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Innledning
Dette dokumentet inneholder en oppsummering av vedtatte utgifter og inntekter på statsbudsjettet for bud-

sjettåret 2016. Dokumentet omfatter vedtak gjort i Stortinget høsten 2015 i forbindelse med behandlingen av
innstillingene nr. 2–17. 

Det er videre tatt inn skatte-, avgifts- og tollvedtak samt andre vedtak som er fattet i forbindelse med
behandlingen av innstillingene nr. 2–17 i Stortinget høsten 2015. Dokumentet inneholder derfor også enkelte
vedtak som ikke har direkte tilknytning til statsbudsjettet for 2016.
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I. Oversikt over statsbudsjettet medregnet
Utgifter

Samlede 
utgifter

Drifts-
utgifter

Nybygg, 
anlegg mv.

Overføringer til 
andre

Utlån, 
gjeldsavdrag 

mv.

Det kongelige hus .......................................... 232 229 20 496 – 211 733 –
Regjering ........................................................ 344 500 344 500 – – –
Stortinget og underliggende institusjoner ...... 2 302 000 1 542 100 541 000 218 900 –
Høyesterett ..................................................... 94 997 94 997 – – –
Utenriksdepartementet ................................... 41 359 749 11 476 023 284 507 28 298 859 1 300 360
Kunnskapsdepartementet ............................... 55 812 701 4 790 181 39 138 50 983 382 –
Kulturdepartementet ...................................... 13 059 426 3 123 952 30 722 9 904 752 –
Justis- og beredskapsdepartementet ............... 41 426 387 36 822 289 1 501 539 3 102 559 –
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 181 486 276 4 954 482 2 236 941 174 294 853 –
Arbeids- og sosialdepartementet .................... 42 895 379 24 441 290 417 410 11 836 679 6 200 000
Helse- og omsorgsdepartementet ................... 154 977 925 4 984 244 22 303 149 971 378 –
Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementet .................................................

40 963 391 9 124 267 56 233 31 782 891 –

Nærings- og fiskeridepartementet .................. 9 906 975 3 802 590 167 750 5 936 635 –
Landbruks- og matdepartementet .................. 17 462 248 1 587 075 4 536 15 870 637 –
Samferdselsdepartementet ............................. 89 763 736 21 755 710 27 240 400 10 767 526 30 000 100
Klima- og miljødepartementet ....................... 8 928 799 2 518 659 566 576 5 843 564 –
Finansdepartementet ...................................... 47 507 212 14 282 212 250 400 32 974 600 –
Forsvarsdepartementet ................................... 48 892 262 32 782 492 15 442 903 666 867 –
Olje- og energidepartementet ......................... 21 047 723 1 676 633 7 900 5 113 190 14 250 000
Ymse utgifter ................................................. 4 400 000 4 400 000 – – –
Statsbankene .................................................. 113 575 839 721 875 50 966 13 591 352 99 211 646
Statlig petroleumsvirksomhet ........................ 29 000 000 – 29 000 000 – –
Statens forretningsdrift ................................... 3 363 318 -329 024 3 692 342 – –
Folketrygden .................................................. 439 556 444 – – 439 556 444 –
Statens pensjonsfond utland ........................... 204 087 000 – – 204 087 000 –

Sum utgifter ................................................... 1 612 446 516 184 917 043 81 553 566 1 195 013 801 150 962 106

Statsbudsjettet 
folketrygden 

ikke medregnet Folketrygden

Statsbudsjettet 
medregnet 

folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens 
pensjonsfond utland) ................................................................................ 939 889 019 312 600 980 1 252 489 999

2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.) ...................................... 1 021 927 966 439 556 444 1 461 484 410
Driftsutgifter ............................................................................................ 184 917 043 – 184 917 043
Nybygg, anlegg mv. ................................................................................. 81 553 566 – 81 553 566
Overføringer til andre .............................................................................. 551 370 357 439 556 444 990 926 801
Overføringer til Statens pensjonsfond utland .......................................... 204 087 000 – 204 087 000

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens 
pensjonsfond utland (1–2) ....................................................................... -82 038 947 -126 955 464 -208 994 411

4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland ............................................ 208 994 411 – 208 994 411
5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) ................................................... 126 955 464 -126 955 464 –
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folketrygden for budsjetterminen 2016 i 1 000 kroner
Inntekter

Samlede 
inntekter

Drifts-
inntekter

Inntekter i 
samband med 

nybygg, anlegg 
mv.

Skatter, 
avgifter og 

andre 
overføringer

Tilbake-
betalinger 

mv.

Skatt på formue og inntekt ............................. 251 138 000 – – 251 138 000 –
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift ................ 310 331 000 – – 310 331 000 –
Tollinntekter ................................................... 3 360 000 – – 3 360 000 –
Merverdiavgift ................................................ 263 560 000 – – 263 560 000 –
Avgifter på alkohol ......................................... 13 000 000 – – 13 000 000 –
Avgifter på tobakk .......................................... 7 200 000 – – 7 200 000 –
Avgifter på motorvogner ................................ 30 168 000 – – 30 168 000 –
Andre avgifter ................................................ 53 387 321 – – 53 387 321 –
Sum skatter og avgifter .................................. 932 144 321 – – 932 144 321 –
Renter av statens forretningsdrift ................... 76 753 – – 76 753 –
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift ... 2 245 205 200 2 229 405 15 600 –
Sum inntekter av statens forretningsdrift ....... 2 321 958 200 2 229 405 92 353 –
Renter fra statsbankene .................................. 8 717 206 – – 8 717 206 –
Renter av kontantbeholdning og andre 
fordringer ........................................................

4 588 800 – – 4 588 800 –

Utbytte ekskl. Statoil ...................................... 15 529 302 – – 15 529 302 –
Renteinntekter og utbytte (eksl. Statens 
forretningsdrift og Statoil) ..............................

28 835 308 – – 28 835 308 –

Inntekter under departementene ..................... 41 301 412 25 825 626 221 061 15 254 725 –
Overføring fra Norges Bank ........................... 14 800 000 – – 14 800 000 –
Tilbakeføring av midler fra Statens 
banksikringsfond ............................................

– – – – –

Sum andre inntekter ....................................... 56 101 412 25 825 626 221 061 30 054 725 –
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet .... 119 900 000 92 200 000 23 700 000 4 000 000 –
Skatt og avgift på utvinning av petroleum ..... 97 805 000 – – 97 805 000 –
Aksjeutbytte fra Statoil .................................. 15 382 000 – – 15 382 000 –
Sum petroleumsinntekter ............................... 233 087 000 92 200 000 23 700 000 117 187 000 –
Tilbakebetalinger ............................................ 96 532 038 – – – 96 532 038
Statens pensjonsfond utland ........................... 208 994 411 – – 208 994 411 –
Sum inntekter ................................................. 1 558 016 448 118 025 826 26 150 466 1 317 308 118 96 532 038

Statsbudsjettet 
folketrygden 

ikke medregnet Folketrygden

Statsbudsjettet 
medregnet 

folketrygden

Lånetransaksjoner: ......................................................................................
6. Utlån gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt .............................................. 150 962 106 – 150 962 106

Utlån til statsbankene .............................................................................. 99 211 646 – 99 211 646
Gjeldsavdrag ........................................................................................... – – –
Andre utlån, aksjetegning mv. ................................................................. 51 750 460 – 51 750 460

7. Tilbakebetalinger mv. .............................................................................. 96 532 038 – 96 532 038
8. Utlån mv. (netto) (6–7) ............................................................................ 54 430 068 – 54 430 068
9. Samlet finansieringsbehov – av kontantbeholdning og lånemidler (8–5) -72 525 396 126 955 464 54 430 068
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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 .................................................. 11 186 000

50 Det kongelige hoff ................................... 173 089 000
51 Særskilte prosjekter ved Det kongelige 

hoff ........................................................... 19 860 000 204 135 000

2 H.K.H. Kronprinsen og 
H.K.H. Kronprinsessen

1 Apanasje .................................................. 9 310 000
50 H.K.H. Kronprinsen og 

H.K.H. Kronprinsessens stab mv. ............ 18 784 000 28 094 000
Sum Det kongelige hus ............................ 232 229 000

Regjering
20 Statsministerens kontor

1 Driftsutgifter ............................................ 100 300 000 100 300 000

21 Statsrådet
1 Driftsutgifter ............................................ 159 600 000 159 600 000

24 Regjeringsadvokaten
1 Driftsutgifter ............................................ 63 000 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 21 600 000 84 600 000
Sum Regjering ......................................... 344 500 000

Stortinget og underliggende institusjoner
41 Stortinget

1 Driftsutgifter ............................................ 935 800 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 15 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 541 000 000
70 Tilskudd til partigruppene ........................ 178 000 000
72 Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts 

bibliotek ................................................... 1 500 000
73 Kontingenter, internasjonale delegasjoner 14 000 000
74 Reisetilskudd til skoler ............................ 3 500 000 1 688 800 000

42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret
1 Driftsutgifter ............................................ 7 000 000 7 000 000
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43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen
1 Driftsutgifter ............................................ 74 100 000 74 100 000

44 Stortingets kontrollutvalg for etter-
retnings-, overvåkings- og sikkerhets-
tjeneste

1 Driftsutgifter ............................................ 14 300 000 14 300 000

45 Nasjonal institusjon for menneskerettig-
heter

1 Driftsutgifter ............................................ 9 700 000 9 700 000

51 Riksrevisjonen
1 Driftsutgifter ............................................ 486 200 000

75 Internasjonale organisasjoner og nettverk 21 900 000 508 100 000
Sum Stortinget og underliggende 
institusjoner .............................................. 2 302 000 000

Høyesterett
61 Høyesterett

1 Driftsutgifter ............................................ 94 997 000 94 997 000
Sum Høyesterett ....................................... 94 997 000

Utenriksdepartementet

A d m i n i s t r a s j o n  a v  u t e n r i k s t j e n e s t e n
100 Utenriksdepartementet

1 Driftsutgifter ............................................ 2 100 185 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 12 231 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 17 250 000
70 Erstatning av skader på utenlandske 

ambassader ............................................... 998 000
71 Diverse tilskudd ....................................... 25 205 000
72 Hjelp til norske borgere i utlandet ........... 169 000
90 Lån til norske borgere i utlandet .............. 360 000 2 156 398 000

103 Regjeringens fellesbevilgning for 
representasjon

1 Driftsutgifter ............................................ 49 439 000 49 439 000

104 Kongefamiliens offisielle reiser til 
utlandet

1 Driftsutgifter ............................................ 9 558 000 9 558 000
Sum Administrasjon av utenrikstjenesten 2 215 395 000

Kap. Post Kroner Kroner
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U t e n r i k s f o r m å l
115 Næringsfremme-, kultur- og informasjons-

formål
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 .... 17 122 000

70 Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og 
informasjonsformål, kan overføres, 
kan nyttes under post 1 ............................ 49 242 000 66 364 000

116 Deltaking i internasjonale organisasjoner
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 1 551 475 000
90 Innskudd i Den asiatiske investerings-

banken for infrastruktur (AIIB) ............... 175 000 000 1 726 475 000

117 EØS-finansieringsordningene
75 EØS-finansieringsordningen 2009–2014, 

kan overføres ............................................ 1 250 000 000
76 Den norske finansieringsordningen 

2009–2014, kan overføres ........................ 1 150 000 000 2 400 000 000

118 Nordområdetiltak mv.
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 

og 71 ........................................................ 31 967 000
70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid 

med Russland, kan overføres, kan nyttes 
under post 1 ............................................. 300 079 000

71 Støtte til utvikling av samfunn, demokrati 
og menneskerettigheter mv., kan 
overføres, kan nyttes under post 1 ........... 60 905 000

76 Tilskudd til internasjonale klima- og 
miljøtiltak, kan overføres ......................... 38 530 000 431 481 000

119 Globale sikkerhetstiltak
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 .... 2 083 000

70 Globale sikkerhetstiltak, kan overføres, 
kan nyttes under post 1 ............................ 12 003 000 14 086 000
Sum Utenriksformål ................................. 4 638 406 000

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

utviklingshjelpen
1 Driftsutgifter ............................................ 1 431 636 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 30 257 000 1 461 893 000

141 Direktoratet for utviklingssamarbeid 
(Norad)

1 Driftsutgifter ............................................ 236 172 000 236 172 000

Kap. Post Kroner Kroner
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144 Fredskorpset
1 Driftsutgifter ............................................ 45 101 000 45 101 000

Sum Administrasjon av utviklingshjelpen 1 743 166 000

B i l a t e r a l  b i s t a n d
150 Bistand til Afrika

78 Regionbevilgning for Afrika, 
kan overføres ............................................ 2 094 640 000 2 094 640 000

151 Bistand til Asia
78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres 591 500 000 591 500 000

152 Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
78 Regionbevilgning for Midtøsten og 

Nord-Afrika, kan overføres ...................... 556 000 000 556 000 000

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

kan overføres 80 000 000 80 000 000
Sum Bilateral bistand ............................... 3 322 140 000

G l o b a l e  o r d n i n g e r
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling

1 Driftsutgifter ............................................ 22 110 000
70 Sivilt samfunn, kan overføres .................. 1 955 471 000
77 Utvekslingsordninger gjennom 

Fredskorpset, kan overføres .. 142 000 000 2 119 581 000

161 Næringsutvikling
70 Næringsutvikling, kan overføres .............. 139 000 000
75 NORFUND – tapsavsetting ..................... 375 000 000
95 NORFUND – grunnfondskapital ved 

investeringer i utviklingsland ................... 1 125 000 000 1 639 000 000

162 Overgangsbistand
70 Overgangsbistand ..................................... 200 000 000 200 000 000

163 Nødhjelp, humanitær bistand og 
menneskerettigheter

70 Nødhjelp og humanitær bistand, 
kan overføres ............................................ 4 389 042 000

72 Menneskerettigheter, kan overføres ......... 298 300 000 4 687 342 000

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

kan overføres ............................................ 390 900 000

Kap. Post Kroner Kroner
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71 ODA-godkjente land på Balkan, kan over-
føres .......................................................... 175 000 000

72 Global sikkerhet, utvikling og nedrustning, 
kan overføres ............................................ 154 700 000

73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan 
overføres .................................................. 365 500 000 1 086 100 000

165 Forskning, kompetanseheving og 
evaluering

1 Driftsutgifter ............................................ 120 537 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 237 000 000
70 Forskning, kan overføres ......................... 148 000 000
71 Faglig samarbeid, kan overføres .............. 305 900 000 811 437 000

166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.
70 Ymse tilskudd, kan overføres .................. 5 500 000
72 Internasjonale miljøprosesser og 

bærekraftig utvikling, kan overføres ........ 767 200 000
74 Fornybar energi, kan overføres ................ 470 000 000 1 242 700 000

167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som 
utviklingshjelp (ODA)

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 7 381 924 000 7 381 924 000

168 Kvinners rettigheter og likestilling
70 Kvinners rettigheter og likestilling, 

kan overføres ............................................ 293 500 000 293 500 000

169 Global helse og utdanning
1 Driftsutgifter ............................................ 15 958 000

70 Global helse, kan overføres ...................... 3 065 000 000
73 Utdanning, kan overføres ......................... 1 732 000 000 4 812 958 000

Sum Globale ordninger ............................ 24 274 542 000

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) .............. 565 000 000
71 FNs befolkningsfond (UNFPA) ............... 401 000 000
72 FNs barnefond (UNICEF) ....................... 505 000 000
73 Verdens matvareprogram (WFP), 

kan overføres ............................................ 237 000 000
74 FNs Høykommissær for flyktninger 

(UNHCR) ................................................. 350 000 000
75 FNs organisasjon for palestinske 

flyktninger (UNRWA) ............................. 125 000 000
76 FN og globale utfordringer, kan overføres 223 300 000

Kap. Post Kroner Kroner
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77 FNs aidsprogram (UNAIDS), 
kan overføres ............................................ 120 000 000

78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv., 
kan overføres ............................................ 187 300 000

79 Eksperter, junioreksperter og FNs 
fredskorps, kan overføres ......................... 47 000 000

81 Tilskudd til internasjonal landbruks-
forskning, kan overføres .......................... 105 000 000

82 FNs organisasjon for kvinners rettigheter 
og likestilling (UN Women), 
kan overføres............................................. 75 000 000

83 Verdens helseorganisasjon (WHO), 
kan overføres ............................................ 183 500 000 3 124 100 000

171 Multilaterale finansinstitusjoner
70 Verdensbanken, kan overføres ................. 841 000 000
71 Regionale banker og fond, kan overføres 820 500 000
72 Strategisk samarbeid med multilaterale 

utviklingsbanker og finansinstitusjoner, 
kan overføres ............................................ 110 500 000 1 772 000 000

172 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70 Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og 

kapasitetsbygging, kan overføres ............. 270 000 000 270 000 000
Sum Multilateral bistand .......................... 5 166 100 000
Sum Utenriksdepartementet ..................... 41 359 749 000

Kunnskapsdepartementet

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

1 Driftsutgifter ............................................ 254 152 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 11 197 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 2 745 000 268 094 000
Sum Administrasjon ................................ 268 094 000

G r u n n o p p l æ r i n g e n
220 Utdanningsdirektoratet

1 Driftsutgifter ............................................ 272 976 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 70 ...................................................... 135 065 000
70 Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, 

kan nyttes under post 21 .......................... 57 087 000 465 128 000

Kap. Post Kroner Kroner
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221 Foreldreutvalgene for grunnopplæringen 
og barnehagene

1 Driftsutgifter ............................................ 13 946 000 13 946 000

222 Statlige grunn- og videregående skoler og 
grunnskoleinternat

1 Driftsutgifter ............................................ 88 642 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 1 491 000 90 133 000

223 Sametinget
50 Tilskudd til Sametinget ............................ 41 501 000 41 501 000

224 Senter for IKT i utdanningen
1 Driftsutgifter ............................................ 60 878 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 21 935 000 82 813 000

225 Tiltak i grunnopplæringen
1 Driftsutgifter ............................................ 22 217 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 100 241 000
60 Tilskudd til landslinjer ............................. 211 531 000
62 Tilskudd til de kommunale sameskolene 

i Snåsa og Målselv ................................... 23 670 000
63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, 

kan overføres ............................................ 58 975 000
64 Tilskudd til opplæring av barn og unge 

som søker opphold i Norge ...................... 492 063 000
65 Rentekompensasjon for skole- og 

svømmeanlegg, kan overføres ................. 334 218 000
66 Tilskudd til leirskoleopplæring ................ 48 247 000
67 Tilskudd til opplæring i finsk ................... 8 059 000
68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen 272 918 000
69 Kompensasjon for investeringskostnader 

ved grunnskolereformen .......................... 216 826 000
70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og 

lærekandidater med spesielle behov ........ 57 870 000
71 Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i 

opplæringen ............................................. 29 336 000
72 Tilskudd til internasjonale utdannings-

program og organisasjoner ....................... 6 290 000
73 Tilskudd til studieopphold i utlandet ....... 14 153 000
74 Tilskudd til organisasjoner ....................... 21 630 000 1 918 244 000

226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 823 398 000
22 Videreutdanning for lærere og skoleledere 1 324 132 000
50 Nasjonale sentre i grunnopplæringen ...... 91 939 000

Kap. Post Kroner Kroner
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60 Tilskudd til kommuner og fylkes-
kommuner ................................................ 40 812 000

62 Tilskudd for økt lærertetthet .................... 395 215 000
63 Tidlig innsats i skolen gjennom økt 

lærertetthet på 1.–4. trinn ......................... 754 420 000
70 Tilskudd til NAROM ............................... 8 151 000
71 Tilskudd til vitensentre ............................ 53 339 000 3 491 406 000

227 Tilskudd til særskilte skoler
60 Tilskudd til Murmanskskolen .................. 2 242 000
61 Tilskudd til voksenopplæring i Andebu 

kommune ................................................. 5 095 000
62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole ............ 6 070 000
70 Tilskudd til Den franske skolen i Oslo .... 10 158 000
71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide 

videregående skole ................................... 26 164 000
72 Tilskudd til Røde Kors Nordisk United 

World College .......................................... 32 999 000
74 Tilskudd til  Signo grunn- og videregående  

skole og Briskeby videregående skole ..... 44 522 000
75 Tilskudd til opplæring i rusinstitusjoner .. 10 630 000
76 Tilskudd til Foreningen Norden og Norsk 

håndverksinstitutt ..................................... 4 857 000
77 Tilskudd til Lycée International de 

Saint-Germain-en-Laye ........................... 2 400 000 145 137 000

228 Tilskudd til frittstående skoler mv.
70 Frittstående grunnskoler, 

overslagsbevilgning ................................. 1 866 052 000
71 Frittstående videregående skoler, 

overslagsbevilgning ................................. 1 520 416 000
72 Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i 

voksenopplæringsloven, 
overslagsbevilgning ................................. 146 078 000

73 Frittstående grunnskoler i utlandet, 
overslagsbevilgning ................................. 119 492 000

74 Frittstående videregående skoler i 
utlandet, overslagsbevilgning .................. 23 026 000

75 Frittstående skoler for funksjonshemmede 
elever, overslagsbevilgning ...................... 259 368 000

76 Andre frittstående skoler, 
overslagsbevilgning ................................. 47 312 000

77 Den tyske skolen i Oslo, 
overslagsbevilgning ................................. 17 180 000

78 Kompletterende undervisning .................. 23 277 000
79 Toppidrett ................................................. 41 417 000
80 Friskoleorganisasjoner ............................. 735 000
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81 Elevutveksling til utlandet ....................... 1 892 000
82 Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og 

husleietilskudd ......................................... 20 920 000 4 087 165 000

229 Statens fagskole for gartnere og blomster-
dekoratører

1 Driftsutgifter ............................................ 23 223 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 1 158 000 24 381 000

230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1 Driftsutgifter ............................................ 631 218 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 61 289 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 8 877 000 701 384 000
Sum Grunnopplæringen ........................... 11 061 238 000

B a r n e h a g e r
231 Barnehager

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 
kan nyttes under post 51 .......................... 419 255 000

50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud ...... 16 114 000
51 Forskning, kan nyttes under post 21 ........ 8 694 000
63 Tilskudd til tiltak for å bedre språk-

forståelsen blant minoritetsspråklige 
barn i førskolealder .................................. 138 235 000

70 Tilskudd for svømming i barnehagene, 
prøveprosjekt frivillige organisasjoner .... 25 290 000 607 588 000
Sum Barnehager ....................................... 607 588 000

V o k s e n o p p l æ r i n g  m . m .  
252 EUs utdannings- og ungdomsprogram

70 Tilskudd ................................................... 513 780 000 513 780 000

253 Folkehøyskoler
70 Tilskudd til folkehøyskoler ...................... 791 630 000
71 Tilskudd til Folkehøgskolerådet .............. 4 819 000
72 Tilskudd til nordiske folkehøyskoler ....... 615 000 797 064 000

254 Tilskudd til voksenopplæring
70 Tilskudd til studieforbund ........................ 208 374 000
73 Tilskudd til voksenopplærings-

organisasjoner .......................................... 12 762 000 221 136 000

255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre
70 Senter for studier av Holocaust og 

livssynsminoriteter ................................... 32 070 000
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71 Falstadsenteret ......................................... 18 636 000
72 Stiftelsen Arkivet ..................................... 25 522 000
73 Nansen Fredssenter .................................. 6 040 000
74 Narviksenteret, kan overføres .................. 5 737 000
75 Det europeiske Wergelandsenteret ........... 8 103 000
76 Raftostiftelsen .......................................... 4 987 000 101 095 000

256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetanse-
politikk

1 Driftsutgifter ............................................ 53 333 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 11 310 000 64 643 000

257 Program for basiskompetanse i arbeids-
livet

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 
kan nyttes under post 70 .......................... 5 306 000

70 Tilskudd, kan overføres ............................ 157 818 000 163 124 000

258 Tiltak for livslang læring
1 Driftsutgifter ............................................ 4 895 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
post 1 ........................................................ 91 834 000

60 Tilskudd til karriereveiledning ................. 31 858 000 128 587 000
Sum Voksenopplæring m.m. .................... 1 989 429 000

H ø y e r e  u t d a n n i n g  o g  f a g s k o l e u t d a n n i n g
260 Universiteter og høyskoler

50 Statlige universiteter og høyskoler ........... 31 345 716 000
70 Private høyskoler ..................................... 1 277 859 000 32 623 575 000

270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål 
for studenter

71 Tilrettelegging for internasjonal mobilitet 17 193 000
74 Tilskudd til velferdsarbeid ....................... 87 311 000
75 Tilskudd til bygging av studentboliger, 

kan overføres ............................................ 717 446 000 821 950 000

276 Fagskoleutdanning
72 Annen fagskoleutdanning ........................ 68 683 000 68 683 000

280 Felles enheter
1 Driftsutgifter ............................................ 80 456 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 10 000
50 Senter for internasjonalisering av 

utdanning ................................................. 81 114 000
51 Drift av nasjonale fellesoppgaver ............ 174 572 000
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71 Tilskudd til UNIS ..................................... 125 360 000
72 Tilskudd til UNINETT ............................. 27 240 000
73 Tilskudd til NORDUnet, kan overføres ... 33 352 000 522 104 000

281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 .... 209 461 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 24 867 000

50 Tilskudd til Norges forskningsråd ........... 167 574 000
70 Andre overføringer, kan nyttes under 

post 1 ........................................................ 75 475 000
73 Tilskudd til internasjonale programmer ... 73 351 000
78 Tilskudd til Universitets- og

 høgskolerådet .......................................... 17 247 000 567 975 000
Sum Høyere utdanning og fagskole-
utdanning ................................................. 34 604 287 000

F o r s k n i n g
283 Meteorologiformål

50 Meteorologisk institutt ............................. 301 171 000
72 Internasjonale samarbeidsprosjekter ........ 127 345 000 428 516 000

284 De nasjonale forskningsetiske komiteene
1 Driftsutgifter ............................................ 16 989 000 16 989 000

285 Norges forskningsråd
52 Langsiktig, grunnleggende forskning ...... 1 600 972 000
53 Strategiske satsinger ................................ 1 256 047 000
54 Forskningsinfrastruktur av nasjonal, 

strategisk interesse ................................... 486 317 000
55 Administrasjon ......................................... 279 676 000 3 623 012 000

287 Forskningsinstitutter og andre tiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 

kan nyttes under post 71 .......................... 15 571 000
53 NUPI ........................................................ 4 716 000
56 Ludvig Holbergs minnepris ..................... 11 541 000
57 Basisbevilgning til samfunnsviten-

skapelige forskningsinstitutter ................. 178 759 000
60 Regionale forskningsfond, tilskudd til 

forskning .................................................. 251 562 000
71 Tilskudd til andre private institusjoner .... 41 740 000
73 Niels Henrik Abels matematikkpris ......... 14 528 000 518 417 000

288 Internasjonale samarbeidstiltak
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 37 252 000
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72 Internasjonale grunnforsknings-
organisasjoner .......................................... 306 024 000

73 EUs rammeprogram for forskning, 
kan overføres ............................................ 2 325 815 000

75 UNESCO-kontingent ............................... 22 540 000
76 UNESCO-formål ..................................... 3 500 000 2 695 131 000

Sum Forskning ......................................... 7 282 065 000
Sum Kunnskapsdepartementet ................. 55 812 701 000

Kulturdepartementet

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

1 Driftsutgifter ............................................ 134 640 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 1 804 000 136 444 000

Sum Administrasjon ................................ 136 444 000

S a m f u n n s -  o g  f r i v i l l i g h e t s f o r m å l
314 Kultursamarbeid i nordområdene og 

kulturnæring
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 2 227 000
71 Kulturnæringsprosjekter .......................... 7 270 000
72 Kultursamarbeid i nordområdene ............ 3 739 000
78 Ymse faste tiltak ...................................... 12 829 000 26 065 000

315 Frivillighetsformål
21 Forskning og utredning ............................ 5 879 000
70 Merverdiavgiftskompensasjon til 

frivillige organisasjoner ........................... 1 300 548 000
71 Tilskudd til frivilligsentraler .................... 127 766 000
72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn 

og unge ..................................................... 23 935 000
74 Frivillighetsregister, kan overføres ........... 835 000
75 Herreløs arv til frivillige organisasjoner .. 12 200 000
76 Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom ..... 10 000 000
78 Ymse faste tiltak ...................................... 8 039 000
79 Til disposisjon .......................................... 3 201 000
82 Merverdiavgiftskompensasjon ved 

bygging av idrettsanlegg .......................... 142 919 000
84 Ungdoms-OL ........................................... 34 313 000
86 Generell tilskuddspost til internasjonale 

sykkelritt i Norge ..................................... 5 000 000 1 674 635 000
Sum Samfunns- og frivillighetsformål .... 1 700 700 000
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K u l t u r f o r m å l
320 Allmenne kulturformål

1 Driftsutgifter ............................................ 133 683 000
21 Forskning, utredning og spesielle 

driftsutgifter, kan overføres ...................... 18 140 000
51 Fond for lyd og bilde ............................... 37 416 000
52 Norges forskningsråd ............................... 12 894 000
53 Sametinget ............................................... 80 487 000
55 Norsk kulturfond ...................................... 81 256 000
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres ....... 244 397 000
75 EUs program for kultur og audiovisuell 

sektor m.m., kan overføres ....................... 50 532 000
78 Ymse faste tiltak ...................................... 37 298 000
79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1 ... 8 587 000
82 Nobels Fredssenter ................................... 30 080 000
85 Gaveforsterkningsordning ....................... 45 000 000
86 Talentutvikling ......................................... 30 570 000 810 340 000

321 Kunstnerformål
71 Statsstipend .............................................. 13 098 000
73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres ...... 167 876 000
74 Garantiinntekter og langvarige stipend, 

overslagsbevilgning ................................. 127 228 000
75 Vederlagsordninger .................................. 182 098 000 490 300 000

322 Visuell kunst
1 Driftsutgifter ............................................ 16 419 000

50 Kunst i offentlige rom .............................. 27 578 000
55 Norsk kulturfond ...................................... 102 618 000
73 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 

design ....................................................... 287 800 000
78 Ymse faste tiltak ...................................... 57 138 000 491 553 000

323 Musikkformål
1 Driftsutgifter ............................................ 163 950 000

55 Norsk kulturfond ...................................... 353 998 000
60 Landsdelsmusikerordningen i 

Nord-Norge .............................................. 20 338 000
70 Nasjonale institusjoner ............................. 287 547 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner ................. 244 587 000
78 Ymse faste tiltak ...................................... 124 264 000 1 194 684 000

324 Scenekunstformål
1 Driftsutgifter ............................................ 72 771 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 60 207 000
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55 Norsk kulturfond ...................................... 138 907 000
70 Nasjonale institusjoner ............................. 1 076 667 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner ................. 498 328 000
73 Region- og distriktsopera ......................... 55 485 000
78 Ymse faste tiltak ...................................... 191 649 000 2 094 014 000

