overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i
det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

§ 6
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

6. Grunnavgift på fyringsolje mv. 

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai

1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen
på mineralolje med kr 0,398 pr. liter.

§ 2
Unntatt fra avgiftsplikt er: 

a) flyparafin (jetparafin) som leveres til bruk om bord
i fly,

b) olje som pålegges avgift etter Stortingets vedtak
om avgift på mineralolje til framdrift av motor-
vogn (autodieselavgift).

§ 3
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på mineralolje til følgende anvendelsesområder: 
1. Utførsel.
2. Skip i utenriks fart.
3. Gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart.
4. Fiske og fangst i nære farvann.
5. Fiske og fangst i fjerne farvann.
6. Anlegg eller innretninger som har tilknytning til

utnyttelse av naturforekomster i havområder uten-
for norsk territorialgrense, til transport mellom
land og slike anlegg eller innretninger, og for spe-
sialskip som har oppdrag i slik virksomhet.

7. Legges inn på tollager, når varene er bestemt til
utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens inn-
ledende bestemmelser § 24 nr. 1.

8. Benyttes som råstoff i industriell virksomhet der-
som mineraloljen i sin helhet inngår og forblir i det
ferdige produkt.

9. Innføres som reisegods eller reiseutstyr.
10. Verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tek-

niske anlegg og kulturelle kulturminner på muse-
umssektoren.

11. NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller
personell i den utstrekning dette følger av interna-

sjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket
omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra lan-
dene som deltar i Partnerskap for Fred.

12. Treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelin-
dustrien.

13. Nødvendig bruk i Den nordiske investeringsban-
kens offisielle virksomhet.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 4
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

for andel av biodiesel i mineraloljen.
Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av

og vilkår for fritak.

§ 5
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 6
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 7
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 8
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.
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7. Miljøavgifter på mineralske produkter mv.

A. CO2-avgift på mineralske produkter

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai

1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til stats-
kassen på følgende mineralske produkter i henhold til
følgende satser: 
1. Generell sats

a) Mineralolje: kr 0,50 pr. liter.
b) Bensin: kr 0,75 pr. liter.

2. Redusert sats, jf. § 2
a) Mineralolje: kr 0,29 pr. liter. For treforedlings-

industrien, sildemel- og fiskemelindustrien er
satsen kr 0,25 pr. liter.

b) Bensin: kr 0,27 pr. liter.
Departementet kan gi forskrifter om hvilke produk-

ter som omfattes av avgiftsplikten og om avgrensing og
utfylling av reglene i denne bestemmelsen.

§ 2
Det skal betales redusert sats, gis refusjon eller til-

skudd i henhold til § 1 nr. 2 til følgende anvendelses-
områder: 
1. Mineralolje til bruk i

a) Fly som flyr mellom norske flyplasser.
b) Anlegg eller innretninger som har tilknytning

til utnyttelse av naturforekomster i havområder
utenfor norsk territorialgrense, til transport
mellom land og slike anlegg eller innretninger,
og for spesialskip som har oppdrag i slik virk-
somhet.

c) Godstransport i innenriks sjøfart.
2. Bensin til bruk i

a) Fly som flyr mellom norske flyplasser, unntatt
Forsvarets fly.

b) Anlegg eller innretninger som har tilknytning
til utnyttelse av naturforekomster i havområder
utenfor norsk territorialgrense, til transport
mellom land og slike anlegg eller innretninger,
og for spesialskip som har oppdrag i slik virk-
somhet.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på produkter til følgende anvendelsesområder: 
1. Generelle fritak for produkter som

a) Utføres.
b) Legges inn på tollager, når varene er bestemt til

utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens
innledende bestemmelser § 24 nr. 1. Dette gjel-
der ikke når det skal betales avgift etter § 2.

c) Innføres som reisegods og reiseutstyr.
d) Benyttes som råstoff i industriell virksomhet

på en slik måte at det ikke oppstår utslipp av
karbon til luft eller utslippet er vesentlig lavere
enn den benyttede mengde råstoff skulle tilsi.

e) Selges til eller innføres av NATO eller NATOs
hovedkvarter, styrker eller personell i den
utstrekning dette følger av internasjonale avta-
ler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på
tilsvarende vilkår også styrker fra landene som
deltar i Partnerskap for Fred.

f) Selges eller innføres til Den nordiske investe-
ringsbanken for offisiell virksomhet.

2. Mineralolje til bruk i
a) Skip i utenriks fart.
b) Fiske og fangst i fjerne farvann.
c) Fiske og fangst i nære farvann.
d) Verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller

tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på
museumssektoren.

e) Fly i utenriks fart.
3. Bensin til bruk for

a) Diplomater m.m.
b) Den nordiske investeringsbanken og som er

nødvendig for bankens offisielle virksomhet.
c) Tekniske og medisinske formål.
d) Motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-

taktsmotor der den benyttede bensin har sær-
lige helse- og miljømessige egenskaper.

e) Bensin gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour
Recovery Unit).

f) Fly i utenriks fart.
Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av

og vilkår for fritak.

§ 4
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

for andel av biodiesel i mineraloljen.
Departementet kan fastsette forskrifter om avgren-

sing av og vilkår for fritaket.

§ 5
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 6
Departementet kan ved overtredelse av §§ 2 eller 3

nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere eller
lengre tid.

§ 7
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 8
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.
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§ 9
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

B. Svovelavgift 
§ 1

Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai
1933 nr. 11 om særavgifter betales svovelavgift til
statskassen på følgende mineralske produkter etter føl-
gende satser: 
1. Generell sats

7 øre pr. liter mineralolje for hver påbegynt 0,25
pst. vektandel svovel i olje som inneholder over
0,05 pst. vektandel svovel. 

2. Redusert sats, jf. § 2
2,8 øre pr. liter mineralolje for hver påbegynt 0,25
pst. vektandel svovel i oljen. Avgift skal ikke sva-
res for olje som inneholder 0,05 pst. vektandel svo-
vel eller mindre.

Departementet kan gi forskrifter om hvilke produk-
ter som omfattes av avgiftsplikten og om avgrensing og
utfylling av reglene i denne bestemmelsen.

§ 2
Det skal betales redusert sats, gis refusjon eller til-

skudd i henhold til § 1 nr. 2 for mineralolje til følgende
anvendelsesområder: 
a) Fly som flyr mellom norske flyplasser.
b) Anlegg eller innretninger som har tilknytning til

utnyttelse av naturforekomster i havområder uten-
for norsk territorialgrense, til transport mellom
land og slike anlegg eller innretninger, og for spe-
sialskip som har oppdrag i slik virksomhet.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på produkter til følgende anvendelsesområder: 
1. Generelle fritak

a) Utførsel.
b) Legges inn på tollager, når varene er bestemt til

utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens
innledende bestemmelser § 24 nr. 1. Dette gjel-
der ikke når det skal betales avgift etter § 2.

c) Reisegods og reiseutstyr.
d) Utslippet av svovel til atmosfæren er mindre

enn det som svovelinnholdet i de benyttede
produkter skulle tilsi.

e) Verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller
tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på
museumssektoren.

f) NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller
personell i den utstrekning dette følger av
internasjonale avtaler Norge er forpliktet av.
Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også
styrker fra landene som deltar i Partnerskap for
Fred.

g) Nødvendig bruk i Den nordiske investerings-
bankens offisielle virksomhet.

2. Mineralolje til bruk i
a) Skip i utenriks fart.
b) Fiske og fangst i fjerne farvann.
c) Fly i utenriks fart.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 4
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

for andel av biodiesel i mineraloljen.
Departementet kan fastsette forskrifter om avgren-

sing av og vilkår for fritak.

§ 5
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 6
Departementet kan ved overtredelse av §§ 2 eller 3

nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere eller
lengre tid.

§ 7
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 8
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 9
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

C. Avgift på smøreolje mv.
§ 1

Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai
1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen
på smøreolje mv. med kr 1,56 pr. liter.

Departementet kan gi forskrifter om hvilke produk-
ter som omfattes av avgiftsplikten og om avgrensing og
utfylling av reglene i denne bestemmelsen.

§ 2
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på smøreolje mv. til følgende anvendelsesområder: 
a) Utførsel.
b) Utenriks fart.
c) Fiske og fangst i fjerne farvann.
d) Anlegg eller innretninger som har tilknytning til

utnyttelse av naturforekomster i havområder uten-
for norsk territorialgrense, til transport mellom
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land og slike anlegg eller innretninger, og for spe-
sialskip som har oppdrag i slik virksomhet.

e) Legges inn på tollager, når varene er bestemt til
utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens inn-
ledende bestemmelser § 24 nr. 1.

f) Er påfylt kjøretøy, maskiner o.l. ved innførsel eller
utførsel.

g) Fly, unntatt olje til Forsvarets fly.
h) Råstoff i industriell virksomhet som i sin helhet

inngår og forblir i det ferdige produkt.
i) Omsettes i detaljforpakninger med innhold mindre

enn 0,15 liter.
j) Verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tek-

niske anlegg og kulturelle kulturminner på muse-
umssektoren.

k) NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller
personell i den utstrekning dette følger av interna-
sjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket
omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra lan-
dene som deltar i Partnerskap for Fred.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4
Departementet kan i tilfelle overtredelse av § 2 nekte

fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere eller lengre tid.

§ 5
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når

det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var
overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i
det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

§ 7
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig avgifts-

beløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nærmere
fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebetales.

8. Avgift på sluttbehandling av avfall 

I
§ 1

Fra 1. januar til og med 30. juni 2003 skal det i hen-
hold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales
avgift til statskassen på avfall som er innlevert til slutt-
behandling etter følgende satser:
1. opplagsplasser for avfall (fyllplasser); kr 327 pr.

tonn
2. anlegg for forbrenning av avfall;

a) grunnavgift kr 82 pr. tonn
b) tilleggsavgift kr 245 pr. tonn.

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for tilleggs-
avgift for anlegg med energiutnyttelse.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing og
utfylling av reglene i denne bestemmelsen.

§ 2
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på avfall som: 
a) Innleveres til særskilt behandling etter forskrift 19.

mai 1994 nr. 362 om spesialavfall.
b) Innleveres til anlegg for ombruk, gjenvinning eller

sortering for gjenvinning.
c) Består av uorganisk materiale og som legges på

særskilt opplagsplass.
d) Er restavfall fra utnyttelse av returfiber i trefored-

lingsindustrien.
e) Består av forurensede jord- og løsmasser, herunder

avfall fra nedlagte avfallsdeponi.
Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av

og vilkår for fritak.

§ 3
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4
Oppstår det tvil om avgiftsplikten avgjøres spørsmå-

let av departementet.

§ 5
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når

det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var
overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i
det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

§ 6
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig avgifts-

beløp eller tilgodebeløp som er lavere enn en nærmere
fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebetales.

II
§ 1

Fra 1. juli 2003 skal det i henhold til lov 19. mai 1933
nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen for
sluttbehandling av avfall etter de satser som framkommer
av § 2 og § 3. Departementet kan gi forskrifter om
avgrensing og utfylling av reglene i disse bestemmelsene.

§ 2
Ved innlevering av avfall til deponi skal det betales

avgift etter følgende satser pr. tonn avfall: 
1. kr 327 for anlegg

a) som oppfyller kravene til dobbel bunn- og
sidetetting i forskrift 21. mars 2002 nr. 375 om
deponering av avfall (deponiforskriften) ved-
legg I punkt 3.1 - 3.3, eller

b) der det etter en risikovurdering er lempet på
kravene til bunn- og sidetetting i henhold til
deponiforskriften vedlegg I punkt 3.4.

2. kr 427 for anlegg som ikke oppfyller kravene i nr. 1.
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§ 3
Ved forbrenning av avfall skal det betales avgift ved utslipp av følgende stoffer etter følgende satser: 

For utslipp av CO2 skal det betales avgift med kr 39
pr. tonn innlevert avfall. Anlegg som ikke brenner
avfall som inneholder fossilt materiale skal ikke betale
avgift for utslipp av CO2.

§ 4
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på avfall som: 
a) Innleveres til særskilt behandling etter forskrift 19.

mai 1994 nr. 362 om spesialavfall.
b) Innleveres til anlegg for ombruk, gjenvinning eller

sortering for gjenvinning.
c) Består av uorganisk materiale og som legges på

særskilt opplagsplass.
d) Er restavfall fra utnyttelse av returfiber i trefored-

lingsindustrien.
e) Består av forurensede jord- og løsmasser, herunder

avfall fra nedlagte avfallsdeponi.
Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av

og vilkår for fritak.

§ 5
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 6
Oppstår det tvil om avgiftsplikten avgjøres spørsmå-

let av departementet.

§ 7
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 8
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp eller tilgodebeløp som er lavere enn en
nærmere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbake-
betales.

9. Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) 

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai

1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen
på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), herunder
gjenvunnet TRI og PER.

For TRI og PER som inngår som bestanddel i andre
produkter, betales avgift av andelen TRI og PER.
Avgift betales bare dersom andelen TRI er over 1 vekt-
prosent av produktets totale vekt eller andelen PER er
over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt.

Avgift svares etter følgende intervaller og satser:

Ved beregning av avgift benyttes den høyeste av
enten faktisk eller oppgitt andel TRI/PER.

Departementet kan gi forskrifter om hva som omfat-
tes av avgiftsplikten og om avgrensing og utfylling av
reglene i denne bestemmelsen.

§ 2
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på varer som: 
a) Utføres.
b) Legges inn på tollager, når varene er bestemt til

utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens inn-
ledende bestemmelser § 24 nr. 1.

c) Gjenvinnes til eget bruk.
d) Bringes med som reisegods eller reiseutstyr til per-

sonlig bruk.
e) Selges til eller innføres av NATO eller NATOs

hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler Norge er
forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vil-
kår også styrker fra landene som deltar i Partner-
skap for Fred.

støv HF HCl Nox SO2 Hg Cd

kr 0,577
pr. gram 

kr 20,40
pr. gram

kr 0,102
pr. gram 

kr 0,015
pr. gram 

kr 0,017
pr. gram 

kr 27,60 
pr. gram 

kr 53,10 
pr. gram

Pb Cr Cu Mn As Ni dioksiner

kr 63,40
pr. gram 

kr 571,00
pr. gram

kr 0,307
pr. gram 

kr 95,00
pr. gram 

kr 9,71
pr. gram 

kr 9,30 
pr. gram 

kr 2 350 000
pr. gram

Innhold TRI/PER kr pr. kg

Pst. TRI PER

1. Over 0,1 - t.o.m. 1  .......... 0,52
2. Over 1 - t.o.m. 5  ............. 2,71 2,71
3. Over 5 - t.o.m. 10  ........... 5,42 5,42
4. Over 10 - t.o.m. 30  ......... 16,05 16,05
5. Over 30 - t.o.m. 60  ......... 32,10 32,10
6. Over 60 - t.o.m. 100  ....... 53,55 53,55
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Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når

det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var
overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i
det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

§ 6
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig avgifts-

beløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nærmere
fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebetales.

10. Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) 

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai

1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen
på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner
(PFK), herunder gjenvunnet HFK og PFK.

Avgiftsplikten etter første ledd omfatter også HFK og
PFK som inngår som bestanddel i andre varer. Depar-
tementet kan gi bestemmelser om at avgiften på HFK
og PFK som inngår som bestanddel i andre varer, fast-
settes på annen måte enn etter vekt og at avgifter i slike
tilfeller skal betales etter sjablonsatser.

           § 2
Avgiften beregnes etter følgende satser:

Hvis produkttypen er ukjent benyttes den høyeste
avgiftssats av de produkttyper det kan være. Ved gass-

blandinger beregnes avgiften for den enkelte produkt-
type i blandingen. Er blandingsforholdet ukjent benyt-
tes satsen for produkttypen med høyest sats for hele
vekten.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing og
utfylling av denne bestemmelsen.

§ 3
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på varer som:
a. Utføres. 
b. Bringes med som reisegods eller reiseutstyr til per-

sonlig bruk. 
c. Legges inn på tollager, når varene er bestemt til

utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens inn-
ledende bestemmelser § 24 nr. 1. 

d. Selges til eller innføres av NATO eller NATOs
hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler Norge er
forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vil-
kår også styrker fra landene som deltar i Partner-
skap for Fred. 

e. Selges til eller innføres av utenlandske diploma-
tiske og konsulære tjenestemenn som nyter person-
lig tollfrihet. 

f. Selges eller innføres til Den nordiske investerings-
banken og som er nødvendig for bankens offisielle
virksomhet. 

g. Gjenvinnes til eget bruk.
Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av

og vilkår for fritak.

§ 4
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 5
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

Produkttyper
Kjemisk 
formel

Avgiftssats 
(kr/kg)

HFK:
HFK-23 CHF3 2 106
HFK-32 C2H2 117
HFK-41 CH3F 27
HFK-43-10mme C5H2F10 234
HFK-125 C2HF5 504
HFK-134 C2H2F4 180
HFK-134a CH2FCF3 234
HFK-152a C2H4F2 25
HFK-143 C2H3F3 54
HFK-143a C2H3F3 684
HFK-227ea C3HF7 522
HFK-236fa C3H2F6 1 134
HFK-245ca C3H3F5 101

PFK:
Perfluormetan CF4 1 170
Perfluoretan C2Fc 1 656
Perfluorpropan C3F8 1 260
Perfluorbutan C4F10 1 260
Perfluorcyklobutan c-C4F8 1 566
Perfluorpentan C5F12 1 350
Perfluorhexan C6F14 1 332
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§ 7
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-

mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

11. Avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m. 

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai

1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen
på sjokolade- og sukkervarer m.m. med kr 15,18 pr. kg
av varens avgiftspliktige vekt. Det skal også betales
avgift av slike varer uten tilsetning av sukker eller
søtningsmiddel. Departementet kan gi forskrifter om
hva som skal anses som avgiftspliktig sjokolade- og
sukkervarer.