326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Driftsutgifter ............................................ 523 931 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 10 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 22 288 000
55 Norsk kulturfond ...................................... 178 265 000
73 Språkorganisasjoner ................................. 5 834 000
74 Det Norske Samlaget ............................... 15 217 000
75 Tilskudd til ordboksarbeid ....................... 15 896 000
76 Ibsenpris m.m. .......................................... 5 887 000
78 Ymse faste tiltak ...................................... 73 371 000
80 Tilskudd til tiltak under Nasjonal-

biblioteket ................................................ 58 879 000 909 568 000

328 Museums- og andre kulturvernformål
55 Norsk kulturfond ...................................... 30 174 000
70 Det nasjonale museumsnettverket ........... 1 173 881 000
78 Ymse faste tiltak ...................................... 20 490 000 1 224 545 000

329 Arkivformål
1 Driftsutgifter ............................................ 337 834 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 17 466 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 8 434 000
78 Ymse faste tiltak ...................................... 8 277 000 372 011 000

Sum Kulturformål .................................... 7 587 015 000

M e d i e f o r m å l
334 Film- og medieformål

1 Driftsutgifter ............................................ 156 132 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 11 210 000
50 Filmfondet ................................................ 485 174 000
51 Audiovisuelle produksjoner ..................... 11 009 000
72 Insentivordning for film- og 

tv-produksjoner, kan overføres ................. 45 000 000
73 Regional filmsatsing, kan overføres ........ 70 471 000
78 Ymse faste tiltak ...................................... 24 980 000 803 976 000
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335 Mediestøtte
71 Produksjonstilskudd ................................. 313 046 000
73 Medieforskning og etterutdanning ........... 21 751 000
74 Tilskudd til lokalkringkasting, 

kan overføres ............................................ 13 757 000
75 Tilskudd til samiske aviser ....................... 27 031 000
77 Distribusjonstilskudd til avisene i 

Finnmark .................................................. 2 048 000 377 633 000

337 Kompensasjon for kopiering til privat 
bruk

70 Kompensasjon .......................................... 46 215 000 46 215 000

339 Pengespill, lotterier og stiftelser
1 Driftsutgifter ............................................ 66 259 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 7 018 000 73 277 000
Sum Medieformål .................................... 1 301 101 000

D e n  n o r s k e  k i r k e  o g  a n d r e  t r o s -  o g  l i v s s y n s s a m f u n n
340 Den norske kirke

1 Driftsutgifter ............................................ 1 289 538 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 39 364 000
71 Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk 

kirke i utlandet ......................................... 88 170 000
75 Tilskudd til trosopplæring og andre 

kirkelige formål, kan overføres ................ 468 090 000 1 885 162 000

341 Tilskudd til trossamfunn m.m.
70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, 

overslagsbevilgning ................................. 316 632 000
75 Tilskudd til private kirkebygg .................. 5 000 000
78 Ymse faste tiltak ...................................... 12 200 000 333 832 000

342 Kirkebygg og gravplasser
1 Driftsutgifter ............................................ 55 480 000

60 Rentekompensasjon – kirkebygg, 
kan overføres ............................................ 44 407 000

70 Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg 
og gravplasser .......................................... 15 285 000 115 172 000
Sum Den norske kirke og andre tros- og 
livssynssamfunn ....................................... 2 334 166 000
Sum Kulturdepartementet ........................ 13 059 426 000

Kap. Post Kroner Kroner



Statsbudsjettet for 2016 23

Justis- og beredskapsdepartementet

A d m i n i s t r a s j o n
400 Justis- og beredskapsdepartementet

1 Driftsutgifter ............................................ 339 827 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 5 000 000
22 Anslag økte asylankomster – avsetning 

til senere fordeling ................................... 2 000 000 000
23 Spesielle driftsutgifter, forskning og 

kunnskapsutvikling, kan overføres .......... 27 336 000
50 Norges forskningsråd ............................... 22 341 000
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 13 162 000 2 407 666 000

Sum Administrasjon ................................ 2 407 666 000

R e t t s v e s e n
410 Domstolene

1 Driftsutgifter ............................................ 2 064 183 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 67 549 000
22 Vernesaker/sideutgifter, jordskifte-

domstoler, kan overføres .......................... 7 860 000 2 139 592 000

411 Domstoladministrasjonen
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 

post 1 ........................................................ 75 023 000 75 023 000

414 Forliksråd og andre domsutgifter
1 Driftsutgifter ............................................ 185 710 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 36 513 000 222 223 000
Sum Rettsvesen ........................................ 2 436 838 000

K r i m i n a l o m s o r g
430 Kriminalomsorgen

1 Driftsutgifter ............................................ 4 085 224 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

kap. 430 post 1 ......................................... 88 314 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 60 872 000
60 Refusjoner til kommunene, forvarings-

dømte mv., kan overføres ......................... 90 195 000
70 Tilskudd ................................................... 22 472 000 4 347 077 000

432 Kriminalomsorgens utdanningssenter 
(KRUS)

1 Driftsutgifter ............................................ 186 247 000 186 247 000
Sum Kriminalomsorg 4 533 324 000
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P o l i t i  o g  p å t a l e m y n d i g h e t
440 Politidirektoratet – politi- og lensmanns-

etaten
1 Driftsutgifter ............................................ 14 503 299 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 291 520 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og 

vassdrag, kan overføres ............................ 10 493 000
23 Sideutgifter i forbindelse med sivile 

gjøremål ................................................... 26 445 000
25 Retur av asylsøkere med avslag og andre 

utlendinger uten lovlig opphold, 
overslagsbevilgning ................................. 115 000 000

60 Tilskudd til kommuner ............................. 10 000 000
70 Tilskudd ................................................... 76 333 000
71 Tilskudd Norsk rettsmuseum ................... 4 839 000
73 Tilskudd til EUs grense- og visumfond ... 172 000 000 15 209 929 000

442 Politihøgskolen
1 Driftsutgifter ............................................ 571 484 000 571 484 000

444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
1 Driftsutgifter ............................................ 786 848 000 786 848 000

445 Den høyere påtalemyndighet
1 Driftsutgifter ............................................ 210 979 000 210 979 000

446 Den militære påtalemyndighet
1 Driftsutgifter ............................................ 7 821 000 7 821 000

448 Grensekommissæren
1 Driftsutgifter ............................................ 6 256 000 6 256 000

Sum Politi og påtalemyndighet ................ 16 793 317 000

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  o g  b e r e d s k a p
451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap
1 Driftsutgifter ............................................ 671 002 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 6 955 000
70 Overføringer til private ............................ 13 665 000 691 622 000

452 Sentral krisehåndtering
1 Driftsutgifter ............................................ 27 836 000 27 836 000

454 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter ............................................ 707 826 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 879 034 000 1 586 860 000
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455 Redningstjenesten
1 Driftsutgifter ............................................ 113 931 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 26 481 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 12 045 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i 

redningstjenesten ..................................... 45 135 000
72 Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester ... 103 751 000 301 343 000

456 Direktoratet for nødkommunikasjon
1 Driftsutgifter ............................................ 566 311 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 549 588 000 1 115 899 000
Sum Redningstjenesten, samfunns-
sikkerhet og beredskap ............................. 3 723 560 000

A n d r e  v i r k s o m h e t e r
460 Spesialenheten for politisaker

1 Driftsutgifter ............................................ 40 098 000 40 098 000

466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1 Driftsutgifter ............................................ 956 792 000 956 792 000

467 Norsk Lovtidend
1 Driftsutgifter ............................................ 4 151 000 4 151 000

468 Kommisjonen for gjenopptakelse av 
straffesaker

1 Driftsutgifter ............................................ 15 122 000 15 122 000

469 Vergemålsordningen
1 Driftsutgifter ............................................ 228 727 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 199 425 000 428 152 000
Sum Andre virksomheter ......................... 1 444 315 000

F r 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 f l i k t r å d  m . m .  
470 Fri rettshjelp

1 Driftsutgifter ............................................ 719 091 000
72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak ........ 46 029 000 765 120 000

471 Statens erstatningsansvar og Stortingets 
rettferdsvederlagsordning

71 Erstatningsansvar m.m., 
overslagsbevilgning ................................. 70 916 000

72 Erstatning i anledning av straffeforfølging, 
overslagsbevilgning ................................. 22 502 000
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73 Stortingets rettferdsvederlagsordning ...... 63 777 000 157 195 000

472 Voldsoffererstatning og rådgiving for 
kriminalitetsofre

1 Driftsutgifter ............................................ 30 382 000
70 Erstatning til voldsofre, 

overslagsbevilgning ................................. 331 229 000 361 611 000

473 Statens sivilrettsforvaltning
1 Driftsutgifter ............................................ 42 160 000 42 160 000

474 Konfliktråd
1 Driftsutgifter ............................................ 102 988 000

60 Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak, 
kan overføres ............................................ 5 661 000 108 649 000

475 Bobehandling
1 Driftsutgifter ............................................ 75 232 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 7 155 000 82 387 000
Sum Fri rettshjelp, erstatninger, 
konfliktråd m.m. ...................................... 1 517 122 000

S v a l b a r d b u d s j e t t e t
480 Svalbardbudsjettet

50 Tilskudd ................................................... 302 891 000 302 891 000
Sum Svalbardbudsjettet ........................... 302 891 000

B e s k y t t e l s e  o g  i n n v a n d r i n g
490 Utlendingsdirektoratet

1 Driftsutgifter ............................................ 1 212 951 000
21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak .......... 4 995 249 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 

90 589 000
23 Spesielle driftsutgifter, kunnskaps-

utvikling, kan overføres ........................... 4 237 000
60 Tilskudd til vertskommuner for 

asylmottak ................................................ 599 500 000
70 Stønader til beboere i asylmottak ............. 861 113 000
71 Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i 

asylmottak ................................................ 63 119 000
72 Retur av asylsøkere med avslag og 

tilbakevending for flyktninger, 
overslagsbevilgning ................................. 122 254 000

73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge 
mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 
post 60 ...................................................... 20 425 000
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75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra 
utlandet, kan overføres ............................. 19 250 000 7 988 687 000

491 Utlendingsnemnda
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 .... 270 090 000

21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, 
kan nyttes under post 1 ............................ 8 577 000 278 667 000
Sum Beskyttelse og innvandring ............. 8 267 354 000
Sum Justis- og beredskapsdepartementet 41 426 387 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

A d m i n i s t r a s j o n  o g  f e l l e s t j e n e s t e r  m v .  
500 Kommunal- og moderniserings-

departementet
1 Driftsutgifter ............................................ 352 587 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 78 942 000
22 Forskning, kan overføres ......................... 6 825 000
50 Forskningsprogrammer under Norges 

forskningsråd ........................................... 66 084 000 504 438 000

502 Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte 
avsetninger

71 Tilskudd til midler til opplæring og 
utvikling av tillitsvalgte (OU-midler) ...... 174 400 000 174 400 000

510 Departementenes sikkerhets- og service-
organisasjon

1 Driftsutgifter ............................................ 631 269 000
22 Fellesutgifter for departementene og 

Statsministerens kontor ............................ 127 089 000
23 22. juli-senteret ........................................ 5 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 19 308 000
46 Sikringsanlegg og sperresystemer i 

regjeringsbyggene, kan overføres ............ 18 000 000 800 866 000

520 Tilskudd til de politiske partier
1 Driftsutgifter ............................................ 8 583 000

70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale 
organisasjoner .......................................... 292 000 000

71 Tilskudd til de politiske partiers 
kommunale organisasjoner ...................... 32 900 000

73 Tilskudd til de politiske partiers 
fylkesorganisasjoner ................................ 71 800 000

75 Tilskudd til de politiske partiers 
fylkesungdomsorganisasjoner .................. 20 992 000
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76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale 
ungdomsorganisasjoner ........................... 7 820 000 434 095 000
Sum Administrasjon og fellestjenester 
mv. ............................................................ 1 913 799 000

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

1 Driftsutgifter ............................................ 1 537 278 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 157 573 000 1 694 851 000

Sum Fylkesmannsembetene ..................... 1 694 851 000

S t a t l i g e  b y g g e p r o s j e k t e r  o g  e i e n d o m s f o r v a l t n i n g
530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30 Prosjektering av bygg, kan overføres ....... 130 000 000
31 Igangsetting av byggeprosjekter, 

kan overføres ............................................ 40 000 000
33 Videreføring av byggeprosjekter, 

kan overføres ............................................ 1 752 925 000
36 Kunstnerisk utsmykking, kan overføres .. 19 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 113 000 000 2 054 925 000

531 Eiendommer til kongelige formål
1 Driftsutgifter ............................................ 25 578 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 31 708 000 57 286 000

532 Utvikling av Fornebuområdet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 198 000
30 Investeringer, Fornebu, kan overføres ..... 10 500 000 10 698 000

533 Eiendommer utenfor husleieordningen
1 Driftsutgifter ............................................ 20 043 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 42 500 000 62 543 000

534 Erstatningslokaler for departementene
1 Driftsutgifter ............................................ 386 249 000 386 249 000

Sum Statlige byggeprosjekter og 
eiendomsforvaltning ................................ 2 571 701 000

F o r v a l t n i n g s u t v i k l i n g  o g  I K T - p o l i t i k k
540 Direktoratet for forvaltning og IKT

1 Driftsutgifter ............................................ 208 333 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 43 849 000
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22 Betaling for bruk av elektronisk ID og 
Sikker digital posttjeneste ........................ 14 415 000

23 Elektronisk ID og Sikker digital post-
tjeneste, kan overføres ............................. 95 688 000

25 Medfinansieringsordning for lønnsomme 
IKT-prosjekter, kan overføres ................... 75 000 000

71 Tilskudd til IKT-standardisering .............. 772 000 438 057 000

541 IKT-politikk
22 Samordning av IKT-politikken, 

kan overføres, kan nyttes under kap. 541 
post 70 ...................................................... 7 075 000

70 Tilskudd til samordning av IKT-politikken, 
kan nyttes under kap. 541 post 22 ............ 5 896 000 12 971 000

542 Internasjonalt IKT-samarbeid og 
utviklingsprogram

1 Driftsutgifter ............................................ 5 636 000
70 Tilskudd til internasjonale program, 

kan overføres ............................................ 36 900 000 42 536 000
Sum Forvaltningsutvikling og 
IKT-politikk ............................................. 493 564 000

P e r s o n v e r n
545 Datatilsynet

1 Driftsutgifter ............................................ 45 587 000 45 587 000

546 Personvernnemnda
1 Driftsutgifter ............................................ 1 887 000 1 887 000

Sum Personvern ....................................... 47 474 000

D i s t r i k t s -  o g  r e g i o n a l p o l i t i k k
551 Regional utvikling og nyskaping

60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional 
utvikling ................................................... 1 156 993 000

61 Næringsrettede midler til regional 
utvikling, kompensasjon for økt arbeids-
giveravgift, kan overføres ........................ 225 302 000 1 382 295 000

552 Nasjonalt samarbeid for regional 
utvikling

72 Nasjonale tiltak for regional utvikling, 
kan overføres ............................................ 444 200 000 444 200 000

554 Kompetansesenter for distriktsutvikling
1 Driftsutgifter ............................................ 26 859 000 26 859 000

Sum Distrikts- og regionalpolitikk .......... 1 853 354 000
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S a m i s k e  f o r m å l
560 Sametinget

50 Sametinget ............................................... 279 679 000
54 Samefolkets fond ..................................... 5 345 000 285 024 000

561 Tilskudd til samiske formål
50 Samisk høgskole ...................................... 5 588 000
51 Divvun ..................................................... 6 888 000
72 Samisk språk, informasjon m.m. ............. 3 000 000 15 476 000

562 Galdu – Kompetansesenteret for urfolks 
rettigheter

1 Driftsutgifter ............................................ 3 158 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 2 042 000 5 200 000

563 Internasjonalt reindriftssenter
1 Driftsutgifter ............................................ 5 854 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 2 551 000 8 405 000
Sum Samiske formål ................................ 314 105 000

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

22 Kollektiv oppreisning til norske rom mv. 3 000 000
60 Tiltak for rom, kan overføres ................... 6 200 000
70 Tilskudd til nasjonale minoriteter ............ 7 100 000
71 Tilskudd til Romanifolket/taternes 

kulturfond ................................................ 5 300 000
72 Det Mosaiske Trossamfund ..................... 6 840 000
73 Tilskudd til kvensk språk og kultur ......... 4 700 000 33 140 000

Sum Nasjonale minoriteter ...................... 33 140 000

R a m m e o v e r f ø r i n g e r  t i l  k o m m u n e s e k t o r e n  m v .  
571 Rammetilskudd til kommuner

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 37 216 000
60 Innbyggertilskudd .................................... 119 052 870 000
61 Distriktstilskudd Sør-Norge ..................... 408 811 000
62 Nord-Norge- og Namdalstilskudd ........... 1 611 747 000
63 Småkommunetilskudd ............................. 963 501 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under 

kap. 572 post 64 ....................................... 1 854 000 000
66 Veksttilskudd ............................................ 440 616 000
67 Storbytilskudd .......................................... 459 985 000 124 828 746 000

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner
60 Innbyggertilskudd .................................... 31 547 475 000
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62 Nord-Norge-tilskudd ................................ 642 399 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under 

kap. 571 post 64 ....................................... 659 000 000 32 848 874 000

573 Kommunereform
60 Engangskostnader og reformstøtte ved 

kommunesammenslåing ........................... 100 000 000 100 000 000

575 Ressurskrevende tjenester
60 Toppfinansieringsordning, 

overslagsbevilgning ................................. 9 271 000 000 9 271 000 000

578 Valgdirektoratet
1 Driftsutgifter ............................................ 65 100 000 65 100 000

579 Valgutgifter ..............................................
1 Driftsutgifter ............................................ 20 348 000 20 348 000

Sum Rammeoverføringer til kommune-
sektoren mv. ............................................. 167 134 068 000

B o l i g ,  b o m i l j ø  o g  b y g g
580 Bostøtte

70 Bostøtte, overslagsbevilgning .................. 2 763 000 000 2 763 000 000

581 Bolig- og bomiljøtiltak
75 Tilskudd til etablering og tilpasning av 

bolig ......................................................... 465 024 000
76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres ... 888 270 000
77 Kompetansetilskudd til bærekraftig 

bolig- og byggkvalitet, kan overføres ...... 26 100 000
78 Boligsosialt kompetansetilskudd, 

kan overføres ............................................ 58 400 000
79 Tilskudd til heis og tilstandsvurdering, 

kan overføres ............................................ 100 000 000 1 537 794 000

585 Husleietvistutvalget
1 Driftsutgifter ............................................ 25 710 000 25 710 000

587 Direktoratet for byggkvalitet
1 Driftsutgifter ............................................ 85 578 000

22 Kunnskapsutvikling og informasjons-
formidling ................................................ 52 330 000

70 Tilskudd til Lavenergiprogrammet .......... 6 586 000 144 494 000
Sum Bolig, bomiljø og bygg .................... 4 470 998 000

P l a n l e g g i n g ,  b y u t v i k l i n g  o g  g e o d a t a
590 Planlegging og byutvikling

61 Bærekraftig byutvikling, kan overføres ... 19 088 000
65 Områdesatsing i byer, kan overføres ........ 29 841 000
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71 Internasjonale organisasjoner .................. 720 000
72 Tilskudd til bolig-, by- og område-

utvikling, kan overføres ........................... 55 245 000
81 Lokal kompetanse og universell 

utforming, kan overføres .......................... 4 476 000 109 370 000

595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og 
nasjonal geografisk infrastruktur

1 Driftsutgifter ............................................ 310 501 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 479 351 000
30 Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, 

kan overføres ............................................ 60 000 000 849 852 000
Sum Planlegging, byutvikling og geodata 959 222 000
Sum Kommunal- og moderniserings-
departementet ........................................... 181 486 276 000

Arbeids- og sosialdepartementet

A d m i n i s t r a s j o n
600 Arbeids- og sosialdepartementet

1 Driftsutgifter ............................................ 183 400 000 183 400 000

601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 61 126 000
50 Norges forskningsråd ............................... 136 724 000
70 Tilskudd ................................................... 35 400 000
72 Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m. 15 425 000 248 675 000

Sum Administrasjon ................................ 432 075 000

A d m i n i s t r a s j o n  a v  a r b e i d s -  o g  v e l f e r d s p o l i t i k k e n
604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferds-

forvaltningen
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 150 000 000 150 000 000

605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Driftsutgifter ............................................ 11 211 838 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 31 278 000
22 Forsknings- og utredningsaktiviteter ....... 41 870 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 261 250 000
70 Tilskudd til helse- og rehabiliterings-

tjenester for sykemeldte, kan overføres ... 176 940 000 11 723 176 000

606 Trygderetten
1 Driftsutgifter ............................................ 68 856 000 68 856 000

Sum Administrasjon av arbeids- og 
velferdspolitikken .................................... 11 942 032 000
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P e n s j o n e r  m v .  u n d e r  S t a t e n s  p e n s j o n s k a s s e
611 Pensjoner av statskassen

1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........... 18 500 000 18 500 000

612 Tilskudd til Statens pensjonskasse
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........... 10 350 000 000

70 For andre medlemmer av Statens 
pensjonskasse, overslagsbevilgning ......... 115 000 000 10 465 000 000

613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........... 1 177 000 000

70 For andre medlemmer av Statens 
pensjonskasse, overslagsbevilgning ......... 13 000 000 1 190 000 000

614 Boliglånsordningen i Statens pensjons-
kasse

1 Driftsutgifter ............................................ 41 000 000
70 Tap/avskrivninger .................................... 2 000 000
90 Utlån, overslagsbevilgning ...................... 6 200 000 000 6 243 000 000

615 Yrkesskadeforsikring
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........... 92 000 000 92 000 000

616 Gruppelivsforsikring
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........... 189 000 000 189 000 000

Sum Pensjoner mv. under Statens 
pensjonskasse ........................................... 18 197 500 000

T i l t a k  f o r  b e d r e d e  l e v e k å r  m v .  
621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial 

inkludering
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 64 084 000
63 Sosiale tjenester og tiltak for 

vanskeligstilte, kan overføres ................... 182 730 000
70 Frivillig arbeid, kan overføres .................. 90 650 000
74 Tilskudd til pensjonistenes 

organisasjoner mv. ................................... 12 640 000 350 104 000
Sum Tiltak for bedrede levekår mv. ......... 350 104 000

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

21 Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres 16 166 000
76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres .... 7 089 910 000
77 Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres ..... 1 290 840 000
78 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser . 62 710 000
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79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet ........... 42 400 000 8 502 026 000

635 Ventelønn
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning .......... 47 000 000 47 000 000

Sum Arbeidsmarked ................................ 8 549 026 000

A r b e i d s m i l j ø  o g  s i k k e r h e t
640 Arbeidstilsynet

1 Driftsutgifter ............................................ 564 578 000
21 Spesielle driftsutgifter, regionale 

verneombud ............................................. 10 410 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 4 620 000 579 608 000

642 Petroleumstilsynet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 .... 220 280 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 30 938 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 1 540 000 252 758 000

643 Statens arbeidsmiljøinstitutt
50 Statstilskudd ............................................. 117 090 000 117 090 000

646 Pionerdykkere i Nordsjøen
72 Tilskudd, kan overføres ............................ 3 400 000 3 400 000

648 Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.
1 Driftsutgifter ............................................ 17 776 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 
kan nyttes under post 1 ............................ 1 436 000

70 Tilskudd til faglig utvikling ..................... 4 120 000 23 332 000

649 Treparts bransjeprogrammer
21 Spesielle driftsutgifter – Treparts 

bransjeprogrammer .................................. 2 754 000 2 754 000
Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet ............... 978 942 000

K o n t a n t y t e l s e r
660 Krigspensjon

70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning .. 95 000 000
71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning ...... 245 000 000 340 000 000

664 Pensjonstrygden for sjømenn
70 Tilskudd ................................................... 62 000 000 62 000 000

666 Avtalefestet pensjon (AFP)
70 Tilskudd, overslagsbevilgning ................. 1 660 000 000 1 660 000 000
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667 Supplerende stønad til personer over 67 år
70 Tilskudd, overslagsbevilgning ................. 383 700 000 383 700 000

Sum Kontantytelser .................................. 2 445 700 000
Sum Arbeids- og sosialdepartementet ..... 42 895 379 000

Helse- og omsorgsdepartementet

H e l s e -  o g  o m s o r g s d e p a r t e m e n t e t  m v .  
700 Helse- og omsorgsdepartementet

1 Driftsutgifter ............................................ 207 755 000 207 755 000

701 Direktoratet for e-helse
1 Driftsutgifter ............................................ 181 991 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 254 316 000
70 Norsk Helsenett SF .................................. 124 758 000
71 Medisinske kvalitetsregistre .................... 38 272 000 599 337 000

702 Beredskap
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 

kan nyttes under post 70 .......................... 30 111 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under 

post 21 ...................................................... 3 762 000 33 873 000

703 Internasjonalt samarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 66 286 000 66 286 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet 
mv. ............................................................ 907 251 000

F o l k e h e l s e  m v .  

710 Folkehelseinstituttet
1 Driftsutgifter ............................................ 897 284 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 699 623 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 18 195 000 1 615 102 000

712 Bioteknologirådet
1 Driftsutgifter ............................................ 8 711 000 8 711 000

714 Folkehelse
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 

kan nyttes under postene 70, 74 og 79 ..... 151 676 000
60 Kommunale tiltak, kan overføres, 

kan nyttes under post 21 .......................... 43 910 000
70 Rusmiddeltiltak, kan overføres, 

kan nyttes under post 21 .......................... 130 728 000
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74 Skolefrukt, kan overføres, 
kan nyttes under post 21 .......................... 35 602 000

79 Andre tilskudd, kan overføres, 
kan nyttes under post 21 .......................... 61 137 000 423 053 000
Sum Folkehelse mv. ................................. 2 046 866 000

H e l s e f o r v a l t n i n g
720 Helsedirektoratet

1 Driftsutgifter ............................................ 1 108 937 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 46 030 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 4 108 000
70 Helsetjenester i annet EØS-land .............. 46 305 000 1 205 380 000

721 Statens helsetilsyn
1 Driftsutgifter ............................................ 114 859 000 114 859 000

722 Norsk pasientskadeerstatning
1 Driftsutgifter ............................................ 161 662 000

70 Advokatutgifter ........................................ 36 200 000
71 Særskilte tilskudd ..................................... 35 968 000 233 830 000

723 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
1 Driftsutgifter ............................................ 103 887 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 22 500 000 126 387 000

729 Pasient- og brukerombud
1 Driftsutgifter ............................................ 61 056 000 61 056 000

Sum Helseforvaltning .............................. 1 741 512 000

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 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 19 303 000
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, 

kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75 750 543 000
71 Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres 519 466 000
72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, 

kan overføres ............................................ 54 037 454 000
73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, 

kan overføres ............................................ 19 074 231 000
74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, 

kan overføres ............................................ 14 422 443 000
75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, 

kan overføres ............................................ 12 869 307 000
76 Innsatsstyrt finansiering, 

overslagsbevilgning ................................. 31 598 179 000

Kap. Post Kroner Kroner



Statsbudsjettet for 2016 37

77 Poliklinisk virksomhet mv., 
overslagsbevilgning ................................. 4 082 931 000

78 Forskning og nasjonale kompetanse-
tjenester, kan overføres ............................. 1 102 399 000

79 Raskere tilbake, kan overføres ................. 584 157 000
82 Investeringslån, kan overføres ................. 1 229 992 000
83 Opptrekksrenter for lån fom. 2008, 

overslagsbevilgning ................................. 37 000 000 140 327 405 000

733 Habilitering og rehabilitering
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 79 ...................................................... 12 526 000
70 Behandlingsreiser til utlandet .................. 123 148 000
72 Kjøp av opptrening mv., kan overføres .... 3 374 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 16 253 000 155 301 000

734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og 
rustiltak

1 Driftsutgifter ............................................ 49 469 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 14 285 000
70 Tvunget psykisk helsevern for pasienter 

som ikke har bosted i riket ....................... 2 563 000
71 Tvungen omsorg for psykisk utviklings-

hemmede .................................................. 69 078 000
72 Utviklingsområder innen psykisk 

helsevern og rus ....................................... 19 593 000 154 988 000
Sum Spesialisthelsetjenester .................... 140 637 694 000

L e g e m i d l e r
750 Statens legemiddelverk

1 Driftsutgifter ............................................ 273 646 000 273 646 000

751 Legemiddeltiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 10 671 000
70 Tilskudd ................................................... 69 769 000 80 440 000

Sum Legemidler ....................................... 354 086 000

H e l s e -  o g  o m s o r g s t j e n e s t e r  i  k o m m u n e n e
761 Omsorgstjeneste

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
post 79 ...................................................... 134 116 000

60 Kommunale kompetansetiltak, 
kan overføres ............................................ 114 150 000

61 Vertskommuner ........................................ 940 115 000
62 Dagaktivitetstilbud, kan overføres ........... 296 333 000
63 Investeringstilskudd, kan overføres ......... 2 533 206 000
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64 Kompensasjon renter og avdrag .............. 909 600 000
65 Forsøk med statlig finansiering av 

omsorgstjenestene, overslagsbevilgning .. 156 000 000
67 Utviklingstiltak ........................................ 67 889 000
68 Kompetanse og innovasjon ...................... 336 948 000
71 Frivillig arbeid mv. .................................. 16 109 000
72 Landsbystiftelsen ..................................... 74 566 000
73 Særlige omsorgsbehov ............................. 22 850 000
75 Andre kompetansetiltak ........................... 11 040 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 100 962 000 5 713 884 000

762 Primærhelsetjeneste
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 70 ...................................................... 63 419 000
50 Samisk helse ............................................ 5 506 000
60 Forebyggende helsetjenester .................... 155 182 000
61 Fengselshelsetjeneste ............................... 150 545 000
63 Allmennlegetjenester ............................... 128 904 000
70 Tilskudd, kan nyttes under post 21 .......... 48 096 000
73 Seksuell helse, kan overføres ................... 57 031 000
74 Stiftelsen Amathea ................................... 19 302 000 627 985 000

765 Psykisk helse og rusarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 

kan nyttes under post 72 .......................... 122 847 000
60 Kommunale tjenester, kan overføres ........ 383 171 000
62 Rusarbeid, kan overføres ......................... 461 891 000
71 Brukere og pårørende, kan overføres ....... 136 918 000
72 Frivillig arbeid mv., kan overføres, 

kan nyttes under post 21 .......................... 262 378 000
73 Utviklingstiltak mv. ................................. 132 540 000
74 Kompetansesentre .................................... 297 094 000
75 Vold og traumatisk stress ......................... 162 520 000 1 959 359 000

769 Utredningsvirksomhet mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 70 ...................................................... 14 441 000
70 Tilskudd, kan nyttes under post 21 .......... 2 780 000 17 221 000

Sum Helse- og omsorgstjenester i 
kommunene .............................................. 8 318 449 000

T a n n h e l s e
770 Tannhelsetjenester

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
post 70 ...................................................... 27 049 000
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70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under 
post 21 ...................................................... 236 606 000 263 655 000
Sum Tannhelse ......................................... 263 655 000

K u n n s k a p  o g  k o m p e t a n s e
780 Forskning

50 Norges forskningsråd mv. ........................ 357 551 000 357 551 000

781 Forsøk og utvikling mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 79 ...................................................... 86 794 000
79 Tilskudd, kan nyttes under post 21 .......... 58 518 000 145 312 000