Departementet kan gi forskrift om forenklet avgifts-
beregning for varer som reisende innfører til personlig
bruk utover avgiftsfri kvote.

§ 2
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på varer som: 
a) Selges til eller innføres av utenlandske diploma-

tiske og konsulære tjenestemenn som nyter person-
lig tollfrihet.

b) Selges eller innføres til Den nordiske investerings-
banken og som er nødvendig for bankens virksom-
het.

c) Fra/til tilvirkers eller importørs lager
1. utføres til utlandet,
2. leveres som proviant mv. til bruk eller salg om

bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart,
eller leveres til bruk i forbindelse med utfor-
sking og utnytting av undersjøiske naturfore-
komster i havområder utenfor norsk territorial-
grense, etter de samme bestemmelser som
gjelder for toll,

3. legges inn på tollager, når varene er bestemt til
utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens
innledende bestemmelser § 24 nr. 1.

d) Bringes med som reisegods eller reiseutstyr til per-
sonlig bruk.

e) Brukes som råstoff mv. ved fremstilling av varer.
f) Selges til eller innføres av NATO eller NATOs

hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler Norge er
forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vil-
kår også styrker fra landene som deltar i Partner-
skap for Fred.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 6
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

12. Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m. 

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai

1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen
på: 
a) alkoholfrie drikkevarer, pr. liter salgsvare: kr 1,55
b) sirup som nyttes til ervervsmessig fremstilling av

alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener o.l.,
pr. liter salgsvare: kr 9,47

c) kullsyre som blir solgt eller innført til tilvirkning
av alkoholfrie drikkevarer som ikke skal selges, pr.
kg kullsyre: kr 62,87.

Med alkoholfrie drikkevarer likestilles i dette regel-
verket også drikk med alkoholstyrke til og med 0,7
volumprosent alkohol, jf. Stortingets vedtak om avgift
på alkohol § 1 nr. 4 bokstav a.

§ 2
Unntatt fra avgiftsplikten er følgende kullsyrefrie

drikkevarer: 
a. råsaft, saftkonsentrat, juice, nektar, sirup, drikke-

varer fremstilt av grønnsaker, vann uten tilsetting
av smaksstoffer, saft av frukt og bær samt konsen-
trat av disse,

b. melk, melkeprodukter,
c. drikkevarer fremstilt av kakao og sjokolade og

konsentrater av dette,
d. varer i pulverform.

§ 3
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på varer som: 



Statsbudsjettet for 2003 91
Statsbudsjettet medregnet folketrygden

a. Selges til eller innføres av utenlandske diploma-
tiske og konsulære tjenestemenn som nyter person-
lig tollfrihet.

b. Selges eller innføres til Den nordiske investerings-
banken og som er nødvendig for bankens offisielle
virksomhet.

c. Fra tilvirkers eller importørs lager
1. utføres til utlandet,
2. leveres som proviant mv. til bruk eller salg om

bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart,
eller leveres til bruk i forbindelse med utfor-
sking og utnytting av undersjøiske naturfore-
komster i havområder utenfor norsk territorial-
grense, etter de samme bestemmelser som
gjelder for toll,

3. legges inn på tollager, når varene er bestemt til
utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens
innledende bestemmelser § 24 nr. 1.

d. Nyttes til ervervsmessig fremstilling av annet enn
drikkevarer.

e. Bringes med som reisegods eller reiseutstyr til per-
sonlig bruk.

f. Selges til eller innføres av NATO eller NATOs
hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler Norge er
forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vil-
kår også styrker fra landene som deltar i Partner-
skap for Fred.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 4
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 5
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 7
Departementet kan gi forskrifter om avgrensing og

utfylling av bestemmelsene i §§ 1 og 2.

§ 8
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

13. Avgifter på drikkevareemballasje

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai

1933 nr. 11 om særavgifter betales miljøavgift og
grunnavgift til statskassen på følgende drikkevareem-
ballasje og etter følgende satser pr. emballasjeenhet:
1. Miljøavgift

Departementet kan på nærmere vilkår frita for, sette
ned eller refundere miljøavgiften dersom emballasjen
inngår i et retursystem.
2. Grunnavgift

Som engangsemballasje anses emballasje som ikke
kan gjenbrukes i sin opprinnelige form.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing og
utfylling av reglene i denne bestemmelsen.

§ 2
Unntatt fra miljøavgiften er emballasje som innehol-

der følgende alkohol- og kullsyrefrie drikkevarer: 
a) råsaft, saftkonsentrat, juice, nektar, sirup, drikke-

varer fremstilt av grønnsaker, saft av frukt og bær
samt konsentrat av disse,

b) melk, melkeprodukter,
c) drikkevarer fremstilt av kakao og sjokolade og

konsentrater av dette,

d) varer i pulverform.
For grunnavgiften gjelder bokstavene b - d tilsva-

rende.

§ 3
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for miljø-

og grunnavgift på drikkevareemballasje: 
a) med rominnhold på minst 4 liter,
b) som selges til eller innføres av utenlandske diplo-

matiske og konsulære tjenestemenn som nyter per-
sonlig tollfrihet,

c) som selges til eller innføres til Den nordiske inves-
teringsbanken og som er nødvendig for bankens
offisielle virksomhet,

d) som fra registrert virksomhets eller importørs lager
1. utføres til utlandet,
2. leveres som proviant mv. til bruk eller salg om

bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart,
eller leveres til bruk i forbindelse med utfor-
sking og utnytting av undersjøiske naturfore-
komster i havområder utenfor norsk territorial-
grense, etter de samme bestemmelser som
gjelder for toll,

3. legges inn på tollager, når varene er bestemt til
utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens
innledende bestemmelser § 24 nr. 1.

e) bringes med som reisegods eller reiseutstyr til per-
sonlig bruk,

       a. Glass og metall kr 4,28
       b. Plast kr 2,58
       c. Kartong/papp kr 1,07

       Engangsemballasje kr 0,87
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f) selges til eller innføres av NATO eller NATOs
hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler Norge er
forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vil-
kår også styrker fra landene som deltar i Partner-
skap for Fred.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og
vilkår for fritak.

§ 4
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 5
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 7
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

§ 8
Departementet kan vurdere overgangsordninger ved

systemomlegging av avgiftene i enkelttilfeller og etter
en særskilt vurdering.

14. Avgift på sukker mv. 

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov 19. mai

1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen
på sukker mv. med kr 5,88 pr. kg av varens avgiftsplik-
tige vekt.

§ 2
Avgiftsplikten omfatter: 

1. Sukker (roe- og rørsukker).
2. Sirup og sukkeroppløsning av nevnte varer.

§ 3
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift

på sukker som: 
a. Selges til eller innføres av utenlandske diploma-

tiske og konsulære tjenestemenn som nyter person-
lig tollfrihet.

b. Selges eller innføres til Den nordiske investerings-
banken og som er nødvendig for bankens offisielle
virksomhet.

c. Fra tilvirkers eller importørs lager
1. utføres til utlandet,
2. leveres som proviant mv. til bruk eller salg om

bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart,
eller leveres til bruk i forbindelse med utfor-
sking og utnytting av undersjøiske naturfore-
komster i havområder utenfor norsk territorial-
grense, etter de samme bestemmelser som
gjelder for toll,

3. legges inn på tollager, når varene er bestemt til
utførsel eller til bruk som nevnt i tolltariffens
innledende bestemmelser § 24 nr. 1.

d. Nyttes til ervervsmessig fremstilling av varer.
e. Bringes med som reisegods eller reiseutstyr til per-

sonlig bruk.
f. Selges til eller innføres av NATO eller NATOs

hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler Norge er

forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vil-
kår også styrker fra landene som deltar i Partner-
skap for Fred. 

g. Nyttes til biavl.
Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av

og vilkår for fritak.

§ 4
Departementet kan gi forskrifter om hvilken ervervs-

messig fremstilling av varer som faller inn under § 3
bokstav d.

§ 5
Departementet kan gi forskrifter om grunnlaget for

avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 6
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 7
Departementet kan frita for eller sette ned avgiften

når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke
var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgif-
ten i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virk-
ning.

§ 8
Departementet kan gi forskrifter om avgrensing og

utfylling av bestemmelsene i §§ 1-3.

§ 9
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.
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15. Dokumentavgift 

§ 1
Fra 1. januar 2003 skal det i henhold til lov

12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift betales
avgift til statskassen ved tinglysing av dokument som
overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning
på fremmed grunn, med 2,5 pst. av avgiftsgrunnlaget,
dog minst kr 250.

Ved tinglysing av første gangs overføring av hjemmel
til eierseksjon eller til fysisk del av eiendom i forbin-
delse med oppløsning av borettslag og boligaksjesel-
skaper betales avgift med kr 1 000 pr. hjemmelsoverfø-
ring.

§ 2
Fritatt for avgift er: 

a. Gaveandel i dokument som inneholder gave, dona-
sjon o.l. til det offentlige eller til offentlig god-
kjente stiftelser og legater, eller til foreninger med
allmennyttige formål og med styresete her i landet.

b. Dokument som overfører rettigheter til fast eien-
dom til utenlandske diplomatiske og konsulære
misjoner.

c. Overføring av hjemmel til fast eiendom til Den
nordiske investeringsbanken og som er nødvendig
for bankens offisielle virksomhet.

d. Egen sameieandel ved overtagelse av fast eiendom
ved oppløsning av sameie.

e. Overføring av hjemmel til fast eiendom mellom
ektefeller.

f. Arveandel etter loven ved overtagelse av fast eien-
dom på skifte eller fra uskiftet bo. Forskudd på arv
regnes ikke som arveandel og heller ikke testa-

mentarv i den utstrekning den overstiger lovens
arveandel.

g. Overføring av hjemmel til fast eiendom til forrige
hjemmelshaver eller dennes ektefelle, i forbindelse
med salg etter reglene om tvangssalg.

h. Overføring av hjemmel til fast eiendom til NATO
eller NATOs hovedkvarter i den utstrekning dette føl-
ger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av.

i. Overføring av hjemmel til fast eiendom mellom
den krets av kongefamilien som har arve- og gave-
avgiftsfritak, jf. lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift
på arv og visse gaver § 1 femte ledd.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3
Ved førstegangsoverføring av en selvstendig og i sin

helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk, og
overføring av bygg under arbeid betales avgift bare av
salgsverdien av tomta dersom det blir tinglyst
hjemmelsoverføring til denne.

§ 4
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten,

avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig

avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nær-
mere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebeta-
les.

Avgift på frekvenser 

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i
2003 kan: 
1. fastsette en avgift knyttet til disponering av fre-

kvenser til drift av tredjegenerasjonssystem for
mobilkommunikasjon (bl.a. UMTS),

2. fastsette en avgift knyttet til disponering av fre-

kvenser til drift av andregenerasjons mobilkom-
munikasjonssystem,

3. forestå salg av femsifrede telefonnummer,
4. fastsette nærmere bestemmelser om beregning og

oppkreving av avgiften.

Tollavgifter for budsjetterminen 2003 

I
Tolltariffen slik den gjelder 31. desember 2002, her-

under tolltariffens innledende bestemmelser, skal fort-
satt gjelde fra 1. januar 2003 med følgende endringer:

A
I tolltariffens innledende bestemmelser gjøres føl-

gende endringer:

§ 2 nr. 3 første, annet og tredje ledd skal lyde:
3. Varer som er omfattet av en frihandelsavtale inn-

gått mellom Norge og en fremmed stat eller gruppe
av stater kan innenfor rammen av slike avtaler inn-

føres med redusert toll, tollfritt eller med annen
tollmessig justering. Preferansetollbehandling inn-
vilges under forutsetning av at opprinnelsesreglene
til den aktuelle frihandelsavtalen er oppfylt.
 Følgende frihandelsavtaler er virksomme
1. januar 2003: 
– Avtalen om opprettelse av Det Europeiske

Økonomiske Samarbeidsområde, EØS-avtalen
– Konvensjonen om opprettelse av Det Euro-

peiske Frihandelsforbund
– Handelsavtalen EF - Norge
– Frihandelsavtalen EFTA - Tyrkia
– Frihandelsavtalen EFTA - Den tsjekkiske repu-

blikk (Tsjekkia)
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– Frihandelsavtalen EFTA - Den slovakiske
republikk (Slovakia)

– Frihandelsavtalen EFTA - Israel
– Frihandelsavtalen EFTA - Romania
– Frihandelsavtalen EFTA - Bulgaria
– Frihandelsavtalen EFTA - Ungarn
– Frihandelsavtalen EFTA - Polen
– Frihandelsavtalen EFTA - Slovenia
– Frihandelsavtalen EFTA - Estland
– Frihandelsavtalen EFTA - Latvia
– Frihandelsavtalen EFTA - Litauen
– Frihandelsavtalen Norge - Færøyene
– Interim frihandelsavtale EFTA - PLO på vegne

av Den palestinske selvstyremyndighet
– Frihandelsavtalen EFTA - Marokko
– Frihandelsavtalen EFTA - Mexico
– Frihandelsavtalen EFTA - Makedonia
– Frihandelsavtalen EFTA - Jordan
– Frihandelsavtalen EFTA - Kroatia

Tollpreferanser gis under samme forutsetninger også
for varer som er omfattet av bilaterale eller unilaterale
erklæringer inngått i tilknytning til disse frihandelsav-
talene.

§ 4 skal lyde:
Tollmessige beskyttelsestiltak kan iverksettes hvor

en vare, som følge av en uforutsett utvikling, blir
importert i slike økte mengder og under slike forhold at
dette volder eller truer med å volde alvorlig skade for
norske produsenter av tilsvarende eller direkte konkur-
rerende varer.

Avtale om enhver form for handelskompensasjon
kan iverksettes for negative virkninger av et tiltak nevnt
i første ledd.

Mottiltak, herunder opphevelse av tollmessige inn-
rømmelser, kan iverksettes dersom norske produsenter
rammes av beskyttelsestiltak iverksatt av andre land.

Kongen kan, med de begrensninger som følger av
avtale med fremmed stat, internasjonal organisasjon
eller av folkeretten, iverksette tiltak som nevnt i denne
paragraf.

Vedtak om å iverksette tiltak etter denne paragraf
skal meddeles Stortinget uten opphold med nærmere
redegjørelse.

B
For industrivarer som 31. desember 2002 er oppført i

tolltariffen med høyere tollsats enn 2003-satsene i ned-
trappingsplanen i henhold til WTO-avtalen, reduseres
tollsatsene i samsvar med det som følger av Norges for-
pliktelser etter nedtrappingsplanen.

C
Tollsatsene settes til null på de varenumrene i tollta-

riffen som er angitt i vedlegg 3 til St.prp. nr. 1 (2002-
2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

II
Finansdepartementet gis fullmakt til å iverksette de

tollmessige sider ved eventuelle frihandelsavtaler mel-
lom EFTA-landene og henholdsvis Canada, Chile, Sin-
gapore, Tunisia og Egypt.

III
Finansdepartementet gis fullmakt til å innarbeide

tekniske endringer i tolltariffen.

Avgift på legemiddelomsetning
Stortinget samtykker i at det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2003 skal betales avgift til-

svarende 1,3 pst.

Garantiprovisjon fra Kommunalbanken AS
Stortinget samtykker i at Kommunalbanken AS i 2003 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 pst. av ban-

kens lån opptatt før 1. november 1999.

Statens overskuddsandel i A/S Vinmonopolet
Stortinget samtykker i at statens andel i 2003 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 75 pst. av

resultatet i 2002, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
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IV. Andre vedtak
Utenriksdepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2003 kan:

1.

2. overskride bevilgningen under kap. 166 Tilskudd
til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd mot tilsva-
rende inntekter under kap. 3166 Ymse inntekter
post 1 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendom-
mer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og
som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i
husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt
salg kan tas med ved beregning av overførbart
beløp under kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post
70 Ymse tilskudd.

2.
Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2003 kan:

1. omdisponere bevilgningene mellom postene under
kap. 161 Næringsutvikling.

2. omdisponere med inntil 2 mill. kroner per tiltak fra
kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak, post 70 Ymse til-
skudd til øvrige ODA-godkjente bevilgninger.
Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil
6 mill. kroner treffes av Kongen.

3.
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2003 kan overskride bevilgningen over kap. 101 Uten-
riksstasjonene post 90 Lån til norske borgere i utlandet
som ikke er sjømenn, ved behov for bistand fra aktuelle
transportselskaper ved evakuering av norske borgere i
kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og
på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

4.
Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet gis
fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning
kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene
ved utenriksstasjonene hvert år under kap. 101/3101
Utenriksstasjonene og kap. 142/3142 NORADs admi-
nistrasjon av utenriksstasjonene post 89 Agio/Disagio. 

5.
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2003 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik
at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

6.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2003 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger, men
slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

overskride bevilgningen under
mot tilsvarende 

merinntekter under

kap. 100 post 1 og kap. 101 post 1 kap. 3101 post 2
kap. 100 post 71.......................... kap. 3100 post 1
kap. 101 post 1 og kap. 102 post 1 kap. 3101 post 5
kap. 142 post 1............................ kap. 3142 post 5

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71 Humanitær bistand og menneskerettigheter ................................................... 25 mill. kroner

164 Fred, forsoning og demokrati
71 ODA-godkjente land på Balkan og andre ODA-godkjente OSSE-land.......... 20 mill. kroner

170 FN-organisasjoner mv.
73 Verdens matvareprogram (WFP)..................................................................... 10 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

161 Næringsutvikling
70 Nærings- og handelstiltak................................................................................ 100 mill. kroner
72 Finansieringsordning for utviklingstiltak ........................................................ 1 500 mill. kroner
73 Institusjonsutvikling i utviklingsland .............................................................. 80 mill. kroner

197 Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak
70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS 

og handlingsplanen for søkerlandene til EU ................................................... 265 mill. kroner
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7.
Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2003 kan gi garantier innenfor en ramme for nye til-
sagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å
minske norske importørers risiko ved direkte import
fra utviklingsland, jf. omtale under kap. 161 Nærings-
utvikling. Garantiordningen begrenses til import fra
Norges hovedsamarbeidsland og andre land i katego-
rien minst utviklede land.

8.
Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2003 kan inngå
avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved vis-
ningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme
for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige
4 500 mill. kroner.

9.
Forskuttering av nødhjelpsleveranser til FN

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
samråd med Finansdepartementet i 2003 kan forskut-
tere norske nødhjelpsleveranser til FN innenfor en
ramme på 25 mill. kroner. Utbetaling til FN, samt tilba-
kebetalt kreditt fra FN, nettoføres på kap. 166 Tilskudd
til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd.

10.
Toårige budsjettvedtak i OECD

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til
toårige budsjettvedtak i OECD.

11.
Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2003 kan ettergi
statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kri-
teriene i gjeldsplanen av 1998 for inntil 1 000 mill. kro-
ner under Garanti-Instituttet for Eksportkreditts gamle
portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle
særordningen for utviklingsland). Fordringene verdset-
tes til bokført verdi pr. 31. desember 1997 etter tapsav-
setninger.

12.
Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd
som er utbetalt fra Norge til multi-bi- og samfinan-
sieringsprosjekter kan benyttes til tiltak som avtales
mellom Utenriksdepartementet og den enkelte multila-
terale organisasjonen.

Budsjett-innst.  S.  nr.  3  behandlet  i  Stortinget
10. desember 2002

Utdannings- og forskningsdepartementet

1.
Låne- og stipendordninger for elever i videregående 

opplæring
Stortinget ber Regjeringen legge frem sak med gjen-

nomgang av låne- og stipendordninger for elever i
videregående opplæring, med sikte på større treffsik-
kerhet i forhold til de målsettinger som gjelder for ord-
ningen. Saken legges frem innen mars 2003.

2.
Borteboerstipendet for elever i videregående 

opplæring
Borteboerstipendet for elever i videregående opplæ-

ring reduseres ikke i forhold til nåværende nivå.

Budsjett-innst. S. I Tillegg nr. 1 behandlet i Stor-
tinget 2. desember 2002

3.
Likestilling mellom offentlige og private skoler

Stortinget ber Regjeringen sørge for større grad av
likestilling mellom offentlige og private skoler. Dette
sees i sammenheng med den varslede lov om etablering
av friskoler. Dagens krav til formål erstattes av krav til
innhold og kvalitet. Kravet til innhold skal være at sko-
lene enten følger læreplanen for offentlige grunnsko-
ler, eller læreplaner som på annen måte sikrer elevene
en jevngod opplæring. Når man oppfyller godkjen-
ningskravene, skal man ha rett til tilskudd.

4.
Ressurssituasjonen i grunnskolen og videregående 

skole
Stortinget ber Regjeringen legge frem for Stortinget

en redegjørelse om ressurssituasjonen i grunnskolen og
videregående skole i løpet av første halvår 2003.

5.
Opplæringsloven

Stortinget ber Regjeringen i løpet av våren 2003
fremlegge en proposisjon om endringer i opplæringslo-
ven med sikte på økt handlefrihet og mer fleksibel res-
sursbruk.

6.
Kvaliteten i grunnopplæringen

Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen sak til
Stortinget til behandling i stortingssesjonen 2003-2004
om kvalitetsmessige minstestandarder i basisfagene og
andre strukturtiltak som er nødvendig for å heve kvali-
teten i grunnopplæringen.

7.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utdannings- og forsknings-
departementet i 2003 kan:
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1.

2. overskride bevilgningene til oppdragsvirksomhet
under postene 21 i 2003 mot tilsvarende merinn-
tekter.

3. nytte inntekter av salg av eiendommer ved univer-
sitetene og Norges landbrukshøgskole til kjøp,
vedlikehold og bygging av andre lokaler til under-
visnings- og forskningsformål ved samme institu-
sjon.

4. nytte inntekter ved salg av hybelhus i Schultz’  gate
til bygging av nye studentboliger, jf. kap. 270 Stu-
dier i utlandet og sosiale formål for elever og stu-
denter post 75 Tilskudd til bygging av studentboli-
ger.

8.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utdannings- og forskningsdepartementet i 2003 kan: 

1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar
ikke overstiger følgende beløp:

2. gi tilsagn om tilskudd til opplæring for elever med
annet morsmål enn norsk og samisk i grunnskolen
for 1. halvår 2004 (2. halvdel av skoleåret 2003-
04) etter de satsene som blir fastsatt for 2. halvår
2003 (1. halvdel av skoleåret 2003-04), jf. kap. 221
Grunnskolen, post 65 Tilskudd til opplæring for
språklige minoriteter i grunnskolen.

3. gi tilsagn om tilskudd til kommunale musikk- og
kulturskoler for 1. halvår 2004 (2. halvdel av sko-
leåret 2003-04) etter de satsene som blir fastsatt for
2. halvår 2003 (1. halvdel av skoleåret 2003- 04),
jf. kap. 221 Grunnskolen, post 67 Tilskudd til kom-
munale musikk- og kulturskoler.

4. gi tilsagn om tilskudd til opplæring i finsk som
andrespråk i grunnskolen for 1. halvår 2004 (2.
halvdel av skoleåret 2003-04) etter de satsene som
blir fastsatt for 2. halvår 2003 (1. halvdel av skole-
året 2003-04), jf. kap. 224 Fellestiltak i grunnsko-
len og videregående opplæring, post 64 Tilskudd
til opplæring i finsk.

5. gi tilsagn om tilskudd til videreutdanning i finsk
for lærere i grunnskolen tilsvarende 2 studiepermi-
sjoner for 1. halvår 2004 (2. halvdel av skoleåret
2003-04) etter gjeldende regler, jf. kap. 224 Felles-
tiltak i grunnskolen og videregående opplæring,
post 64 Tilskudd til opplæring i finsk.

6. gi tilsagn om å utbetale støtte for 1. halvår 2004 (2.
halvdel av undervisningsåret 2003-04) etter de sat-
ser som blir fastsatt 2. halvår 2003 (1. halvdel av
undervisningsåret 2003-04) jf. kap. 240 Private
skoler mv., post 70 Tilskudd og kap. 2410 Statens
lånekasse for utdanning, post 70 Utdanningssti-
pend, post 71 Andre stipend, post 72 Rentestønad,
post 90 Lån til Statens lånekasse for utdanning og
kap. 5617 Renter fra Statens lånekasse for utdan-
ning, post 80 Renter.

7. gi tilsagn om å konvertere lån til stipend 1. halvår
2004 (2. halvdel av undervisningsåret 2003-04)
etter de satsene som blir fastsatt for 2. halvår 2003
(1. halvdel av undervisningsåret 2003-04), jf. kap.

overskride bevilg-
ningen under

mot tilsvarende 
merinntekter under

kap. 200 post 1........... kap. 3200 post 2
kap. 202 post 1........... kap. 3202 post 2
kap. 203 post 1........... kap. 3203 postene 2 og 11
kap. 204 post 1........... kap. 3204 post 2
kap. 222 post 1........... kap. 3222 post 2
kap. 232 post 1........... kap. 3232 postene 2 og 61
kap. 243 post 1........... kap. 3243 postene 2, 11 og 60
kap. 256 post 1........... kap. 3256 post 2
kap. 269 post 1........... kap. 3269 postene 2, 6 og 11
kap. 270 post 75......... kap. 3270 post 49
kap. 273 post 1........... kap. 3273 postene 2, 6 og 11
kap. 274 post 1........... kap. 3274 postene 2 og 11
kap. 279 post 1........... kap. 3279 post 2, 4 og 11
kap. 281 post 1........... kap. 3281 post 2
kap. 283 post 1........... kap. 3283 postene 2 og 5

kap. 283 post 45 ........ kap. 3283 post 2
kap. 2410 post 1 ........ kap. 5310 post 3

overskride bevilg-
ningen under

mot tilsvarende 
merinntekter under

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

202 Læringssenteret
70 Tilskudd til læremidler mv. ............................................................................. 20,0 mill. kroner

226 Kvalitetsutvikling i grunnskolen og videregående opplæring
21 Spesielle driftsutgifter ..................................................................................... 100,0 mill. kroner

248 Særskilte IKT-tiltak i utdanningen
21 Spesielle driftsutgifter ..................................................................................... 15,0 mill. kroner

270 Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter
75 Tilskudd til bygging av studentboliger ............................................................ 196,0 mill. kroner

285 Norges forskningsråd
52 Forskningsformål............................................................................................. 37,5 mill. kroner
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2410 Statens lånekasse for utdanning, post 50
Avsetning til utdanningsstipend.

8. gi tilsagn om å utbetale tillegg til utdanningslånet
for 2003 med kr 3 575  per måned i opptil 2 måne-
der for studenter som tar del i undervisning som er
omfattet av ordningen med sommerundervisning,
jf. kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post
72 Rentestønad, post 90 Lån til Statens lånekasse
for utdanning og kap. 5617 Renter fra Statens
lånekasse for utdanning, post 80 Renter.

9.
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

1. privatister som melder seg opp til eksamen, og
kandidater som melder seg opp til fag-/svenneprø-
ver etter opplæringslova § 3-5, skal betale et gebyr
per prøve. Gebyret skal betales til fylkeskommu-
nen. Privatister som melder seg opp til eksamen,
skal betale kr 280 dersom privatisten ikke har
prøvd seg i faget tidligere som privatist eller elev,
og kr 570 ved forbedringsprøver. Kandidater som
melder seg opp til fag-/svenneprøver etter opplæ-
ringslova § 3-5, skal betale kr 570 per prøve der-
som kandidaten ikke har gått opp tidligere, og kr
1 130 ved senere forsøk.

2. Utdannings- og forskningsdepartementet kan
organisere innkreving av Kopinoravgift og utgifter
til papir/kopier fra studenter ved underliggende
institusjoner.

3. institusjoner under lov om universiteter og høg-
skoler etter nærmere retningslinjer fra Utdan-
nings- og forskningsdepartementet kan gis
adgang til å ta egenandeler av kursdeltakere for
studier.

4. kap. 265 Arkitekthøgskolen i Oslo samt Høgskolen
i Akershus, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Bus-
kerud, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Gjøvik,
Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Hedmark, Høg-
skolen i Lillehammer, Høgskolen i Molde, Høg-
skolen i Narvik, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i
Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sogn og Fjordane,
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Tele-
mark, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Vestfold,
Høgskolen i Volda, Høgskolen i Østfold, Høg-
skolen i Ålesund og Høgskolen Stord/Haugesund

under kap. 274 Statlige høgskoler, gis unntak fra
Bevilgningsreglementets § 4.

5. ubrukte bevilgninger for 2002 under kap. 265
Arkitekthøgskolen i Oslo samt Høgskolen i Akers-
hus, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Buskerud,
Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Gjøvik, Høg-
skolen i Harstad, Høgskolen i Hedmark, Høgsko-
len i Lillehammer, Høgskolen i Molde, Høgskolen
i Narvik, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Nord-
Trøndelag, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høg-
skolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Telemark,
Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Vestfold, Høg-
skolen i Volda, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i
Ålesund og Høgskolen Stord/Haugesund under
kap. 274 Statlige høgskoler postene 1 Driftsutgif-
ter, 21 Spesielle driftsutgifter og 45 Større
utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres i
samsvar med vanlige regler til 2003 til post 50
Statstilskudd under henholdsvis kap. 265 Arkitekt-
høgskolen i Oslo og kap. 274 Statlige høgskoler.

6. Utdannings- og forskningsdepartementet kan gi
universiteter og høgskoler fullmakt til å:
a) opprette nye selskap eller andre enheter og

delta i selskap eller enheter i institusjonens
randsone.

b) benytte overskudd av eksternt finansiert virk-
somhet ved institusjonen eller i randsonen til
kapitalinnskudd ved oppretting av nye enheter
eller deltakelse i enheter i institusjonens rand-
sone.

c) benytte utbytte fra selskap eller enhet i institu-
sjonens randsone som institusjonen etter full-
makt har opprettet eller kjøpt aksjer i. Utbyttet
kan  benyttes i driften av institusjonen eller
som stiftelseskapital.

d) selge aksjer i selskap som institusjonen har
opprettet eller kjøpt aksjer i. Salgssummen
skal tilbakeføres til institusjonens driftsmidler.

7. Utdannings- og forskningsdepartementet kan
omdanne Norsk samfunnsvitenskapelig datatje-
neste til aksjeselskap med virkning fra 1. januar
2003, jf. kap. 281 Fellesutgifter for universiteter og
høgskoler, post 90 Kapitalinnskudd i forsknings-
stiftelser mv.

Budsjett-innst. S. nr. 12  behandlet i Stortinget
11. desember 2002

Kultur- og kirkedepartementet
1.

Merinntektsfullmakter
Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2003 kan:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 300 post 1................................................................................................. kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1................................................................................................. kap. 3305 postene 2 og 3
kap. 320 post 1................................................................................................. kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 322 post 1................................................................................................. kap. 3322 post 1
kap. 322 post 21............................................................................................... kap. 3322 post 2
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2.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2003 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgnin-
ger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp: 

3.
Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2003 kan inngå
avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med uten-
landske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt
og gammelt ansvar som ikke må overstige 750 mill.
kroner. 

4.
Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for
2003:

1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til  region-
/landsdelsinstitusjoner  fordeles mellom de offent-
lige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30
pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål og kap.
324 Teater- og operaformål.

2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nord-
norske knutepunktinstitusjonene med unntak av
Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de
offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten
og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst,
kunsthåndverk og offentlig rom, kap. 323 Musikk-
formål og kap. 334 Film- og medieformål.

3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige
knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de
offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og
40 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunst-
håndverk og offentlig rom, kap. 323 Musikkformål
og kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål.

5.
Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2003 skal: 

1. gebyret for merking av hver kopi av et videogram
for utleie eller salg være kr 1,20. Kultur- og kirke-
departementet kan sette ned eller frita for gebyr i
visse tilfelle.

2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring til
Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være
kr 1 850. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling
av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir
gitt etter reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127
om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst.
av kringkastingsavgiften.

6.
Etablering av stiftelse

Stortinget samtykker i at Nasjonalmuseet for kunst
blir etablert som en stiftelse fra det tidspunkt Kultur- og
kirkedepartementet fastsetter. Nasjonalgalleriet, Museet
for samtidskunst, Kunstindustrimuseet i Oslo og Norsk
Arkitekturmuseum skal inngå i den nye institusjonen.

7.
Den kulturelle skolesekken

Stortinget ber Regjeringen i egen sak våren 2003
redegjøre for hvordan midlene til den kulturelle skole-
sekken brukes i 2003, og legge frem planer for hvordan

kap. 323 post 1................................................................................................. kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1................................................................................................. kap. 3324 post 1
kap. 325 post 1................................................................................................. kap. 3325 post 1
kap. 326 post 1................................................................................................. kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21............................................................................................... kap. 3326 post 2
kap. 328 post 1................................................................................................. kap. 3328 post 1
kap. 328 post 21............................................................................................... kap. 3328 post 2
kap. 329 post 1................................................................................................. kap. 3329 post 1
kap. 329 post 21............................................................................................... kap. 3329 post 2
kap. 334 post 1................................................................................................. kap. 3334 post 1
kap. 334 post 21............................................................................................... kap. 3334 post 2

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

320 Allmenne kulturformål
73 Nasjonale kulturbygg ...................................................................................... 112,9 mill. kroner

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50 Utsmykking av offentlige bygg ....................................................................... 8,3 mill. kroner
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ordningen skal utformes i årene fremover. Midlene skal
ikke gå til vekst i administrasjonsapparatet for ordnin-
gen eller som direkte driftstilskudd fra departementet
til ulike institusjoner utover det som ligger i budsjettet.

8.
Norsk Musikkråd

Stortinget ber Regjeringen besørge at Norsk Musikk-
råd blir gitt anledning til å omdisponere inntil 3 mill.
kroner av bevilgningen til Frifond i 2003 til de lands-
omfattende musikkorganisasjonene (jf. kap. 320 post
80).