783 Personell
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 79 ...................................................... 38 994 000
61 Turnustjeneste .......................................... 141 661 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 24 894 000 205 549 000

Sum Kunnskap og kompetanse ................ 708 412 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet ..... 154 977 925 000

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

A d m i n i s t r a s j o n
800 Barne-, likestillings- og inkluderings-

departementet
1 Driftsutgifter ............................................ 163 599 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 11 749 000 175 348 000
Sum Administrasjon ................................ 175 348 000

I n t e g r e r i n g  o g  m a n g f o l d
820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1 Driftsutgifter ............................................ 252 460 000 252 460 000

821 Bosetting av flyktninger og tiltak for 
innvandrere

21 Spesielle driftsutgifter, kunnskaps-
utvikling, kan overføres ........................... 39 686 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 48 780 000

50 Norges forskningsråd ............................... 6 939 000
60 Integreringstilskudd, kan overføres ......... 8 393 128 000
61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, 

mindreårige flyktninger, 
overslagsbevilgning ................................. 596 383 000

62 Kommunale innvandrertiltak ................... 198 157 000
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70 Bosettingsordningen og integrerings-
tilskudd, oppfølging ................................. 2 047 000

71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og 
annen frivillig virksomhet ........................ 82 208 000

72 Statsautorisasjonsordningen for tolker 
m.m. ......................................................... 2 577 000

73 Tilskudd ................................................... 5 871 000 9 375 776 000

822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
for voksne innvandrere

21 Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap, kan overføres ...... 31 868 000

22 Prøver i norsk og samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere .................................. 13 782 000

60 Tilskudd til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere .............................................. 1 985 608 000 2 031 258 000
Sum Integrering og mangfold .................. 11 659 494 000

F a m i l i e  o g  o p p v e k s t
840 Tiltak mot vold og overgrep

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 26 692 000
61 Tilskudd til incest- og voldtektssentre, 

overslagsbevilgning ................................. 84 299 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., 

kan nyttes under kap. 858 post 1 ............. 46 983 000
72 Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn .... 5 884 000
73 Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, 

kan overføres ............................................ 15 000 000 178 858 000

841 Samliv og konfliktløsning
21 Spesielle driftsutgifter, meklings-

godtgjørelse, overslagsbevilgning ........... 13 566 000
22 Opplæring, forskning, utvikling mv. ........ 6 520 000
23 Refusjon av utgifter til DNA-analyser, 

overslagsbevilgning ................................. 7 542 000
70 Tilskudd til samlivstiltak, 

kan nyttes under kap. 858 post 1 ............. 6 752 000 34 380 000

842 Familievern
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 .... 289 986 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 29 008 000
70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste 

mv., kan nyttes under post 1 .................... 166 556 000 485 550 000

843 Adopsjonsstøtte
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn 

fra utlandet, overslagsbevilgning ............. 13 421 000 13 421 000
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844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslagsbevilgning ................. 1 510 000 000 1 510 000 000

845 Barnetrygd
70 Tilskudd, overslagsbevilgning ................. 15 170 000 000 15 170 000 000

846 Familie- og oppveksttiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 50 og post 71 .................................... 9 235 000
50 Norges forskningsråd, kan nyttes under 

post 21 ...................................................... 3 180 000
60 Barne- og ungdomstiltak i større 

bysamfunn, kan overføres ........................ 28 992 000
61 Nasjonal tilskuddsordning mot 

barnefattigdom, kan nyttes under post 71 163 905 000
62 Utvikling i kommunene ........................... 80 727 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner ........... 121 319 000
71 Utviklings- og opplysningsarbeid mv., 

kan nyttes under post 21 .......................... 7 225 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdoms-

samarbeid mv., kan overføres .................. 10 171 000 424 754 000

847 EUs ungdomsprogram
1 Driftsutgifter, kan overføres ..................... 8 049 000 8 049 000

848 Barneombudet
1 Driftsutgifter ............................................ 13 623 000 13 623 000

Sum Familie og oppvekst ........................ 17 838 635 000

B a r n e v e r n e t
853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale 

saker
1 Driftsutgifter ............................................ 190 030 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 7 453 000 197 483 000

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 71 ...................................................... 66 063 000
22 Barnesakkyndig kommisjon .................... 7 695 000
50 Forskning og utvikling ............................. 13 382 000
60 Kommunalt barnevern ............................. 683 371 000
61 Utvikling i kommunene ........................... 8 894 000
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65 Refusjon av kommunale utgifter til barne-
verntiltak knyttet til enslige, mindreårige 
asylsøkere og flyktninger, 
overslagsbevilgning ................................. 1 578 134 000

71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., 
kan nyttes under post 21 .......................... 32 252 000

72 Tilskudd til forskning og utvikling i 
barnevernet, kan overføres ....................... 71 794 000 2 461 585 000

855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 

og post 60 ................................................. 4 267 388 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 20 689 000
22 Kjøp av private barnevernstjenester, 

kan nyttes under post 1 ............................ 1 917 724 000
60 Refusjon av kommunale utgifter til 

barneverntiltak, kan nyttes under post 1 .. 204 110 000 6 409 911 000

856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, 
mindreårige asylsøkere

1 Driftsutgifter ............................................ 1 391 839 000 1 391 839 000

858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 

post 1 ........................................................ 254 125 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 14 005 000 268 130 000

Sum Barnevernet ..................................... 10 728 948 000

F o r b r u k e r p o l i t i k k
860 Forbrukerrådet

50 Basisbevilgning ........................................ 129 193 000
51 Markedsportaler ....................................... 25 990 000 155 183 000

862 Positiv miljømerking
70 Driftstilskudd til offentlig stiftelse for 

positiv miljømerking ................................ 7 352 000 7 352 000

865 Forbrukerpolitiske tiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 12 650 000
70 Tilskudd ................................................... 1 338 000
79 EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, 

kan overføres ............................................ 5 810 000 19 798 000

867 Sekretariatet for Markedsrådet og 
Forbrukertvistutvalget

1 Driftsutgifter ............................................ 10 445 000 10 445 000
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868 Forbrukerombudet
1 Driftsutgifter ............................................ 23 274 000 23 274 000

Sum Forbrukerpolitikk ............................. 216 052 000

L i k e s t i l l i n g  o g  i k k e - d i s k r i m i n e r i n g
870 Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1 Driftsutgifter ............................................ 5 850 000 5 850 000

871 Likestilling og ikke-diskriminering
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 10 983 000
70 Likestilling mellom kjønn mv. ................. 13 128 000
72 Lesbiske, homofile, bifile og 

transpersoner ............................................ 10 967 000
73 Likestillingssentre .................................... 8 008 000
79 Internasjonalt likestillings- og ikke-

diskrimineringsarbeid, kan overføres ....... 3 449 000 46 535 000

872 Nedsatt funksjonsevne
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 71 ...................................................... 14 142 000
70 Funksjonshemmedes organisasjoner ........ 183 745 000
71 Universell utforming og økt tilgjenge-

lighet, kan overføres, kan nyttes under 
post 21 ...................................................... 26 784 000

72 Funksjonshemmedes levekår og 
livskvalitet ................................................ 15 002 000 239 673 000

873 Likestillings- og diskrimineringsombudet
50 Basisbevilgning ........................................ 52 856 000 52 856 000

Sum Likestilling og ikke-diskriminering 344 914 000
Sum Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet ....................... 40 963 391 000

Nærings- og fiskeridepartementet

F o r v a l t n i n g  o g  r a m m e b e t i n g e l s e r
900 Nærings- og fiskeridepartementet

1 Driftsutgifter ............................................ 335 058 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 66 462 000
30 Miljøtiltak Søve, kan overføres ................ 19 700 000
60 Overføring til fylkeskommunene for 

tilskudd til regional næringsutvikling ....... 15 000 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 37 857 000
71 Miljøtiltak Raufoss .................................. 1 200 000
72 Tilskudd til beredskapsordninger ............. 3 500 000
73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap ........... 28 300 000
74 Tilskudd til Visit Svalbard AS ................. 2 200 000
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75 Tilskudd til særskilte prosjekter, 
kan overføres ............................................ 15 000 000

76 Tilskudd til Standard Norge ..................... 31 500 000
77 Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres ... 8 500 000
78 Tilskudd til Akvariet i Bergen ................. 4 100 000
79 Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab 20 000 000
81 Tilskudd til nasjonalt program for 

leverandørutvikling .................................. 10 000 000 598 377 000

902 Justervesenet
1 Driftsutgifter ............................................ 120 614 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 346 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 3 500 000 124 460 000

903 Norsk akkreditering
1 Driftsutgifter ............................................ 41 072 000 41 072 000

904 Brønnøysundregistrene
1 Driftsutgifter ............................................ 276 914 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 20 000 000
22 Forvaltning av Altinn-løsningen, 

kan overføres ............................................ 235 306 000 532 220 000

905 Norges geologiske undersøkelse
1 Driftsutgifter ............................................ 148 944 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 70 962 000 219 906 000

906 Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard

1 Driftsutgifter ............................................ 34 440 000
30 Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres .... 6 700 000
31 Miljøtiltak Løkken, kan overføres ........... 51 350 000 92 490 000

909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, 

overslagsbevilgning ................................. 1 892 000 000 1 892 000 000

910 Sjøfartsdirektoratet
1 Driftsutgifter ............................................ 377 996 000 377 996 000

911 Konkurransetilsynet
1 Driftsutgifter ............................................ 95 166 000

23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser . 9 400 000 104 566 000

915 Regelrådet
1 Driftsutgifter ............................................ 10 186 000 10 186 000
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917 Fiskeridirektoratet
1 Driftsutgifter ............................................ 366 784 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 10 236 000
22 Fiskeriforskning og -overvåking, 

kan overføres ............................................ 57 000 000 434 020 000

919 Diverse fiskeriformål
60 Tilskudd til kommuner ............................. 270 000 000
71 Tilskudd til velferdsstasjoner, 

kan overføres ............................................ 2 100 000
72 Tilskudd til sikkerhetsopplæring for 

fiskere ....................................................... 3 000 000
74 Erstatninger, kan overføres ....................... 2 100 000
75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, 

kan overføres ............................................ 36 200 000
76 Tilskudd til fiskeriforskning, 

kan overføres ............................................ 18 600 000
79 Tilskudd til informasjon om ressurs-

forvaltning, kan overføres ........................ 800 000 332 800 000
Sum Forvaltning og rammebetingelser .... 4 760 093 000

F o r s k n i n g  o g  i n n o v a s j o n
920 Norges forskningsråd

50 Tilskudd til forskning ............................... 2 298 036 000 2 298 036 000

922 Romvirksomhet
50 Norsk Romsenter ..................................... 66 280 000
70 Kontingent i European Space Agency 

(ESA) ....................................................... 198 700 000
71 Internasjonal romvirksomhet ................... 339 100 000
72 Nasjonale følgemidler, kan overføres ...... 24 900 000
73 EUs romprogrammer ............................... 271 300 000
74 Nasjonal infrastruktur og tekniske 

aktiviteter, kan overføres .......................... 39 200 000 939 480 000

924 Internasjonalt samarbeid og utviklings-
programmer

70 Tilskudd ................................................... 48 800 000 48 800 000

925 Havforskningsinstituttet
1 Driftsutgifter ............................................ 412 728 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 316 146 000
22 Fiskeriforskning og -overvåking, 

kan overføres ............................................ 117 100 000 845 974 000

926 Forskningsfartøy
1 Driftsutgifter ............................................ 173 934 000
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21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 80 442 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 86 500 000 340 876 000

927 NIFES
1 Driftsutgifter ............................................ 85 930 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 64 840 000
22 Fiskeriforskning og -overvåking, 

kan overføres ............................................ 5 800 000 156 570 000

928 Annen marin forskning og utvikling
50 Tilskudd til Veterinærinstituttet ............... 56 494 000
72 Tilskudd til Nofima .................................. 99 506 000 156 000 000

930 Norsk design- og arkitektursenter
70 Tilskudd ................................................... 71 700 000 71 700 000

935 Patentstyret
1 Driftsutgifter ............................................ 233 134 000 233 134 000

936 Klagenemnda for industrielle rettigheter
1 Driftsutgifter ............................................ 7 098 000 7 098 000

Sum Forskning og innovasjon ................. 5 097 668 000

M a r k e d s a d g a n g  o g  e k s p o r t
940 Internasjonaliseringstiltak

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 5 000 000 5 000 000
Sum Markedsadgang og eksport .............. 5 000 000

S t a t l i g  e i e r s k a p
950 Forvaltning av statlig eierskap

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 23 552 000 23 552 000

953 Kings Bay AS
70 Tilskudd ................................................... 20 662 000 20 662 000

Sum Statlig eierskap ................................ 44 214 000
Sum Nærings- og fiskeridepartementet ... 9 906 975 000

Landbruks- og matdepartementet

A d m i n i s t r a s j o n  m . m .  
1100 Landbruks- og matdepartementet

1 Driftsutgifter ............................................ 145 916 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 962 000
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45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – 
ordinære forvaltningsorganer, 
kan overføres, kan nyttes under post 50 ... 2 660 000

50 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – 
forvaltningsorganer med særskilte 
fullmakter ................................................. 287 000 149 825 000
Sum Administrasjon m.m. ....................... 149 825 000

M a t p o l i t i k k
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. 

på matområdet
50 Kunnskapsutvikling, kunnskaps-

formidling og beredskap, Veterinær-
instituttet .................................................. 92 327 000 92 327 000

1115 Mattilsynet
1 Driftsutgifter ............................................ 1 188 157 000

22 Reguleringspremie til kommunale og 
fylkeskommunale pensjonskasser ............ 13 301 000

71 Tilskudd til erstatninger, 
overslagsbevilgning ................................. 4 200 000 1 205 658 000
Sum Matpolitikk ...................................... 1 297 985 000

F o r s k n i n g ,  i n n o v a s j o n  o g  k u n n s k a p s u t v i k l i n g
1136 Kunnskapsutvikling m.m

50 Kunnskapsutvikling, formidling og 
beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi 222 448 000 222 448 000

1137 Forskning og innovasjon
50 Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd 256 065 000
51 Basisbevilgninger m.m., Norges 

forskningsråd ........................................... 183 193 000
52 Innovasjonsaktivitet m.m. ........................ 5 246 000
53 Omstillingsmidler instituttsektoren mv. ... 3 545 000 448 049 000

Sum Forskning, innovasjon og 
kunnskapsutvikling .................................. 670 497 000

N æ r i n g s u t v i k l i n g ,  r e s s u r s f o r v a l t n i n g  o g  m i l j ø t i l t a k
1138 Støtte til organisasjoner m.m.

70 Støtte til organisasjoner, kan overføres .... 34 509 000
71 Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – 

organisasjoner og prosesser, kan overføres 4 291 000 38 800 000

Kap. Post Kroner Kroner



48 Statsbudsjettet for 2016

1139 Genressurser, miljø- og ressurs-
registreringer

71 Tilskudd til genressursforvaltning og 
miljøtiltak, kan overføres ......................... 24 019 000 24 019 000

1142 Landbruksdirektoratet
1 Driftsutgifter ............................................ 219 711 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 1 876 000

50 Arealressurskart ....................................... 7 616 000
60 Tilskudd til veterinærdekning .................. 138 846 000
70 Tilskudd til fjellstuer ................................ 797 000
71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark, 

kan overføres ............................................ 9 519 000
72 Erstatninger, overslagsbevilgning ............ 302 000
73 Tilskudd til erstatninger m.m., 

overslagsbevilgning ................................. 45 610 000
74 Kompensasjon til dyreeiere som blir 

pålagt beitenekt ........................................ 1 000 000
80 Radioaktivitetstiltak, kan overføres ......... 2 500 000 427 777 000

1144 Regionale og lokale tiltak i landbruket
77 Regionale og lokale tiltak i landbruket, 

kan overføres ............................................ 4 118 000 4 118 000

1148 Naturskade – erstatninger
22 Naturskade, administrasjon, kan overføres 6 528 000
71 Naturskade, erstatninger, 

overslagsbevilgning ................................. 182 200 000 188 728 000

1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i 
skogbruket

51 Tilskudd til Utviklingsfondet for 
skogbruket ................................................ 3 670 000

71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i 
skogbruket, kan overføres ........................ 66 175 000

72 Tilskudd til trebaserte innovasjons-
programmer, kan overføres ...................... 19 500 000

73 Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, 
kan overføres ............................................ 41 664 000

74 Tilskudd til industriell bruk av biomasse, 
kan overføres ............................................ 2 742 000 133 751 000

1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen 
m.m.

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 12 500 000
50 Fondsavsetninger ..................................... 1 203 053 000
70 Markedsregulering, kan overføres ........... 291 600 000
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71 Tilskudd til erstatninger m.m., 
overslagsbevilgning ................................. 43 000 000

73 Pristilskudd, overslagsbevilgning ............ 2 870 180 000
74 Direkte tilskudd, kan overføres ................ 8 139 710 000
77 Utviklingstiltak, kan overføres ................. 246 880 000
78 Velferdsordninger, kan overføres ............. 1 582 454 000 14 389 377 000

1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51 Tilskudd til Utviklings- og investerings-

fondet ....................................................... 35 600 000
72 Tilskudd til organisasjonsarbeid .............. 6 100 000
75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd, 

kan overføres ............................................ 68 700 000
79 Velferdsordninger, kan overføres ............. 2 600 000 113 000 000

1161 Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske 
oppgaver på statsgrunn

70 Tilskudd til Statskog SFs myndighets-
oppgaver og sektorpolitiske oppgaver ..... 14 215 000

75 Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger ... 10 156 000 24 371 000
Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning 
og miljøtiltak ............................................ 15 343 941 000
Sum Landbruks- og matdepartementet .... 17 462 248 000

Samferdselsdepartementet

A d m i n i s t r a s j o n  m . m .  
1300 Samferdselsdepartementet

1 Driftsutgifter ............................................ 173 354 000
21 Spesielle driftsutgifter – utredninger, 

modernisering av transportsektoren ......... 24 276 000
30 Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen 21 100 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 42 800 000
71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. .. 54 100 000
72 Tilskudd til samferdselsberedskap ........... 3 000 000
74 Tilskudd til Redningsselskapet ................ 83 500 000 402 130 000

1301 Forskning og utvikling mv.
21 Utredninger vedrørende miljø, trafikk-

sikkerhet mv. ............................................ 20 660 000
50 Samferdselsforskning, kan overføres ....... 140 026 000 160 686 000

Sum Administrasjon m.m. ....................... 562 816 000

Kap. Post Kroner Kroner
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L u f t f a r t s f o r m å l
1310 Flytransport

70 Kjøp av innenlandske flyruter, 
kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 
post 71 ...................................................... 811 400 000 811 400 000

1311 Tilskudd til regionale flyplasser
71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, 

kan overføres, kan nyttes under kap. 1310 
post 70 ...................................................... 28 500 000 28 500 000

1313 Luftfartstilsynet
1 Driftsutgifter ............................................ 194 112 000 194 112 000

1314 Statens havarikommisjon for transport
1 Driftsutgifter ............................................ 63 374 000 63 374 000

Sum Luftfartsformål ................................ 1 097 386 000

V e g f o r m å l
1320 Statens vegvesen

23 Drift og vedlikehold av riksveger, 
trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., 
kan overføres, kan nyttes under post 29, 
post 30, post 31 og post 72 ...................... 10 502 030 000

26 Vegtilsyn .................................................. 16 768 000
29 Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, 

kan nyttes under post 23 og post 30 ......... 458 100 000
30 Riksveginvesteringer, kan overføres, 

kan nyttes under post 23, post 29, post 31 
og post 72 ................................................. 14 514 000 000

31 Skredsikring riksveger, kan overføres, 
kan nyttes under post 30 .......................... 662 700 000

34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, 
kan overføres ............................................ 339 900 000

35 Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres .. 25 700 000
36 E16 over Filefjell, kan overføres ............. 540 000 000
37 E6 vest for Alta, kan overføres ................ 357 600 000
61 Rentekompensasjon for transporttiltak i 

fylkene ..................................................... 192 500 000
62 Skredsikring fylkesveger, kan overføres .. 671 000 000
63 Tilskudd til gang- og sykkelveger, 

kan overføres ............................................ 162 500 000
72 Kjøp av riksvegferjetjenester, 

kan overføres, kan nyttes under post 23 og 
post 30 ...................................................... 984 300 000 29 427 098 000
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1321 Utbyggingsselskap for veg
70 Tilskudd til utbyggingsselskap for veg .... 675 000 000
71 Netto utgifter – overføring av eiendeler 

og forpliktelser fra Statens vegvesen ....... 25 000 000
75 Tilskudd til egenkapital ............................ 600 000 000 1 300 000 000

Sum Vegformål ........................................ 30 727 098 000

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

60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport, 
kan overføres ............................................ 54 200 000

61 Belønningsordningen for bedre kollektiv-
transport mv. i byområdene, kan overføres 1 380 000 000

63 Særskilt tilskudd til Fornebubanen .......... 100 000 000
70 Kjøp av sjøtransporttjenester på 

strekningen Bergen–Kirkenes .................. 731 500 000
75 Rentekompensasjon for bompengelån ..... 100 000 000 2 365 700 000

1331 Infrastrukturfond
95 Innskudd av fondskapital ......................... 30 000 000 000 30 000 000 000

Sum Særskilte transporttiltak ................... 32 365 700 000

J e r n b a n e f o r m å l
1350 Jernbaneverket

23 Drift og vedlikehold, kan overføres, 
kan nyttes under post 30 .......................... 8 093 094 000

25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, 
kan overføres ............................................ 140 050 000

30 Investeringer i linjen, kan overføres, 
kan nyttes under post 23 .......................... 5 824 600 000

31 Nytt dobbeltspor Oslo–Ski, kan overføres 4 113 300 000
34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, 

kan overføres ............................................ 31 000 000 18 202 044 000

1351 Persontransport med tog
70 Kjøp av persontransport med tog, 

kan overføres ............................................ 3 249 900 000 3 249 900 000

1354 Statens jernbanetilsyn
1 Driftsutgifter ............................................ 61 976 000

21 Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og 
kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker 16 466 000 78 442 000

1356 Infrastrukturforetak jernbane
96 Aksjekapital ............................................. 100 000 100 000

Sum Jernbaneformål ................................ 21 530 486 000
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K y s t f o r v a l t n i n g
1360 Kystverket

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 .... 1 709 430 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 51 736 000
30 Nyanlegg og større vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 553 200 000
34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, 

kan overføres ............................................ 49 300 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres, kan nyttes under post 1 ..... 197 300 000
60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg, 

kan overføres ............................................ 60 500 000
71 Tilskudd til havnesamarbeid .................... 10 300 000 2 631 766 000

1361 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C
1 Driftsutgifter ............................................ 61 708 000 61 708 000

Sum Kystforvaltning ................................ 2 693 474 000

P o s t  o g  t e l e k o m m u n i k a s j o n e r

1370 Posttjenester
70 Kjøp av post- og banktjenester ................ 403 000 000 403 000 000

1380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1 Driftsutgifter ............................................ 168 576 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 10 700 000

70 Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, 
kan overføres ............................................ 78 000 000

71 Tilskudd til bredbåndsutbygging, 
kan overføres ............................................ 126 500 000 383 776 000
Sum Post og telekommunikasjoner ......... 786 776 000
Sum Samferdselsdepartementet ............... 89 763 736 000

Klima- og miljødepartementet

F e l l e s o p p g a v e r ,  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 Klima- og miljødepartementet
1 Driftsutgifter ............................................ 216 419 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 45 732 000
62 Den naturlige skolesekken ....................... 3 323 000
65 Områdesatsing i byer, kan overføres ........ 10 290 000
70 Frivillige miljøorganisasjoner og 

allmennyttige miljøstiftelser .................... 59 233 000
71 Internasjonale organisasjoner .................. 48 509 000
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74 Tilskudd til AMAP, kan overføres ........... 4 116 000
76 Støtte til nasjonale og internasjonale 

miljøtiltak, kan overføres ......................... 53 305 000
79 Tilskudd til kulturminneforvaltning ......... 17 480 000 458 407 000

1410 Miljøforskning og miljøovervåking
21 Miljøovervåking og miljødata ................. 221 713 000
50 Basisbevilgninger til miljøforsknings-

instituttene ................................................ 184 844 000
51 Forskningsprogrammer m.m. ................... 196 973 000
53 Internasjonalt samarbeid om miljø-

forskning .................................................. 6 705 000
54 Artsprosjektet m.m. .................................. 29 971 000
70 Nasjonale oppgaver ved miljøforsknings-

instituttene ................................................ 47 170 000
72 Tilskudd til GenØk – Senter for 

biosikkerhet .............................................. 11 900 000
73 Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene ..... 9 433 000 708 709 000

Sum Fellesoppgaver, forskning, 
internasjonalt arbeid m.m. ....................... 1 167 116 000

K l i m a ,  n a t u r m a n g f o l d  o g  f o r u r e n s n i n g
1420 Miljødirektoratet

1 Driftsutgifter ............................................ 596 440 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 166 580 000
22 Statlige vannmiljøtiltak ............................ 277 943 000
23 Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, 

kan overføres ............................................ 142 726 000
30 Statlige erverv, båndlegging av frilufts-

områder, kan overføres ............................. 34 460 000
31 Tiltak i verneområder, kan overføres ....... 62 848 000
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, 

kan overføres ............................................ 2 392 000
33 Statlige erverv, nytt vern, kan overføres .. 1 562 000
34 Statlige erverv, nasjonalparker, 

kan overføres ............................................ 32 580 000
35 Statlige erverv, skogvern, kan overføres .. 392 112 000
37 Skogplanting, kan overføres .................... 15 000 000
38 Restaurering av myr, kan overføres ......... 13 000 000
39 Oppryddingstiltak, kan overføres, 

kan nyttes under postene 69 og 79 ........... 12 622 000
61 Tilskudd til klimatilpassingstiltak, 

kan overføres ............................................ 104 058 000
69 Oppryddingstiltak, kan overføres, 

kan nyttes under postene 39 og 79 ........... 170 568 000
70 Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres 33 255 000
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71 Marin forsøpling ...................................... 15 290 000
72 Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, 

overslagsbevilgning ................................. 144 837 000
73 Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres ... 70 051 000
74 CO2-kompensasjonsordning for industrien 523 728 000
75 Utbetaling av pant for bilvrak, 

overslagsbevilgning ................................. 420 000 000
76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning 64 827 000
77 Diverse organisasjoner og stiftelser m.m. 10 885 000
78 Friluftsformål, kan overføres ................... 157 821 000
79 Oppryddingstiltak, kan overføres, 

kan nyttes under postene 39 og 69 ........... 650 000
81 Verdensarvområder, kulturlandskap og 

verdiskaping naturarv, kan overføres, 
kan nyttes under post 21 .......................... 26 261 000

82 Tilskudd til truede arter og naturtyper, 
kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 64 989 000

84 Internasjonalt samarbeid .......................... 4 834 000
85 Naturinformasjonssentre, kan overføres .. 51 278 000 3 613 597 000

1422 Miljøvennlig skipsfart
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 5 219 000 5 219 000

1423 Radioaktiv forurensning i det ytre miljø
1 Driftsutgifter ............................................ 14 278 000 14 278 000

1424 Mareano
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 32 932 000 32 932 000

1425 Vilt- og fisketiltak
1 Driftsutgifter ............................................ 12 798 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 26 100 000
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres .... 11 000 000
71 Tilskudd til viltformål, kan overføres ...... 30 600 000 80 498 000

Sum Klima, naturmangfold og 
forurensning ............................................. 3 746 524 000

K u l t u r m i n n e r  o g  k u l t u r m i l j ø
1429 Riksantikvaren

1 Driftsutgifter ............................................ 129 450 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 39 899 000
22 Bevaringsoppgaver, kan overføres ........... 24 500 000
50 Tilskudd til samisk kulturminnearbeid .... 3 471 000
60 Kulturminnearbeid i kommunene ............ 2 116 000
70 Tilskudd til automatisk fredete og andre 

arkeologiske kulturminner, kan overføres 30 164 000
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71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat 
eie, kulturmiljø og kulturlandskap, 
kan overføres ............................................ 122 015 000

72 Tilskudd til tekniske og industrielle 
kulturminner, kan overføres ..................... 54 045 000

73 Tilskudd til bygninger og anlegg fra 
middelalderen og brannsikring, 
kan overføres ............................................ 45 952 000

74 Tilskudd til fartøyvern, kan overføres ...... 101 883 000
75 Tilskudd til fartøyvernsentrene, 

kan overføres ............................................ 10 757 000
77 Tilskudd til verdiskapingsarbeid på 

kulturminneområdet, kan overføres ......... 5 000 000
79 Tilskudd til verdensarven, kan overføres . 52 036 000 621 288 000

1432 Norsk kulturminnefond
50 Til disposisjon for kulturminnetiltak ....... 87 094 000 87 094 000

Sum Kulturminner og kulturmiljø ........... 708 382 000

N o r d -  o g  p o l a r o m r å d e n e
1471 Norsk Polarinstitutt

1 Driftsutgifter ............................................ 200 506 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 67 535 000
50 Stipend ..................................................... 506 000 268 547 000

1472 Svalbard miljøvernfond
50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond . 14 638 000 14 638 000

1474 Fram – Nordområdesenter for klima- og 
miljøforskning

50 Tilskudd til statlige mottakere, 
kan overføres, kan nyttes under post 70 ... 24 105 000

70 Tilskudd til private mottakere, 
kan overføres, kan nyttes under post 50 ... 28 000 000 52 105 000
Sum Nord- og polarområdene .................. 335 290 000

I n t e r n a s j o n a l t  k l i m a a r b e i d
1481 Klimakvoter

1 Driftsutgifter, kan overføres ..................... 3 910 000
22 Kvotekjøp, generell ordning, 

kan overføres ............................................ 200 000 000
23 Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, 

kan overføres ............................................ 290 000 204 200 000

1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak
1 Driftsutgifter ............................................ 93 689 000

73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres .. 2 673 598 000 2 767 287 000
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Sum Internasjonalt klimaarbeid ............... 2 971 487 000
Sum Klima- og miljødepartementet ......... 8 928 799 000

Finansdepartementet

F i n a n s a d m i n i s t r a s j o n
1600 Finansdepartementet

1 Driftsutgifter ............................................ 332 258 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 60 496 000
70 Forskning på og allmennopplysning om 

finansmarkedet ......................................... 13 400 000 406 154 000

1602 Finanstilsynet
1 Driftsutgifter ............................................ 332 444 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 18 500 000 350 944 000

1605 Direktoratet for økonomistyring
1 Driftsutgifter ............................................ 323 428 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 24 700 000 348 128 000

1608 Tiltak for å styrke statlig økonomi- og 
prosjektstyring

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 15 664 000 15 664 000
Sum Finansadministrasjon ....................... 1 120 890 000

S k a t t e -  o g  a v g i f t s a d m i n i s t r a s j o n
1610 Tolletaten

1 Driftsutgifter ............................................ 1 289 516 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 78 000 000 1 367 516 000

1618 Skatteetaten
1 Driftsutgifter ............................................ 5 113 954 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 185 100 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres ........... 293 600 000
23 Spesielle driftsutgifter, a-ordningen ......... 83 100 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 107 400 000
70 Tilskudd ................................................... 3 200 000 5 786 354 000

Sum Skatte- og avgiftsadministrasjon ..... 7 153 870 000
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O f f i s i e l l  s t a t i s t i k k
1620 Statistisk sentralbyrå

1 Driftsutgifter ............................................ 504 454 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 215 678 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 21 800 000 741 932 000
Sum Offisiell statistikk ............................ 741 932 000

A n d r e  f o r m å l
1632 Kompensasjon for merverdiavgift

61 Tilskudd til kommuner og fylkes-
kommuner, overslagsbevilgning .............. 20 350 000 000

72 Tilskudd til private og ideelle virksom-
heter, overslagsbevilgning ........................ 1 890 000 000 22 240 000 000

1633 Nettoordning, statlig betalt 
merverdiavgift

1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........... 5 489 700 000 5 489 700 000
Sum Andre formål 27 729 700 000

S t a t s g j e l d ,  r e n t e r  o g  a v d r a g  m v .  
1650 Statsgjeld, renter mv.