Budsjett-innst. S. nr. 2  behandlet i Stortinget
13. desember 2002

9.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedeparte-
mentet i 2003 kan:

Budsjett-innst. S. nr. 12  behandlet i Stortinget
11. desember 2002

Justis- og politidepartementet

1.
Straffenivå for gjengangere

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å øke
straffenivået for gjengangere innen vold, vinning og
sedelighet senest 1. mai 2003.

2.
Privat bygging av fengsler

Stortinget ber Regjeringen gi private adgang til å
bygge fengsler. Nytt fengsel i Halden og utvidelse av
Bergen fengsel med flere varetektsinnsatte prioriteres.

3.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen-
tet i 2003 kan:

1. overskride bevilgningen under kap. 451 post 1 mot
tilsvarende merinntekter under kap. 3451 post 3.

2. overskride bevilgningen under kap. 451 post 1 med
inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvars-
anlegg. Inntekter inntektsføres under kap. 3451
post 40. 

4.
Nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 2003
kan trekke salgsomkostninger ved salg av faste eien-
dommer fra salgsinntekter før det overskytende
inntektsføres under kap. 3451 Samfunnssikkerhet og
beredskap post 40 Salg av eiendom mv.

Budsjett-innst. S. nr. 7  behandlet i Stortinget
6. desember 2002

5.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 2003
kan:

6.
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2003 kan bestille varer ut over den gitte bevilgning, men
slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overskrider følgende beløp:

7.
Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen-
tet i 2003 kan bestemme at det under ordningen med
utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser

utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling
post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 7 mill. kro-
ner, men slik at totalrammen for nytt og gammelt
ansvar ikke overstiger 25 mill. kroner.

overskride bevilg-
ningen under

mot tilsvarende 
merinntekter under

kap. 340 post 1 .......... kap. 3340 postene 1 og 3
kap. 340 post 21 ........ kap. 3340 post 2
kap. 341 post 1 .......... kap. 3341 post 4
kap. 341 post 21 ........ kap. 3341 post 2
kap. 342 post 1 .......... kap. 3342 postene 1 og 4

overskride bevilg-
ningen under

mot tilsvarende 
merinntekter under

kap. 410 post 1 .......... kap. 3410 post 3
kap. 411 post 1 .......... kap. 3411 post 3
kap. 430 post 1 .......... kap. 3430 postene 3 og 14
kap. 440 post 1 .......... kap. 3440 postene 2, 3 og 5
kap. 441 post 1 .......... kap. 3441 postene 2 og 3
kap. 442 post 1 .......... kap. 3442 post 2

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1 Driftsutgifter ............................................................................................... 80 mill. kroner
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8.
Nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen-
tet i 2003 kan:

1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobe-
handling post 1 Driftsutgifter, inntektene ved avhol-
delse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet,
samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475
Bobehandling post 21 Spesielle driftsutgifter, til-
bakebetalte inntekter under ordningen med utgifter
til bobehandling.

9.
Førtidsdimittering i siviltjenesten

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen-
tet i 2003 kan bestemme førtidsdimittering av mann-
skaper slik det fremgår i omtalen under kap. 450 Sivile
vernepliktige.

10.
Fri rettshjelp

Stortinget samtykkker i at hevingen av inntektsgren-
sene for fri rettshjelp og endringene i rettshjelpsloven
§ 9 om bortfall av egenandeler iverksettes fra 1. sep-
tember 2003 slik som det framgår i omtalen under kap.
470 Fri rettshjelp.

11.
Stortinget ber Regjeringen sørge for at det utvikles

landsdekkende tilbud innen voldsbehandling og sinne-
mestring.

12.
Stortinget ber Regjeringen vurdere muligheten for eta-

blering av et "universitetsfengsel" i Bergen som et sam-

arbeid mellom Bergen fengsel og Universitetet i Bergen,
og melde tilbake til Stortinget så snart som mulig.

13.
Stortinget ber Regjeringen vurdere innspillet fra

Indre Salten om bygging av et fengsel i Fauske/Sørfold.
Det avsettes 2 mill. kroner i planleggingsmidler til det
videre arbeidet med prosjektet.

14.
Stortinget ber Regjeringen vurdere i hvilken grad

norske fengsler er i stand til å gi et kvalitativt godt til-
bud til innsatte med ADHD-/ADD-problematikk, samt
hvilke tiltak som eventuelt bør gjennomføres i denne
forbindelse. Stortinget ber Regjeringen komme tilbake
til Stortinget i egnet form.

15.
Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortin-

get med en egen sak om politirollen med bakgrunn i
politirolleutvalgets to innstillinger og i forhold til
rekruttering og utdanning.

16.
Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om økt

påtalekompetanse til politijuristene.

17.
Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennomgang av

voldsoffererstatningsloven og praktiseringen av den for
å dokumentere hvorvidt loven fungerer etter Stortin-
gets intensjon.

Budsjett-innst. S. nr. 4  behandlet i Stortinget
5. desember 2002

Kommunal- og regionaldepartementet

1.
Husbankens låneramme

Stortinget ber Regjeringen øke Husbankens
låneramme med 500 mill. kroner. Økningen i
lånerammen øremerkes for kommuner som ønsker å
bygge sykehjemsplasser, eldreboliger og rehabilite-
ringsplasser i sydlige land. Regjeringen bes komme til-
bake med endelig forslag til ordning i Revidert nasjo-
nalbudsjett for 2003. I den forbindelse skal det også
vurderes hvordan private aktører kan trekkes med.

2.
Rammene for kommunesektoren

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med en
vurdering av rammene for kommunesektoren i forbin-
delse med Revidert nasjonalbudsjett for 2003, når
prognosene for skatteinntektene foreligger.

3.
Utfordringsrett

Stortinget ber Regjeringen i kommuneproposisjonen
for 2004 drøfte alternative modeller for å stimulere til økt

bruk av konkurranse i kommunesektoren. En av model-
lene som skal vurderes, er den danske "utfordringsrett".

4.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionalde-
partementet i 2003 kan:

5.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionalde-
partementet i 2003 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte
bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og
gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

overskride bevilg-
ningen under

mot tilsvarende 
merinntekter under

kap. 500 post 1 .......... kap. 3500 post 1
kap. 522 post 1 .......... kap. 3522 post 1
kap. 585 post 1 .......... kap. 3585 post 1
kap. 587 post 1 .......... kap. 3587 post 4
kap. 2412 post 1 ........ kap. 5312 post 1
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6.
Fullmakt om midlertidig innkvartering av 

asylsøkere og flyktninger
Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionalde-

partementet i 2003 kan inngå avtaler om midlertidig inn-
kvartering av asylsøkere og flyktninger med varighet
utover 2003. Dersom behovet for mottaksplasser for
asylsøkere og flyktninger blir større enn antatt i budsjettet
for 2003, samtykker Stortinget i at Kommunal- og regio-
naldepartementet kan øke antall plasser i statlige mottak
innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av det
statlige mottaksapparatet, selv om det medfører et bevilg-
ningsmessig merbehov under kap. 520 Utlendingsdirek-
toratet post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak.

7.
Husbankens avdragsvilkår

Stortinget samtykker i at punkt 1.2 Avdragsvilkår i
gjeldende bestemmelser om Husbankens rente- og
avdragsvilkår av 14. desember 1995, jf. St.prp. nr. 16
(1995-96) Om endringar i Husbankens rente- og avdrags-
vilkår og Innst. S. nr. 83 (1995-96), endres til "Lån til
utleieboliger kan ha en samla løpetid på inntil 50 år.".

8.
Bustadordninga

Stortinget samtykkjer i at stortingsvedtaket av
12. juni 1972 om ordning med bustønad, § 2 Boliger,
med seinare endringar, blir endra til:

§ 2 Boliger som omfattes av bostøtteordningen:
For husstander med alders-, etterlatte- og uførepen-

sjonister med inntekter under minstepensjon pluss 30
prosent gjelder ikke noen bostedsavgrensning.
Bostøtte gis ikke til beboere i institusjoner hjemlet i lov
om helsetjenesten i kommunene § 1-3 2. ledd pkt. 5 og
lov om sosiale tjenester mv. § 4-2 bokstav d.

For barnefamilier stilles ingen finansieringskrav til
boligen.

For husstander med alders-, etterlatte- og uførepen-
sjonister med inntekter over minstepensjon pluss 30
prosent gjelder følgende finansieringskrav til boligen:

1. Boliger som er oppført med lån frå Husbanken
eller Bustadbanken/Landbruksbanken, jf. lov av
30. oktober 1947 om omorganisering av Bustad-
banken, så lenge lånet hviler på boligen.

2. Boliger som har ervervslån fra Husbanken eller
som har utbedringslån fra Husbanken eller Bustad-
banken/Landbruksbanken og som er innvilget i
1963 eller seinare. Dette gjelder også boliger som
har utbedringslån fra en kommune av midler denne
har lånt fra Husbanken til dette formålet.

3. Kommunale leieboliger og leieboliger som er
underlagt leieregulering etter kapittel II i lov 7. juli
1967 nr. 13 om husleieregulering mv. for boliger,
samt andre leieboliger innenfor det samme stedlige
virkeområde, som er oppført før 8. april 1940.

4. Boliger som har etableringslån, boligtilskudd eller
startlån fra Husbanken. Dette gjelder også boliger
som har etableringslån eller startlån fra en kom-
mune av midler denne har lånt fra Husbanken til
dette formålet.

5. Omsorgsboliger som er oppført med oppstartings-
tilskudd fra Husbanken.

6. Alle boliger i borettslag.

9.
Prosjektmidler til Human Rights Service

Stortinget ber Regjeringen gi Human Rights Service
etter søknad prosjektutviklingsmidler på 1,1, mill. kro-
ner fra kap. 521 post 71 Kunnskapsutvikling.

10.
Stortinget ber Regjeringen i kommuneproposisjonen

for 2004 vise omfordelingen mellom kommuner som
har skjedd som følge av endringer i inntektssystemet
fra 1997 til og med vedtatt budsjett for 2003. 

11.
Stortinget ber Regjeringen i kommuneproposisjonen

for 2004 legge frem forslag til statens finansiering og
kommunesektorens medfinansiering av landets krise-
sentre, slik at tilbudet kan samsvare med det reelle
behovet for beskyttelse og hjelp, både når det gjelder
omfang og kvalitet.

12.
Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig legge

frem helhetlige planer for finansiering av nødvendige
krisetiltak, herunder:

–  Fosterhjem og kriseboliger med sikkerhet
–  nødvendige personellressurser i ulike etater 

       og opplæring av disse.

13.
Stortinget ber Regjeringen utforme regelverk som

sikrer at barn og barnefamilier ikke blir henvist til å bo
på hospits.

14.
Stortinget ber Regjeringen foreta en grundig evalue-

ring av ytelsene til attføring og medisinsk rehabilite-
ring slik det ble vedtatt i Innst. S. nr. 141 (2001-2002)
og legge saken frem for Stortinget i løpet av 2003.

Budsjett-innst. S. nr. 5  behandlet i Stortinget
12. desember 2002

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

581 Bolig- og bomiljøtiltak
71 Tilskudd til byfornyelse og boligkvalitet ...................................................... 40,6 mill. kroner
75 Boligtilskudd til etablering, utbedring og utleieboliger................................ 200,1 mill. kroner

586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
60 Oppstartingstilskudd..................................................................................... 3 161,5 mill. kroner
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15.
Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionalde-
partementet i 2003 kan utgiftsføre uten bevilgning:

1. Inntil 150 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd
til kommuner post 90 Forskudd på rammetilskudd,
som forskudd på rammetilskudd for 2004 til kom-
muner.

2. Inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd
til fylkeskommuner post 90 Forskudd på rammetil-
skudd til fylkeskommuner, som forskudd på ram-
metilskudd for 2004 til fylkeskommuner.

16.
Omdisponeringsfullmakter i forbindelse med forsøk 

med rammefinansiering
Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionalde-

partementet i 2003 i samråd med Utdannings- og forsk-
ningsdepartementet, Sosialdepartementet, Helsedepar-
tementet og Barne- og familiedepartementet, får
adgang til å omdisponere mellom bevilgningen under
kap. 571 Rammetilskudd til kommuner post 68 Forsøk
med rammefinansiering av øremerkede tilskudd på den
ene siden og bevilgningene under:

1. Kap. 221 Tilskudd til grunnskolen post 63 Til-
skudd til skolefritidsordninger.

2. Kap. 221 Tilskudd til grunnskolen post 65 Til-
skudd til opplæring for språklige minoriteter i
grunnskolen. 

3. Kap. 221 Tilskudd til grunnskolen post 67 Til-
skudd til kommunale musikk- og kulturskoler.

4. Kap. 254 Tilskudd til voksenopplæring post 60
Tilskudd til norskopplæring for innvandrere.

5. Kap. 521 Bosetting av flyktninger og tiltak for inn-
vandrere post 60 Integreringstilskudd.

6. Kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og syke-
hjemsplasser post 63 Tilskudd til kompensasjon
for utgifter til renter og avdrag. 

7. Kap. 621 Tilskudd til kommunale tjenester, orga-
nisasjoner mv. post 61 Tilskudd til vertskommu-
nene mv.

8. Kap. 743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk
helsevern post 62 Tilskudd til psykiatri i kommu-
ner. 

9. Kap. 840 Tilskudd til krisetiltak post 60 Tilskudd
til kommuner til krisetiltak.

10. Kap. 856 Barnehager post 60 Driftstilskudd til bar-
nehager.

Budsjett-innst. S. I Tillegg nr. 1 behandlet i Stor-
tinget 2. desember 2002

Sosialdepartementet
1.

Merinntektsfullmakter
Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2003 kan: 

2.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2003 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet
ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp: 

3.

Folketrygdytelser

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2003 skal følgende ytelser etter folketrygdloven utgjørex):

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 600 post 1.............................................................................................. kap. 3600 post 2
kap. 622 post 1.............................................................................................. kap. 3622 post 2
kap. 2600 post 1............................................................................................ kap. 5701 postene 1, 4, 5 og 6
kap. 2603 post 1............................................................................................ kap. 5705 post 2

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

621 Tilskudd til kommunale tjenester, organisasjoner mv.
60 Tilskudd til omsorgstjenester ....................................................................... 1,0 mill. kroner
73 Tiltak for døvblinde og døve ........................................................................ 7,0 mill. kroner

kroner

1a. Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats)............... 6 540
1b. Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til....................... 9 996
1c. eller til ......................................................................................................................... 13 140

x) Satsene under pkt. 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.
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1) Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992.
2) Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.
3) Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.
4) Gjelder fra 1. september 1997.
5) Til og med 1997. Fra 1. januar 1998 dekkes 70 prosent av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale
    refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.

4.
Bladet Velferd

Stortinget ber Regjeringen vurdere hvordan en kan
sikre det økonomiske grunnlaget for bladet Velferd.

5.
Taket på tolketimer - døve og døvblinde

Stortinget ber Regjeringen vurdere å oppheve taket
på tolketimer til arbeid for døve og døvblindre i forbin-
delse med Revidert nasjonalbudsjett 2003.

6.
Reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden

Stortinget ber Regjeringen sørge for at reguleringen
av grunnbeløpet i folketrygden minst reguleres i tråd
med lønnsutviklingen for yrkesaktive.

Budsjett-innst. S. nr. 11  behandlet i Stortinget
11. desember 2002

7.
Grunnpensjon for gifte og samboende pensjonister
Stortinget ber Regjeringen trappe opp grunnpensjon

for gifte og samboende pensjonister til 1,7 G innen
2005, slik at den i 2003 settes til 1,6 G, i 2004 til 1,65 G
og i 2005 til 1,7 G.

Budsjett-innst. S. I Tillegg nr. 1 behandlet i Stor-
tinget 2. desember 2002

Helsedepartementet
1.

Merinntektsfullmakter
Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2003 kan: 

1d. eller til ......................................................................................................................... 19 332
1e. eller til ......................................................................................................................... 26 208
1f. eller til ......................................................................................................................... 32 748

2a-1. Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset 1), 2) .................................................. 10 896
2a-2. Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til uføre som må ha tilsyn og pleie 2) ........................ 11 724
2b. Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre som må ha særskilt tilsyn og pleie 3) 23 448
2c. eller til ......................................................................................................................... 46 896
2d. eller til ......................................................................................................................... 70 344

3a. Gravferdsstønad etter lovens § 7-2 (ordinær sats)....................................................... 0
3b. Behovsprøvet gravferdstillegg (utover ordinær sats) inntil 4)...................................... 15 000

4. Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-11 og 17-9 (ordinære satser) for første barn 32 052
for hvert av de øvrige barn 5)....................................................................................... -
for to barn.................................................................................................................... 41 820
for tre og flere barn...................................................................................................... 47 388

kroner

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 700 postene 1, 60 og 70 ..................................................................... kap. 3700 postene 2 og 3 
kap. 704 post 1........................................................................................... kap. 3704 post 50
kap. 706 post 1........................................................................................... kap. 3706 postene 2, 3 og 4
kap. 707 postene 1 og 21 ........................................................................... kap. 3707 postene 2 og 3
kap. 708 post 1........................................................................................... kap. 3708 postene 4 og 70
kap. 715 postene 1 og  21 .......................................................................... kap. 3715 postene 2, 3 og 5
kap. 750 post 1 .......................................................................................... kap. 3750 post 2
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2.
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2003 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at
samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overskrider følgende beløp:

3.
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2003 kan gi tilsagn utover gitt bevilgning til anskaffelse av en ny
strålemaskin, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp: 

4.
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

1. Helsedepartementet i 2003 kan gi de 5 regionale
helseforetakene adgang til å oppta driftskredittlån
innenfor en total låneramme på 4 500 mill. kroner.