1 Driftsutgifter ............................................ 42 820 000
89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk 

statsgjeld, overslagsbevilgning ................ 10 698 000 000 10 740 820 000
Sum Statsgjeld, renter og avdrag mv. ...... 10 740 820 000

S t a t l i g e  f o r d r i n g e r ,  a v s e t n i n g e r  m v .  
1670 Avsetninger til Den nordiske 

investeringsbank
50 Tapsfond for miljølåneordningen ............. 20 000 000 20 000 000

Sum Statlige fordringer, avsetninger mv. 20 000 000
Sum Finansdepartementet ........................ 47 507 212 000

Forsvarsdepartementet
1700 Forsvarsdepartementet

1 Driftsutgifter ............................................ 378 953 000
73 Forskning og utvikling, kan overføres ..... 33 108 000 412 061 000

1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1 Driftsutgifter, kan overføres ..................... 3 457 740 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres, kan nyttes under kap. 1760 
post 45 ...................................................... 300 592 000

46 Komponentutskifting, kan overføres ....... 56 279 000
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47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, 
kan nyttes under kap. 1761 post 47 ......... 1 472 025 000 5 286 636 000

1716 Forsvarets forskningsinstitutt
51 Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt 188 763 000 188 763 000

1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under 
Forsvarsdepartementet

1 Driftsutgifter ............................................ 329 345 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 

overslagsbevilgning ................................. 118 541 000
43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, 

kan overføres ............................................ 15 229 000
71 Overføringer til andre, kan overføres ....... 58 779 000
78 Norges tilskudd til NATOs og inter-

nasjonale driftsbudsjetter, kan overføres .. 267 540 000 789 434 000

1720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsutgifter ............................................ 3 842 312 000 3 842 312 000

1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1 Driftsutgifter ............................................ 224 962 000 224 962 000

1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under 
Forsvarsstaben

1 Driftsutgifter ............................................ 2 009 923 000
70 Renter låneordning, kan overføres ........... 9 408 000
71 Overføringer til andre, kan overføres ....... 19 156 000 2 038 487 000

1731 Hæren
1 Driftsutgifter ............................................ 5 262 935 000 5 262 935 000

1732 Sjøforsvaret
1 Driftsutgifter ............................................ 3 890 479 000 3 890 479 000

1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter ............................................ 4 759 844 000 4 759 844 000

1734 Heimevernet
1 Driftsutgifter ............................................ 1 213 630 000 1 213 630 000

1735 Etterretningstjenesten
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 1 549 955 000 1 549 955 000

1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1 Driftsutgifter ............................................ 1 295 007 000 1 295 007 000
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1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og 
nyanlegg

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760 
post 45 ...................................................... 1 408 348 000

44 Fellesfinansierte investeringer, nasjonal-
finansiert andel, kan overføres ................. 56 546 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres, kan nyttes under kap. 1761 
post 45 ...................................................... 5 081 182 000

48 Fellesfinansierte investeringer, felles-
finansiert andel, kan overføres ................. 71 500 000

75 Fellesfinansierte investeringer, Norges 
tilskudd til NATOs investeringsprogram 
for sikkerhet, kan overføres, 
kan nyttes under kap. 1760 post 44 .......... 87 549 000 6 705 125 000

1761 Nye kampfly med baseløsning
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761 

post 45 ...................................................... 162 482 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 6 948 915 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres ........ 1 440 635 000 8 552 032 000

1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter ............................................ 1 043 933 000 1 043 933 000

1791 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter ............................................ 865 496 000 865 496 000

1792 Norske styrker i utlandet
1 Driftsutgifter ............................................ 703 768 000 703 768 000

1795 Kulturelle og allmennyttige formål
1 Driftsutgifter ............................................ 264 839 000

72 Overføringer til andre .............................. 2 564 000 267 403 000
Sum Forsvarsdepartementet ..................... 48 892 262 000

Olje- og energidepartementet

A d m i n i s t r a s j o n
1800 Olje- og energidepartementet

1 Driftsutgifter ............................................ 168 257 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 

kan nyttes under postene 70 og 72 ........... 24 450 000
50 Overføring til Sametinget, kan overføres . 498 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 

mv., kan overføres .................................... 2 550 000
71 Tilskudd til Norsk Oljemuseum ............... 42 800 000
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72 Tilskudd til olje- og energiformål, 
kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 2 000 000 240 555 000
Sum Administrasjon ................................ 240 555 000

P e t r o l e u m s s e k t o r e n
1810 Oljedirektoratet

1 Driftsutgifter ............................................ 259 986 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 185 732 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 3 000 000 448 718 000

1815 Petoro AS
70 Administrasjon ......................................... 338 356 000
72 Administrasjon, Petoro Iceland AS ......... 3 000 000
73 Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet 

på islandsk kontinentalsokkel, 
kan overføres ............................................ 10 600 000 351 956 000
Sum Petroleumssektoren ......................... 800 674 000

E n e r g i -  o g  v a n n r e s s u r s s e k t o r e n
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat

1 Driftsutgifter ............................................ 507 328 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ...... 93 050 000
22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, 

kan nyttes under postene 60 og 72 ........... 369 484 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 4 900 000
60 Tilskudd til flom- og skredforebygging, 

kan overføres, kan nyttes under postene 22 
og 72 ........................................................ 14 000 000

72 Tilskudd til flom- og skredforebygging, 
kan overføres, kan nyttes under postene 22 
og 60 ........................................................ 2 000 000

73 Tilskudd til utjevning av overførings-
tariffer, kan overføres ............................... 20 000 000

74 Tilskudd til museums- og kulturminne-
tiltak, kan overføres ................................. 6 600 000 1 017 362 000

1825 Energiomlegging, energi- og klima-
teknologi

50 Overføring til Energifondet ..................... 1 566 000 000
95 Kapitalinnskudd ....................................... 14 250 000 000 15 816 000 000

Sum Energi- og vannressurssektoren ....... 16 833 362 000
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F o r s k n i n g  o g  n æ r i n g s u t v i k l i n g
1830 Forskning og næringsutvikling

22 Forvaltningsrettet forskning og utvikling, 
kan overføres, kan nyttes under post 71 ... 23 356 000

50 Overføring til Norges forskningsråd ........ 848 612 000
70 Internasjonale samarbeids- og utviklings-

tiltak, kan overføres ................................. 31 300 000
71 Tilskudd til Norges geotekniske institutt, 

kan overføres, kan nyttes under post 22 ... 3 000 000
72 Tilskudd til INTSOK ............................... 20 200 000
73 Tilskudd til INTPOW .............................. 6 000 000 932 468 000

Sum Forskning og næringsutvikling ........ 932 468 000

C O 2- h å n d t e r i n g

1840 CO2-håndtering

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 
kan nyttes under postene 70 og 74 ........... 44 990 000

50 Forskning, utvikling og demonstrasjon av 
CO2-håndtering ........................................ 254 600 000

70 Gassnova SF, kan overføres, 
kan nyttes under post 74 .......................... 127 074 000

71 Forskningstjenester, TCM DA, 
kan overføres ............................................ 1 806 000 000

74 Transport av CO2, kan overføres .............. 8 000 000 2 240 664 000
Sum CO2-håndtering ................................ 2 240 664 000
Sum Olje- og energidepartementet .......... 21 047 723 000

Ymse utgifter
2309 Tilfeldige utgifter

1 Driftsutgifter ............................................ 4 400 000 000 4 400 000 000
Sum Ymse utgifter ................................... 4 400 000 000

Statsbankene
2410 Statens lånekasse for utdanning

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 .... 367 356 000
50 Avsetning til utdanningsstipend, 

overslagsbevilgning ................................. 6 190 298 000
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning . 2 328 416 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning ......... 842 305 000
72 Rentestøtte, overslagsbevilgning ............. 921 121 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning ......... 509 530 000
74 Tap på utlån .............................................. 327 200 000
76 Startstipend for kvotestudenter, 

overslagsbevilgning ................................. 809 000

Kap. Post Kroner Kroner



62 Statsbudsjettet for 2016

90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning 24 343 146 000 35 830 181 000

2412 Husbanken
1 Driftsutgifter ............................................ 343 692 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 10 827 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 50 966 000
71 Tap på utlånsvirksomhet .......................... 13 000 000
72 Rentestøtte ............................................... 7 300 000
90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning . 16 791 000 000 17 216 785 000

2421 Innovasjon Norge
50 Innovasjon – prosjekter, fond .................. 523 500 000
51 Såkornfond Agder-Telemark, avsetning .. 44 625 000
53 Såkornfond Agder-Telemark risiko-

avlastning ................................................. 22 500 000
70 Basiskostnader ......................................... 170 370 000
71 Innovative næringsmiljøer, kan overføres 96 500 000
72 Forsknings- og utviklingskontrakter, 

kan overføres ............................................ 296 100 000
74 Reiseliv, profilering og kompetanse, 

kan overføres ............................................ 517 900 000
76 Miljøteknologi, kan overføres .................. 504 500 000
77 Tilskudd til pre-såkornfond ...................... 100 000 000
78 Administrasjonsstøtte for distriktsrettede 

såkornfond ............................................... 4 400 000
90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, 

overslagsbevilgning ................................. 42 900 000 000
95 Såkornfond Agder-Telemark, egenkapital 127 500 000 45 307 895 000

2426 Siva SF
70 Tilskudd ................................................... 69 992 000
90 Lån, overslagsbevilgning ......................... 50 000 000 119 992 000

2429 Eksportkreditt Norge AS
70 Tilskudd ................................................... 100 786 000
71 Viderefakturerte utgifter .......................... 200 000
90 Utlån ........................................................ 15 000 000 000 15 100 986 000

Sum Statsbankene .................................... 113 575 839 000

Statlig petroleumsvirksomhet
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i 

petroleumsvirksomheten
30 Investeringer ............................................ 29 000 000 000 29 000 000 000

Sum Statlig petroleumsvirksomhet .......... 29 000 000 000
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Statens forretningsdrift
2445 Statsbygg

24 Driftsresultat: ...........................................
1 Driftsinntekter ....................................... -4 284 000 000
2 Driftsutgifter ......................................... 1 844 155 000
3 Avskrivninger ........................................ 1 033 814 000
4 Renter av statens kapital ....................... 69 800 000
5 Til investeringsformål ........................... 1 029 976 000 -306 255 000

30 Prosjektering av bygg, kan overføres ....... 102 613 000
31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, 

kan overføres ............................................ 372 600 000
32 Prosjektering og igangsetting av kurant-

prosjekter, kan overføres .......................... 201 000 000
33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, 

kan overføres ............................................ 2 077 450 000
34 Videreføring av kurantprosjekter, 

kan overføres ............................................ 623 290 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 179 344 000
49 Kjøp av eiendommer, kan overføres ........ 73 944 000 3 323 986 000

2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt
24 Driftsresultat: ...........................................

1 Driftsinntekter ....................................... -169 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........ 169 000 000 0 0

2465 Statens kartverk
24 Driftsresultat: ...........................................

1 Driftsinntekter ....................................... -1 217 876 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........ 1 198 747 000
3 Avskrivninger ........................................ 19 155 000
4 Renter av statens kapital ....................... -26 000 0

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 26 394 000 26 394 000

2470 Statens pensjonskasse
24 Driftsresultat: ...........................................

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning ..... -645 112 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........ 473 404 000
3 Avskrivninger ........................................ 124 190 000
4 Renter av statens kapital ....................... 6 679 000
5 Til investeringsformål ........................... 18 070 000 -22 769 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 32 207 000 9 438 000
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2490 NVE Anlegg
24 Driftsresultat: ...........................................

1 Driftsinntekter ....................................... -68 000 000
2 Driftsutgifter ......................................... 63 700 000
3 Avskrivninger ........................................ 4 000 000
4 Renter av statens kapital ....................... 300 000 0

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 3 500 000 3 500 000
Sum Statens forretningsdrift .................... 3 363 318 000

Folketrygden

F o r e l d r e p e n g e r
2530 Foreldrepenger

70 Foreldrepenger ved fødsel, 
overslagsbevilgning ................................. 19 330 000 000

71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, 
overslagsbevilgning ................................. 468 000 000

72 Feriepenger av foreldrepenger, 
overslagsbevilgning ................................. 475 000 000

73 Foreldrepenger ved adopsjon, 
overslagsbevilgning ................................. 65 000 000 20 338 000 000
Sum Foreldrepenger ................................. 20 338 000 000

A r b e i d s l i v
2540 Stønad under arbeidsledighet til fiskere og 

fangstmenn
70 Tilskudd, overslagsbevilgning ................. 85 000 000 85 000 000

2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslagsbevilgning .............. 15 264 000 000 15 264 000 000

2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs 
mv.

70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs 
mv., overslagsbevilgning ......................... 860 000 000 860 000 000
Sum Arbeidsliv ........................................ 16 209 000 000

S o s i a l e  f o r m å l
2620 Stønad til enslig mor eller far

70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning ... 2 580 300 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning 415 300 000
73 Utdanningsstønad .................................... 42 200 000
75 Tilskudd til flytting for å komme i arbeid 300 000
76 Bidragsforskott ........................................ 790 000 000 3 828 100 000
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2650 Sykepenger
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., 

overslagsbevilgning ................................. 36 285 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, 

overslagsbevilgning ................................. 1 530 000 000
72 Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., 

overslagsbevilgning ................................. 595 000 000
73 Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., 

kan overføres ............................................ 319 704 000
75 Feriepenger av sykepenger, 

overslagsbevilgning ................................. 2 040 000 000 40 769 704 000

2651 Arbeidsavklaringspenger
70 Arbeidsavklaringspenger, 

overslagsbevilgning ................................. 34 230 000 000
71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning ........ 309 800 000
72 Legeerklæringer ....................................... 405 000 000 34 944 800 000

2655 Uførhet
70 Uføretrygd, overslagsbevilgning ............. 78 824 000 000
75 Menerstatning ved yrkesskade, 

overslagsbevilgning ................................. 100 000 000
76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, 

overslagsbevilgning ................................. 51 000 000 78 975 000 000

2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler 
mv.

70 Grunnstønad, overslagsbevilgning ........... 1 870 000 000
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning .......... 1 670 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdan-

ning .......................................................... 155 000 000
74 Tilskudd til biler ....................................... 721 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 2 810 000 000
76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 

som tjenester ............................................ 275 000 000
77 Ortopediske hjelpemidler ......................... 1 400 000 000
78 Høreapparater ........................................... 635 000 000
79 Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 

år .............................................................. 46 440 000 9 582 440 000

2670 Alderdom
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning ......... 67 432 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning ...... 129 250 000 000
72 Ventetillegg, overslagsbevilgning ............ 145 000 000
73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., 

overslagsbevilgning ................................. 5 740 000 000 202 567 000 000
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2680 Etterlatte
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning ........ 1 165 800 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning ...... 895 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning ............... 88 000 000
74 Utdanningsstønad .................................... 600 000
75 Stønad til barnetilsyn, 

overslagsbevilgning .................................. 6 000 000 2 155 400 000

2686 Stønad ved gravferd
70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning ..... 180 000 000 180 000 000

Sum Sosiale formål .................................. 373 002 444 000

S t ø n a d  v e d  h e l s e t j e n e s t e r
2711 Spesialisthelsetjeneste mv.

70 Spesialisthjelp .......................................... 1 872 400 000
71 Psykologhjelp .......................................... 266 000 000
72 Tannbehandling ........................................ 2 451 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt .... 880 600 000 5 470 000 000

2751 Legemidler mv.
70 Legemidler ............................................... 10 015 500 000
71 Legeerklæringer ....................................... 5 000 000
72 Medisinsk forbruksmateriell .................... 1 929 500 000 11 950 000 000

2752 Refusjon av egenbetaling
70 Egenandelstak 1 ....................................... 4 470 000 000
71 Egenandelstak 2 ....................................... 169 000 000 4 639 000 000

2755 Helsetjenester i kommunene mv.
62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, 

kan nyttes under post 71 .......................... 340 000 000
70 Allmennlegehjelp ..................................... 4 607 000 000
71 Fysioterapi, kan nyttes under post 62 ...... 1 880 000 000
72 Jordmorhjelp ............................................ 55 000 000
73 Kiropraktorbehandling ............................. 145 000 000
75 Logopedisk og ortoptisk behandling ....... 118 000 000 7 145 000 000

2756 Andre helsetjenester
70 Helsetjenester i annet EØS-land .............. 13 000 000
71 Helsetjenester i utlandet mv. .................... 395 000 000
72 Helsetjenester til utlandsboende mv. ....... 215 000 000 623 000 000

2790 Andre helsetiltak
70 Bidrag ...................................................... 180 000 000 180 000 000

Sum Stønad ved helsetjenester ................ 30 007 000 000
Sum Folketrygden .................................... 439 556 444 000
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Statens pensjonsfond utland
2800 Statens pensjonsfond utland

50 Overføring til fondet ................................ 204 087 000 000 204 087 000 000
Sum Statens pensjonsfond utland ............ 204 087 000 000
Totale utgifter ........................................... 1 612 446 516 000

I n n t e k t e r

Inntekter under departementene

R e g j e r i n g
3024 Regjeringsadvokaten

1 Erstatning for utgifter i rettssaker ............ 14 800 000 14 800 000
Sum Regjering ......................................... 14 800 000

S t o r t i n g e t  o g  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

1 Salgsinntekter ........................................... 6 500 000
3 Leieinntekter ............................................ 900 000 7 400 000

3051 Riksrevisjonen
1 Refusjon innland ...................................... 1 800 000
2 Refusjon utland ........................................ 600 000 2 400 000

Sum Stortinget og underliggende 
institusjoner .............................................. 9 800 000

U t e n r i k s d e p a r t e m e n t e t
3100 Utenriksdepartementet

1 Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene .. 16 180 000
2 Gebyrer for utlendingssaker ved 

utenriksstasjonene .................................... 167 132 000
5 Refusjon spesialutsendinger mv. .............. 46 697 000

90 Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet .... 318 000 230 327 000
Sum Utenriksdepartementet ..................... 230 327 000

K u n n s k a p s d e p a r t e m e n t e t
3220 Utdanningsdirektoratet

1 Inntekter ved oppdrag .............................. 4 034 000
2 Salgsinntekter mv. .................................... 1 184 000 5 218 000

3222 Statlige grunn- og videregående skoler og 
grunnskoleinternat

2 Salgsinntekter mv. .................................... 5 140 000 5 140 000
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3224 Senter for IKT i utdanningen
1 Inntekter fra oppdrag mv. ......................... 1 628 000 1 628 000

3225 Tiltak i grunnopplæringen
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ....... 292 298 000 292 298 000

3229 Statens fagskole for gartnere og 
blomsterdekoratører

2 Salgsinntekter mv. .................................... 1 718 000
61 Refusjon fra fylkeskommuner ................. 1 135 000 2 853 000

3230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem
1 Inntekter ved oppdrag .............................. 61 289 000
2 Salgsinntekter mv. .................................... 14 755 000 76 044 000

3256 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetanse-
politikk

1 Inntekter ved oppdrag .............................. 11 225 000
2 Salgsinntekter mv. .................................... 346 000 11 571 000

3280 Felles enheter
1 Eksterne inntekter NOKUT ..................... 10 000
2 Salgsinntekter mv. .................................... 1 316 000 1 326 000

3281 Felles tiltak for universiteter og 
høyskoler

2 Salgsinntekter mv. .................................... 10 000 10 000

3288 Internasjonale samarbeidstiltak
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ....... 5 578 000 5 578 000

Sum Kunnskapsdepartementet ................. 401 666 000

K u l t u r d e p a r t e m e n t e t
3300 Kulturdepartementet

1 Ymse inntekter ......................................... 79 000 79 000

3320 Allmenne kulturformål
1 Ymse inntekter ......................................... 1 558 000
2 Inntekter ved oppdrag .............................. 8 000 000 9 558 000

3322 Visuell kunst
1 Ymse inntekter ......................................... 125 000 125 000

3323 Musikkformål
1 Ymse inntekter ......................................... 31 374 000 31 374 000
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3324 Scenekunstformål
1 Ymse inntekter ......................................... 309 000
2 Billett- og salgsinntekter m.m. ................. 23 491 000 23 800 000

3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Ymse inntekter ......................................... 9 995 000
2 Inntekter ved oppdrag .............................. 10 000 000 19 995 000

3329 Arkivformål
1 Ymse inntekter ......................................... 6 440 000
2 Inntekter ved oppdrag .............................. 18 022 000 24 462 000

3334 Film- og medieformål
1 Ymse inntekter ......................................... 6 630 000
2 Inntekter ved oppdrag .............................. 11 612 000

70 Gebyr ....................................................... 10 000 000 28 242 000

3339 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
2 Gebyr – lotterier ....................................... 6 691 000
4 Gebyr – stiftelser ...................................... 259 000
7 Inntekter ved oppdrag .............................. 8 129 000 15 079 000

3340 Den norske kirke
1 Ymse inntekter ......................................... 45 292 000
2 Inntekter ved oppdrag .............................. 39 364 000 84 656 000

3342 Kirkebygg og gravplasser
1 Ymse inntekter ......................................... 18 566 000
2 Leieinntekter m.m. ................................... 3 678 000 22 244 000

Sum Kulturdepartementet ........................ 259 614 000

J u s t i s -  o g  b e r e d s k a p s d e p a r t e m e n t e t
3400 Justis- og beredskapsdepartementet

1 Diverse inntekter ...................................... 2 619 000
2 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ....... 1 193 000
3 Refusjon av utgifter knyttet til Styrke-

brønnsarbeidet .......................................... 5 000 000
4 Anslag økte asylankomster – avsetning til 

senere fordeling, ODA-godkjente utgifter 1 000 000 000 1 008 812 000

3410 Domstolene
1 Rettsgebyr ................................................ 336 361 000
2 Saks- og gebyrinntekter jordskifte-

domstolene ............................................... 20 440 000
3 Diverse refusjoner .................................... 1 747 000
4 Vernesaker jordskiftedomstolene ............. 7 952 000 366 500 000
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3430 Kriminalomsorgen
2 Arbeidsdriftens inntekter ......................... 89 875 000
3 Andre inntekter ........................................ 20 863 000
4 Tilskudd ................................................... 2 245 000 112 983 000

3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter 
(KRUS)

3 Andre inntekter ........................................ 993 000 993 000

3440 Politidirektoratet – politi- og lensmanns-
etaten

1 Gebyr – pass og våpen ............................. 261 710 000
2 Refusjoner mv. ......................................... 438 800 000
3 Salgsinntekter .......................................... 189 796 000
4 Gebyr – vaktselskap ................................. 1 777 000
5 Personalbarnehage ................................... 5 492 000
6 Gebyr – utlendingssaker .......................... 198 182 000
7 Gebyr – sivile gjøremål ........................... 766 020 000
8 Refusjoner fra EUs grense- og visumfond 17 800 000 1 879 577 000

3442 Politihøgskolen
2 Diverse inntekter ...................................... 15 629 000
3 Inntekter fra Justissektorens kurs- og 

øvingssenter ............................................. 17 376 000 33 005 000

3444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
2 Refusjoner ................................................ 12 351 000 12 351 000

3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap

1 Gebyr ....................................................... 141 297 000
3 Diverse inntekter ...................................... 25 118 000
6 Refusjon ................................................... 2 058 000 168 473 000

3454 Redningshelikoptertjenesten
1 Refusjoner ................................................ 24 511 000 24 511 000

3456 Direktoratet for nødkommunikasjon
1 Brukerbetaling ......................................... 311 701 000
2 Variable refusjoner ................................... 11 562 000
3 Faste refusjoner ........................................ 29 936 000 353 199 000

3469 Vergemålsordningen
1 Vergemåls-/representantordning, 

ODA-godkjente utgifter ........................... 51 939 000 51 939 000
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3470 Fri rettshjelp
1 Tilkjente saksomkostninger m.m. ............ 3 769 000 3 769 000

3473 Statens sivilrettsforvaltning
1 Diverse inntekter ...................................... 5 000 5 000

3474 Konfliktråd
2 Refusjoner ................................................ 645 000 645 000

3490 Utlendingsdirektoratet
1 Retur av asylsøkere med avslag og 

tilbakevending for flyktninger, 
ODA-godkjente utgifter ........................... 130 913 000

3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra 
utlandet, ODA-godkjente utgifter ............ 20 218 000

4 Asylmottak, ODA-godkjente utgifter ...... 3 962 304 000
5 Refusjonsinntekter ................................... 11 557 000
6 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge 

mv., ODA-godkjente utgifter ................... 20 236 000 4 145 228 000
Sum Justis- og beredskapsdepartementet 8 161 990 000

K o m m u n a l -  o g  m o d e r n i s e r i n g s d e p a r t e m e n t e t
3510 Departementenes sikkerhets- og service-

organisasjon
2 Ymse inntekter ......................................... 20 915 000
3 Brukerbetaling for tilleggstjenester fra 

departementene ........................................ 119 308 000 140 223 000

3525 Fylkesmannsembetene
1 Inntekter ved oppdrag .............................. 157 573 000 157 573 000

3531 Eiendommer til kongelige formål
1 Ymse inntekter ......................................... 103 000 103 000

3533 Eiendommer utenfor husleieordningen
2 Ymse inntekter ......................................... 3 036 000 3 036 000

3540 Direktoratet for forvaltning og IKT
3 Diverse inntekter ...................................... 3 050 000
4 Internasjonale oppdrag ............................. 667 000
5 Betaling for bruk av elektronisk ID og 

Sikker digital posttjeneste ........................ 14 415 000
6 Betaling for tilleggstjenester knyttet til 

elektronisk ID og Sikker digital 
posttjeneste ............................................... 1 698 000 19 830 000
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3562 Galdu – Kompetansesenteret for urfolks 
rettigheter

2 Diverse inntekter ...................................... 2 042 000 2 042 000

3563 Internasjonalt reindriftssenter
2 Diverse inntekter ...................................... 2 551 000
3 Leieinntekter ............................................ 350 000 2 901 000

3585 Husleietvistutvalget
1 Gebyrer .................................................... 1 094 000 1 094 000

3587 Direktoratet for byggkvalitet
1 Diverse inntekter ...................................... 100 000
4 Gebyrer, sentral godkjenning foretak ...... 44 953 000 45 053 000

3595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og 
nasjonal geografisk infrastruktur

1 Gebyrinntekter tinglysing ........................ 421 715 000 421 715 000
Sum Kommunal- og moderniserings-
departementet ........................................... 793 570 000

A r b e i d s -  o g  s o s i a l d e p a r t e m e n t e t
3605 Arbeids- og velferdsetaten

1 Administrasjonsvederlag ......................... 23 510 000
4 Tolketjenester ........................................... 2 440 000
5 Oppdragsinntekter mv. ............................. 55 590 000
6 Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag . 24 550 000 106 090 000

3614 Boliglånsordningen i Statens pensjons-
kasse

1 Gebyrinntekter, lån .................................. 34 000 000
90 Tilbakebetaling av lån .............................. 17 000 000 000 17 034 000 000

3615 Yrkesskadeforsikring
1 Premieinntekter ........................................ 148 000 000 148 000 000

3616 Gruppelivsforsikring
1 Premieinntekter ........................................ 105 000 000 105 000 000

3634 Arbeidsmarkedstiltak
85 Innfordring av feilutbetalinger, 

arbeidsmarkedstiltak ................................ 202 000 202 000

3635 Ventelønn mv.
1 Refusjon statlig virksomhet mv. .............. 31 030 000

85 Innfordring av feilutbetaling av 
ventelønn .................................................. 200 000 31 230 000
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3640 Arbeidstilsynet
1 Diverse inntekter ...................................... 1 320 000
4 Kjemikaliekontroll, gebyrer ..................... 6 450 000
5 Tvangsmulkt ............................................ 2 340 000
7 Byggesaksbehandling, gebyrer ................ 20 910 000
8 Refusjon utgifter regionale verneombud . 11 318 000 42 338 000

3642 Petroleumstilsynet
2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet ....... 6 940 000
3 Gebyr tilsyn .............................................. 51 540 000 58 480 000

Sum Arbeids- og sosialdepartementet ..... 17 525 340 000

H e l s e -  o g  o m s o r g s d e p a r t e m e n t e t
3701 Direktoratet for e-helse

2 Diverse inntekter ...................................... 100 000 100 000

3710 Folkehelseinstituttet
2 Diverse inntekter ...................................... 254 335 000
3 Vaksinesalg .............................................. 98 012 000 352 347 000

3714 Folkehelse
4 Gebyrinntekter ......................................... 1 285 000 1 285 000

3720 Helsedirektoratet
2 Diverse inntekter ...................................... 49 366 000
3 Helsetjenester i annet EØS-land .............. 45 983 000
4 Gebyrinntekter ......................................... 39 528 000
5 Helsetjenester til utenlandsboende mv. .... 64 870 000 199 747 000

3721 Statens helsetilsyn
2 Salgs- og leieinntekter ............................. 389 000
4 Diverse inntekter ...................................... 2 350 000 2 739 000

3722 Norsk pasientskadeerstatning
2 Diverse inntekter ...................................... 1 392 000

50 Premie fra private ..................................... 18 163 000 19 555 000

3723 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
50 Premie fra private ..................................... 2 466 000 2 466 000

3732 Regionale helseforetak
80 Renter på investeringslån ......................... 388 000 000
85 Avdrag på investeringslån fom. 2008 ...... 405 000 000
86 Driftskreditter ........................................... 4 350 000 000
90 Avdrag på investeringslån tom. 2007 ....... 663 000 000 5 806 000 000
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3750 Statens legemiddelverk
2 Diverse inntekter ...................................... 14 956 000
4 Registreringsgebyr ................................... 111 900 000
6 Refusjonsgebyr ........................................ 2 968 000 129 824 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet .... 6 514 063 000

B a r n e - ,  l i k e s t i l l i n g s -  o g  i n k l u d e r i n g s d e p a r t e m e n t e t
3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for 

innvandrere
1 Integreringstilskudd for overførings-

flyktninger, ODA-godkjente utgifter ....... 266 475 000
2 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, 

mindreårige flyktninger, ODA-godkjente 
utgifter ...................................................... 85 108 000 351 583 000