2. Helsedepartementet gis fullmakt til å dele Åsgård-
eiendommen gnr. 118 bnr. 1 i Tromsø og oppheve
bestemmelser nedfelt i skjøte av 14. desember
1965.

5.
Andre fullmakter

Stortinget samtykker i at det gjennomføres et erstat-
ningsoppgjør for barn som har fått skader etter stråle-
behandling ved Rikshospitalet i perioden 1971-78.

6.
Kiropraktorer

Stortinget ber Regjeringen legge til rette for likebe-
handling av kiropraktor med andre refusjonsberettigde
profesjoner med hensyn til etterutdanning og kvalitets-
sikring og komme tilbake til Stortinget på egnet måte i
2003.

7.
Autorisasjonsrett for osteopatene

Stortinget ber Regjeringen i den varslede proposisjo-
nen om alternativ behandling fremme spørsmålet om
autorisasjonsrett for osteopatene.

8.
Norsk Pasientskadeerstatning

Stortinget ber Regjeringen om å ta initiativ til en
gjennomgang av Norsk Pasientskadeerstatning og
legge fram resultatet av gjennomgangen for Stortinget
som en egen sak.

9.
Driftskreditten til helseforetakene

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Revi-
dert nasjonalbudsjett 2003 foreta en fornyet vurdering
av om driftskreditten til helseforetakene er tilstrekkelig
fram til 2004 da budsjettene skal bringes i balanse.

10.
PET-skanner-tilbud i Norge

Stortinget ber Regjeringen sørge for at de regionale
helseforetakene arbeider videre med etablering av et
PET-skanner-tilbud i Norge i regi av Radiumhospitalet
og Rikshospitalet. Dette tilbudet vil i et nettverk
komme alle helseregionene til gode.

11.
Fødestuenes finansiering

Stortinget ber Regjeringen foreta en gjennomgang av
fødestuenes finansiering og komme tilbake til Stortin-
get med dette. Drift av de godkjente offentlige føde-
stuene skal være foretakenes ansvar, faglig og finansi-
elt.

12.
Nasjonal samhandling mellom helseforetakene

Stortinget ber Regjeringen om å utvikle en plan for
nasjonal samhandling mellom de ulike helseforetakene
og innenfor disse ut fra målsettingen om en felles
nasjonal standard, samt at det skal oppnås en bedret og
målrettet pasientbehandling der ulike behandlingsen-
heter lettere vil kunne samarbeide om behandlingen.

13.
Periodontittbehandling

Stortinget ber Regjeringen øremerke 50 mill. kroner
på kap. 2711 post 72 til rehabilitering av tannsett etter
gjennomgått periodontittbehandling.

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

707 Nasjonalt folkehelseinstitutt
  1 Driftsutgifter ................................................................................................. 4 mill. kroner
21 Formidlingsvirksomhet................................................................................. 70 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

732 Regionale helseforetak
70 Tilskudd til helseforetakene ........................................................................ 42 mill. kroner
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14.
Røros Rehabiliteringssenter

Stortinget viser til at Røros Rehabiliteringssenter har
fått avslag på søknaden om å bli godkjent som rehabi-
literingsinstitusjon. Stortinget ber Regjeringen legge til
rette for at det blir en dialog mellom Røros Rehabilite-
ringsinstitusjon og helseregionen slik at Røros Rehabi-
literingssenter kan blir vurdert som opptreningsinstitu-
sjon innenfor det nye finansieringssystemet.

15.
Medisinene Actos og Avandia

Stortinget ber Regjeringen sørge for at medisinene
Actos og Avandia kan refunderes på blå resept etter for-
skriftens § 9 til de pasienter og etter de kriterier som
Legemiddelverket har foreslått. Regjeringen bes frem-
legge om nødvendig forslag til nødvendig hjemmel for
å oppnå dette gjennom refusjonskontrakt.

16.
Astmalegemiddelet Singular

Stortinget ber Regjeringen sørge for at astmalege-
middelet Singular kan foreskrives på blå resept om det
foreskrives sammen med andre blåreseptmedisiner.

17.
Etterslepet fra pensjonistoppgjøret 2002

Stortinget ber Regjeringen ta igjen etterslepet fra
pensjonistoppgjøret i juni 2002 før trygdeoppgjøret i
2003.

18.
MR-buss i Finnmark

Stortinget ber Regjeringen vurdere hvordan en kan
sikre det økonomiske grunnlaget for fortsatt bruk av
MR-buss i Finnmark, innleid fra Finland.

19.
Finansiering av syketransport

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med oppføl-
gingen av Hagen-utvalget (finansieringssystemet i spe-
sialisthelsetjenesten) forberede overføring av finansie-
ringen av syketransport fra Rikstrygdeverket til de
regionale helseforetakene.

20.
Nyfødtomsorgen

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett legge frem en helhetlig vurdering av
de fremtidige retningslinjene for utvikling av nyfødt-
omsorgen i Norge.

Budsjett-innst. S. nr. 11  behandlet i Stortinget
11. desember 2002

21.
Fritt sykehusvalg og private aktører

Stortinget ber Regjeringen utvide fritt sykehusvalg
til å gjelde private aktører med avtaler med de regionale
helseforetakene. Lovproposisjonen vedrørende fritt
sykehusvalg skal fremlegges for Stortinget i vår-
sesjonen 2003, slik at det er mulig med ikrafttredelse
1. juli 2003. Pasientene skal gis like stor valgfrihet uav-
hengig av hvilken helseregion en tilhører. De regionale
helseforetakene må derfor inngå felles avtaler med pri-
vate sykehus.

Budsjett-innst. S. nr. I Tillegg nr. 1 behandlet i
Stortinget 2. desember 2002

Barne- og familiedepartementet

1.
Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Rikstrygdeverket for 2003 i
medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd, § 10,
kan utbetale barnetrygd med kr 11 664 per barn per år. 

For hvert stønadsberettiget barn mellom 1 og 3 år
ytes et tillegg i barnetrygden, det såkalte småbarnstil-
legget, på kr 657 per måned frem til 31. juli 2003. Til-
legget ytes fra og med kalendermåneden etter at barnet
fyller 1 år til og med den kalendermåneden barnet fyl-
ler 3 år. 

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til
utvidet stønad etter barnetrygdloven og full over-
gangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i
alderen 0-3 år har rett til ett ekstra småbarnstillegg på

kr 7 884 per år. Dette tillegget gis per enslig forsørger,
uavhengig av hvor mange barn i alderen 0-3 år ved-
kommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-
Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nord-
reisa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i barnetryg-
den på kr 3 792 per barn per år, det såkalte Finnmarks-
tillegget.

Ved utbetaling av barnetrygd for barn i fosterhjem,
barnehjem, spesialskole eller lignende institusjon skal
institusjonen i tillegg til generell barnetrygd også ha
utbetalt eventuelt tillegg for barn mellom 1 og 3 år.
Finnmarkstillegget skal utbetales for barn i fosterhjem,
barnehjem, spesialskoler mv. i de aktuelle kommu-
nene. 
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2.
Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Rikstrygdeverket  for 2003
i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte
til småbarnsforeldre kan:

1. utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og
2-åringer frem til 31. juli 2003:

2. utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og
2-åringer fra 1. august 2003:

3.
Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og 

stønad ved fødsel utenfor institusjon
Stortinget samtykker i at Rikstrygdeverket for 2003 i

medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd,
kan utbetale:

4.
Handlingsplan mot mobbing

Stortinget ber Regjeringen legge fram en handlings-
plan med tiltak mot mobbing i løpet av våren 2003.

5.
Barnehagepolitikken

Stortinget ber om at Regjeringen kommer tilbake til
Stortinget med en sak om barnehagepolitikken, basert
på barnehageavtalen, og merknader fra komiteens fler-
tall under kap. 856 i Budsjett-innst. S. nr. 2 (2002-
2003) innen medio mars 2003, slik at avtalen kan
behandles av Stortinget.

6.
Foreningen "Vi som har et barn for lite"

Stortinget ber Regjeringen sikre at foreningen "Vi
som har et barn for lite" får et fast driftstilskudd over
kap. 846 Familie- og likestillingspolitisk forskning,
opplysningarbeid mv.

Budsjett-innst. S. nr. 2  behandlet i Stortinget
13. desember 2002

Nærings- og handelsdepartementet

1.
Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdeparte-
mentet i 2003 kan gi Garanti-Instituttet for Eksportkre-
ditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en
ramme for nye garantier og gammelt ansvar på
1 500 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utvi-
klingsland. Garantivirksomheten skal finne sted innen-

for de rammer som Consensusavtalen setter. Virksomhe-
ten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til
grunnfondet. Nærings- og handelsdepartementet kan i
samråd med Utenriksdepartementet gi utfyllende
bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtak.

Budsjett-innst. S. nr. 3  behandlet i Stortinget
10. desember 2002

2.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2003 kan: 

Oppholdstid i barnehage

Prosent-
andel av 
full sats

Kontant-
støtte i kroner 

per år

Ikke bruk av barnehage...... 100 36 000
Til og med 8 timer per uke. 80 28 800
9-16 timer per uke.............. 60 21 600
17-24 timer per uke............ 40 14 400
25-32 timer per uke............ 20 7 200
33 timer eller mer per uke.. 0 0

Oppholdstid i barnehage

Prosent-
andel av 
full sats

Kontant-
støtte i kroner 

per år

Ikke bruk av barnehage...... 100 43 884
Til og med 8 timer per uke. 80 35 112
9-16 timer per uke.............. 60 26 328
17-24 timer per uke............ 40 17 556
25-32 timer per uke............ 20 8 784
33 timer eller mer per uke.. 0 0

1. Engangsstønad ved fødsel og adop-
sjon, lovens §§ 14-12 og 14-20 kr. 33 584

2. Stønad ved fødsel utenfor institu-
sjon, lovens § 5-13 kr. 1 765

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 901 post 1........................................................................................... kap. 3901 postene 1 og 2 
kap. 902 post 1........................................................................................... kap. 3902 postene 1 og 3
kap. 902 post 21......................................................................................... kap. 3902 post 4
kap. 904 post 1........................................................................................... kap. 3904 postene 1 og 2
kap. 905 post 21......................................................................................... kap. 3905 postene 1 og 2
kap. 907 post 1........................................................................................... kap. 3907 post 3
kap. 907 post 21 ........................................................................................ kap. 3907 post 5
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3.
Utbetaling under forsikringsordninger 

(trekkfullmakter)
Stortinget samtykker i at Nærings- og handels-

departementet i 2003 kan foreta utbetalinger til Statens
varekrigsforsikring uten bevilgning i den utstrekning
behovet for utbetalinger under forsik-ringsordningen
overstiger innestående likvide midler tilknyttet ord-
ningen. Det etableres en trekkfullmaktskonto for Sta-
tens varekrigsforsikring. Rammen for trekk på trekk-
fullmaktskontoen for Statens varekrigsforsikring skal
ikke overstige 1 000 mill. kroner. Utbetalinger på
trekkfullmakten posteres under kap. 940 Statens vare-
krigsforsikring, post 90 Utbetaling iflg. trekkfullmakt,
Statens varekrigsforsikring.

4.
Tap på garantier

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepar-
tementet i 2003 uten bevilgning kan utgiftsføre fast-
slåtte tap på garantier for lån til miljøverntiltak til
NOAH AS under kap. 945 NOAH AS post 70 Dekning
av garantiansvar for miljøvernlån. 

5.
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kongen i 2003 kan over-
skride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av stat-
lig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning
av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved
salg av statlige aksjeposter samt andre endringer som
kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

6.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2003 kan:

1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar
ikke overstiger følgende beløp:

2. gi Eksportfinans ASA tilsagn om statlig dekning
av framtidig underskudd på avregningskontoen for
eksisterende eksportkredittordning, den såkalte
108-ordningen. Fullmakten gjelder for samlede
framtidige underskudd som oppstår som følge av
tilsagn om lån fram til 31. desember 2003. Full-
makten har som forutsetning at:
a) Eksportfinans ASA fram til 31. desember

2003 kan gi tilsagn om lån ved eksport av
kapitalvarer og skip til de gunstigste rentevil-
kår og kredittider som OECD (Consensus-
reglene) tillater.

b) de enkelte innlån til Eksportfinans ASA under
ordningen må godkjennes av Nærings- og han-
delsdepartementet. Nærings- og handelsdepar-
tementet kan for øvrig utarbeide nærmere ret-
ningslinjer for ordningen.

7.
Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepar-
tementet i 2003 kan inngå forpliktelser for inntil
7,5 mill. kroner til utredninger o.l. utover gitt bevilg-
ning under kap. 900 Nærings- og handelsdepartemen-
tet post 21 Spesielle driftsutgifter.

8.
Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepar-
tementet i 2003 kan gi:

1. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond full-
makt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40
mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftska-
pital, men slik at totalrammen for nytt og gammelt
ansvar ikke overstiger 100 mill. kroner.

2. garanti for låneopptak til Svensk-Norsk Industri-
fond for inntil motverdien av SEK 80 000 000.

9.
Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepar-
tementet i 2003 kan gi tilsagn til Institutt for energitek-
nikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for
inntil 60 000 000 spesielle trekkrettigheter (SDR)
overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs
ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergi-
virksomhet, kap. III.

10.
Frigivelse av bergrettigheter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels-
departementet i 2003 kan gi Bergvesenet fullmakt til å

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

923 Forsknings- og utviklingskontrakter
70 Tilskudd........................................................................................................ 100 mill. kroner

930 Statens veiledningskontor for oppfinnere
70 Utviklingsarbeider og stipend ...................................................................... 1 mill. kroner
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foreta frigivelse av bergrettigheter som staten eier.
Frigivelse skal først finne sted etter nøye gjennomgang
av den enkelte bergrettighet og den betydning rettighe-
ten har for staten.

11.
Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepar-
tementet i 2003 kan overskride bevilgningen under
kap. 930 Statens veiledningskontor for oppfinnere post
1 Driftsutgifter mot tilsvarende merinntekter under
kap. 3930 Statens veiledningskontor for oppfinnere
post 2 Tilskudd til samfinansieringsprosjekter.

Budsjett-innst. S. nr. 8  behandlet i Stortinget
10. desember 2002

12.
Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)
Stortinget samtykker i at Nærings- og handels-

departementet i 2003 kan foreta utbetalinger til
Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) uten
bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger
under den enkelte garantiordning overstiger innestå-
ende likvide midler tilknyttet ordningen innenfor føl-
gende rammer:

1. Saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfull-
maktskontoen for gammel SUS/Baltikum-ordning
skal ikke overstige 10 mill. kroner. Utbetalinger på

trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-
Instituttet for Eksportkreditt, post 96 Utbetaling
iflg. trekkfullmakt – gammel SUS/Baltikumord-
ning.

2. Saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfull-
maktskontoen for den nye SUS/Baltikum-ordnin-
gen skal ikke overstige 10 mill. kroner. Utbetalin-
ger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460
Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, post 97
Utbetaling iflg. trekkfullmakt – ny SUS/ Baltikum-
ordning.

13.
Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handels-
departementet i 2003 kan gi Garanti-Instituttet for
Eksportkreditt (GIEK) fullmakt til å gi tilsagn om nye
garantier innenfor en ramme for nye garantier og gam-
melt ansvar på inntil 40 000 mill. kroner ved eksport til
og investeringer i utlandet innenfor den alminnelige ord-
ning (tidligere Samfunnsdelen) og inkludert gammel
alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted
innenfor de rammer som Consensusavtalen setter.
Alminnelig ordning skal drives i balanse på lang sikt.
Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende
bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtak.

Budsjett-innst. S. nr. 6  behandlet i Stortinget
13. desember 2002

14.
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2003 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte
bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Budsjett-innst. S. nr. 12  behandlet i Stortinget 11. desember 2002

15.
Fosen Mekaniske Verksted

Stortinget ber Regjeringen gjøre det den kan for at Fosen Mekaniske Verksteds rettslige stilling blir avklart sna-
rest mulig, og at Stortinget orienteres om status i saken innen utgangen av januar 2003.

Budsjett-innst. S. nr. 8  behandlet i Stortinget 10. desember 2002

Fiskeridepartementet
1.

Merinntektsfullmakter
Stortinget samtykker i at Fiskeridepartementet i 2003 kan:

Budsjett-innst. S. nr. 12  behandlet i Stortinget 11. desember 2002

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

920 Norges forskningsråd
50 Tilskudd........................................................................................................ 172,5 mill. kroner

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1020 postene 1 og 21 ......................................................................... kap. 4020 post 3
kap. 1021 postene 1 og 21 ......................................................................... kap. 4021 post 1
kap. 1023 postene 1 og 21 ......................................................................... kap. 4023 post 1 
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2.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeridepartementet i 2003
kan:

1. overskride bevilgningen under kap. 1062 post 1 og
45  mot tilsvarende merinntekter under kap. 4062
postene 1 og 2

2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra
salg av ikke næringsaktive fiskerihavner til:
a) dekning av salgsomkostninger forbundet med

salget

b) oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner.

3.
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Fiskeridepartementet i 2003
kan overskride bevilgningen under kap. 1062 Kyst-
verket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 15
mill. kroner dersom det er nødvendig å sette i verk til-
tak mot akutt forurensning uten opphold og før Kongen
kan gi slikt samtykke.

4.
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Fiskeridepartementet i 2003 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik
at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

5.
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Fiskeridepartementet i 2003 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men
slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Budsjett-innst. S. nr. 13  behandlet i Stortinget 9. desember 2002

Landbruksdepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet i
2003 kan:
1.

2. overskride kap. 1100 Landbruksdepartementet
post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold med et
beløp som svarer til merinntektene fra salg av eien-
dom. Ubrukte merinntekter fra salg av eiendom
kan regnes med ved utregning av overførbart beløp
under bevilgningen.

2.
Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet i
2003 kan overskride bevilgningen under kap. 1147
Reindriftsforvaltningen post 1 Driftsutgifter med inntil
kr 500 000 i sammenheng med forskuttering av utgifter
til tvangsflytting av rein.

3.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet i 2003 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

1062 Kystverket
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold........................................................ 3 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1062 Kystverket
60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg........................................................................ 20 mill. kroner

overskride bevilgnin-
gen under

mot tilsvarende merinntekter 
under

kap. 1100 post 1......... kap. 4100 post 1
kap. 1107 post 1......... kap. 4107 post 3
kap. 1110 post 1......... kap. 4110 post 1
kap. 1114 post 1......... kap. 4114 post 1
kap. 1143 post 1......... kap. 4143 post 1
kap. 1145 post 1......... kap. 4145 post 1
kap. 1146 post 1......... kap. 4146 post 2
kap. 1147 post 1......... kap. 4147 post 1

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1148 Naturskade, erstatninger og sikring
70 Tilskudd til sikringstiltak m.m. ....................................................................... 2 mill. kroner
71 Naturskade, erstatninger.................................................................................. 50 mill. kroner
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4.
Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet i
2003 kan selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom
for inntil 5 mill. kroner.

5.
Kjeller gård

Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementets
fullmakt om salg av Kjeller gård og disponering av
midlene gitt ved behandlingen av Innst. S. nr. 255
(2001-2002) videreføres til 2003.

6.
Opptrappingsplan bioenergi

Stortinget ber Regjeringen i løpet av våren 2003
komme tilbake til Stortinget med en opptrappingsplan
for produksjon og anvendelse av bioenergi, som bl.a.
vurderer effektive og bærekraftige løsninger for uttak
av biobrensel fra skogen, en bred satsing på utvikling
og spredning av ulike teknologier for utnyttelse av bio-
energi, en industriell satsing for bioenergi-arbeidsplas-
ser, og et avgiftssystem som gjør at biobrensel blir kon-
kurransedyktig med annen energi.

Budsjett-innst. S. nr. 8  behandlet i Stortinget
10. desember 2002

Samferdselsdepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i
2003 kan:

2.
Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i
2003 kan gi tilsagn om statsgaranti for 2. prioritetslån
til anskaffelse og ombygging av ferjer i tilskuddsberet-
tiget riksvegferjedrift, likevel slik at totalrammen for
nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 1 205
mill. kroner. 

3.
Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i
2003 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til
vegformål  utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens
vegvesen post 30 Riksveginvesteringer, likevel slik at
samlet, løpende refusjonsforpliktelse ikke overstiger

1 800 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes
uten kompensasjon for renter og prisstigning.

4.
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til 

investeringsprosjekter
Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i

2003 kan forplikte staten for framtidige budsjettermi-
ner utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegve-
sen post 30 Riksveginvesteringer, for investeringspro-
sjekter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag
overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for
gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 2 000 mill.
kroner.

5.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i
2003 kan:

6.
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan bestille materiell utover bevilgningen, likevel
slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

7.
Forskutteringer

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i
2003 kan inngå avtale om forskuttering av 50 mill. kro-

ner fra LKAB til utbygging av nytt kryssingsspor ved
Katterat stasjon på Ofotbanen mot tilbakebetaling, uten
renter, i 2004. 

overskride bevilgningen 
under

mot tilsvarende 
merinntekter under

kap. 1320 postene 23 og 30 kap. 4320 postene 1 og 2

overskride bevilgningen 
under

mot tilsvarende 
merinntekter under

kap. 1350 postene 23 og 30 kap. 4350 postene 2 og 6
kap. 1350 post 25 ............... kap. 4350 post 7
kap. 1350 post 30 ............... kap. 4350 post 37

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1350 Jernbaneverket
23, 25 og 30 Drift, vedlikehold og investeringer ....................................................... 650 mill. kroner
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8.
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til 

investeringsprosjekter
Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i

2003 kan forplikte staten for fremtidige budsjettermi-
ner utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket
post 30 Investeringer i linjen, for investeringsprosjek-
ter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor

Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og
nye forpliktelser ikke overstiger 150 mill. kroner.

9.
Opprettelse av aksjeselskap

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i
2003 kan opprette aksjeselskap under Jernbaneverket
med aksjekapital tilsvarende minimumskravet i aksje-
loven.

10.
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan bestille materiell utover bevilgningen, likevel
slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

11.
Overføringer til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i
2003 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra
Post- og teletilsynets reguleringsfond. 

12.
 Omdanning av Statens vegvesens produksjons-

virksomhet til statlig aksjeselskap
Stortinget samtykker i at:

– Statens vegvesens produksjonsvirksomhet omdan-
nes til aksjeselskap med virkning fra 1. januar
2003.

– Kongen i statsråd gis fullmakt til å fastsette endelig
bevilgning vedrørende overdragelse av eiendeler i
forbindelse med omdanningen av Statens vegve-
sens produksjonsvirksomhet til aksjeselskap.
Endelig bevilgning skal fastsettes på grunnlag av
bekreftet tingsinnskudd.

– Kongen i statsråd gis fullmakt til å fastsette endelig
bevilgning til egenkapital.

13.
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:
1. Luftfartsverket omgjøres til statsaksjeselskap fra 1.

januar 2003.
2. Kongen får fullmakt til å avvike bevilgningene

vedrørende overdragelse av eiendeler og arbeids-
kapital i forbindelse med omdanningen av Luft-
fartsverket til statsaksjeselskap. Det endelige belø-
pet skal fastsettes på grunnlag av bekreftet
tingsinnskudd.

3. Kongen får fullmakt til å avvike bevilgningen til
egenkapital for aksjeselskapet Luftfartsverket. Det
endelige beløpet skal fastsettes på grunnlag av
bekreftet tingsinnskudd.

4. Statens samlede kapital i forvaltningsbedriften
Luftfartsverket slettes i statsregnskapet.

5. Bompengeselskapene får tillatelse til å kreve inn

bompenger til å finansiere planlegging av rv 13
Ryfylkeforbindelsen, fylkesvegprosjektet tunnel
Espedal - Frafjord, samt diverse utbedringer av rv
13 og planlegging av rv 519 Fastlandsforbindelsen
til Finnøy. Vilkårene går fram av St.prp. nr. 1 Til-
legg nr. 2 (2002-2003).

6. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå
avtale med bompengeselskapene og fastsette nær-
mere regler for innkrevingen.

7. Staten v/Samferdselsdepartementet overtar eier-
skapet til Flytoget AS fra 1. januar 2003.

8. Kongen får fullmakt til å avvike bevilgningen på
kap. 1300 til kjøp av aksjene i Flytoget AS slik at
denne er i tråd med verdien på selskapet som blir
fastsatt i en uavhengig vurdering av verdianslaget.

9. Kongen får fullmakt til å avvike bevilgningen på
kap. 4353 i tråd med verdien på selskapet som blir
fastsatt i en uavhengig vurdering av verdianslaget.

10. Samferdselsministeren i ordinær generalforsam-
ling for 2003 vedtar en kapitalnedsettelse i NSB
AS i tråd med salgsprisen for Flytoget AS.

11. Uavhengig av eierskapet til BaneTele AS, skal
eierskapet til Jernbaneverkets infrastruktur for
telekommunikasjon bli værende i Jernbaneverket.

12. Kongen får fullmakt til å forlenge løpetiden på
statslånet til BaneTele AS ut over 31. desember
2002 til og med 30. juni 2003.

13. Kongen får fullmakt til å omgjøre statslånet til
ansvarlig lån.

14. Kongen får fullmakt til å avgjøre hvem som skal
være generalforsamling i BaneTele AS.

15. BaneTele AS skal ikke selges nå. Dersom det er
aktuelt med nye industrielle løsninger, er det en
forutsetning at dette skal legges frem for Stortinget
som egen sak.

14.
Det opprettes ny post 31 Tilskudd til rassikring, på

statsbudsjettet. Midlene kan nyttes til viktige ras-
sikringstiltak på både fylkesveger og riksveger.

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1380 Post- og teletilsynet
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold .................................................. 4 mill. kroner
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15.
Stortinget ber Regjeringen sørge for at Flytoget AS

sikres prioritet på strekningen Asker-Gardermoen, for-
utsatt 100 pst. statlig eierskap.

16.
Stortinget samtykker i at:

1. Inntil et GSM-R-nett langs jernbanestrekningene
er operativt, forutsettes det at Regjeringen og Jern-
baneverket sørger for å bedre tryggheten slik at
Jernbanetilsynets krav blir oppfylt innen de gitte
tidsfristene.

2. Stortinget forutsetter at Regjeringen sikrer at den
kompetansen som er nødvendig for å sikre optimal
fremdrift av utbyggingen, og som er utviklet i

Bane-Tele AS' prosjektorganisasjon, blir videre-
ført så lenge det er nødvendig.

3. Utbyggings-, drift- og serviceavtalen mellom Jern-
baneverket og utbygger må være så langsiktig at
det gjør det mulig å lånefinansiere utbyggingen av
GSM-R.

4. Det er en forutsetning at GSM-R-nett langs jernba-
nestrekningene i Norge skal være operativt innen
1. januar 2005 for de banestrekninger som i dag
ikke har togradiosystem.

5. For strekningen Bodø-Rognan forutsettes det at
Regjeringen og Jernbaneverket sørger for å bedre
tryggheten slik at Jernbanetilsynets krav blir opp-
fylt innen de gitte tidsfristene.

Budsjett-innst. S. nr. 13  behandlet i Stortinget
9. desember 2002

Miljøverndepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i
2003 kan overskride bevilgningen under kap. 1471
post 1 mot tilsvarende merinntekter under kap. 4471
postene 1 og 3.

Budsjett-innst. S. nr. 3  behandlet i Stortinget
10. desember 2002

2.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i
2003 kan:

1.

2. overskride bevilgingen under kap. 2465 Statens
kartverk post 45 Større anskaffelser og vedlike-
hold, med et beløp som tilsvarer regnkapsførte inn-
tekter fra salg av anleggsmidler under kap. 5465
Statens kartverk post 49 Salg av anleggsmidler.
Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved
beregning av overført beløp.

3. overskride bevilgingen under kap. 1427 Direktora-
tet for naturforvaltning post 33 Statlige erverv, bar-
skogvern, med et beløp som tilsvarer regnskaps-
førte inntekter fra salg av makeskiftearealer under
kap. 4427 Direktoratet for naturforvaltning post 40
Inntekter fra salg av makeskiftearealer. Ubenyt-
tede merinntekter fra salg av makeskiftearealer kan
tas med ved beregning av overført beløp.

3.
Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i
2003 kan avvike driftsbudsjettet til Statens kartverk
mot dekning av reguleringsfondet.

4.
Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i
2003 kan utgiftsføre uten bevilgning fastslåtte tap på
garantier for lån til miljøverntiltak og energiøkonomi-
seringsformål som staten er juridisk forpliktet til å
dekke, under kap. 1400 Miljøverndepartementet post
77 Oppfyllelse av garantiansvar.

5.
Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i
2003 kan omdisponere inntil 3 mill. kroner mellom
kap. 1465 Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk
post 21 Betaling for statsoppdraget og kap. 2465 Sta-
tens kartverk post 45 Større utstyrsanskaffelser og ved-
likehold.

overskride bevilgnin-
gen under

mot tilsvarende merinntekter 
under

kap. 1400 post 1......... kap. 4400 post 2
kap. 1400 post 21....... kap. 4400 post 21
kap. 1427 post 1......... kap. 4427 post 1
kap. 1427 post 21....... kap. 4427 postene 9 og 54
kap. 1429 post 1......... kap. 4429 postene 2 og 9
kap. 1441 post 1......... kap. 4441 postene 4 og 9
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6.
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2003 kan foreta bestillinger:

1. av materiell o.l. utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar
ikke overstiger følgende beløp:

2. av sjømålingsdata og kartgrunnlag utover gitt
bevilgning under kap. 1465 Statens kjøp av tjenes-
ter i Statens kartverk post 21 Betaling for statsopp-

draget, men slik at rammen for nye bestillinger og
gammelt ansvar ikke overstiger 90 mill. kroner.

7.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2003 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger,
men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

8.
Kjøp av makeskiftearealer

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i
2003 kan nytte inntil 8 mill. kroner av bevilgningen
under kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning post
33 Statlige erverv, barskogvern, til kjøp av areal som
senere kan makeskiftes med barskogsareal som blir
vernet. 

9.
Gyro

Stortinget ber Regjeringen senest i forbindelse med
statsbudsjettet for 2004 komme tilbake med en vurde-
ring av Direktoratet for naturforvaltnings handlings-
plan mot gyro og den langsiktige oppfølgingen av
bekjempelse av lakseparasitten.

10.
Kart og geodata

Stortinget ber Regjeringen fremme en egen stor-
tingsmelding om kart og geodata innen vårsesjonen
2003. Inntil en slik melding er behandlet av Stortinget,
endres ikke Statens kartverks organisering og drift.

Budsjett-innst. S. nr. 9  behandlet i Stortinget
12. desember 2002

11.
Bærekraftig bruk av utmark og fjellområder

Stortinget ber Regjeringen innen 1. oktober 2003
komme tilbake til Stortinget med en sak om
bærekraftig bruk av utmark og fjellområdene i Norge.
I den forbindelse skal bl.a. spørsmålet om nærmere ret-

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1426 Statens naturoppsyn
32 Skjærgårdsparker mv. ...................................................................................... 1,5 mill. kroner

1441 Statens forurensningstilsyn
39 Opprydningstiltak............................................................................................ 20,0 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1400 Miljøverndepartementet
73 Tilskudd til kompetanseformidling og informasjon om miljøvennlig 

produksjon og forbruk..................................................................................... 2,3 mill. kroner
78 Miljøtiltak i nikkelverkene på Kola ................................................................ 31,9 mill. kroner

1427 Direktoratet for naturforvaltning
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder.............................................. 11,2 mill. kroner
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner ........................................................... 51,0 mill. kroner
33 Statlige erverv, barskogvern............................................................................ 124,3 mill. kroner
34 Statlige erverv, nasjonalparker ........................................................................ 58,2 mill. kroner
77 Tilskudd til naturinformasjonssentra .............................................................. 2,0 mill. kroner

1429 Riksantikvaren
72 Vern og sikring av fredete og bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer 6,5 mill. kroner
73 Brannsikring og beredskapstiltak.................................................................... 2,0 mill. kroner

2422 Statens miljøfond
90 Statens miljøfond, lån...................................................................................... 14,6 mill. kroner
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ningslinjer for økt turistmessig bruk av disse områdene
utredes nærmere, både på arealer utenfor og innenfor
større verneområder opprettet etter naturvernloven.
Initiativ som bidrar til utvikling av kvalitetsturisme,
med respekt for det naturlige, økonomiske, sosiale og

kulturelle miljøet i fjellregioner, bør dyrkes frem og
støttes.

Budsjett-innst. S. I Tillegg nr. 1 behandlet i Stor-
tinget 2. desember 2002

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

1.
Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet i 2003 kan:

2.
Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet i 2003 kan overskride bevilgnin-
gen under kap. 2470 Statens Pensjonskasse, post 45
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 3
mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

3.
Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at:

1. det enkelte departement som et ledd i ordningen
med bonus og rabatter, i 2003 kan nettoføre som
utgiftsreduksjon på vedkommende utgiftspost til-
bakebetalt bonus og rabatt, også om tilbakebeta-
lingen refererer seg til kjøp i tidligere år.

2. Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2003
kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap.
1510 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle
driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenes-
ter der fylkesmannen samordner utgiftene. 

3. Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2003
kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap.
1520 Statskonsult, post 1 Driftsutgifter, refusjoner
som Statskonsult mottar for oppdrag utført for
andre statlige virksomheter.

4.
Fullmakter til å overskride

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet i 2003 kan:

1. avvike Statsbyggs driftsbudsjett mot dekning i
reguleringsfondet.

2. overskride kap. 2445 Statsbygg postene 30-49 med
inntil 175 mill. kroner, mot dekning i regulerings-
fondet.

3. overskride kap. 2445 Statsbygg postene 30-49 med
beløp som tilsvarer inntekter fra salg av eiendom-
mer, samt medregne ubenyttede inntekter fra salg
av eiendom ved beregning av overført beløp.

4. overskride andre departementers byggebevilgnin-
ger som stilles til disposisjon for Statsbygg mot til-
svarende innsparing under kap. 1580 Bygg utenfor
husleieordningen/kap. 2445 Statsbygg post 33
Reserve for byggeprosjekter.

5.
Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet i 2003 kan omdisponere:

1. mellom postene 30-38 under kap. 1580 Bygg uten-
for husleieordningen.

2. mellom postene 1 og 45 under kap. 1581 Eiendom-
mer til kongelige formål.