3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
for voksne innvandrere

1 Norskopplæring i mottak, 
ODA-godkjente utgifter ........................... 333 878 000 333 878 000

3842 Familievern
1 Diverse inntekter ...................................... 677 000 677 000

3847 EUs ungdomsprogram
1 Tilskudd fra Europakommisjonen ............ 2 300 000 2 300 000

3855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Diverse inntekter ...................................... 14 747 000
2 Barnetrygd ............................................... 3 959 000

60 Kommunale egenandeler ......................... 1 496 745 000 1 515 451 000

3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, 
mindreårige asylsøkere

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ....... 1 217 364 000 1 217 364 000

3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1 Diverse inntekter ...................................... 446 000 446 000

Sum Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementet ........................................... 3 421 699 000

N æ r i n g s -  o g  f i s k e r i d e p a r t e m e n t e t
3900 Nærings- og fiskeridepartementet

1 Ymse inntekter og refusjoner knyttet til 
ordinære driftsutgifter .............................. 167 000

2 Ymse inntekter og refusjoner knyttet til 
spesielle driftsutgifter .............................. 100 000 267 000
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3902 Justervesenet
1 Gebyrinntekter ......................................... 37 400 000
3 Inntekter fra salg av tjenester ................... 16 000 000
4 Oppdragsinntekter .................................... 344 000 53 744 000

3903 Norsk akkreditering
1 Gebyrinntekter og andre inntekter ........... 35 432 000 35 432 000

3904 Brønnøysundregistrene
1 Gebyrinntekter ......................................... 462 550 000
2 Refusjoner, oppdragsinntekter og andre 

inntekter ................................................... 29 942 000
3 Refusjoner og inntekter knyttet til 

forvaltning av Altinn-løsningen ............... 82 274 000 574 766 000

3905 Norges geologiske undersøkelse
1 Oppdragsinntekter .................................... 28 380 000
2 Tilskudd til samfinansieringsprosjekter ... 48 184 000 76 564 000

3906 Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard

1 Leie av bergrettigheter og eiendommer ... 105 000
2 Behandlingsgebyrer ................................. 714 000 819 000

3910 Sjøfartsdirektoratet
1 Gebyrer for skip og flyttbare innretninger 

i NOR ....................................................... 177 090 000
2 Maritime personellsertifikater .................. 23 364 000
3 Diverse inntekter ...................................... 400 000
4 Gebyrer for skip i NIS ............................. 43 476 000

86 Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt ......... 4 790 000 249 120 000

3911 Konkurransetilsynet
1 Klagegebyr ............................................... 996 000
3 Refusjoner og andre inntekter, 

Konkurransetilsynet ................................. 200 000
4 Refusjoner og andre inntekter, Klage-

nemnda for offentlige anskaffelser .......... 200 000
86 Lovbruddsgebyr ....................................... 100 000 1 496 000

3917 Fiskeridirektoratet
1 Refusjoner og diverse inntekter ............... 105 000
5 Saksbehandlingsgebyr ............................. 18 064 000

13 Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner . 540 000 000
22 Inntekter ordningen fiskeforsøk og 

veiledning ................................................. 4 292 000
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86 Forvaltningssanksjoner ............................ 1 000 000 563 461 000

3925 Havforskningsinstituttet
3 Oppdragsinntekter .................................... 324 830 000 324 830 000

3926 Forskningsfartøy
1 Oppdragsinntekter .................................... 80 542 000 80 542 000

3927 NIFES
1 Oppdragsinntekter .................................... 68 746 000 68 746 000

3935 Patentstyret
1 Inntekter av informasjonstjenester ........... 4 986 000
2 Inntekter knyttet til NPI ........................... 3 990 000
3 Gebyrer immaterielle rettigheter .............. 65 716 000 74 692 000

3936 Klagenemnda for industrielle rettigheter
1 Gebyrer .................................................... 700 000 700 000

3950 Forvaltning av statlig eierskap
96 Salg av aksjer ........................................... 25 000 000 25 000 000

3961 Selskaper under Nærings- og fiskeri-
departementets forvaltning

70 Garantiprovisjon, Statkraft SF ................. 2 100 000
71 Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA ..... 9 000 000 11 100 000

Sum Nærings- og fiskeridepartementet ... 2 141 279 000

L a n d b r u k s -  o g  m a t d e p a r t e m e n t e t
4100 Landbruks- og matdepartementet

1 Refusjoner m.m. ....................................... 115 000
30 Husleie ..................................................... 887 000 1 002 000

4115 Mattilsynet
1 Gebyr m.m. .............................................. 156 886 000
2 Driftsinntekter og refusjoner m.m. .......... 5 619 000 162 505 000

4136 Kunnskapsutvikling m.m.
30 Husleie, Norsk institutt for bioøkonomi .. 19 775 000 19 775 000

4142 Landbruksdirektoratet
1 Driftsinntekter, refusjoner m.m. ............... 40 569 000 40 569 000

4162 Statskog SF – forvaltning av statlig 
eierskap

90 Avdrag på lån ........................................... 10 000 000 10 000 000
Sum Landbruks- og matdepartementet .... 233 851 000
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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

1 Refusjon fra Utenriksdepartementet ........ 2 594 000 2 594 000

4312 Oslo Lufthavn AS
90 Avdrag på lån ........................................... 444 400 000 444 400 000

4313 Luftfartstilsynet
1 Gebyrinntekter ......................................... 129 446 000 129 446 000

4320 Statens vegvesen
1 Salgsinntekter m.m. ................................. 183 300 000
2 Diverse gebyrer ........................................ 357 300 000
3 Refusjoner fra forsikringsselskaper ......... 102 800 000 643 400 000

4322 Svinesundsforbindelsen AS
90 Avdrag på lån ........................................... 25 000 000 25 000 000

4331 Infrastrukturfond
85 Avkastning infrastrukturfond ................... 1 579 000 000 1 579 000 000

4350 Jernbaneverket
1 Kjørevegsavgift ........................................ 44 000 000
2 Salg av utstyr og tjenester mv. ................. 271 900 000
3 Betaling for bruk av godsterminaler ........ 11 100 000
6 Videresalg av elektrisitet til togdrift ........ 233 200 000
7 Betaling for bruk av Gardermobanen ...... 140 050 000 700 250 000

4354 Statens jernbanetilsyn
1 Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner 

og tivoli og fornøyelsesparker ................. 13 674 000 13 674 000

4360 Kystverket
2 Andre inntekter ........................................ 11 378 000 11 378 000

4361 Samfunnet Jan Mayen og Loran-C
7 Refusjoner og andre inntekter .................. 5 490 000 5 490 000

4380 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1 Diverse gebyrer ........................................ 177 876 000 177 876 000

Sum Samferdselsdepartementet ............... 3 732 508 000

K l i m a -  o g  m i l j ø d e p a r t e m e n t e t
4400 Klima- og miljødepartementet

2 Diverse inntekter ...................................... 407 000
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3 Refusjon fra Utenriksdepartementet ........ 1 673 000 2 080 000

4420 Miljødirektoratet
1 Oppdrag og andre diverse inntekter ......... 1 166 000
4 Gebyrer, forurensningsområdet ............... 37 311 000
6 Gebyrer, fylkesmannsembetenes 

miljøvernavdelinger ................................. 28 330 000
7 Gebyrer, kvotesystemet ............................ 11 122 000
8 Gebyrer, naturforvaltningsområdet .......... 4 714 000
9 Internasjonale oppdrag ............................. 62 173 000 144 816 000

4429 Riksantikvaren
2 Refusjoner og diverse inntekter ............... 4 268 000
9 Internasjonale oppdrag ............................. 1 209 000 5 477 000

4471 Norsk Polarinstitutt
1 Salgs- og utleieinntekter .......................... 10 585 000
3 Inntekter fra diverse tjenesteyting ............ 58 336 000

21 Inntekter, Antarktis .................................. 13 030 000 81 951 000

4481 Salg av klimakvoter
1 Salgsinntekter .......................................... 1 854 050 000 1 854 050 000

Sum Klima- og miljødepartementet ......... 2 088 374 000

F i n a n s d e p a r t e m e n t e t
4600 Finansdepartementet

2 Diverse refusjoner .................................... 698 000 698 000

4602 Finanstilsynet
3 Prospektkontrollgebyrer .......................... 10 180 000

86 Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr 
mv. ............................................................ 500 000 10 680 000

4605 Direktoratet for økonomistyring
1 Økonomitjenester ..................................... 41 900 000 41 900 000

4610 Tolletaten
1 Særskilt vederlag for tolltjenester ............ 6 588 000
2 Andre inntekter ........................................ 1 694 000
4 Diverse refusjoner .................................... 2 494 000
5 Refusjon fra Avinor AS ........................... 26 826 000

85 Overtredelsesgebyr – valutadeklarering .. 7 000 000 44 602 000

4618 Skatteetaten
1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr . 69 000 000
2 Andre refusjoner ...................................... 43 316 000

Kap. Post Kroner Kroner



Statsbudsjettet for 2016 79

3 Andre inntekter ........................................ 46 310 000
5 Gebyr for utleggsforretninger .................. 44 000 000
7 Gebyr for bindende forhåndsuttalelser .... 2 400 000

11 Gebyr på kredittdeklarasjoner .................. 18 362 000
85 Misligholdte lån i Statens lånekasse for 

utdanning ................................................. 240 000 000
86 Bøter, inndragninger mv. ......................... 1 311 800 000
87 Trafikantsanksjoner .................................. 70 000 000
88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret .. 248 000 000
89 Overtredelsesgebyr .................................. 4 400 000 2 097 588 000

4620 Statistisk sentralbyrå
2 Oppdragsinntekter .................................... 218 972 000

85 Tvangsmulkt ............................................ 15 000 000 233 972 000
Sum Finansdepartementet ........................ 2 429 440 000

F o r s v a r s d e p a r t e m e n t e t
4700 Forsvarsdepartementet

1 Driftsinntekter .......................................... 2 371 000 2 371 000

4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1 Driftsinntekter .......................................... 4 287 229 000

47 Salg av eiendom ....................................... 99 863 000 4 387 092 000

4719 Fellesinntekter til foretak under 
Forsvarsdepartementet

1 Driftsinntekter .......................................... 791 000 791 000

4720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsinntekter .......................................... 67 066 000 67 066 000

4723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1 Driftsinntekter .......................................... 9 182 000 9 182 000

4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under 
Forsvarsstaben

1 Driftsinntekter .......................................... 60 682 000 60 682 000

4731 Hæren
1 Driftsinntekter .......................................... 65 911 000 65 911 000

4732 Sjøforsvaret
1 Driftsinntekter .......................................... 54 305 000 54 305 000

4733 Luftforsvaret
1 Driftsinntekter .......................................... 183 233 000 183 233 000
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4734 Heimevernet
1 Driftsinntekter .......................................... 6 012 000 6 012 000

4740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1 Driftsinntekter .......................................... 76 263 000 76 263 000

4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg 
og nyanlegg

1 Driftsinntekter .......................................... 29 085 000
48 Fellesfinansierte investeringer, inntekter . 71 536 000 100 621 000

4790 Kystvakten
1 Driftsinntekter .......................................... 1 079 000 1 079 000

4791 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsinntekter .......................................... 802 216 000 802 216 000

4792 Norske styrker i utlandet
1 Driftsinntekter .......................................... 10 296 000 10 296 000

4795 Kulturelle og allmennyttige formål
1 Driftsinntekter .......................................... 9 684 000 9 684 000

4799 Militære bøter
86 Militære bøter .......................................... 500 000 500 000

Sum Forsvarsdepartementet ..................... 5 837 304 000

O l j e -  o g  e n e r g i d e p a r t e m e n t e t
4800 Olje- og energidepartementet

3 Oppdrags- og samarbeidsinntekter .......... 1 998 000
70 Garantiprovisjon, Gassco ......................... 1 450 000 3 448 000

4810 Oljedirektoratet
1 Gebyrinntekter ......................................... 15 328 000
2 Oppdrags- og samarbeidsinntekter .......... 124 856 000
3 Refusjon av tilsynsutgifter ....................... 10 280 000 150 464 000

4820 Norges vassdrags- og energidirektorat
1 Gebyrinntekter ......................................... 71 460 000
2 Oppdrags- og samarbeidsinntekter .......... 88 858 000

40 Flom- og skredforebygging ..................... 29 000 000 189 318 000

4825 Energiomlegging, energi- og klima-
teknologi

85 Fondsavkastning ...................................... 1 636 000 000 1 636 000 000
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4840 CO2-håndtering

80 Renter, TCM DA ..................................... 25 000 000
86 Avdrag, TCM DA .................................... 1 236 000 000 1 261 000 000

Sum Olje- og energidepartementet .......... 3 240 230 000

Y m s e  i n n t e k t e r
5309 Tilfeldige inntekter

29 Ymse ........................................................ 150 000 000 150 000 000

5310 Statens lånekasse for utdanning
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ....... 25 190 000

29 Termingebyr ............................................. 23 244 000
89 Purregebyrer ............................................. 188 894 000
90 Redusert lån og rentegjeld ....................... 8 914 712 000
93 Omgjøring av utdanningslån til stipend ... 5 689 308 000 14 841 348 000

5312 Husbanken
1 Gebyrer m.m. ........................................... 12 797 000

11 Tilfeldige inntekter ................................... 30 870 000
90 Avdrag ...................................................... 11 000 000 000 11 043 667 000

5325 Innovasjon Norge
50 Tilbakeføring fra landsdekkende 

innovasjonsordning .................................. 5 000 000
56 Tilbakeføring av tapsfondsmidler fra 

distriktsrettet låneordning ........................ 43 000 000
70 Låneprovisjoner ....................................... 62 000 000
90 Avdrag på utestående fordringer .............. 42 500 000 000
91 Tilbakeført kapital, såkornfond ................ 10 000 000 42 620 000 000

5326 Siva SF
70 Låne- og garantiprovisjoner ..................... 7 000 000
90 Avdrag på utestående fordringer .............. 50 000 000 57 000 000

5329 Eksportkreditt Norge AS
70 Gebyrer m.m. ........................................... 30 000 000
90 Avdrag på utestående fordringer .............. 10 200 000 000 10 230 000 000

5341 Avdrag på utestående fordringer
95 Avdrag på lån til andre stater ................... 300 000 300 000

5351 Overføring fra Norges Bank
85 Overføring ................................................ 14 800 000 000 14 800 000 000

Sum Ymse inntekter ................................. 93 742 315 000
Sum Inntekter under departementene ...... 150 778 170 000
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Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet
5440 Statens direkte økonomiske engasjement 

i petroleumsvirksomheten
24 Driftsresultat: ...........................................

1 Driftsinntekter ....................................... 153 400 000 000
2 Driftsutgifter ......................................... -32 000 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter ............... -1 500 000 000
4 Avskrivninger ........................................ -23 700 000 000
5 Renter av statens kapital ....................... -4 000 000 000 92 200 000 000

30 Avskrivninger ........................................... 23 700 000 000
80 Renter av statens kapital .......................... 4 000 000 000 119 900 000 000

Sum Inntekter fra statlig petroleums-
virksomhet ............................................... 119 900 000 000

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

5445 Statsbygg
39 Avsetning til investeringsformål .............. 1 029 976 000 1 029 976 000

5446 Salg av eiendom, Fornebu
40 Salgsinntekter, Fornebu ........................... 200 000 200 000

5460 Garantiinstituttet for eksportkreditt
71 Tilbakeføring fra Gammel alminnelig 

ordning ..................................................... 8 100 000
72 Tilbakeføring fra Gammel særordning 

for utviklingsland ..................................... 7 500 000 15 600 000

5470 Statens pensjonskasse
30 Avsetning til investeringsformål .............. 18 070 000 18 070 000

5490 NVE Anlegg
1 Salg av utstyr mv. ..................................... 200 000 200 000

5491 Avskrivning på statens kapital i statens 
forretningsdrift

30 Avskrivninger ........................................... 1 181 159 000 1 181 159 000
Sum Avskrivninger, avsetninger til 
investeringsformål og inntekter av statens 
forretningsdrift i samband med nybygg, 
anlegg mv. ................................................ 2 245 205 000

Skatter og avgifter
5501 Skatter på formue og inntekt

70 Trinnskatt, formuesskatt mv. .................... 46 543 000 000
72 Fellesskatt ................................................ 204 595 000 000 251 138 000 000
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5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum
71 Ordinær skatt på formue og inntekt ......... 34 600 000 000
72 Særskatt på oljeinntekter .......................... 56 100 000 000
74 Arealavgift mv. ........................................ 1 600 000 000 92 300 000 000

5508 Avgift på utslipp av CO2 i petroleums-
virksomhet på kontinentalsokkelen

70 CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på 
kontinentalsokkelen ................................. 5 500 000 000 5 500 000 000

5509 Avgift på utslipp av NOX i petroleums-
virksomheten på kontinentalsokkelen

70 Avgift ....................................................... 5 000 000 5 000 000

5511 Tollinntekter
70 Toll ........................................................... 3 100 000 000
71 Auksjonsinntekter fra tollkvoter .............. 260 000 000 3 360 000 000

5521 Merverdiavgift
70 Merverdiavgift ......................................... 263 560 000 000 263 560 000 000

5526 Avgift på alkohol
70 Avgift på alkohol ...................................... 13 000 000 000 13 000 000 000

5531 Avgift på tobakkvarer mv.
70 Avgift på tobakkvarer mv. ........................ 7 200 000 000 7 200 000 000

5536 Avgift på motorvogner mv.
71 Engangsavgift .......................................... 17 700 000 000
72 Årsavgift .................................................. 10 660 000 000
73 Vektårsavgift ............................................ 368 000 000
75 Omregistreringsavgift .............................. 1 440 000 000 30 168 000 000

5538 Veibruksavgift på drivstoff
70 Veibruksavgift på bensin .......................... 5 500 000 000
71 Veibruksavgift på autodiesel .................... 10 800 000 000
72 Veibruksavgift på naturgass og LPG ........ 100 000 000 16 400 000 000

5541 Avgift på elektrisk kraft
70 Avgift på elektrisk kraft ........................... 9 670 000 000 9 670 000 000

5542 Avgift på mineralolje mv.
70 Grunnavgift på mineralolje mv. ............... 1 850 000 000
71 Avgift på smøreolje mv. ........................... 114 000 000 1 964 000 000
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5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70 CO2-avgift ................................................ 6 800 000 000
71 Svovelavgift ............................................. 49 000 000 6 849 000 000

5547 Avgift på helse- og miljøskadelige 
kjemikalier

70 Trikloreten (TRI) ..................................... 1 000 000
71 Tetrakloreten (PER) ................................. 1 000 000 2 000 000

5548 Miljøavgift på visse klimagasser
70 Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og 

perfluorkarboner (PFK) ........................... 451 000 000 451 000 000

5549 Avgift på utslipp av NOX

70 Avgift på utslipp av NOX ......................... 57 000 000 57 000 000

5550 Miljøavgift på plantevernmidler
70 Miljøavgift på plantevernmidler .............. 50 000 000 50 000 000

5551 Avgifter knyttet til mineralvirksomhet
70 Avgift knyttet til andre undersjøiske 

naturforekomster enn petroleum .............. 1 000 000
71 Årsavgift knyttet til mineraler ................. 3 000 000 4 000 000

5555 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.
70 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. . 1 400 000 000 1 400 000 000

5556 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.
70 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. ...... 2 040 000 000 2 040 000 000

5557 Avgift på sukker mv.
70 Avgift på sukker mv. ................................ 230 000 000 230 000 000

5559 Avgift på drikkevareemballasje
70 Grunnavgift på engangsemballasje .......... 1 650 000 000
71 Miljøavgift på kartong ............................. 50 000 000
72 Miljøavgift på plast .................................. 35 000 000
73 Miljøavgift på metall ............................... 3 000 000
74 Miljøavgift på glass ................................. 90 000 000 1 828 000 000

5561 Flypassasjeravgift
70 Flypassasjeravgift .................................... 1 045 000 000 1 045 000 000

5565 Dokumentavgift
70 Dokumentavgift ....................................... 8 800 000 000 8 800 000 000
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5568 Sektoravgifter under Kulturdepartementet
71 Årsavgift – stiftelser ................................. 24 164 000
72 Vederlag TV2 ........................................... 11 009 000
73 Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk 

Tipping AS ............................................... 38 403 000
74 Avgift – forhåndskontroll av kinofilm ..... 5 500 000
75 Kino- og videogramavgift ........................ 34 000 000 113 076 000

5571 Sektoravgifter under Arbeids- og 
sosialdepartementet

70 Petroleumstilsynet – sektoravgift ............. 96 620 000 96 620 000

5572 Sektoravgifter under Helse- og omsorgs-
departementet

70 Legemiddelomsetningsavgift ................... 82 000 000
72 Avgift utsalgssteder utenom apotek ......... 4 900 000
73 Legemiddelkontrollavgift ........................ 97 210 000 184 110 000

5574 Sektoravgifter under Nærings- og 
fiskeridepartementet

71 Avgifter immaterielle rettigheter .............. 151 000 000
72 Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur ....... 30 655 000
73 Årsavgift Merkeregisteret ........................ 9 550 000
74 Fiskeriforskningsavgift ............................ 198 500 000
75 Tilsynsavgift Justervesenet ...................... 46 600 000 436 305 000

5576 Sektoravgifter under Landbruks- og 
matdepartementet

71 Totalisatoravgift ....................................... 125 000 000 125 000 000

5577 Sektoravgifter under Samferdsels-
departementet

74 Sektoravgifter Kystverket ........................ 749 000 000 749 000 000

5578 Sektoravgifter under Klima- og 
miljødepartementet

70 Sektoravgifter under Svalbard miljø-
vernfond ................................................... 14 650 000

71 Jeger- og fellingsavgifter ......................... 79 018 000
72 Fiskeravgifter ........................................... 14 542 000 108 210 000

5580 Sektoravgifter under 
Finansdepartementet

70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene 341 000 000 341 000 000

5582 Sektoravgifter under Olje- og 
energidepartementet

70 Bidrag til kulturminnevern ....................... 300 000

Kap. Post Kroner Kroner
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71 Konsesjonsavgifter fra vannkraft-
utbygging ................................................. 154 000 000 154 300 000

5583 Særskilte avgifter mv. i bruk av 
frekvenser

70 Avgift på frekvenser mv. .......................... 289 700 000 289 700 000
Sum Skatter og avgifter ........................... 719 618 321 000

Renter og utbytte mv. 
5603 Renter av statens kapital i statens 

forretningsdrift
80 Renter av statens faste kapital .................. 76 753 000 76 753 000

5605 Renter av statskassens kontantbeholdning 
og andre fordringer

80 Av statskassens foliokonto i Norges Bank 236 800 000
81 Av verdipapirer og bankinnskudd i 

utenlandsk valuta ..................................... 200 000
82 Av innenlandske verdipapirer .................. 1 719 300 000
83 Av alminnelige fordringer ........................ 25 000 000
84 Av driftskreditt til statsbedrifter ............... 138 200 000
86 Renter av lån til andre stater .................... 100 000 2 119 600 000

5607 Renter av boliglånsordningen i Statens 
pensjonskasse

80 Renter ....................................................... 1 948 000 000 1 948 000 000

5611 Aksjer i NSB AS
85 Utbytte ..................................................... 595 000 000 595 000 000

5613 Renter fra Siva SF
80 Renter ....................................................... 17 900 000 17 900 000

5615 Husbanken
80 Renter ....................................................... 3 093 000 000 3 093 000 000

5616 Kommunalbanken AS
85 Aksjeutbytte ............................................. 417 000 000 417 000 000

5617 Renter fra Statens lånekasse for 
utdanning

80 Renter ....................................................... 3 800 306 000 3 800 306 000

5618 Aksjer i Posten Norge AS
85 Utbytte ..................................................... 320 000 000 320 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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5619 Renter av lån til Oslo Lufthavn AS
80 Renter ....................................................... 74 000 000 74 000 000

5622 Aksjer i Avinor AS
85 Utbytte ..................................................... 500 000 000 500 000 000

5623 Aksjer i Baneservice AS
85 Utbytte ..................................................... 8 300 000 8 300 000

5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS
80 Renter ....................................................... 28 000 000 28 000 000

5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80 Renter på lån fra statskassen .................... 200 000 000
81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen . 6 000 000
86 Utbytte fra investeringsfond for 

Nordvest-Russland og Øst-Europa .......... 500 000 206 500 000

5629 Renter fra eksportkredittordningen
80 Renter ....................................................... 1 600 000 000 1 600 000 000

5631 Aksjer i AS Vinmonopolet
85 Statens overskuddsandel .......................... 25 800 000
86 Utbytte ..................................................... 2 000 25 802 000

5651 Aksjer i selskaper under Landbruks- og 
matdepartementet

85 Utbytte ..................................................... 5 000 000 5 000 000

5652 Statskog SF – renter og utbytte
80 Renter ....................................................... 4 500 000
85 Utbytte ..................................................... 20 000 000 24 500 000

5656 Aksjer i selskaper under Nærings- og 
fiskeridepartementets forvaltning

85 Utbytte ..................................................... 13 308 000 000 13 308 000 000

5680 Statnett SF
85 Utbytte ..................................................... 240 000 000 240 000 000

5685 Aksjer i Statoil ASA
85 Utbytte ..................................................... 15 382 000 000 15 382 000 000

5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske 
investeringsbank

85 Utbytte ..................................................... 88 300 000 88 300 000

Kap. Post Kroner Kroner
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5693 Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.
85 Utbytte fra Folketrygdfondet ................... 1 400 000 1 400 000

Sum Renter og utbytte mv. ...................... 43 879 361 000

Folketrygden
5700 Folketrygdens inntekter

71 Trygdeavgift ............................................. 134 634 000 000
72 Arbeidsgiveravgift ................................... 175 697 000 000 310 331 000 000

5701 Diverse inntekter
71 Refusjon ved yrkesskade ......................... 943 480 000
73 Refusjon fra bidragspliktige .................... 270 000 000
80 Renter ....................................................... 1 700 000
86 Innkreving feilutbetalinger ...................... 718 000 000
87 Diverse inntekter ...................................... 35 300 000
88 Hjelpemiddelsentraler m.m. ..................... 61 000 000 2 029 480 000

5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs
70 Dividende ................................................. 205 000 000 205 000 000

5705 Refusjon av dagpenger
70 Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved 

konkurs .................................................... 35 000 000
71 Refusjon av dagpenger for 

grensearbeidere mv. bosatt i Norge .......... 500 000 35 500 000
Sum Folketrygden .................................... 312 600 980 000

Statens pensjonsfond utland
5800 Statens pensjonsfond utland

50 Overføring fra fondet ............................... 208 994 411 000 208 994 411 000
Sum Statens pensjonsfond utland ............ 208 994 411 000

Statslånemidler
5999 Statslånemidler

90 Lån ........................................................... 54 430 068 000 54 430 068 000
Sum Statslånemidler ................................ 54 430 068 000
Totale inntekter 1 612 446 516 000

Kap. Post Kroner Kroner
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II. Svalbardbudsjettet

I

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap. Post Formål Prop. 1 S

U t g i f t e r

1 Svalbard kyrkje
1 Driftsutgifter 4 680 000

3 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre
70 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre 158 405 000

4 Tilskot til Svalbard museum
70 Tilskot til Svalbard museum 11 924 000

5 Sysselmannen (jf. kap. 3005)
1 Driftsutgifter 52 478 000

6 Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)
1 Driftsutgifter 193 640 000

7 Tilfeldige utgifter
70 Diverse tilskot 1 500 000

9 Kulturminnetiltak
1 Driftsutgifter 1 917 000

11 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard
1 Driftsutgifter 1 645 000

17 Refusjon til Norsk Polarinstitutt
50 Refusjon 3 432 000

18 Navigasjonsinnretningar
1 Driftsutgifter 6 700 000

19 Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen
1 Driftsutgifter 7 098 000

20 Statsbygg Svalbard (jf. kap. 3020)
1 Driftsutgifter 3 811 000

45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast 0
22 Skattekontoret Svalbard

1 Driftsutgifter 3 685 000
Sum Svalbardbudsjettet
Sum departementets utgifter 450 915 000

I n n t e k t e r
3005 Sysselmannen (jf. kap. 5)

1 Diverse inntekter 200 000
2 Refusjonar m.v. 2 700 000

3006 Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)
1 Leigeinntekter 0

3009 Kulturminnetiltak (jf. kap. 9)
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II

§ 1 Bruksområde for vedtaket 

Dette vedtaket gjeld utskriving av skatt på for-
mue og inntekt for inntektsåret 2016 etter føresegne-
ne i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Sval-
bard. Vedtaket gjeld òg som grunnlag for utskriving
av forskot på skatt for inntektsåret 2015, jf. lov om
skatt til Svalbard § 5-1.  

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:

a) Personleg skattepliktig og dødsbu: 
Det blir nytta same satsar og grensebeløp

som Stortinget har vedteke skal gjelde på det nor-
ske fastlandet for formuesskatt til staten og kom-
munane (maksimumssats).

b) Selskap og samanslutning som nemnt i skatte-
lova § 2-36 andre ledd, og som ikkje er fritekne
etter skattelova kapittel 2: 

Det blir nytta same satsar og grensebeløp
som Stortinget har vedteke skal gjelde på det nor-
ske fastlandet for formuesskatt til staten. 

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:

a) Inntekt som blir skattlagt ved lønnstrekk etter
svalbardskattelova § 3-2:
– Låg sats: 8 pst. 
– Høg sats: 22 pst.

b) 27 pst. av den delen av selskapsoverskot som er
høgre enn 15 mill. kroner, og som overstig sum-
men av

– 10 gonger kostnadene til løn som blir skatt-
lagt ved lønstrekk

– 0,20 gonger skattemessig verdi av anlegg,
fast eigedom og annan realkapital som er på
Svalbard ved utgangen av inntektsåret.

c) Anna inntekt: 16 pst. 
Personlege skattytarar skal ha eit frådrag i

alminneleg inntekt som er omfatta av c. på
20 000 kroner.  

§ 4 Avrundingsreglar

Ved utrekning av skatt skal formue og inntekt
avrundast nedover til næraste heile krone. 

§ 5 Normalrentesatsen for rimeleg lån i 
arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12
fjerde ledd, jf. svalbardskattelova §§ 3-1 og 3-2, skal
vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde
på det norske fastlandet. 

§ 6 Aksjonær i utlandet

Skatt på utbytte m.v. etter skattelova § 10-13, jf.
svalbardskattelova § 3-1, er fastsett til 20 pst. 

§ 7 Inntekt etter svalbardskattelova § 6-3

For inntekt som blir skattlagt etter svalbardskat-
telova § 6-3, skal satsen vere 8 pst. 

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskaps-
departementet i 2016 kan bestille varer for inntil 3
mill. kroner ut over den totale løyvinga som er gitt
under kap. 5 post 1 på svalbardbudsjettet.  