3. mellom postene 30-49 under kap. 2445 Statsbygg.
4. fra post 21 Spesielle driftsutgifter til post 30 Inves-

teringer på Fornebu under kap. 1582 Utvikling av
Fornebuområdet.

5. fra post 21 Spesielle driftsutgifter til post 30 Inves-
teringer Pilestredet Park under kap. 1583 Utvikling
av Pilestredet Park.

6.
Fullmakter til å igangsette eller utvide byggeprosjekter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet i 2003 kan iverksette nye prosjek-
ter eller utvide igangsatte prosjekter der bruker/fagde-
partement har nødvendige leiemidler innenfor eget
budsjett på følgende vilkår:

1. For prosjekter inntil 25 mill. kroner (fullmaktspro-
sjekter) er fullmakten begrenset til å inngå forplik-
telser innenfor en samlet ramme på 150 mill. kro-
ner til igangsetting av prosjekter utover
bevilgningen under kap. 2445 Statsbygg postene
30-49.

2. For kurante prosjekter er fullmakten begrenset til å
inngå forpliktelser innenfor en samlet ramme på
1 000 mill. kroner til videreføring/ferdigstilling av
prosjekter som igangsettes innenfor bevilgningen
under kap. 2445 Statsbygg post 30 Igangsetting av
byggeprosjekter. 

7.
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

1. Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2003
kan:
a) godskrive det enkelte bygge- og eiendomspro-

sjekt med innbetalt dagmulkt, konvensjonalbot
og erstatning for misligholdt entreprise, ved at

overskride bevilgningen 
under

mot tilsvarende 
merinntekter under

kap. 1507 post 1............. kap. 4507 post 1
kap. 1522 post 1............. kap. 4522 postene 1 og 2
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innbetalingen blir postert i statsregnskapet på
vedkommende investeringspost som en
utgiftsreduksjon.

b) godkjenne salg av statens eiendom på Vestba-
netomten i Oslo.

c) godkjenne salg, makeskifte og bortfeste av
eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av
andre statlige etater som ikke har egen fullmakt
til å avhende eiendom, til en verdi av 250 mill.
kroner i hvert enkelt tilfelle og for inntil 800
mill. kroner totalt i terminen. 

d) godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved
salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra
reguleringsfondet for inntil 150 mill. kroner i
hvert enkelt tilfelle, og for inntil 300 mill. kro-
ner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445
Statsbygg, post 49 Kjøp av eiendom.

e) overdra til underpris eller vederlagsfritt eien-
dommer og bygninger som har vært disponert av
statlige spesialskoler, grunnskoler og videregå-
ende skoler, til kommuner og fylkeskommuner.
Fullmakten gjelder kun når ansvaret for virk-
somheten overtas av kommunen/fylkeskom-
munen eller det ikke er mulig å oppnå full pris.

f) foreta bortfeste, salg og makeskifter av eien-
dommer som er nødvendig ved disponering av
statens eiendommer på Fornebu for inntil 500
mill. kroner, samt reinvestere inntekter ved
bortfeste, salg og makeskifte i samme område
for inntil 25 mill. kroner.

g) godkjenne at staten v/Statsbygg i forbindelse
med etterbruksarbeidet på Fornebu inngår i
selskapsdannelser med formål å påvirke en
gunstig eiendomsutvikling på Fornebu, slik at
den langsiktige økonomiske avkastning for sta-
ten øker.

h) foreta de salg og makeskifter som er nødvendig
ved disponering og avvikling av statens
eiendommer i Pilestredet Park.

i) feste bort til underpris en nærmere spesifisert
statlig eiendom i Pilestredet Park og/eller på
Haugerud (begge i Oslo) til Studentsamskip-
naden for utbygging av studentboliger.

2. Kongen i 2003 kan avhende statlig eiendom til
lavere pris enn markedspris der særlige hensyn
tilsier det.

Budsjett-innst. S. nr. 2  behandlet i Stortinget
13. desember 2002

8.
Sluttpakker

Stortinget ber Regjeringen innføre sluttpakker som
hovedregel, istedenfor ventelønn, ved oppsigelser i sta-
ten.

9.
Underdekningen i Posten Norge AS og NSB AS’ 

pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
Stortinget ber Regjeringen fremme en proposisjon

om underdekningen i Posten Norge AS og NSB AS’
pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse. Det bes i
den forbindelse om en vurdering av selskapenes egen-
kapitalsituasjon.

Budsjett-innst. S. I Tillegg nr. 1 behandlet i Stor-
tinget 2. desember 2002

10.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet i 2003 kan:

11.
Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet i 2003 kan:

1. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under
kap. 1594 Arbeidsmarkedstiltak, post 70 Ordinære
arbeidsmarkedstiltak til post 71 Spesielle arbeids-
markedstiltak.

2. omdisponere inntil 40 mill. kroner fra kap. 1594
Arbeidsmarkedstiltak, post 71 Spesielle arbeids-
markedstiltak til kap. 1590 Aetat, post 1 Driftsut-
gifter, jf. omtale under kap. 1590 post 1.

12.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2003 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte
bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

overskride bevilgningen 
under

mot tilsvarende 
merinntekter under

kap. 1570 post 1 ............... kap. 4570 postene 1, 6, 7
kap. 1571 post 1 ............... kap. 4571 post 6
kap. 1573 post 1 ............... kap. 4573 post 2
kap. 1573 post 21 ............. kap. 4573 post 3
kap. 1577 post 1 ............... kap. 4577 post 1

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1594 Arbeidsmarkedstiltak
70 Ordinære arbeidsmarkedstiltak .................................................................. 363,781 mill. kroner
71 Spesielle arbeidsmarkedstiltak ................................................................... 533,782 mill. kroner
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13.
Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

Stortinget samtykker i at Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet i 2003 kan ettergi rente- og
avdragsfrie lån gitt til arbeidsmarkedstiltak for yrkes-
hemmede der dette blir vurdert som nødvendig for å
sikre den videre driften.

14.
Fullmakt til å selge aksjer i Arbeidsforsknings-

instituttet AS
Stortinget samtykker i at Arbeids- og administra-

sjonsdepartementet gis fullmakt til å:

1. selge inntil 100 pst. av statens aksjer i Arbeidsforsk-
ningsinstituttet AS.

2. inntektsføre uten bevilgning salg av statens aksjer
i Arbeidsforskningsinstituttet AS under kap. 4574
Arbeidsforskningsinstituttet, post 90 Salg av
aksjer.

Budsjett-innst. S. nr. 5  behandlet i Stortinget
12. desember 2002

Finansdepartementet

1.
Inntekter ved tildeling av konsesjoner

§ 1
For 2003 kan departementet innhente inntekter ved

tildeling av konsesjoner for: 

a. Oppdrett av laks og ørret.
b. Frekvenser knyttet til etablering og drift av tredjeg-

enerasjons mobilkommunikasjonssystem (UMTS).
c. Riksdekkende, reklamefinansiert radio.

§ 2
Inntektene innhentes ved tildeling av konsesjoner.

Beløpet skal innbetales til statskassen.

§ 3
Departementet kan gi forskrifter om innbetaling og

oppkreving av beløpet.

2.
Innsparingsfullmakt

Stortinget samtykker i at det spares inn 150 mill. kro-
ner på departementenes driftsutgifter (postene 1-29,
unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta
den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spe-
sifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres
om fordelingen i forbindelse med revidert nasjonal-
budsjett 2003. Innsparingen tas foreløpig ved å redu-
sere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 150 mill. kroner.
Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres
150 mill. kroner til kap. 2309.

Budsjett-innst. S. nr. 1  Tillegg nr. 1 behandlet i
Stortinget 2. desember 2002

3.
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i
2003 kan overskride bevilgningen på kap. 21 Statsrådet
for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for statsmi-
nisteren og regjeringens øvrige medlemmer.

Budsjett-innst. S. nr. 2  behandlet i Stortinget
13. desember 2002

4.
Endring i Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet endres slik (endring i kur-
siv):

§ 11 femte ledd skal lyde:
Kongen kan fastsette regler som gir Finansdepar-

tementet fullmakt til å bemyndige departementene og
underordnede institusjoner til å overskride bevilgnin-
ger til driftsutgifter med inntil 5 pst. til investerings-
formål mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre føl-
gende budsjett-terminer.

5.
Endring i reglement for Folketrygdfondet

Reglementet for Folketrygdfondet endres slik (end-
ringer i kursiv):

§ 5 skal lyde:
Styret har ansvaret for at fondets midler anbringes

med sikte på best mulig avkastning under hensyntaken
til betryggende sikkerhet og den nødvendige likviditet.
Styret skal påse at det er etablert et betryggende risiko-
styringssystem for fondets forvaltning.

Fondets midler kan plasseres i norske ihendeha-
verobligasjoner og sertifikater, som kontolån til stats-
kassen og som innskudd i forretnings- og sparebanker.
Innenfor en ramme på 20 pst. av forvaltningskapitalen
kan fondets midler plasseres i aksjer notert på norsk
børs eller på børs i Danmark, Finland eller Sverige, og,
etter godkjenning fra Finansdepartementet i aksjer i
norske selskaper ellers hvor aksjene er gjenstand for
regelmessig og organisert omsetning, børsnoterte
grunnfondsbevis i norske sparebanker, kreditt-
foreninger og gjensidige forsikringsselskaper, og børs-
noterte konvertible obligasjoner og børsnoterte obliga-
sjoner med kjøpsrett til aksjer i norske selskaper.
Plassering i aksjer notert på børs i Danmark, Finland
eller Sverige må samlet ikke overstige 20 pst. av Folke-
trygdfondets ramme for aksjeplasseringer. Innenfor
rammen for aksjeplasseringer kan fondet delta i emi-
sjoner i ikke-børsnoterte aksjer i norske selskaper som
har søkt eller har konkrete planer om å søke om børs-
notering. Selskapene skal være notert på den såkalte
OTC-listen, som administreres av Norges Fonds-
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meglerforbund. Plassering i denne type aksjer kan ikke
overstige 2,5 pst. av rammen for aksjeplasseringer. 

Annet ledd er ikke til hinder for at Folketrygdfondet
kan beholde aksjer i norsk selskap som i forbindelse
med oppkjøp, fusjon e.l. endrer status til å bli uten-
landsk selskap.

Fondet kan videre, innenfor den samlede rammen på
20 pst. av fondskapitalen, gå inn med egenkapi-
talinnskudd i form av ikke-børsnoterte papirer, i tilfelle
hvor fondet står i fare for å lide betydelige tap på plas-
seringer i obligasjoner. Dette må i så fall være ledd i en
koordinert aksjon, hvor en dominerende gruppe av kre-
ditorene deltar, og hvor siktemålet for fondet alene er å
trygge fondets egne interesser.

Folketrygdfondet kan eie andeler for inntil 15 pst. av
total aksjekapital eller grunnfondsbeviskapital i ett
enkelt selskap i Norge. Folketrygdfondet kan eie ande-
ler for inntil 3 pst. av total aksjekapital i ett enkelt sel-
skap i Danmark, Finland og Sverige. Styret kan ta opp
kortsiktige lån dersom dette finnes hensiktsmessig.

Folketrygdfondet kan, etter nærmere retningslinjer
fastsatt av Finansdepartementet, inngå salgs- og gjen-
kjøpsavtaler knyttet til egenkapitalinstrumenter og ren-
tebærende instrumenter der erververen av instrumen-
tene etter avtalen har plikt til å tilbakeføre disse til
selger.

6.
Grensehandelsutsatte varer

Stortinget ber Regjeringen sette ned et hurtigarbei-
dende ekspertutvalg som skal utrede virkningene på
statens inntekter av avgiftsendringer på grensehandels-
utsatte varer. Utredningen skal omfatte virkningene av
reduserte avgifter på eksisterende innenlandsk
etterspørsel og på økning i innenlandsk etterspørsel
som følge av redusert grensehandel, "tax-free"-handel
og illegal omsetning. Utvalget skal redegjøre for hvor-
dan provenyvirkninger beregnes i våre naboland, og
redegjøre for utviklingstrekkene i avgiftene på grense-
handelutsatte varer i nabolandene. Utvalget skal også
vurdere virkningene på samlet konsum i Norge av de
aktuelle varene ved avgiftsendringene og konsekven-
sene av dette. Utvalget skal vurdere virkningene av
avgiftsendringer av ulikt omfang. Utvalget skal legge
frem sluttrapport innen april 2003.

7.
Alternativ medisinsk behandling og merverdiavgift
Stortinget ber Regjeringen unnta alternativ medi-

sinsk behandling for merverdiavgift senest i forbin-
delse med Revidert nasjonalbudsjett 2003 innenfor de
rammer Stortinget trekker opp.

8.
Kraftverksbeskatning

Stortinget ber Regjeringen igangsette et arbeid for å
se på forenklinger i skattesystemet for kraftverksbe-
skatning.

9.
Forsikringsvirksomhetsloven

Stortinget ber Regjeringen fremme proposisjon om
nødvendige endringer i forsikringsvirksomhetsloven,
slik at arbeidsgivere i kommunal sektor, samt andre
som har sine pensjonsordninger tilknyttet KLP og som
ønsker å gå over fra KLP til private pensjonsordninger,
kan gjennomføre dette. Proposisjon fremmes senest
1. november 2003.

10.
Moms for kommunene ved kjøp av tjenester 

fra private bedrifter
Stortinget ber Regjeringen foreslå løsninger som

nøytraliserer momsen for kommunene ved kjøp av tje-
nester fra private bedrifter. Dette iverksettes fra
1. januar 2004.

Budsjett-innst. S. I Tillegg nr. 1 behandlet i Stor-
tinget 2. desember 2002

11.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2003
kan:

12.
Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2003
kan gi garantier for:

1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank
innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt
ansvar som ikke må overstige 715 959 651 euro.

2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende
ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en
totalramme for nye tilsagn og gammelt garantian-
svar som ikke må overstige 340 991 000 euro.

3. miljølån til Nordens nærområder gjennom Den
nordiske investeringsbank innenfor en totalramme
for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke
må overstige 63 500 000 euro.

13.
Fullmakt til fortsatt bobehandling

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for
2003 kan bestemme at det under ordningen med opp-
følging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser
utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for
nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 23,6
mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningene
under henholdsvis kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten post

overskride bevilgningen 
under

mot tilsvarende 
merinntekter under

kap. 1618 post 1 ................... Kap. 4618 post 2
kap. 1620 post 21 ................. kap. 4620 post 2
kap. 1634 post 1 ................... kap. 4634 post 2
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21 Spesielle driftsutgifter og kap. 1618 Skatteetaten
post 21 Spesielle driftsutgifter.

14.
Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og 

feilposteringer i tidligere års statsregnskap
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2003

i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i
regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som
gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over
konto for forskyvninger i balansen i det sentrale stats-
regnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten
gjelder inntil 1 mill. kroner.

15.
Fullmakt til å ta opp statslån mv.

1. Finansdepartementet får fullmakt til å ta opp nye,
langsiktige innanlandske statslån til eit beløp av
60 000 mill. kroner i 2003.

2. Finansdepartementet si fullmakt til å ha uteståande
kortsiktige marknadslån blir halden uendra på
80 000 mill. kroner.

3. Finansdepartementet si fullmakt til å ha uteståande
andre kortsiktige marknadslån blir halden uendra
på 100 000 mill. kroner.

4. Finansdepartementet får fullmakt til å inngå rente-
og valutabytteavtalar og tilsvarande derivatavtalar.

Budsjett-innst. S. nr. 6  behandlet i Stortinget
13. desember 2002

Forsvarsdepartementet

1.
Nedlagte forsvarsanlegg

Stortinget ber Regjeringen om å foreta en vurdering
av alternativ bruk av nedlagte forsvarsanlegg til bl.a.
fengselsdrift til å redusere soningskøen. Sak fremmes
for Stortinget innen 1. mai 2003.

2.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet for
2003 kan benytte alle merinntekter til å overskride

enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet,
med følgende unntak:

1. Inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som
grunnlag for overskridelse.

2. Inntekter ved salg av større materiell kan benyttes
med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen
under kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og
nybygg og nyanlegg post 45 Større utstyrsanskaf-
felser og vedlikehold.

3.
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2003 kan:

1. foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar
ikke overstiger følgende beløp:

2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 50 mill. kroner utover det
som dekkes av egne avsetninger.

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter................................................................................................. 30 mill. kroner

1731 Hæren 
1 Driftsutgifter................................................................................................. 820 mill. kroner

1732 Sjøforsvaret
1 Driftsutgifter................................................................................................. 400 mill. kroner

1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter................................................................................................. 1 181 mill. kroner

1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1 Driftsutgifter................................................................................................. 144 mill. kroner
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold .................................................... 21 028 mill. kroner

1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter................................................................................................. 25 mill. kroner

1791 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter................................................................................................. 66 mill. kroner
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4.
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet for 2003 kan gi tilsagn om økonomisk støtte utover bevilgnin-
gen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

5.
Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet for
2003 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materi-
ell og fast eiendom fra salgsinntekter før det oversky-
tende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av
materiell og nybygg, henholdsvis post 45 Store nyan-
skaffelser og vedlikehold og post 47 Salg av eiendom.

6.
Organisasjon og verneplikt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet for
2003 kan:

1. fastsette Forsvarets organisasjon slik det går fram
av redegjørelsen i St.prp. nr. 1 (2002-2003).

2. fastsette lengden på førstegangstjenesten, repeti-
sjonstjenesten og heimeverntjenesten slik det går
fram av St.prp. nr. 1 (2002-2003).

3. gi øvrige bestemmelser slik det går fram av St.prp.
nr. 1 (2002-2003).

4. verve personell innenfor rammen av de vedtatte
bevilgninger.

7.
Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet for
2003 kan:

1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder
kategori-1 materiellprosjekter og større bygg- og
eiendomsprosjekter, som presentert under Nye
prosjekter av St.prp. nr. 1 (2002-2003), innen de
kostnadsrammer som er anført.

2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i
St.prp. nr. 1 (2002-2003), herunder endrede kost-
nadsrammer.

3. starte opp og gjennomføre materiellinvesterings-
prosjekter av lavere kategori, samt byggeprosjek-
ter med en nasjonal andel som ikke overstiger 100
mill. kroner.

4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost,
hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom objekter,
bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og pro-
sjekter som presentert i St.prp. nr. 1 (2002-2003).  

5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av plan-
lagte materiellanskaffelser.

6. igangsette prosjektering av byggeprosjekter med
en samlet utgift tilsvarende 5 pst. av bevilgningen
på de respektive poster.

8.
Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at:

1. Kongen for 2003 kan overdra eiendommer, bygg
og anlegg som Forsvaret ikke lenger har behov for
til kommuner eller til overtallig personell i Forsva-
ret i forbindelse med utnyttelse av etablissementer
til næringsutvikling. Overdragelsen kan skje
vederlagsfritt, eller med redusert vederlag der dette
anses hensiktsmessig. 

2. Forsvarsdepartementet for 2003 kan:
a) avhende fast eiendom uansett verdi til mar-

kedspris. 
b) avhende fast eiendom til en verdi av inntil kr

100 000 vederlagsfritt eller til underpris når
særlige grunner foreligger.

c) gi forskudd til befal og sivile som må flytte
grunnet organisasjonsendringer ved nyetable-
ring av egen bolig, jf. Innst. S. nr. 182 (1990-
1991). Forskudd belastes kap. 1725 post 90 og
tilbakeføres kap. 4725 post 90.

3. Forsvarsdepartementet kan overdra Høytorp fort
vederlagsfritt til Eidsberg kommune. Det tas for-
behold om at kommunen ikke kan selge eiendom-
men videre uten samtykke fra Forsvarsdeparte-
mentet i 10 år etter overdragelsen.

4. Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å etablere
nærøvingsområde for Forsvarets avdelinger på
Romerike.

9.
Forsvarsbygg

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i
2003 kan overskride kap. 1710 Forsvarsbygg og
nybygg og nyanlegg post 47 mot dekning i regulerings-
fondet.

10.
Innføring av kammerlås og inndragning av 

tennstempel
Stortinget samtykker i at det innføres kammerlås til

HV-våpen lagret i hjemmene. Stortinget samtykker
videre i at som strakstiltak inndras tennstemplet på HV-
våpen, inntil kammerlås innføres.

11.
Gjennomgang av Heimevernets struktur, organisering 

og oppgaver
Stortinget ber Regjeringen om en bred gjennomgang

av Heimevernets organisering, struktur samt oppgaver
og ber om at resultatet av en slik utredning legges frem
for Stortinget på egnet måte i planperioden.

Budsjett-innst. S. nr. 7  behandlet i Stortinget
6. desember 2002

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1700 Forsvarsdepartementet
73 Forskning og utvikling ............................................................................... 5 mill. kroner
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Olje- og energidepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartemen-
tet i 2003 kan:

2.
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kongen i 2003 kan over-
skride bevilgningen under kap. 1800 Olje- og energi-
departementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dek-
ning av meglerhonorar og utgifter til faglig bistand ved
salg av statlige aksjeposter samt andre endringer som
kan få betydning for eierstrukturen i Statoil ASA.

3.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2003 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik
at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

4.
Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2003 kan pådra seg forpliktelser utover gitte bevilgnin-
ger innenfor følgende beløp:

5.
Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel

Stortinget samtykker i at Kongen i 2003 kan god-
kjenne prosjekter på norsk kontinentalsokkel under
følgende forutsetninger:

1. Prosjektet må ikke ha prinsipielle eller samfunns-
messige sider av betydning.

2. Øvre grense for de samlede investeringer pr. pro-
sjekt utgjør 10 mrd. kroner.

3. Hvert enkelt prosjekt må vise akseptabel sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet og være rimelig
robust mot endringer i prisutviklingen for olje og
naturgass.

4. Det må være bevilgningsmessig dekning for inves-
teringene under kap. 2440 Statens direkte økono-
miske engasjement i petroleumsvirksomheten.

6.
Overføring av eiendomsrett mot bruksrett

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartemen-
tet i 2003 kan godkjenne overføring av eiendomsrett fra
en rettighetshavergruppe hvor Petoro AS som forvalter
av SDØE er en av rettighetshaverne, til en annen rettig-
hetshavergruppe. Det forutsettes at Petoro AS som for-
valter av SDØE er sikret tilstrekkelig bruksrett. Denne
fullmakt vil gjelde for de prosjekter hvor Kongen har
fått fullmakt til å godkjenne plan for utbygging/anlegg
og drift, samt ved mindre endringer for prosjekter hvor
plan for utbygging/anlegg og drift allerede er godkjent.
Fullmakten gis under forutsetning av at overføring av
eiendomsrett ikke har prinsipielle eller samfunnsmes-
sige sider av betydning.

overskride bevilgningen 
under

mot tilsvarende 
merinntekter under

kap. 1810 post 1........................ kap. 4810 post 6
kap. 1810 post 21...................... kap. 4810 post 2
kap. 1820 post 21...................... kap. 4820 post 2
kap. 1820 post 22...................... kap. 4820 post 40
kap. 2490 post 45...................... kap. 5490 post 1

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
75 Tilskudd til sikringstiltak................................................................................ 2,5 mill. kroner

1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon
50 Overføring til energifondet............................................................................. 130,0 mill. kroner
74 Naturgass ........................................................................................................ 20,0 mill. kroner

1830 Energiforskning
50 Norges forskningsråd ..................................................................................... 33,0 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Ramme

1800 Olje- og energidepartementet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ......................................................... 2,5 mill. kroner

2443 Petoro AS
70 Administrasjon ........................................................................................... 35,0 mill. kroner
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7.
Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Kongen i 2003 kan god-
kjenne overdragelse av andeler for Petoro AS som for-
valter av SDØE i utvinningstillatelser der det antas at
samlede utvinnbare ressurser i forekomstene er mindre
enn 10 mill. tonn oljeekvivalenter.

8.
Opphevelse av generalforsamlingsklausulen

Stortinget samtykker i at generalforsamlingsklausu-
len skal kunne oppheves for gitte tillatelser og ertattes
av en vetorett i tråd med konsesjonsdirektivet og
petroleumsforskriften § 12, dersom rettighetshaverne
skulle ønske dette. Olje- og energidepartementet skal i
så fall godkjenne dette i hvert enkelt tilfelle.

9.
Norsk offshore-rettet verkstedindustri

Stortinget ber Regjeringen gi en beskrivelse av situa-
sjonen i norsk offshore-rettet verkstedindustri og gjen-
nomgå konkurransesituasjonen for denne industrien i
forhold til andre EØS-land, og melde tilbake dette for
Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett for 2003.

10.
Nett-tariffering

Stortinget ber Regjeringen i løpet av våren 2003 om
å fremme en sak for Stortinget om ulike modeller for
nett-tariffering som innebærer at:

1. Det skal utvikles modeller for prisutjevning på
nettleie.

2. Det skal utvikles modeller for tariffering som er
enkle og robuste mot forandring.

11.
Forskning innenfor petroleumsvirksomhet

Stortinget ber Regjeringen foreta en utredning av
ulike modeller for en offentlig medfinansiering til
forskning innenfor petroleumsvirksomhet, herunder et
petroleumsrettet forskningsfond.

12.
Utvinningsgrad på norsk sokkel

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Revi-
dert budsjett for 2003 komme tilbake til Stortinget med
tiltak for økt utvinningsgrad på norsk sokkel.

Budsjett-innst. S. nr. 9  behandlet i Stortinget
12. desember 2002

Folketrygden

Statstilskudd til finansiering av folketrygden
Stortinget samtykker i at statstilskudd til finansiering

av folketrygden, jf. folketrygdloven § 23-10, gis med
65 816 111 000 kroner, hvorav 13 545 200 000 kroner

gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved
tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd. 

Budsjett-innst. S. nr. 6  behandlet i Stortinget
13. desember 2002
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Datoer for behandling av komiteenes budsjettinnstillinger 
i Stortinget høsten 2002

Energi- og miljøkomiteen
Budsjett-innst. S. nr. 9    12. desember

Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
Budsjett-innst. S. nr. 2      13. desember

Finanskomiteen
Budsjett-innst. S. I Tillegg nr. 1           2. desember
Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 2. desember
Budsjett-innst. S. nr. 6  13. desember

Forsvarskomiteen
Budsjett-innst. S. nr. 7  6. desember

Justiskomiteen
Budsjett-innst. S. nr. 4  5. desember

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Budsjett-innst. S. nr. 12   11. desember

Kommunalkomiteen
Budsjett-innst. S. nr. 5  12. desember

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Budsjett-innst. S. nr. 10     5. desember

Næringskomiteen
Budsjett-innst. S. nr. 8   10. desember

Samferdselskomiteen
Budsjett-innst. S. nr. 13  9. desember
Budsjett-innst. S. nr. 13 Tillegg nr. 1  9. desember
Budsjett-innst. S. nr. 13 Tillegg nr. 2 9. desember
Budsjett-innst. S. nr. 13 Tillegg nr. 3 9. desember
Budsjett-innst. S. nr. 13 Tillegg nr. 4 9. desember

Sosialkomiteen
Budsjett-innst. S. nr. 11 11. desember

Utenrikskomiteen
Budsjett-innst. S. nr. 3  10. desember
Budsjett-innst. S. nr. 14  10. desember
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Vedlegg

Saldert budsjett for 2003. Alle tall i mill. kroner

Formål

Skatter og avgifter for Fastlands-Norge (post 50-89)
Skatt på formue og inntekt 131 299
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 146 600
Merverdiavgift og investeringsavgift 132 900
Tobakksavgift 7 474
Avgift på bil, bensin mv. 33 300
Avgift på alkohol 8 463
Elektrisitetsavgift 6 868
Avgift på mineralolje og mineralske produkter 4 602
Tollinntekter 1 500
Dokumentavgift 3 369
Avgift på flyging av passasjerer 0
Andre avgifter 3 944
Sum skatter og avgifter for Fastlands-Norge (post 50-89) 480 320
Inntekter av statens forretningsdrift
Renter av statens kapital 23
Avskrivninger 688
Tilbakeføring av midler fra GIEK 396
Avsetning til investeringsformål mv. 607
Sum inntekter av statens forretningsdrift 1 714
Renter og aksjeutbytte
Renter fra statsbankene 14 348
Renter av kontantbeholdningen og andre fordringer 3 883
Andre renteinntekter 1 942
Aksjeutbytte, ekskl. utbytte fra Statoil 5 534
Sum renter og aksjeutbytte 25 707
Andre inntekter
Spilleoverskudd Norsk Tipping AS 1 500
Rettsgebyr 1 669
Inntekter under Folketrygden 3 265
Overføring fra Norges Bank 0
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond 0
Fornebu, salg av eiendom mv. 383
Tilfeldige inntekter 2 081
Andre inntekter under departementene 11 457
Sum andre inntekter 20 357
Petroleumsinntekter
Skatt og avgift på utvinning av petroleum 106 600
SDØE, driftsresultat 54 800
SDØE, andre inntekter 22 500
Aksjeutbytte og renteinntekter fra Statoil 5 045
Sum petroleumsinntekter 188 945

Statsbudsjettenes inntekter (unntatt overføringer fra petroleumsfondet og lånetransaksjoner) 717 043

Driftsutgifter (postene 1-29, unntatt post 24)
Forsvaret -20 213
Universiteter og høyskoler   (Nettobudsjettering fra 2001) -1 090
Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av statens veger -5 502
Politi og påtalemyndigheten -7 142
Rettsvesen -1 431
Kriminalomsorg -1 758
Trygdeetaten og trygderetten -4 773
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Skatte-, avgifts- og tolladminstrasjon -4 534
Departementene og Statsministerens kontor -2 897
Jernbane -3 113
Arbeidsmarkedsetaten -1 783
Statens Pensjonskasse mv. -2 602
Reserveavsetning -7 122
Andre driftsutgifter -21 489
Sum driftsutgifter (postene 1-29, unntatt post 24) -85 453
Overskudd av statens forretningsdrift (post 24)
Sum overskudd av statens forretningsdrift (post 24) 1 538
Investeringer (postene 30-49)
Forsvaret -9 590
Riksveganlegg -4 860
Statsbygg -629
Jernbaneverket -1 346
Flyplassanlegg 0
Bygg utenfor husleieordningen -933
Universiteter og høgskoler -99
Andre investeringsbevilgninger -1 552
Sum investeringer (postene 30-49) -19 010
Petroleumsvirksomheten (kap. 2440, 2442 og 2443)
SDØE, investeringer -15 100
SDØE, overføringer til Statens Petroleumsforsikringsfond -700
Andre utgifter -380
Sum petroleumsvirksomheten (kap. 2440, 2442 og 2443) -16 180
Overføringer til andre statsregnskap (postene 50-59)
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond -178
Tilskudd til Norges forskningsråd -3 465
Tilskudd til Radiumhospitalet og Rikshospitalet 0
Regional næringsutvikling, diverse fond 0
Fond innen kultur, media, billedkunst -519
Jordbruksavtalen og Reindriftsavtalen, fond -707
Støtte til skipsbygging 0
Universitetene (Nettobudsjettering fra 2001) -7 619
Høyskolene (Nettobudsjettering fra fra 2002) -7 269
Avsetning til utdanningsstipend (Lån omgjøres til stipend når vektall er avlagt) -1 482
Andre overføringer -2 132
Sum overføringer til andre statsregnskap (postene 50-59) -23 370
Overføringer til kommunesektoren (postene 60-69)
Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner -53 298
Tilskudd til barnehager -7 778
Tiltak for funksjonshemmede 0
Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere -3 119
Tilskudd til undervisning av språklige minoriteter -1 305
Tilskudd til skolefritidsordninger -153
Investeringskostnader til gunnskolereformen -513
Tiltak for eldre (Foreslås innlemmet i rammetilskuddet fra 2002) 0
Tilskudd til nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser -3 210
Fastlønnsordningen for leger og fysioterapeuter -207
Miljøvern i kommunene -19
Tilskudd til kommunale kulturoppgaver -155
Rentekompensasjon. Skoleanlegg -192
Andre tilskudd -6 559
Sum overføringer til kommunesektoren (postene 60-69) -76 508

Formål
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Lånetransaksjoner

Overføringer til private (postene 70-89)
Regionale helseforetak -52 491
Folketrygden, sykepengeutbetalinger -29 305
Folketrygden, alderspensjoner -74 655
Folketrygden, øvrige sosiale formål -6 998
Folketrygdens helsedel -20 470
Folketrygden, arbeidsliv -17 373
Folketrygden, fødsels- og adopsjonspenger -9 176
Andre pensjoner -2 095
Barnetrygd -14 690
Kontantstøtte -2 787
Jordbruksavtalen -11 068
Utviklingshjelp -12 505
Annen internasjonal bistand -361
Utdanningsstøtte (Lån blir omgjort til stipend når vektall er avlagt) -8 311
Betaling for transport- og posttjenester (Inkl. tilskudd til riksferjedrift, tidligere under 
kap. 1320 post 23) -3 629
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (og fylkeskommunene) -188
Film- og pressestøtte -359
Kulturformål -2 142
Arbeidsmarkedstiltak -4 063
Husbanken, bostøtte og andre tilskudd -2 753
Private skoler, folkehøgskoler og høgskoler -2 745
Pristilskudd 0
Andre overføringer -81 934
Sum overføringer til private (postene 70-89) -360 096
Renter
Renter innenlandsk statsgjeld -17 482
Renter utenlandsk statsgjeld -188
Sum renter -17 670

Statsbudsjettets utgifter (unntatt overføringer til petroleumsfondet og lånetransaksjoner) -596 749

Overskudd før overføringer til Statens petroleumsfond 120 294

Brutto overføring til Statens petroleumsfond -172 765

= Oljekorrigert overskudd -52 471

Overføring fra Statens petroleumsfond 34 801

= Overskudd før lånetransaksjoner -17 670

Tilbakebetalinger
Avdrag fra statsbankene 43 454
Avdrag, Statkraft SF 425
Avdrag, Statnett SF
Tilbakebetaling av lån, Entra Eiendom AS 1 565
Andre tilbakebetalinger 8 348
Sum tilbakebetalinger 53 792
Utlån og avdrag
Avdrag innenlandsk statsgjeld -1 049
Avdrag utenlandsk statsgjeld -3 922
Lån til statsbankene -53 208
Andre lånetransaksjoner -21 293
Sum utlån og avdrag -79 471

Netto lånetransaksjoner -25 679
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Petroleumsvirksomheten i statsbudsjettet

Petroleumsinntekter 188 945
Petroleumsutgifter -16 180

= Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten 172 765

= Brutto overføring til Statens petroleumsfond -172 765

Overføring fra Statens petroleumsfond 34 801

= Netto overføring til Statens petroleumsfond -137 964