1 Diverse inntekter 0
3020 Statsbygg Svalbard (jf. kap. 20)

1 Diverse inntekter 0
3022 Skattekontoret Svalbard (jf. kap. 22)

1 Diverse inntekter 280 000
3030 Skattar og avgifter

70 Skattar m.m. 139 300 000
71 Utførselsavgift 4 500 000
72 Utmålsgebyr, årsavgift 1 044 000

3035 Tilskot frå statsbudsjettet
70 Tilskot 302 891 000

Sum Svalbardbudsjettet
Sum departementets inntekter 450 915 000

Kap. Post Formål Prop. 1 S
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IV

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskaps-
departementet i 2016 kan overskride løyvinga under

1. kap. 5 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke
budsjett på kap. 3005 post 2.

2. kap. 6 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke
budsjett på kap. 3006 post 2.

3. kap. 9 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke
budsjett på kap. 3009 post 1. 

V

Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i 2016 kan overskride løyvin-
ga under kap. 20 post 1 tilsvarande inntekter utover
vedteke budsjett på kap. 3020 post 1. 

VI

Meirinntektsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i
2016 kan overskride løyvinga under kap. 22 post 1
tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap.
3022 post 1. 

VII

For budsjetterminen 2016 skal det svarast avgift
til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard,
etter følgjande satsar:

1,0 prosent av verdien for dei første 100 000 tonna,
0,9 prosent av verdien for dei neste 200 000 tonna,
0,8 prosent av verdien for dei neste 300 000 tonna,
0,7 prosent av verdien for dei neste 400 000 tonna,
0,6 prosent av verdien for dei neste 500 000 tonna,
0,5 prosent av verdien for dei neste 600 000 tonna,
0,4 prosent av verdien for dei neste 700 000 tonna,
0,3 prosent av verdien for dei neste 800 000 tonna,
0,2 prosent av verdien for dei neste 900 000 tonna,
0,1 prosent av verdien for dei neste 1 000 000 tonna. 

Innstilling 17 S fra utenriks- og forsvarskomiteen behandlet i Stortinget 10. desember 2015.
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III. Skatte-, avgifts- og tollvedtak
Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2016 (Stortingets skattevedtak)

Kapittel 1 – Generelt

§ 1-1 Vedtakets anvendelsesområde

Dette vedtaket gjelder utskriving av skatt på inn-
tekt og formue for inntektsåret 2016. Vedtaket legges
også til grunn for utskriving av forskudd på skatt for
inntektsåret 2016, etter reglene i skattebetalingsloven
kapittel 4 til 6.

Sammen med bestemmelsene om forskudd på
skatt i skattebetalingsloven gjelder dette vedtaket og-
så når skatteplikt utelukkende følger av lov om skatt-
legging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.,
og skattyteren ikke skal svare terminskatt etter sam-
me lov § 7. 

§ 1-2 Forholdet til skattelovgivningen

Så langt dette vedtak ikke bestemmer noe annet,
legges lovgivningen om skatt på formue og inntekt til
grunn ved anvendelsen av vedtaket. 

Kapittel 2 – Formuesskatt til staten 
og kommunene

§ 2-1 Formuesskatt til staten – personlig skattyter 
og dødsbo

Personlig skattyter og dødsbo svarer formues-
skatt til staten av den delen av skattyterens samlede
antatte formue som overstiger 1 400 000 kroner. Sat-
sen skal være 0,15 pst.

Ektefeller som lignes under ett for begges for-
mue, jf. skatteloven § 2-10, svarer formuesskatt til
staten av den delen av ektefellenes samlede antatte
formue som overstiger 2 800 000 kroner. Satsen skal
være 0,15 pst. 

§ 2-2 Formuesskatt til staten – upersonlig skattyter

Selskaper og innretninger som nevnt i skatte-
loven § 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for for-
muesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer
formuesskatt til staten med 0,15 pst. Formue under
10 000 kroner er skattefri. 

§ 2-3 Formuesskatt til kommunene

Det svares formuesskatt til kommunen dersom
skattyter ikke er fritatt for slik skatteplikt etter skatte-
loven kapittel 2. Skattyter som har krav på personfra-
drag etter skatteloven § 15-4, skal ha et fradrag i for-
muen på 1 400 000 kroner. For ektefeller som lignes
under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10,
skal fradraget være 2 800 000 kroner. Når skattyter
har formue i flere kommuner, fordeles fradraget etter

reglene i skatteloven § 4-30 første og annet ledd. Sat-
sen for formuesskatt til kommunene må ikke være
høyere enn 0,7 pst. Maksimumssatsen gjelder når
ikke lavere sats er vedtatt av kommunen. 

Kapittel 3 – Inntektsskatt til staten, 
kommunene og fylkeskommunene

§ 3-1 Trinnskatt

Personlig skattyter i klasse 0, 1 og 2 skal av per-
soninntekt fastsatt etter skatteloven kapittel 12, sva-
rer trinnskatt til staten med
– 0,44 pst. for den delen av inntekten som oversti-

ger 159 800 kroner,
– 1,7 pst. for den delen av inntekten som overstiger

224 900 kroner,
– 10,7 pst. for den delen av inntekten som oversti-

ger 565 400 kroner, og
– 13,7 pst. for den delen av inntekten som oversti-

ger 909 500 kroner.
For personlig skattyter i en kommune i Finn-

mark, eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kå-
fjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i
Troms fylke, skal satsen etter første ledd tredje strek-
punkt likevel være 8,7 pst.

Dersom skattyter er bosatt i riket bare en del av
året, nedsettes beløpene i første og annet ledd for-
holdsmessig under hensyn til det antall hele eller på-
begynte måneder av året han har vært bosatt her. Til-
svarende gjelder for skattyter som ikke er bosatt i ri-
ket, 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 kom-
munen etter skatteloven, skal betale fellesskatt til sta-
ten. 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: 7,05 pst.

– For personlig skattepliktig og dødsbo ellers:
10,55 pst. 

§ 3-3 Skatt til staten

Selskaper og innretninger som nevnt i skatte-
loven § 2-36 annet ledd, svarer skatt til staten med 25
pst. av inntekten. 
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§ 3-4 Skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak

Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i
medhold av skatteloven § 18-3 svares grunnrente-
skatt til staten med 33 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 be-
stemmelsene foran i dette vedtaket, svare skatt til sta-
ten med 25 pst. av inntekten.

Person som ikke har bopel i riket, men som mot-
tar lønn av den norske stat, skal av denne inntekt sva-
re fellesskatt til staten etter satsen for personlig skatt-
yter og dødsbo i dette vedtaket § 3-2 annet ledd annet
strekpunkt, samt trinnskatt som nevnt i § 3-1 første
ledd. Bestemmelsene i skatteloven § 16-20 til § 16-
29 gjelder tilsvarende for skattytere som nevnt i dette
ledd.

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 skatteav-
tale med fremmed stat. Det samme gjelder renter på
grunnfondsbevis som utdeles til skattyter hjemme-
hørende i utlandet.

Person som nevnt i skatteloven § 2-3 fjerde ledd,
skal av personinntekt fastsatt etter skatteloven kapit-
tel 12 svare skatt til staten med 15 pst. av inntekten.
Dersom vedkommende gis fradrag etter skatteloven
§ 6-71, svares skatt til staten etter skattesatsene som
følger av §§ 3-1, 3-2 og 3-8. 

§ 3-6 Skatt til staten på honorar til 
utenlandske artister mv.

Skattepliktig etter lov om skatt på honorar til
utenlandske 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 pen-
sjonsavtale og etter innskuddspensjonsloven til bo,
som omhandlet i skatteloven § 5-40 fjerde ledd, skal
være 45 pst. 

§ 3-8 Inntektsskatt til kommunene 
og fylkeskommunene

Den fylkeskommunale inntektsskattøren for per-
sonlige skattytere og dødsbo skal være maksimum
2,65 pst. Den kommunale inntektsskattøren for per-
sonlige skattytere og dødsbo skal være maksimum
11,80 pst.

Maksimumssatsene skal gjelde med mindre fyl-
kestinget eller kommunestyret vedtar lavere satser. 

Kapittel 4 – Skatt etter lov om skattlegging av 
undersjøiske petroleumsforekomster mv.

§ 4-1 Ordinære skatter

Skattyter som har formue knyttet til eller inntekt
vunnet ved petroleumsutvinning og rørledningstran-
sport, jf. § 2 annet ledd i lov om skattlegging av un-
dersjøiske petroleumsforekomster mv., skal av slik
formue og inntekt, i tillegg til de skatter som følger
av bestemmelsene foran, svare skatt til staten etter
reglene og satsene nedenfor. Det samme gjelder når
skatteplikten utelukkende følger av nevnte lov.

Av formue som tilhører andre skattytere enn sel-
skaper, svares skatt med 0,7 pst.

Av inntekt svares skatt med 25 pst., med mindre
det skal svares skatt på inntekten etter dette vedtaket
§ 3-3. Skatten blir å utligne i samsvar med bestem-
melsene i lov om skattlegging av undersjøiske petro-
leumsforekomster mv. 

§ 4-2 Særskatt

Av inntekt vunnet ved petroleumsutvinning, be-
handling og rørledningstransport som nevnt i lov om
skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster
mv. § 5, skal det svares særskatt med 53 pst. 

§ 4-3 Terminskatt

Terminskatt for inntektsåret 2016 skrives ut og
betales i samsvar med lov om skattlegging av under-
sjøiske petroleumsforekomster mv. § 7. Ved utskri-
vingen av terminskatt benyttes satsene ovenfor. 

§ 4-4 Utbytte utdelt til utenlandsk eierselskap

Det svares ikke skatt av aksjeutbytte som utdeles
fra i riket hjemmehørende aksjeselskap og allmenn-
aksjeselskap som er skattepliktig etter lov om skatt-
legging 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 skatt-
legging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.
§ 5, svares skatt til staten etter de alminnelige regler
for aksjeutbytte som fordeles til slik inntekt. Aksjeut-
bytte fordeles mellom særskattepliktig inntekt og an-
nen inntekt på grunnlag av alminnelig inntekt fra-
trukket skatter for henholdsvis særskattepliktig inn-
tekt og annen inntekt. 

Kapittel 5 – Tonnasjeskatt

§ 5-1 Tonnasjeskatt

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og tilsvaren-
de selskap hjemmehørende i annen EØS-stat som
nevnt i skatteloven § 8-10, skal svare tonnasjeskatt,
jf. skatteloven § 8-16, etter følgende satser:
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– 0 kroner for de første 1 000 nettotonn, deretter
– 18 kroner per dag per 1 000 nettotonn opp til

10 000 nettotonn, deretter
– 12 kroner per dag per 1 000 nettotonn opp til

25 000 nettotonn, deretter
– 6 kroner per dag per 1 000 nettotonn. 

Satsene i første ledd kan reduseres etter nærmere
bestemmelser fastsatt av departementet, jf. skattelo-
ven § 8-16 første ledd. 

Kapittel 6 – Særlige bestemmelser om skatte-
grunnlag, beløpsgrenser og satser mv.

§ 6-1 Minstefradrag

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skattelo-
ven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes lave-
re enn 31 800 kroner, og ikke høyere enn 91 450 kro-
ner.

Minstefradrag i pensjonsinntekt etter skatteloven
§ 6-32 første ledd bokstav b skal ikke settes lavere
enn 4 000 kroner, og ikke høyere enn 73 600 kroner. 

§ 6-2 Foreldrefradrag

Fradrag beregnet etter skatteloven § 6-48 skal
ikke settes høyere enn 25 000 kroner for ett barn. Fra-
dragsgrensen økes med inntil 15 000 kroner for hvert
ytterligere barn. 

§ 6-3 Personfradrag

Fradrag etter skatteloven § 15-4 er 51 750 kroner
i klasse 1 og 76 250 kroner i klasse 2. 

§ 6-4 Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt

Beløpsgrensene som nevnt i skatteloven § 17-1
første ledd skal være 139 400 kroner for enslige og
128 150 kroner for hver ektefelle. Beløpsgrensen er
256 300 kroner for ektepar og samboere som ved
skattebegrensningen får inntekten fastsatt under ett
etter skatteloven § 17-2 annet ledd. 

§ 6-5 Skattefradrag for pensjonsinntekt

Fradraget som nevnt i skatteloven § 16-1 første
ledd skal være 29 880 kroner.

Beløpsgrensene som nevnt i skatteloven § 16-1
tredje ledd skal være 184 800 kroner i trinn 1 og
278 950 kroner i trinn 2. 

§ 6-6 Særfradrag for enslige forsørgere

Fradrag etter skatteloven § 6-80 er 4 317 kroner
pr. påbegynt måned. 

Kapittel 7 – Forskriftskompetanse mv.

§ 7-1 Forskriftsfullmakt til gjennomføring 
og utfylling

Departementet kan gi forskrift til gjennomføring
og utfylling av bestemmelsene i dette vedtak. 

§ 7-2 Adgang til å fravike reglene i vedtaket

Reglene i dette vedtaket kan fravikes på vilkår
som nevnt i skattebetalingsloven § 4-8. 

III

Stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv 
for budsjettåret 2016

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver
(arveavgiftsloven) svares avgift til statskassen etter
bestemmelsene i dette vedtaket. Avgiftsplikten gjel-
der kun arv etter dødsfall som har skjedd før 1. januar
2014, med de begrensninger som følger av lov 13.
desember 2013 nr. 110 om oppheving av lov 19. juni
1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver. 

§ 2 Fradrag etter arveavgiftsloven § 15 annet
ledd for begravelsesomkostninger, skifteomkostnin-
ger og utgifter til gravsted settes til et halvt grunnbe-
løp i folketrygden (G) ved årets inngang, dvs. 45 034
kroner, hvis ikke høyere utgifter er legitimert.

Utgifter til dokumentavgift og tinglysing kom-
mer særskilt til fradrag.

Fradrag etter arveavgiftsloven § 17 for avgifts-
pliktig som ikke har fylt 21 år, settes til et grunnbeløp
i folketrygden (G) ved årets inngang, dvs. 90 068
kroner per år. 

§ 3 Avgiftsgrunnlaget rundes nedover til nær-
meste tall som kan deles med 1 000. 

§ 4 Av arv til arvelaterens barn, fosterbarn – her-
under stebarn som har vært oppfostret hos arvelate-
ren – og foreldre, svares:

§ 5 Av arv som ikke går inn under § 4, svares:

Av de første 470 000 kroner intet
Av de neste 330 000 kroner 6 pst.
Av overskytende beløp 10 pst.

Av de første 470 000 kroner intet
Av de neste 330 000 kroner  8 pst.
Av overskytende beløp 15 pst.
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IV

Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. 
til folketrygden for 2016

For inntektsåret 2016 svares folketrygdavgifter
etter følgende regler og satser, jf. lov 28. februar
1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel
23: 

Arbeidsgiveravgift

§ 1 Beregning av avgift og regler om soneplassering

(1) Arbeidsgiveravgift beregnes som hovedregel
etter satsen som gjelder i den sonen hvor arbeidsgiver
anses å drive virksomhet. Det kan likevel ikke benyt-
tes redusert sats når arbeidsgiver har virksomhet
innenfor nærmere angitte sektorer eller når arbeidsgi-
ver er i økonomiske vanskeligheter, jf. § 4 og § 3 an-
net ledd.

(2) Et foretak som er arbeidsgiver, anses å drive
virksomhet i den kommunen hvor foretaket skal være
registrert etter enhetsregisterloven. En privatperson
som er arbeidsgiver, anses å drive virksomhet i den
kommunen hvor vedkommende er bosatt ifølge
folkeregisteret.

(3) Dersom arbeidsgiver er et foretak med regist-
rerte underenheter, jf. forskrift 9. februar 1995 nr. 114
om registrering av juridiske personer m.m. i Enhets-
registeret § 10, anses hver underenhet som egen be-
regningsenhet for arbeidsgiveravgift.

(4) Utføres hoveddelen av arbeidstakerens arbeid
i en annen sone med høyere sats enn der virksomhe-
ten drives, jf. annet ledd, og enhetsregisterreglene på
grunn av virksomhetens art ikke påbyr at underenhet
registreres i sonen hvor arbeidet utføres (ambuleren-
de virksomhet), benyttes likevel satsen i denne andre
sonen hvor arbeidet utføres på den del av lønn mv.
som knytter seg til dette arbeidet. Med hoveddelen av
arbeidet menes her mer enn halvparten av antall ar-
beidsdager arbeidstakeren har gjennomført for ar-
beidsgiveren i løpet av avgiftsterminen. Arbeids-
giveravgift av etterbetaling av lønn mv. beregnes for-
holdsmessig med de satsene som skal benyttes på
lønn mv. til den enkelte arbeidstaker for arbeid utført
i inneværende termin.

(5) Flytter arbeidsgiveren eller underenheten fra
en sone til en annen, legges satsen i tilflyttingssonen
til grunn fra og med påfølgende avgiftstermin etter
registrert flyttedato.

(6) Kongen kan gi forskrift om avgiftssatser for
ambulerende virksomhet som avviker fra bestemmel-
sene i fjerde ledd. 

§ 2 Soner for arbeidsgiveravgift

(1) Sone I omfatter de områder som ikke er nevnt
nedenfor. Arbeidsgivere beregner avgiften etter sat-

sen som gjelder for sone I, hvis ikke annet følger av
dette vedtaket. 

(2) Sone Ia omfatter:
– kommunene Frosta og Leksvik i Nord-Trøndelag

fylke,
– kommunene Rissa, Midtre Gauldal og Selbu i

Sør-Trøndelag fylke,
– kommunene Herøy, Haram, Midsund, Aukra,

Eide og Gjemnes i Møre og Romsdal fylke,
– kommunene Flora, Sogndal og Førde i Sogn og

Fjordane fylke,
– kommunene Etne, Bømlo, Kvam og Modalen i

Hordaland fylke,
– kommunene Finnøy og Vindafjord i Rogaland

fylke,
– kommunene Åseral, Audnedal, Hægebostad og

Sirdal i Vest-Agder fylke,
– kommunene Vegårshei og Iveland i Aust-Agder

fylke,
– kommunen Sigdal i Buskerud fylke,
– kommunen Gausdal i Oppland fylke. 

(3) Sone II omfatter:
– kommunene Meråker, Verran og Inderøy i Nord-

Trøndelag fylke,
– kommunene Ørland og Agdenes i Sør-Trøndelag

fylke,
– kommunene Sande, Norddal, Stranda, Stordal,

Vestnes, Rauma, Nesset, Sandøy, Tingvoll og
Sunndal i Møre og Romsdal fylke,

– kommunene Gulen, Solund, Hyllestad, Høyan-
ger, Vik, Balestrand, Leikanger, Aurland, Lær-
dal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Gaular,
Jølster, Naustdal, Bremanger, Vågsøy, Selje, Eid,
Hornindal, Gloppen og Stryn i Sogn og Fjordane
fylke,

– kommunene Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda,
Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Fedje og
Masfjorden i Hordaland fylke,

– kommunene Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy
og Utsira i Rogaland fylke,

– kommunene Risør, Gjerstad, Åmli, Evje og
Hornnes, Bygland, Valle og Bykle i Aust-Agder
fylke,

– kommunene Drangedal, Nome, Tinn, Hjartdal,
Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og
Vinje i Telemark fylke,

– kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol,
Rollag og Nore og Uvdal i Buskerud fylke,

– kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu,
Søndre Land og Nordre Land i Oppland fylke,

– kommunene Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,
Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil og Åmot i
Hedmark fylke. 
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(4) Sone III omfatter:
– kommunen Snåsa i Nord-Trøndelag fylke,
– kommunene Hemne, Snillfjord, Bjugn, Oppdal,

Rennebu, Meldal, Røros, Holtålen og Tydal i
Sør-Trøndelag fylke,

– kommunene Vanylven, Surnadal, Rindal, Halsa
og Aure i Møre og Romsdal fylke,

– kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå,
Sel, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre
Slidre, Øystre Slidre og Vang i Oppland fylke,

– kommunene Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal,
Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os i Hedmark
fylke. 

(5) Sone IV omfatter:
– Troms fylke, med unntak av kommunene Karls-

øy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nord-
reisa, Kvænangen og Tromsø,

– Nordland fylke, med unntak av kommunen Bodø,
– kommunene Namsos, Namdalseid, Lierne, Røyr-

vik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla,
Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy og Leka i Nord-
Trøndelag fylke,

– kommunene Hitra, Frøya, Åfjord, Roan og Osen
i Sør-Trøndelag fylke,

– kommunen Smøla i Møre og Romsdal fylke. 

(6) Sone IVa omfatter:
– kommunen Tromsø i Troms fylke,
– kommunen Bodø i Nordland fylke. 

(7) Sone V omfatter:
– Finnmark fylke,
– kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kå-

fjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen i
Troms fylke. 

§ 3. Satser for arbeidsgiveravgift etter sone

(1) Satsene for arbeidsgiveravgift for inntektsåret
2016 er:
– Sone I: 14,1 pst.
– Sone Ia: 14,1 pst., men likevel 10,6 pst. så lenge

differansen mellom den avgift som ville følge av
satser på henholdsvis 14,1 pst. og 10,6 pst. ikke
overstiger grensene for bagatellmessig støtte, jf.
§ 4 tredje og fjerde ledd. Bestemmelsene om re-
dusert avgiftssats i sone Ia gjelder ikke foretak
som er omfattet av helseforetaksloven, og stats-
forvaltningen som omfattes av reglene i folke-
trygdloven § 24-5 tredje ledd.

– Sone II: 10,6 pst.
– Sone III: 6,4 pst.
– Sone IV: 5,1 pst.
– Sone IVa: 7,9 pst.
– Sone V: 0 pst. Samme sats gjelder for avgift som

svares av arbeidsgivere hjemmehørende på Sval-

bard for arbeid utført der, og når andre arbeidsgi-
vere utbetaler lønn og annen godtgjørelse som
blir skattlagt etter lov 29. november 1996 nr. 68
om skatt til Svalbard.
(2) Arbeidsgivere som er i økonomiske vanske-

ligheter, jf. ESAs retningslinjer for støtte til foretak i
vanskeligheter, må beregne avgift etter satsen som
gjelder i sone I. Det samme gjelder arbeidsgivere
med utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig
statsstøtte. Bestemmelsen i første og annet punktum
gjelder likevel ikke så lenge differansen mellom den
avgiften som ville følge av satsen i lokaliseringsso-
nen og satsen i sone I, ikke overstiger grensene for
bagatellmessig støtte, jf. § 4 tredje ledd.

(3) Arbeidsgivere som beregner arbeidsgiverav-
gift etter reduserte satser, plikter å avgi erklæring om
hvorvidt foretaket er i økonomiske vanskeligheter. 

§ 4. Særregler om avgiftssats og avgiftsberegning 
for arbeidsgivere med aktiviteter innenfor visse 
sektorer og andre arbeidsgivere som beregner 

avgift med redusert sats etter reglene om 
bagatellmessig støtte

(1) Arbeidsgivere i sonene II–V, eller med ambu-
lerende virksomhet i disse sonene, som utfører akti-
viteter omfattet av tabellen nedenfor, skal beregne
avgift etter satsen for sone I, uansett hvor arbeids-
giver er lokalisert eller arbeidet blir utført. Tilsvaren-
de gjelder for lønn mv. til utleide arbeidstakere som
utfører slike aktiviteter.

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

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

Næringskoder, jf. Norsk standard for næringsgruppe-
ring (SN2007)
Energisektoren
Nærings-
hoved-
område 35

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmt-
vannsforsyning

Transportsektoren
49.1 Passasjertransport med jernbane
49.2 Godstransport med jernbane
49.31 Transport med rutebil og sporvei i by- 

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

(3) Arbeidsgivere kan uten hinder av første ledd
beregne arbeidsgiveravgift for aktiviteter som nevnt
i første ledd etter satsene for lokaliseringssonen, så
lenge differansen mellom den avgift som ville følge
av satsen i lokaliseringssonen og satsen i sone I, ikke
overstiger 500 000 kroner for arbeidsgiveren i 2016.
Dersom arbeidsgiver anses å være en del av et kon-
sern, jf. forordning (EU) nr. 1407/2013 om bagatell-
messig støtte, gjelder beløpsgrensen for hele konser-
net under ett. For aktiviteter knyttet til godstransport
på vei, jf. næringskode 49.41 Godstransport på vei,
må differansen ikke overstige 250 000 kroner i 2016.

(4) Når en arbeidsgiver beregner avgift med re-
dusert sats i sone Ia eller etter tredje ledd, kan den
samlede fordelen av bagatellmessig støtte i form av
redusert avgift og annen bagatellmessig støtte til ar-
beidsgiveren ikke overstige 500 000 kroner i 2016,
jf. forordning (EU) nr. 1407/2013 om bagatellmessig
støtte. For aktiviteter knyttet til godstransport på vei
må slik samlet støtte ikke overstige 250 000 kroner i
2016. Arbeidsgiver som mottar annen støtte til dek-
ning av lønn mv. kan ikke beregne redusert avgift et-
ter bestemmelsene i denne paragraf.

(5) Arbeidsgivere som beregner avgift med redu-
sert sats etter bestemmelsen i tredje ledd, plikter å gi
opplysninger om eventuell annen bagatellmessig
støtte og støtte til dekning av lønnskostnader som ar-
beidsgiver har blitt tildelt i terminen. 

§ 5 Særregel om avgiftssats for aktiviteter knyttet til 
produkter som ikke omfattes av EØS-avtalen

(1) Arbeidsgivere som utfører aktiviteter knyttet
til produksjon, foredling og engroshandel av produk-
ter som ikke omfattes av EØS-avtalen, jf. avtalens
§ 8, beregner arbeidsgiveravgift med 5,1 pst. når
virksomheten drives i sone IVa, og med 10,6 pst. når
den drives i sone Ia. Dette gjelder aktiviteter som er
omfattet av næringskodene i tabellen nedenfor. Der-
som arbeidsgiver også utfører andre aktiviteter enn
de som er nevnt nedenfor, gjelder § 4 annet ledd om
blandet virksomhet tilsvarende.

49.39 Landtransport med passasjerer ikke 
nevnt annet sted

49.41 Godstransport på vei
50 Sjøfart
51.1 Lufttransport med passasjerer
51.21 Lufttransport med gods
Lufthavner
52.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport
Finansierings- og forsikringsvirksomhet mv.
64 Finansieringsvirksomhet
65 Forsikringsvirksomhet og pensjons-

kasser, unntatt trygdeordninger under-
lagt offentlig forvaltning

66 Tjenester tilknyttet finansierings- og 
forsikringsvirksomhet

70.10 Hovedkontortjenester, men bare for så 
vidt gjelder tjenester som ytes innenfor 
et konsern

70.22 Bedriftsrådgivning og annen admi-
nistrativ rådgivning, men bare for så 
vidt gjelder tjenester som ytes innenfor 
et konsern

Næringskode, jf. Norsk standard for næringsgruppe-
ring (SN2007)

01.1–01.3 Dyrking av ettårige vekster, flerårige 
vekster og planteformering

01.4 Husdyrhold
01.5 Kombinert husdyrhold og plantepro-

duksjon
01.6 Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbe-

handling av vekster etter innhøsting
01.7 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt 

og viltstell
02.1–02.3 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktivi-

teter, avvirkning og innsamling av vilt-
voksende produkter av annet enn tre og 
del av 16.10 (produksjon av pæler)

02.40 Tjenester tilknyttet skogbruk (med 
unntak av tømmermåling)

03.11–03.12 Hav- og kystfiske og fangst og fersk-
vannsfiske

03.21–03.22 Hav- og kystbasert akvakultur og fersk-
vannsbasert akvakultur

10.11–10.13 Bearbeiding og konservering av kjøtt 
og fjørfekjøtt og produksjon av kjøtt- 
og fjørfevarer

10.20 Bearbeiding og konservering av fisk, 
skalldyr og bløtdyr

10.3 Bearbeiding og konservering av frukt 
og grønnsaker

10.4 Produksjon av vegetabilske og animal-
ske oljer og fettstoffer

10.5 Produksjon av meierivarer og iskrem
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Trygdeavgift

§ 6 Trygdeavgift av pensjon mv.

Av pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd,
livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold,
engangsutbetaling fra pensjonsordning etter inn-
skuddspensjonsloven, engangsutbetaling fra indivi-
duell pensjonsavtale som er i samsvar med regler gitt
av departementet, engangsutbetaling fra pensjonsav-
tale etter lov om individuell pensjonsordning og per-
soninntekt for skattyter under 17 år og over 69 år,
som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1,
beregnes trygdeavgift med 5,1 pst. 

§ 7 Trygdeavgift av lønnsinntekt mv.

Av lønnsinntekt og annen personinntekt som
nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 2, be-
regnes trygdeavgift med 8,2 pst. 

§ 8 Trygdeavgift av næringsinntekt mv.

Av næringsinntekt og annen personinntekt som
nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3, be-
regnes trygdeavgift med 11,4 pst. 

Andre bestemmelser

§ 9 Forskriftsfullmakt mv.

Kongen gir regler om grunnlag og satser for av-
gifter og tilskudd etter folketrygdloven § 23-4 for
visse grupper av medlemmer i trygden. Satsen på

14,1 pst. skal legges til grunn for arbeidsgiveravgift
fastsatt etter denne bestemmelsen.

Departementet kan gi regler til utfylling og gjen-
nomføring av bestemmelsene i §§ 1 til 5. 

V

Stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleums-
virksomheten på kontinentalsokkelen for 

budsjettåret 2016

Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov 21.
desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i
petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen beta-
les CO2-avgift til statskassen etter følgende satser:
a. for gass kr 1,02 per standardkubikkmeter
b. for olje eller kondensat kr 1,02 per liter. 

VI

Stortingsvedtak om produktavgift til folke-
trygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen 

for 2016

Med hjemmel i folketrygdloven § 23-5 annet
ledd fastsettes: 

I
I 2016 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 8,2 pst. av pensjonsgivende

inntekt fra fiske, hval- og selfangst i inntektsåret.
2. Arbeidsgiveravgift på hyre til mannskapet på fis-

ke-, hvalfangst- og selfangstfartøy.
3. Premie til kollektiv yrkesskadetrygd for fiskere,

hval- og selfangere.
4. Avgift til dekning av de utgiftene folketrygden

har med stønad til arbeidsløse fiskere, hval- og
selfangere.

5. Avgift til dekning av de utgiftene folketrygden
har i forbindelse med ordningen med frivillig til-
leggstrygd for sykepenger til manntallsførte fis-
kere, hval- og selfangere. 

II
Produktavgiften skal være 2,7 pst. for 2016. 

VII

Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjett-
året 2016 (kap. 5521 post 70)

    

§ 1 Saklig virkeområde og forholdet til 
merverdiavgiftsloven

Fra 1. januar 2016 svares merverdiavgift etter
satsene i dette vedtaket og i samsvar med lov 19. juni

10.6 Produksjon av kornvarer, stivelse og 
stivelsesprodukter, samt del av 10.89 
(produksjon av kunstig honning og 
karamell)

10.85 Produksjon av ferdigmat
10.9 Produksjon av fôrvarer
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og 

levende dyr
46.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker, 

samt del av 10.39 (produksjon av skrel-
lede grønnsaker og blandede salater)

46.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
46.33 Engroshandel med meierivarer, egg, 

matolje og -fett
46.381 Engroshandel med fisk, skalldyr og 

bløtdyr
50.202 Innenriks sjøtransport med gods, men 

bare for så vidt gjelder drift av brønn-
båter

52.10 Lagring, men bare for så vidt gjelder 
drift av kornsiloer.
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2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftslo-
ven). 

§ 2 Alminnelig sats

Merverdiavgift svares med 25 pst. av avgiftsplik-
tig omsetning, uttak og innførsel når ikke redusert
sats skal anvendes etter bestemmelsene nedenfor. 

§ 3 Redusert sats med 15 pst.

Merverdiavgift svares med 15 pst. av omsetning,
uttak og innførsel av næringsmidler som nevnt i mer-
verdiavgiftsloven § 5-2. 

§ 4 Redusert sats med 10 pst.

Merverdiavgift svares med 10 pst. av omsetning
og uttak av tjenester som gjelder:
a) persontransport mv. som nevnt i merverdiav-

giftsloven § 5-3,

b) transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i mer-
verdiavgiftsloven § 5-4,

c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i
merverdiavgiftsloven § 5-5,

d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i
merverdiavgiftsloven § 5-6,

e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiav-
giftsloven § 5-7,

f) adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i
merverdiavgiftsloven § 5-9,

g) adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i
merverdiavgiftsloven § 5-10,

h) rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som
nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11. 

§ 5 Redusert sats med 11,11 pst.

Merverdiavgift svares med 11,11 pst. av omset-
ning mv. av viltlevende marine ressurser som nevnt i
merverdiavgiftsloven § 5-8. 

VIII

Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2016

Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til stats-
kassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. Departementet kan videre gi forskrift om at det
skal betales avgift på alkohol som er i varer som ikke
er avgiftspliktige etter første ledd, samt om forenklet
avgiftsberegning for varer som reisende innfører til
personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf. tolloven
§ 4-20. 

§ 2 Det gis fritak for avgift på alkohol som
a) fra produsents eller importørs lager

1. utføres til utlandet,
2. leveres direkte eller via tollager til proviant

etter tolloven § 4-23,
3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på luft-

havn etter tolloven § 4-30,

b) innføres
1. som reisegods etter tolloven § 5-1,
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig

virksomhet etter tolloven § 5-2,
c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs

lager leveres til eller innføres av
1. diplomater,
2. NATO og styrker fra land som deltar i Part-

nerskap for fred,
3. Den nordiske investeringsbank,

d) kommer i retur til produsents eller importørs la-
ger,

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,

f) brukes som råstoff mv. ved framstilling av varer,

Alkoholholdig drikk Volumprosent alkohol Kr

t.o.m. 0,7 avgiftslegges etter reglene for alko-
holfrie drikkevarer

Brennevinsbasert over 0,7 7,31 per volumprosent og liter
Annen over 0,7 t.o.m. 2,7 3,27 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7 12,29 per liter
over 3,7 t.o.m. 4,7 21,29 per liter
over 4,7 t.o.m. 22 4,76 per volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk over 0,7 sats som for alkoholholdig drikk
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g) framstilles ved ikke ervervsmessig produksjon.
Fritaket omfatter ikke brennevinsbasert drikk og
gjelder kun framstilling til eget bruk.
Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-

ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner

som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

Om avgift på tobakkvarer mv. (kap. 5531 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon
av følgende varer med følgende beløp:

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. Departementet kan videre gi forskrift om forenk-
let avgiftsberegning for varer som reisende innfører
til personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf. tolloven
§ 4-20. 

§ 2 Departementet kan gi forskrift eller fatte en-
keltvedtak om at varer som er ment eller er egnet som
erstatning for varer som nevnt i § 1, er avgiftsplikti-
ge. Dersom avgiftsplikt blir pålagt, skal det betales
avgift med samme beløp som for tilsvarende tobakk-
vare. 

§ 3 Det gis fritak for avgift på tobakkvarer mv.
som
a) fra produsents eller importørs lager

1. utføres til utlandet,
2. leveres direkte eller via tollager til proviant

etter tolloven § 4-23,
3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på luft-

havn etter tolloven § 4-30,
b) innføres

1. som reisegods etter tolloven § 5-1,
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig

virksomhet etter tolloven § 5-2,
c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs

lager leveres til eller innføres av
1. diplomater,
2. NATO og styrker fra land som deltar i Part-

nerskap for fred,
3. Den nordiske investeringsbank,

d) kommer i retur til produsents eller importørs la-
ger,

e) kvalitetsprøves og forbrukes på fabrikk eller la-
ger.
Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-

ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 5 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

Om avgift på motorvogner mv. (kap. 5536)

A. Engangsavgift (kap. 5536 post 71)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motor-
kjøretøyer og båter betales avgift til statskassen ved
første gangs registrering av motorvogner i det sentra-
le motorvognregisteret. Videre skal det betales avgift
når
a) betingelsene for avgiftsfrihet eller avgiftsnedset-

telse ved første gangs registrering ikke lenger er
oppfylt,

b) motorvogn som ikke tidligere er registrert her i
landet urettmessig tas i bruk uten registrering,

c) oppbygd motorvogn tas i bruk før ny registrering.
Departementet kan gi forskrift om hva som om-

fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

Produkt Kr

Sigarer 2,50 per gram av pakningens nettovekt
Sigaretter 2,50 per stk.
Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning 2,50 per gram av pakningens nettovekt
Skråtobakk 1,01 per gram av pakningens nettovekt
Snus 1,01 per gram av pakningens nettovekt
Sigarettpapir og sigaretthylser 0,0382 per stk.
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§ 2 Avgift skal betales med følgende beløp:

Avgiftsgrupper 

Egen-
vekt
 (kg)

Motor-
effekt
(kW)

NOX-
utslipp

 (mg/km)

CO2-
utslipp

 (g/km)

Slag-
volum
(cm3)

Sats per
 enhet

 (kr)

Vrakpant-
avgift

 (kr)

Avgiftsgruppe A 2 400

Personbiler, varebiler 
klasse 1, busser under 
6 m med inntil 17 sete-
plasser 

0–150 0

151–1 150 38,08
1 151–1 400 83,01
1 401–1 500 166,04

over 1 500 193,11
0–70 0

71–100 125,59
101–140 363,67
over 140 900,01

over 0 57,95
Motorvogn med plikt 
til å dokumentere driv-
stofforbruk og CO2-ut-
slipp, og med 

– utslipp 95 g/km og 
over 

0–95 0

96–110 896,76
111–140 903,68
141–210 2 106,65
over 210 3 382,16

– CO2-utslipp under 
95 g/km t.o.m 40 g/km 
gjøres følgende fradrag 
per g/km for den del av 
utslippet som ligger 
under 95 g/km t.o.m 
40 g/km 

918,82

– CO2-utslipp under 40 
g/km gjøres følgende 
fradrag per g/km for 
den del av utslippet 
som ligger under 
40 g/km 

1 081,03

Motorvogn uten plikt 
til å dokumentere driv-
stofforbruk og CO2-ut-
slipp 

– bensindrevne 0–950 15,57
951–1 400 57,04

1 401–1 800 133,89
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over 1 800 144,42
– ikke bensindrevne 0–950 11,93

951–1 400 46,57
1 401–1 800 109,29

over 1 800 113,69

Avgiftsgruppe B 2 400

Varebiler klasse 2, 
lastebiler med tillatt 
totalvekt mindre enn 
7 501 kg og godsrom 
med lengde under 
300 cm og bredde 
under 190 cm 

22 pst.
av A

22 pst.
av A

50 pst.
av A

Motorvogn med plikt 
til å dokumentere driv-
stofforbruk og CO2-ut-
slipp, og med 

– utslipp 95 g/km og 
over 

0–95 0

96–110 269,03
111–140 271,10
over 140 526,66

– CO2-utslipp under 
95 g/km t.o.m. 40 g/km 
gjøres følgende fradrag 
per g/km for den del av 
utslippet som ligger 
under 95 g/km t.o.m. 
40 g/km 

275,64

– CO2-utslipp under 40 
g/km gjøres følgende 
fradrag per g/km for 
den del av utslippet 
som ligger under 
40 g/km

324,31

Motorvogn uten plikt 
til å dokumentere driv-
stofforbruk og CO2-ut-
slipp 

30 pst.
av A

Avgiftsgruppe C 2 400

Campingbiler 22 pst.
av A

22 pst.
av A

0 pst.
av A

22 pst.
av A

22 pst.
av A

Avgiftsgruppe D 
(Opphevet)

Avgiftsgruppe E 0

Avgiftsgrupper 

Egen-
vekt
 (kg)

Motor-
effekt
(kW)

NOX-
utslipp

 (mg/km)

CO2-
utslipp
 (g/km)

Slag-
volum
(cm3)

Sats per
 enhet

 (kr)

Vrakpant-
avgift

 (kr)
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Beltebiler 36 pst. av
verdi-

avgifts-
grunnlaget

Avgiftsgruppe F 0

Motorsykler 8 092
0–11 0

over 11 256,25
0–125 0

126–900 32,94
over 900 72,24

Avgiftsgruppe G 2 400

Beltemotorsykler
(snøscootere) 

0–100 13,52

101–200 27,04
over 200 54,06

0–20 21,72
21–40 43,43

over 40 86,84
0–200 2,38

201–400 4,76
over 400 9,50

Avgiftsgruppe H 2 400

Motorvogn i avgifts-
gruppe A, som ved 
første gangs registre-
ring her i landet blir 
registrert på løyve-
innehaver til bruk 
som ordinær drosje 
(ikke reserve- eller 
erstatningsdrosje) eller 
for transport av funk-
sjonshemmede 

40 pst.
av A

40 pst.
av A

100 pst.
av A

Motorvogn med plikt 
til å dokumentere driv-
stofforbruk og CO2-ut-
slipp, og med 

– utslipp 95 g/km og 
over 

0–95 0

96–110 896,76
over 110 903,68

Avgiftsgrupper 

Egen-
vekt
 (kg)

Motor-
effekt
(kW)

NOX-
utslipp

 (mg/km)

CO2-
utslipp

 (g/km)

Slag-
volum
(cm3)

Sats per
 enhet

 (kr)

Vrakpant-
avgift

 (kr)
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– CO2-utslipp under 95 
g/km t.o.m. 40 g/km 
gjøres følgende fradrag 
per g/km for den del av 
utslippet som ligger 
under 95 g/km t.o.m. 
40 g/km 

918,82

– CO2-utslipp under 40 
g/km gjøres følgende 
fradrag per g/km for 
den del av utslippet 
som ligger under 
40 g/km 

1 081,03

Motorvogn uten plikt 
til å dokumentere driv-
stofforbruk og CO2-ut-
slipp

100 pst.
av A

Avgiftsgruppe I 2 400

Avgiftspliktige motor-
vogner som er 30 år 
eller eldre 

0

Avgiftsgruppe J 2 400

Busser under 6 m med 
inntil 17 seteplasser, 
hvorav minst 10 er 
fastmontert i farts-
retningen 

40 pst.
av A

40 pst.
av A

0 pst.
av A

Motorvogn med plikt 
til å dokumentere driv-
stofforbruk og CO2-ut-
slipp, og med 

– utslipp 95 g/km og 
over 

0–95 0

96–110 358,70
111–140 361,47
over 140 842,66

– CO2-utslipp under 95 
t.o.m. 40 g/km gjøres 
følgende fradrag per 
g/km for den del av 
utslippet som ligger 
under 95 g/km t.o.m. 
40 g/km

367,52

Avgiftsgrupper 

Egen-
vekt
 (kg)

Motor-
effekt
(kW)

NOX-
utslipp

 (mg/km)

CO2-
utslipp
 (g/km)

Slag-
volum
(cm3)

Sats per
 enhet

 (kr)

Vrakpant-
avgift

 (kr)
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Vrakpantavgiften inngår ikke i beregningsgrunn-
laget for merverdiavgiften.

Departementet kan gi forskrift om refusjon av en-
gangsavgift og vrakpantavgift for motorvogner som
utføres til utlandet.

Departementet kan gi forskrift om tilbakebeta-
ling og tilleggsberegning av særavgift og merverdi-
avgift. Departementet kan videre gi forskrift om hvil-
ken avgiftsgruppe en motorvogn skal avgiftsbereg-
nes etter. Oppstår det tvil om hvilken avgiftsgruppe
en motorvogn skal avgiftsberegnes etter, avgjøres
dette av departementet med bindende virkning. 

§ 3 Ved beregning av avgift basert på egenvekt,
NOX-utslipp, CO2-utslipp, slagvolum og motoreffekt
benyttes de tekniske data som fastsettes i forbindelse
med motorvognens godkjenning etter veimyndighe-
tenes regelverk.

For motorvogner som ikke har fastsatt verdi for
utslipp av NOX etter første ledd, settes utslippet til
den verdi vedkommende motorvogn maksimalt kan
ha etter veimyndighetenes regelverk. Departementet
kan gi forskrift om hvordan NOX-utslipp skal fastset-
tes.

Hvilke motorvogner som har plikt til å dokumen-
tere drivstofforbruk og CO2-utslipp følger av vei-
myndighetenes regelverk. Avgiftsberegningen for
kjøretøy som ikke omfattes av veimyndighetenes
regelverk om dokumentasjon av drivstofforbruk og
CO2-utslipp, skal baseres på CO2-utslipp når utslip-
pet på annen måte er dokumentert overfor vei-
myndighetene og lagt til grunn ved registreringen.

Ved innenlandsk tilvirkning er verdiavgifts-
grunnlaget prisen fra produsent. Ved innførsel er ver-
diavgiftsgrunnlaget tollverdien. 

§ 4 For motorvogner som benytter stempeldrevet
forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk mo-
tor (hybridbiler), inngår verken effekten knyttet til

den elektriske motoren eller vekten av elektromotor
og batteripakke i avgiftsgrunnlaget.

For motorvogner som har vært registrert i utlan-
det før registrering her i landet gjøres bruksfradrag i
den engangsavgift som beregnes etter § 2.

Departementet kan gi forskrift om beregning av
engangsavgiften for motorvogner som nevnt i første
og annet ledd. 

§ 5 Det gis fritak for engangsavgift på
a) motorvogner som registreres på kjennemerker

med gule tegn på blå reflekterende bunn,
b) motorvogner registrert på Den nordiske investe-

ringsbank og som er nødvendig for bankens offi-
sielle virksomhet,

c) motorvogner som registreres på NATO eller NA-
TOs 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 land som deltar i
Partnerskap for fred,

d) lett pansrede motorvogner til offentlig bruk,
e) motorvogner til bruk utelukkende som banekjø-

retøy og i rally, samt motorsykler til bruk uteluk-
kende i trial- og endurokonkurransekjøring,

f) ambulanser,
g) begravelseskjøretøy,
h) beltemotorsykler som ved første gangs registre-

ring her i landet blir registrert på humanitær insti-
tusjon som skal benytte kjøretøyet i ambulanse-
tjeneste,

i) motorvogner som bare bruker elektrisitet til
framdrift, herunder motorvogner hvor elektrisite-
ten er produsert i brenselsceller. Fritaket omfatter
ikke motorvogner hvor batteri under kjøring kan
tilføres strøm ved bruk av en ekstern forbren-
ningsmotor,

j) busser som ved første gangs registrering her i lan-
det blir registrert på

– CO2-utslipp under 40 
g/km gjøres følgende 
fradrag per g/km for 
den del av utslippet 
som ligger under 
40 g/km

432,41

Motorvogn uten plikt 
til å dokumentere driv-
stofforbruk og CO2-ut-
slipp

40 pst.
av A

Avgiftsgrupper 

Egen-
vekt
 (kg)

Motor-
effekt
(kW)

NOX-
utslipp

 (mg/km)

CO2-
utslipp

 (g/km)

Slag-
volum
(cm3)

Sats per
 enhet

 (kr)

Vrakpant-
avgift

 (kr)
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1. innehaver av løyve etter lov 21. juni 2002 nr.
45 om yrkestransport med motorvogn og far-
tøy § 6 eller § 9, eller som er utleid på kon-
trakt med varighet på ett år eller mer mellom
innehaver av slikt løyve og selskap i samme
konsern. Fritaket gjelder også busser som ut-
fører rutetransport basert på kontrakt med va-
righet på ett år eller mer inngått med myndig-
het eller selskap som har slikt ruteløyve,

2. institusjon eller organisasjon som tilbyr
transport av funksjonshemmede mv.,

k) motorvogner som innføres som arvegods etter
tolloven § 5-1 første ledd bokstav e,

l) motorvogner som innføres til midlertidig bruk et-
ter tolloven § 6-1 annet ledd,

m) beltevogner til Forsvaret,
n) spesialutrustede kjøretøy til bruk for brannvese-

net,
o) motorvogner som til framdrift benytter stempel-

drevet forbrenningsmotor som kun kan benytte
hydrogen som drivstoff. Dette gjelder også kjøre-
tøy som til framdrift benytter slik motor i kombi-
nasjon med elektrisk motor (hybridbiler).
For motorvogner som kan benytte etanol som

drivstoff gjøres fradrag i avgiften etter § 2 på
kr 10 000. Med etanol menes i denne sammenheng
konsentrasjoner på minst 85 pst. etanol.

Motorvogner som nevnt i første ledd bokstav a til
c er fritatt for vrakpantavgift.

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 6 Departementet kan gi forskrift om betaling av
avgifter ved endring av en motorvogns avgiftsmessi-
ge status og om hva som skal anses som slik endring.

Departementet kan gi forskrift om betaling av av-
gift 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. 

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning eller også ellers en klart urimelig
virkning. 

B. Årsavgift (kap. 5536 post 72)

§ 1 For 2016 skal det i henhold til lov 19. juni
1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorvogner og
båter betales årsavgift til statskassen for innenlands-

registrerte kjøretøy med tillatt totalvekt mindre enn
7 500 kg med følgende beløp (kr): 
a) 3 135 for personbiler, varebiler, campingbiler,

busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbi-
ler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg,

b) 3 655 for dieseldrevne motorvogner som nevnt i
bokstav a som ikke har fabrikkmontert partikkel-
filter,

c) 3 135 for årsprøvekjennemerker for motorvog-
ner,

d) 1 920 for motorsykler; trehjuls, lette, mellomtun-
ge og tunge,

e) 445 for
1. motorvogner som er registrert på innehaver

av løyve etter lov 21. juni 2002 nr. 45 om yr-
kestransport med motorvogn eller fartøy § 9
som drosje (ikke reserve- eller erstatnings-
drosje) eller for transport av funksjonshem-
mede,

2. motorvogner som er registrert på innehaver
av løyve etter lov 21. juni 2002 nr. 45 om yr-
kestransport med motorvogner eller fartøy
§ 6, eller som er utleid på kontrakt med varig-
het på ett år eller mer mellom innehaver av
slikt løyve og selskap i samme konsern. Dette
gjelder også motorvogn som utfører rutetran-
sport basert på kontrakt med varighet på ett år
eller mer inngått med myndighet eller sel-
skap som har slikt ruteløyve,

3. motorvogner som er godkjent og registrert
som ambulanse eller som er registrert som
begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og
lignende,

4. motorvogner som er registrert på kjennemer-
ker med lysegule tegn på sort bunn,

5. motorvogner som bare bruker elektrisitet til
framdrift, herunder motorvogner hvor elek-
trisiteten er produsert i brenselsceller,

6. motorredskap,
7. beltekjøretøy,
8. trekkbiler som ikke omfattes av bokstav a el-

ler b,
9. mopeder,
10. traktorer,
11. motorvogner som er 30 år eller eldre.
Departementet kan gi forskrift om hva som om-

fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Unntatt fra avgiftsplikt er:
a) motorvogner som er registrert på kjennemerker

med gule tegn på blå reflekterende bunn,
b) motorvogner som er registrert på Den nordiske

investeringsbank og som er nødvendig for ban-
kens offisielle virksomhet,
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c) motorvogner som er registrert på NATO eller
NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i
den utstrekning dette følger av internasjonale av-
taler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på
tilsvarende vilkår også styrker fra land som deltar
i Partnerskap for fred,

d) motorvogner registrert til bruk på Svalbard,
e) motorvogn som er stjålet i løpet av året. 

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Det skal betales full avgift for kjøretøy som er
registrert per 1. januar eller som blir registrert i første
halvår og for årsprøvekjennemerker som er tildelt per
1. januar eller som blir tildelt i første halvår.

Det skal ikke betales avgift for motorvogner som
innen avgiftens forfall leveres til godkjent oppsam-
lingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri for vra-
king/hugging.

Det skal betales halv avgift på kjøretøy som
a) leveres til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak

eller til bilopphuggeri for vraking/hugging i før-
ste halvår, men etter avgiftens forfall,

b) registreres eller tildeles årsprøvekjennemerker i
annet halvår.

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring, avgrensing av og vilkår for å betale halv avgift. 

§ 4 Avgift som ikke er betalt innen forfall, for-
høyes med kr 250. For kjøretøy som nevnt i § 1 bok-
stav e forhøyes avgiften med kr 50.

Departementet kan gi forskrift om innkreving av
tilleggsavgiften. 

§ 5 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 6 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

C. Vektårsavgift (kap. 5536 post 73)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjø-
retøyer og båter betales vektgradert årsavgift til stats-
kassen på innenlandsregistrerte kjøretøy på minst
7 500 kg. For dieseldrevne kjøretøy skal det i tillegg
betales miljødifferensiert årsavgift. 

1. Vektgradert årsavgift

Motorkjøretøy

Avgiftsgruppe (kg) Luftfjæring (kr) Annet fjæringssystem (kr)

2 eller flere aksler
7 500–11 999 448 448

2 aksler
12 000–12 999 448 803
13 000–13 999 803 1 434
14 000–14 999 1 434 1 833
15 000 og over 1 833 3 583

3 aksler
12 000–14 999 448 448
15 000–16 999 803 1 066
17 000–18 999 1 066 1 720
19 000–20 999 1 720 2 095
21 000–22 999 2 095 2 986
23 000 og over 2 986 4 394

Minst 4 aksler
12 000–24 999 2 095 2 119
25 000–26 999 2 119 3 056
27 000–28 999 3 056 4 587
29 000 og over 4 587 6 590
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Kombinasjoner av kjøretøy – vogntog

Avgiftsgruppe (kg) Luftfjæring (kr) Annet fjæringssystem (kr)

2 + 1 aksler
7 500–13 999 448 448
14 000–15 999 448 448
16 000–17 999 448 608
18 000–19 999 608 812
20 000–21 999 812 1 305
22 000–22 999 1 305 1 557
23 000–24 999 1 557 2 451
25 000–27 999 2 451 3 955
28 000 og over 3 955 6 609

2 + 2 aksler
16 000–24 999 791 1 246
25 000–25 999 1 246 1 763
26 000–27 999 1 763 2 382
28 000–28 999 2 382 2 783
29 000–30 999 2 783 4 281
31 000–32 999 4 281 5 768
33 000 og over 5 768 8 523

2 + minst 3 aksler
16 000–37 999 4 679 6 340
38 000–40 000 6 340 8 456
over 40 000 8 456 11 324

Minst 3 + 1 aksler
16 000–24 999 791 1 246
25 000–25 999 1 246 1 763
26 000–27 999 1 763 2 382
28 000–28 999 2 382 2 783
29 000–30 999 2 783 4 281
31 000–32 999 4 281 5 768
33 000 og over 5 768 8 523

Minst 3 + 2 aksler
16 000–37 999 4 189 5 643
38 000–40 000 5 643 7 631
over 40 000 7 631 11 073

Minst 3 + minst 3 aksler
16 000–37 999 2 576 3 024
38 000–40 000 3 024 4 291
over 40 000 4 291 6 569
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2. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten. 

§ 2 Departementet kan gi forskrift om hvilke fjæ-
ringssystemer som kan likestilles med luftfjæring og
om fastsettelse av avgasskravnivå, herunder krav til
dokumentasjon for registreringsår og avgasskravnivå.

Departementet kan gi forskrift om etterberegning
av avgift dersom det viser seg at et kjøretøy ikke opp-
fyller de krav til avgassutslipp som lå til grunn ved
beregning av avgiften. 

§ 3 Departementet kan gi forskrift 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 Avgiftsgrunnlaget er den vekt som er oppgitt
som tillatt totalvekt i motorvognregisteret. For semi-
trailere er avgiftsgrunnlaget den del av totalvekten
som faller på semitrailerens aksler. Hvis kjøretøyets
totalvekt ikke går fram av vognkortet, settes totalvek-
ten til summen av kjøretøyets egenvekt og tillatt (re-
gistrert) lasteevne.

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for
avgiften, herunder at avgiftsgrunnlaget skal settes la-
vere enn kjøretøyets tillatte totalvekt. 

§ 5 Følgende kjøretøy er fritatt for vektgradert og
miljødifferensiert årsavgift:
a) traktorer,
b) kjøretøy registrert på kjennemerker med lysegule

typer på sort bunn,
c) motorredskaper,

d) kjøretøy som er 30 år eller eldre, unntatt tilhenge-
re,

e) kjøretøy som i forbindelse med transport av gods
fraktes på jernbane (kombinert godstransport),

f) kjøretøy som er registrert på NATO eller NATOs
hovedkvarter, styrker eller personell i den ut-
strekning dette følger av internasjonale avtaler
Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsva-
rende vilkår også styrker fra land som deltar i
Partnerskap for fred.
Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-

ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 6 Departementet kan gi forskrift om utskriving
av avgiften i flere terminer og om forholdsmessig be-
regning av avgiften ved avregistrering, vraking og
omregistrering.

Departementet kan gi forskrift om betaling av av-
gift basert på en dagsats på to pst. av full vektårsav-
gift med et fastsatt minstebeløp. 

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

D. Omregistreringsavgift (kap. 5536 post 75)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjø-
retøyer og båter betales avgift til statskassen ved om-
registrering av nevnte, tidligere her i landet registrer-
te motorvogner, og tilhengere med følgende beløp:

Avgasskravnivå (EURO)

Vektklasser (kg)
Ingen

(kr)
I

(kr)
II

(kr)
III

(kr)
IV

(kr)
V

(kr)

VI eller
strengere

(kr)
0-utslipp

(kr)

7 500–11 999 5 738 3 189 2 231 1 359 715 447 112 0
12 000–19 999 9 415 5 232 3 658 2 231 1 178 730 183 0
20 000 og over 16 740 9 589 6 801 4 087 2 158 1 341 336 0
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Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Det gis fritak for avgift ved omregistrering av
kjøretøy:
a) ved ren navneendring,
b) på ektefelle,
c) mellom foreldre og barn som arv (fullt skifte),
d) som er 30 år eller eldre,
e) som utloddes og som tidligere har vært registrert

på utlodderen,
f) som skal registreres på kjennemerker med gule

tegn på blå reflekterende bunn,
g) på NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge,

styrker eller personell i den utstrekning dette føl-
ger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet
av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også
styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

h) som registreres på Den nordiske investerings-
bank og som er nødvendig for bankens offisielle
virksomhet,

i) som har vært registrert på samme eier i to måne-
der eller mindre (samlet påskiltings-/registre-
ringstid),

j) som tas tilbake av selger som følge av heving el-
ler omlevering etter kjøpslovens eller forbruker-
kjøpslovens bestemmelser,

k) ved omorganiseringer som gjennomføres med
lovfestet selskapsrettslig kontinuitet, samt ved
omorganiseringer som kan gjennomføres med
skattemessig kontinuitet etter skatteloven §§ 11-
2 til 11-5, § 11-11 og § 11-20 med tilhørende for-
skrifter. Omorganiseringen og omregistreringen
av kjøretøy må ha funnet sted etter 1. januar
2016,

l) ved sletting av registrert eier eller medeier i
motorvognregisteret.

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

Om veibruksavgift på drivstoff 
(kap. 5538 post 70, 71 og 72)

I

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales veibruks-
avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk
produksjon av følgende drivstoff:
a) bensin per liter

1. svovelfri bensin (under 10 ppm svovel): kr
4,99,

2. lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr
5,03,

3. annen bensin: kr 5,03.
b) mineralolje til framdrift av motorvogn (autodie-

sel) per liter
1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel):

kr 3,44,
2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svo-

vel): kr 3,50,
3. annen mineralolje: kr 3,50,

c) naturgass per Sm³: kr 5,95 
Andel bioetanol innblandet i bensin, andel bio-

diesel innblandet i mineralolje, og andel biogass inn-
blandet i naturgass, inngår ikke i avgiftsgrunnlaget
ved beregningen av avgiften etter første ledd bokstav
a til c.

Registreringsår

2016 til 2013 (kr) 2012 til 2005 (kr) 2004 og eldre (kr)

a) Mopeder, motorsykler og beltemotorsykler 513 513 513
b) Personbiler

Egenvekt (typegodkjent):
1. t.o.m. 1 200 kg 3 895 2 563 1 538
2. over 1 200 kg 5 945 3 588 1 538

c) Lastebiler, trekkbiler, varebiler, kombinerte biler, 
campingbiler, beltebiler og busser med tillatt total-
vekt inntil 7 500 kg 1 948 1 230 1 025

d) Biltilhengere, herunder semitrailere og campingtil-
hengere, med egenvekt (typegodkjent) over 350 kg 513 513 513
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For bioetanol og biodiesel som omfattes av om-
setningskravet i produktforskriften § 3-3 svares av-
gift etter satsene som gjelder for henholdsvis bensin
og mineralolje til framdrift av motorvogn etter første
ledd.

Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal be-
tales etter Stortingets vedtak om CO2-avgift og svo-
velavgift på mineralske produkter.

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Olje som er merket i samsvar med forskrift
fastsatt av departementet, skal ikke ilegges avgift et-
ter § 1 første ledd bokstav b.

Departementet kan bestemme at
a) fritak for avgiftsplikten kan skje på annen måte

enn ved bruk av merket olje,
b) avgift skal betales ved bruk av merket olje. 

§ 3 På vilkår fastsatt av departementet kan det be-
nyttes merket olje
a) i følgende motorvogner:

1. traktorer,
2. motorvogner registrert på kjennemerker med

lysegule tegn på sort bunn,
3. motorredskaper,
4. tilhørende Den nordiske investeringsbank og

som er nødvendig for bankens offisielle virk-
somhet,

5. tilhørende NATO eller NATOs hovedkvarter
i Norge, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler
Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på
tilsvarende vilkår også styrker fra land som
deltar i Partnerskap for fred.

b) til annen bruk enn framdrift av motorvogn. 

§ 4 Det gis fritak for avgift på drivstoff som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til ut-

førsel,
c) innføres

1. som reisegods etter tolloven § 5-1,
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig

virksomhet etter tolloven § 5-2,
3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av
1. diplomater,
2. NATO og styrker fra land som deltar i Part-

nerskap for fred,
3. Den nordiske investeringsbank,

e) kommer i retur til registrert virksomhets lager.
Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-

ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 5 Det gis fritak eller ytes tilskudd for avgift på
bensin som
a) brukes i fly, unntatt Forsvarets fly,
b) brukes til teknisk og medisinsk formål,
c) brukes i anlegg eller innretninger som har tilknyt-

ning til utnyttelse av naturforekomster i havom-
råder utenfor norsk territorialgrense, til transport
mellom land og slike anlegg eller innretninger og
for spesialskip som har oppdrag i slik virksom-
het,

d) brukes i båter og snøscootere i veiløse strøk,
e) brukes i motorsager og andre arbeidsredskaper

med 2-taktsmotor dersom bensinen har særlige
helse- og miljømessige egenskaper,

f) er gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour Recovery
Unit).
Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-

ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 6. Det gis fritak for avgift på naturgass
a) til bruk i følgende motorvogner:

1. traktorer,
2. motorvogner registrert på kjennemerker med

lysegule tegn på sort bunn,
3. motorredskaper,
4. tilhørende Den nordiske investeringsbank og

som er nødvendig for bankens offisielle virk-
somhet,

5. tilhørende NATO eller NATOs hovedkvarter
i Norge, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler
Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på
tilsvarende vilkår også styrker fra land som
deltar i Partnerskap for fred.

b) til annen bruk enn framdrift av motorvogn. 

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

II

Fra 1. juli 2016 gjøres følgende endringer: 

§ 1 første ledd ny bokstav d skal lyde: 
d) LPG per kg: kr 6,91. 

§ 1 annet ledd skal lyde:
Andel bioetanol innblandet i bensin, andel bio-

diesel innblandet i mineralolje, og andel biogass inn-
blandet i naturgass og LPG, inngår ikke i avgifts-
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grunnlaget ved beregningen av avgiften etter første
ledd bokstav a til d. 

§ 6 skal lyde:
§ 6. Det gis fritak for avgift på naturgass og LPG

a) til bruk i følgende motorvogner:
1. traktorer,
2. motorvogner registrert på kjennemerker med

lysegule tegn på sort bunn,
3. motorredskaper,
4. tilhørende Den nordiske investeringsbank og

som er nødvendig for bankens offisielle virk-
somhet,

5. tilhørende NATO eller NATOs hovedkvarter
i Norge, styrker eller personell i den utstrek-
ning dette følger av internasjonale avtaler
Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på
tilsvarende vilkår også styrker fra land som
deltar i Partnerskap for fred.

b) til annen bruk enn framdrift av motorvogn. 

Om avgift på elektrisk kraft (kap. 5541 post 70)

I

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen med 16 øre per kWh på elektrisk kraft
som leveres her i landet.

Det skal betales avgift med 0,48 øre per kWh for
kraft som leveres
a) til industri, bergverk, produksjon av fjernvarme

og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industri-
produksjon. Den reduserte satsen omfatter elekt-
risk kraft som benyttes i forbindelse med selve
produksjonsprosessen, og

b) i Finnmark og følgende kommuner i Nord-
Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen,
Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.
Det skal betales avgift ved uttak av elektrisk kraft

til eget bruk.
Departementet kan gi forskrift om hva som om-

fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Det gis fritak for avgift på kraft som
a) er produsert ved energigjenvinningsanlegg og le-

veres direkte til sluttbruker,
b) er produsert i aggregat med generator som har

merkeytelse mindre enn 100 kVA og leveres di-
rekte til sluttbruker,

c) er produsert i nødstrømsaggregat når den norma-
le elektrisitetsforsyning har sviktet,

d) er produsert i mottrykksanlegg,
e) leveres til NATO eller NATOs hovedkvarter,

styrker eller personell i den utstrekning dette føl-
ger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet

av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også
styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

f) leveres til Den nordiske investeringsbanks offi-
sielle virksomhet,

g) brukes til kjemisk reduksjon eller elektrolyse,
metallurgiske og mineralogiske prosesser,

h) leveres til veksthusnæringen,
i) leveres til husholdninger og offentlig forvaltning

i Finnmark og følgende kommuner i Nord-
Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen,
Nordreisa, Skjervøy og Storfjord,

j) leveres i direkte sammenheng med produksjon av
elektrisk kraft,

k) leveres til bruk til framdrift av tog eller annet
skinnegående transportmiddel, herunder oppvar-
ming av og belysning i transportmiddelet. Frita-
ket omfatter også trolleybuss.
Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-

ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

II

Fra den tid departementet bestemmer gjøres føl-
gende endringer:  

§ 1 annet ledd bokstav c og d skal lyde:
c) til datasentre med uttak over 5 MW,
d) fra land til skip i næringsvirksomhet med brutto-

tonnasje over 400 tonn. 

§ 2 første ledd bokstav h skal lyde:
h) leveres energiintensive foretak i treforedlingsin-

dustrien som deltar i godkjent energieffektivise-
ringsprogram. Fritaket gjelder kun kraft som be-
nyttes i forbindelse med selve produksjonspro-
sessen, 

Bokstav h til k blir i til l. 

Om grunnavgift på mineralolje mv.
 (kap. 5542 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon
av mineralolje med kr 1,63 per liter. For mineralolje
til treforedlingsindustrien og produsenter av farge-
stoffer og pigmenter skal det betales avgift med
kr 0,147 per liter.
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Avgiftsplikten omfatter ikke
a) flyparafin (jetparafin) som leveres til bruk om

bord i fly,
b) drivstoff som pålegges avgift etter Stortingets

vedtak om veibruksavgift på drivstoff.
Departementet kan gi forskrift om hva som om-

fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Det gis fritak for avgift på mineralolje som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til ut-

førsel,
c) innføres

1. som reisegods etter tolloven § 5-1,
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig

virksomhet etter tolloven § 5-2,
3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av
1. NATO og styrker fra land som deltar i Part-

nerskap for fred,
2. Den nordiske investeringsbank,

e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,
f) brukes til skip i utenriks fart,
g) brukes til gods- og passasjertransport i innenriks

sjøfart,
h) brukes til fiske og fangst i nære farvann,
i) brukes til fiske og fangst i fjerne farvann,
j) brukes i anlegg eller innretninger som har tilknyt-

ning til utnyttelse av naturforekomster i havom-
råder utenfor norsk territorialgrense, til transport
mellom land og slike anlegg eller innretninger og
for spesialskip som har oppdrag i slik virksom-
het,

k) brukes som råstoff i industriell virksomhet der-
som mineraloljen i sin helhet inngår og forblir i
det ferdige produkt,

l) brukes i sildemel- og fiskemelindustrien,
m) brukes til framdrift av tog eller annet skinnegåen-

de transportmiddel, herunder oppvarming av og
belysning i transportmiddelet,

n) brukes til høsting av tang og tare.
Det gis fritak for avgift for andel av biodiesel i

mineraloljen.
Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-

ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet

og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

Om miljøavgifter på mineralske produkter mv.

A. Avgift på smøreolje mv. 
(kap. 5542 post 71)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon
av smøreolje mv. med kr 2,13 per liter.

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Det gis fritak for avgift på smøreolje mv. som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til ut-

førsel,
c) innføres

1. som reisegods etter tolloven § 5-1,
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig

virksomhet etter tolloven § 5-2,
3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av
NATO og styrker fra land som deltar i Partner-
skap for fred,

e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,
f) brukes i utenriks fart,
g) brukes i fiske og fangst i fjerne farvann,
h) brukes i anlegg eller innretninger som har tilknyt-

ning til utnyttelse av naturforekomster i havom-
råder utenfor norsk territorialgrense, til transport
mellom land og slike anlegg eller innretninger og
for spesialskip som har oppdrag i slik virksom-
het,

i) brukes i fly, unntatt olje til Forsvarets fly,
j) brukes som råstoff i industriell virksomhet der-

som smøreoljen i sin helhet inngår og forblir i det
ferdige produkt,

k) omsettes i forbrukerpakninger med innhold
mindre enn 0,15 liter,

l) er påfylt kjøretøy, maskiner o.l. ved inn- eller ut-
førsel.
Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-

ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 
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B. CO2-avgift på mineralske produkter 
(kap. 5543 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-av-
gift til statskassen ved innførsel og innenlandsk pro-
duksjon av følgende mineralske produkter med føl-
gende beløp:
a) mineralolje (generell sats): kr 0,92 per liter.

Mineralolje
– til innenriks kvotepliktig luftfart: kr 1,08 per

liter,
– til annen innenriks luftfart og ikke-kommer-

sielle privatflyginger: kr 1,08 per liter,
– til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiske-

melindustrien: kr 0,31 per liter,
– til fiske og fangst i nære farvann: kr 0,28 per

liter,
– som ilegges veibruksavgift på drivstoff:

kr 1,12 per liter,
b) bensin: kr 0,97 per liter,
c) naturgass: kr 0,84 per Sm3,
d) LPG: kr 1,26 per kg. 

Det skal betales avgift med kr 0,057 per Sm3 na-
turgass og kr 0 per kg LPG for produkter som leveres
til
a) industri og bergverk som benyttes i forbindelse

med selve produksjonsprosessen,
b) bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klima-

kvoteloven.
Fritaket i § 2 første ledd bokstav g kommer ikke

til anvendelse for naturgass og LPG, samt for minera-
lolje og bensin til innenriks kvotepliktig luftfart.

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Det gis fritak for CO2-avgift på mineralske
produkter som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til ut-

førsel,
c) innføres

1. som reisegods etter tolloven § 5-1,
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig

virksomhet etter tolloven § 5-2,
3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av
1. NATO og styrker fra land som deltar i Part-

nerskap for fred,
2. Den nordiske investeringsbank,

e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,
f) brukes som råstoff i industriell virksomhet på en

slik måte at det ikke oppstår utslipp av karbon til

luft eller utslippet er vesentlig lavere enn det
mengden råstoff skulle tilsi,

g) leveres til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter
klimakvoteloven. 

§ 3 Det gis fritak for CO2-avgift på mineralolje til
bruk i
a) motorvogner tilhørende diplomater mv.,
b) skip i utenriks fart,
c) fiske og fangst i fjerne farvann,
d) fly i utenriks fart.

Det gis fritak for avgift for andel biodiesel i mi-
neralolje. 

§ 4 Det gis fritak for CO2-avgift på bensin
a) til bruk i motorvogner tilhørende diplomater mv.,
b) til tekniske og medisinske formål,
c) til bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper

med 2-taktsmotor dersom bensinen har særlige
helse- og miljømessige egenskaper,

d) til bruk i fly i utenriks fart,
e) som er gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour Reco-

very Unit).
Det gis fritak for avgift for andel bioetanol i ben-

sin. 

§ 5 Det gis fritak for CO2-avgift på naturgass og
LPG til
a) kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgis-

ke og mineralogiske prosesser,
b) veksthusnæringen,
c) motorvogner tilhørende diplomater mv.,
d) skip i utenriks fart,
e) fly i utenriks fart,
f) fiske og fangst i fjerne farvann,
g) fiske og fangst i nære farvann,
h) gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart,
i) offshorefartøy,
j) bruk som gir utslipp som er avgiftspliktig etter

Stortingets vedtak om CO2-avgift i petroleums-
virksomheten på kontinentalsokkelen.
Det gis fritak for avgift for andel biogass og

hydrogen i naturgass og LPG. 

§ 6 Departementet kan gi forskrift om gjennom-
føring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 
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C. Svovelavgift (kap. 5543 post 71)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales svovelav-
gift til statskassen ved innførsel og innenlandsk pro-
duksjon av mineralolje som inneholder over 0,05 pst.
vektandel svovel med 13,3 øre per liter for hver på-
begynt 0,25 pst. vektandel svovel.

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Det gis fritak for svovelavgift på mineralolje
som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til ut-

førsel,
c) innføres

1. som reisegods etter tolloven § 5-1,
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig

virksomhet etter tolloven § 5-2,
3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av
1. NATO og styrker fra land som deltar i Part-

nerskap for fred,
2. Den nordiske investeringsbank,

e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,
f) brukes i skip i utenriks fart,
g) brukes i fly i utenriks fart,
h) brukes i fiske og fangst i fjerne farvann,
i) gir utslipp av svovel til atmosfæren mindre enn

det svovelinnholdet i mineraloljen skulle tilsi.
Det gis fritak for avgift for andel av biodiesel i

mineralolje.
Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-

ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

Om avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten 
(PER) (kap. 5547 post 70 og 71)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon
av trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), herunder
gjenvunnet TRI og PER.

Avgiftsplikten omfatter TRI og PER som inngår
som bestanddel i andre produkter. Avgift betales bare
dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produk-

tets totale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektpro-
sent av produktets totale vekt.

Avgift skal betales med følgende beløp:

Ved beregning av avgift benyttes den høyeste av
enten faktisk eller oppgitt andel TRI eller PER.

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Det gis fritak for avgift på varer som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til ut-

førsel,
c) innføres

1. som reisegods etter tolloven § 5-1,
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig

virksomhet etter tolloven § 5-2,
3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av
NATO og styrker fra land som deltar i Partner-
skap for fred,

e) kommer i retur til produsents eller importørs la-
ger,

f) gjenvinnes til eget bruk.
Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-

ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

Om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og 
perfluorkarboner (PFK) (kap. 5548 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon
av hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner
(PFK), herunder gjenvunnet HFK og PFK. Avgift på

Innhold TRI/PER kr per kg

Pst. TRI PER

over 0,1 t.o.m. 1 0,70
over 1 t.o.m. 5 3,49 3,49
over 5 t.o.m. 10 6,98 6,98
over 10 t.o.m. 30 20,93 20,93
over 30 t.o.m. 60 41,85 41,85
over 60 t.o.m. 100 69,75 69,75
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HFK og PFK betales med kr 0,383 per kg multipli-
sert med den GWP-verdi (global warming potential)
den enkelte avgiftspliktige HFK og PFK-gassen
representerer.

Avgiftsplikten omfatter alle blandinger av HFK
og PFK, både innbyrdes blandinger og blandinger
med andre stoffer, samt HFK og PFK som inngår som
bestanddel i andre varer. 

Departementet kan gi forskrift om at for HFK og
PFK som inngår som bestanddel i andre varer, skal
avgift fastsettes på annen måte enn etter vekt og at
avgiften skal betales etter sjablongsatser.

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten, samt fastsettelse av GWP-verdi. 

§ 2 Det gis fritak for avgift på varer som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til ut-

førsel,
c) innføres

1. som reisegods etter tolloven § 5-1,
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig

virksomhet etter tolloven § 5-2,
3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,
4. til midlertidig bruk etter tolloven § 6-1 annet

ledd,
d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

1. diplomater,
2. NATO og styrker fra land som deltar i Part-

nerskap for fred,
3. Den nordiske investeringsbank,

e) kommer i retur til registrert virksomhets lager,
f) gjenvinnes.

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

Om avgift på utslipp av NOX 
(kap. 5509 post 70 og kap. 5549 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen med kr 21,17 per kg utslipp av nitrogen-
oksider (NOX) ved energiproduksjon fra følgende kil-
der:

a) framdriftsmaskineri med samlet installert motor-
effekt på mer enn 750 kW,

b) motorer, kjeler og turbiner med samlet installert
innfyrt effekt på mer enn 10 MW,

c) fakler på innretninger på norsk kontinentalsokkel
og anlegg på land.
Departementet kan gi forskrift om hva som om-

fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Det gis fritak for avgift på utslipp av NOX fra
a) fartøy som går i fart mellom norsk og utenlandsk

havn,
b) fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne far-

vann,
c) luftfartøy som går i fart mellom norsk og uten-

landsk lufthavn,
d) enheter omfattet av miljøavtale med staten om

gjennomføring av NOX-reduserende tiltak i sam-
svar med et fastsatt miljømål.
Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-

ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

Miljøavgift på plantevernmidler 
(kap. 5550 post 70)

§ 1 For 2016 skal det betales miljøavgift på plan-
tevernmidler. Avgiften betales til statskassen. 

§ 2 Landbruks- og matdepartementet kan fastset-
te nærmere bestemmelser om beregning og betaling
av avgiften. 

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

A. Avgift knyttet til andre undersjøiske 
naturforekomster enn petroleum 

(kap. 5551 post 70)

§ 1 For 2016 kan Nærings- og fiskeridepartemen-
tet ilegge avgift ved tildeling av konsesjoner for ut-
forsking og undersøkelser etter og utnyttelse av andre
undersjøiske naturforekomster enn petroleums-
forekomster. Avgiften betales til statskassen. 

§ 2 Nærings- og fiskeridepartementet kan fastset-
te nærmere bestemmelser om beregning og betaling
av avgiften. 
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B. Årsavgift knyttet til mineraler 
(kap. 5551 post 71)

§ 1 For 2016 kan Nærings- og fiskeridepartemen-
tet ilegge årsavgift for undersøkelse og utvinning av
landbaserte mineralforekomster etter mineralloven.
Avgiften betales til statskassen. 

§ 2 Nærings- og fiskeridepartementet kan fastset-
te nærmere bestemmelser om beregning og betaling
av avgiften. 

Om avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. 
(kap. 5555 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon
av sjokolade- og sukkervarer mv. med kr 19,79 per
kg av varens avgiftspliktige vekt.

Avgiftsplikten omfatter også sjokolade- og suk-
kervarer som ikke er tilsatt sukker eller søtningsmid-
del.

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Det gis fritak for avgift på sjokolade- og suk-
kervarer som
a) fra produsents eller importørs lager

1. utføres til utlandet,
2. leveres direkte eller via tollager til proviant

etter tolloven § 4-23,
3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på luft-

havn etter tolloven § 4-30,
b) innføres

1. som reisegods etter tolloven § 5-1,
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig

virksomhet etter tolloven § 5-2,
3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs
lager leveres til eller innføres av
1. diplomater,
2. NATO og styrker fra land som deltar i Part-

nerskap for fred,
3. Den nordiske investeringsbank,

d) kommer i retur til produsents eller importørs la-
ger,

e) brukes som råstoff mv. ved framstilling av varer.
Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-

ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet

og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

Om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. 
(kap. 5556 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon
av følgende alkoholfrie varer med følgende beløp per
liter:
a) Drikkevarer:

1. tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 3,27,
2. basert på frukt, bær eller grønnsaker og tilsatt

kunstig søtstoff: kr 1,64,
b) Sirup:

1. tilsatt sukker eller kunstig søtstoff og som
brukes til ervervsmessig framstilling av alko-
holfrie drikkevarer i dispensere, fontener og
lignende: kr 19,92,

2. basert på frukt, bær eller grønnsaker og tilsatt
kunstig søtstoff og som brukes til ervervs-
messig framstilling av alkoholfrie drikkeva-
rer i dispensere, fontener og lignende:
kr 9,96.

Med alkoholfrie drikkevarer likestilles drikk med
alkoholstyrke til og med 0,7 volumprosent alkohol.

Avgiftsplikten omfatter ikke varer i pulverform
eller melkeprodukter tilsatt til og med 15 gram suk-
ker per liter.

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Det gis fritak for avgift på drikkevarer som
a) fra produsents og importørs lager

1. utføres til utlandet,
2. leveres direkte eller via tollager til proviant

etter tolloven § 4-23,
3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på luft-

havn etter tolloven § 4-30,
b) innføres

1. som reisegods etter tolloven § 5-1,
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig

virksomhet etter tolloven § 5-2,
3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs
lager leveres til eller innføres av
1. diplomater,
2. NATO og styrker fra land som deltar i Part-

nerskap for fred,
3. Den nordiske investeringsbank,

d) kommer i retur til produsents eller importørs la-
ger,

e) brukes til ervervsmessig framstilling av annet
enn drikkevarer.
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Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

Om avgift på sukker mv. (kap. 5557 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen på sukker mv. med kr 7,66 per kg av va-
rens avgiftspliktige vekt.

Avgiftsplikten omfatter:
a) sukker (roe-/bete- og rørsukker),
b) sirup og sukkeroppløsning av nevnte varer.

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Det gis fritak for avgift på sukker som
a) fra produsents og importørs lager

1. utføres til utlandet,
2. leveres direkte eller via tollager til proviant

etter tolloven § 4-23,
3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på luft-

havn etter tolloven § 4-30,
b) innføres

1. som reisegods etter tolloven § 5-1,
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig

virksomhet etter tolloven § 5-2,
3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

c) etter tolloven § 5-3 fra produsents eller importørs
lager leveres til eller innføres av
1. diplomater,
2. NATO og styrker fra land som deltar i Part-

nerskap for fred,
3. Den nordiske investeringsbank,

d) kommer i retur til produsents eller importørs la-
ger,

e) brukes til ervervsmessig framstilling av varer,
f) brukes til biavl.

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet

og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

Om avgifter på drikkevareemballasje 
(kap. 5559 post 70–74)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales miljøav-
gift og grunnavgift til statskassen på drikkevareem-
ballasje ved innførsel og innenlandsk produksjon av
drikkevarer.

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Det skal betales miljøavgift på drikkevareem-
ballasje med følgende beløp per emballasjeenhet:
a) glass og metall: kr 5,59,
b) plast: kr 3,37,
c) kartong og papp: kr 1,38.

Departementet kan gi forskrift om fritak for mil-
jøavgift dersom emballasjen inngår i et retursystem,
herunder fastsette vilkår for fritak. 

§ 3 Det skal betales grunnavgift på engangsem-
ballasje med kr 1,15 per emballasjeenhet.

Som engangsemballasje anses emballasje som
ikke kan gjenbrukes i sin opprinnelige form. 

§ 4 Emballasje som inneholder følgende drikke-
varer er fritatt for grunnavgift:
a) melk og melkeprodukter,
b) drikkevarer framstilt av kakao og sjokolade og

konsentrater av dette,
c) varer i pulverform,
d) korn- og soyabaserte melkeerstatningsprodukter,
e) morsmelkerstatning.

Drikkevarer som nevnt i første ledd bokstav c og
e er også fritatt for miljøavgift.

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 5 Det gis fritak for miljø- og grunnavgift på
drikkevareemballasje som
a) fra registrert virksomhets og importørs lager

1. utføres til utlandet,
2. leveres direkte eller via tollager til proviant

etter tolloven § 4-23,
3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på luft-

havn etter tolloven § 4-30,
b) innføres

1. som reisegods etter tolloven § 5-1,
2. til bruk i transportmidler i ervervsmessig

virksomhet etter tolloven § 5-2,
3. etter tolloven § 5-9, og er av mindre verdi,

c) etter tolloven § 5-3 fra registrert virksomhets el-
ler importørs lager leveres til eller innføres av
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1. diplomater,
2. NATO og styrker fra land som deltar i Part-

nerskap for fred,
3. Den nordiske investeringsbank,

d) kommer i retur til produsents eller importørs la-
ger,

e) har rominnhold på minst fire liter.
Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-

ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 6 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 7 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

Flypassasjeravgift (kap. 5561 post 70)

§ 1 Fra den tid departementet bestemmer skal det
i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter
betales avgift til statskassen på ervervsmessig fly-
ging fra norske lufthavner med kr 80 per passasjer.

Departementet kan gi forskrift om hva som om-
fattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgif-
ten. 

§ 2 Det gis fritak for avgift på flyging av 
a) luftbefordrerens ansatte på tjenestereise, 
b) barn under to år, 
c) transitt- og transferpassasjerer.

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring, avgrensing av og vilkår for fritak. 

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned av-
giften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner
som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet
og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning. 

Dokumentavgift (kap. 5565 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2016 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 byg-
ning på fremmed grunn og tilhørende festerett til
tomta. Avgift skal betales med 2,5 pst. av avgifts-
grunnlaget, men minst kr 250.

Ved tinglysing av første gangs overføring av
hjemmel til eierseksjon eller til fysisk del av eiendom
i forbindelse med oppløsning av borettslag og bolig-

aksjeselskaper, betales avgift med kr 1 000 per hjem-
melsoverføring. 

§ 2 Fritatt for avgift er
a) gaveandel i dokument som inneholder gave og

lignende til det offentlige eller til stiftelser og le-
gater med allmennyttige formål, eller til forenin-
ger med allmennyttige formål som har 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 investeringsbank og som er nødvendig
for bankens offisielle virksomhet,

d) egen sameieandel i den enkelte eiendom ved
overtagelse av fast eiendom ved oppløsning av
sameie,

e) overføring av hjemmel til fast eiendom mellom
ektefeller,

f) ideell arveandel etter loven i den enkelte eiendom
ved overtagelse av fast eiendom på skifte eller fra
uskiftet bo. Forskudd på arv regnes ikke som ar-
veandel og heller ikke testamentsarv i den ut-
strekning den overstiger lovens arveandel,

g) overføring av hjemmel til fast eiendom til forrige
hjemmelshaver eller dennes ektefelle, i forbin-
delse med salg etter reglene om tvangssalg,

h) overføring av hjemmel til fast eiendom til NATO
eller NATOs hovedkvarter i den utstrekning det-
te følger av internasjonale avtaler Norge er for-
pliktet av,

i) overføring av hjemmel til fast eiendom mellom
Kongen, Dronningen, den nærmeste arveberetti-
gede til tronen i hvert etterfølgende slektsledd og
disse personers ektefeller, samt disses felles barn
som ikke er fylt 20 år ved utgangen av det år
overføringen skjer,

j) overføring av hjemmel til fast eiendom til testa-
mentsarving dersom overføring av hjemmel til
ny erverver tinglyses samme dag,

k) overføring av hjemmel til fast eiendom ved om-
organiseringer som kan gjennomføres med skat-
temessig kontinuitet etter skatteloven §§ 11-2 til
11-5, § 11-11 og § 11-20 med tilhørende forskrif-
ter. Omorganiseringen og tinglysingen av hjem-
melen til fast eiendom må ha funnet sted etter 1.
januar 2016.
Departementet kan gi forskrift om gjennom-

føring, 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 av-
gift bare av salgsverdien av tomta dersom det blir
tinglyst hjemmelsoverføring til denne.
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§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

Avgift på frekvenser mv. (kap. 5583 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2016 skal det betales avgift til
statskassen for bruk av frekvenser til drift av system
for mobilkommunikasjon med følgende beløp:

Samferdselsdepartementet kan dersom det er
nødvendig av hensyn til effektiv utnyttelse av fre-
kvensene, endre avgiftsnivået for tildelte frekvenser.

Samferdselsdepartementet fastsetter nærmere be-
stemmelser om betaling av avgiften. 

§ 2 For 2016 kan Samferdselsdepartementet sel-
ge femsifrede telefonnummer. Prisene fastsettes av
Samferdselsdepartementet. Beløpet betales til stats-
kassen. 

Inntekter ved tildeling av frekvenstillatelser 
(kap. 5309 post 29)

§ 1 For 2016 kan Samferdselsdepartementet inn-
hente inntekter ved tildeling av frekvenstillatelser.
Beløpet betales til statskassen. 

§ 2 Samferdselsdepartementet kan gi forskrift
om betaling av beløpet. 

IX

Stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2016 
(kap. 5511 post 70 og 71)

§ 1 Plikten til å svare toll

Fra 1. januar 2016 skal det svares toll ved innfør-
sel av varer etter bestemmelsene i lov 21. desember

2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) og etter
de satser som følger av annet ledd.

De ordinære tollsatsene for 2015 skal fortsatt
gjelde fra 1. januar 2016. 

§ 2 Preferansetoll

Vareførsel som er omfattet av handelsavtale inn-
gått med fremmed stat eller gruppe av stater, skal
innenfor rammen av slike avtaler innrømmes prefe-
ransetoll. Tilsvarende gjelder for vareførsel som er
omfattet av bilateral eller unilateral erklæring i til-
knytning til slik avtale og vareførsel som er omfattet
av det generelle system for preferansetoll for utvik-
lingsland (GSP). Preferansetollbehandling er betin-
get av at krav til opprinnelse mv., slik som fastsatt i
opprinnelsesreglene til vedkommende handelsavtale
eller preferansesystem, samt vilkår fastsatt i tolloven,
er oppfylt.

Departementet gis fullmakt til å iverksette de
tollreduksjoner og andre tollmessige forhold som føl-
ger av handelsavtale framforhandlet med annen stat.

Departementet gis fullmakt til å videreføre gitte
kvoter og satser omfattet av det generelle system for
preferansetoll for utviklingsland (GSP). 

§ 3 Nedsettelse av ordinære tollsatser

Departementet kan sette ned den fastsatte tollsats
på enkelte vareslag, slik som bestemt i tolloven §§ 9-
1 til 9-5. 

§ 4 Tollmessige handels- eller beskyttelsestiltak

Kongen kan, innenfor de rammer som følger av
avtale med fremmed stat eller organisasjon, iverkset-
te tollmessige handels- eller beskyttelsestiltak i form
av økning av den ordinære tollsatsen på enkelte vare-
slag, dersom det foreligger slike omstendigheter som
framgår av tolloven §§ 10-1 til 10-7. 

§ 5 Nye eller endrede tariffoppdelinger

Departementet gis fullmakt til å innarbeide nye
tariffoppdelinger eller endre gjeldende oppdelinger,
dersom endringene verken har nevneverdig betyd-
ning for statens inntekter eller har næringsmessige el-
ler handelspolitiske konsekvenser. 

Innstilling 3 S fra finanskomiteen behandlet i Stortinget 14. desember 2015.

– UMTS kr 1 306 000 per MHz (frekvens-
dupleks) disponert båndbredde,

– GSM 800 kr 1 412 000 per MHz (frekvens-
dupleks) disponert båndbredde,

– GSM 900 kr 1 412 000 per MHz (frekvens-
dupleks) disponert båndbredde,

– GSM 1800 kr 1 412 000 per MHz (frekvens-
dupleks) disponert båndbredde,

– CDMA 450 kr 1 238 000 per MHz (frekvens-
dupleks) disponert båndbredde.
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IV. Andre vedtak

Innst. 2 S fra finanskomiteen behandlet i Stortinget 3. desember 2015.

1.

Stortinget samtykker at Finansdepartementet i
2016 kan:

1. ta opp nye langsiktige innenlandske statslån til et
beløp inntil 75 000 mill. kroner.

2. ha utestående kortsiktige markedslån til et beløp
inntil 125 000 mill. kroner.

3. ta imot innskudd i form av kontolån fra statsinsti-
tusjoner og statlige fond, og fra institusjoner som
kan bli pålagt å plassere likviditet som kontolån
til staten.

4. inngå rentebytteavtaler og tilsvarende derivatav-
taler. 

2.

Stortinget ber regjeringen:

1. Prioritere arbeidet med rask retur av personer
som har fått avslag på sin asylsøknad, og i særde-
leshet prioritere retur av grupper der dette vil ha
effekt på tilstrømningen fremover. Videre bes re-
gjeringen kontinuerlig sørge for at aktuelle myn-
digheter har tilstrekkelig med ressurser for å kun-
ne drive et effektivt returarbeid. Regjeringen bes
videre om å foreslå at utgifter knyttet til utsendel-
se av straffedømte utlendinger skilles ut i egen
post, som gjøres til en overslagsbevilgning. Her-
under bes regjeringen om følgende:
– Vurdere endring i forskrift til utlendingslo-

ven for å redusere anketiden fra tre uker, for
søkere som åpenbart ikke har beskyttelsesbe-
hov.

– Intensivere samarbeid med IOM for å sikre
økonomiske incentiver til rask retur av
grunnløse asylsøkere.

– Utvide 48-timersregelen til å omfatte flere
land, der det foreligger et faglig grunnlag for
dette, og styrke dialogen med de sentrale re-
turlandene.

– Fortsette arbeidet med å differensiere ulike
grupper asylsøkere i saksbehandlingen for å
sikre raskere returer av personer som ikke har
behov for beskyttelse.

– Vurdere sentrale sider ved norsk utlendings-
lovgivning og gjennomgå norsk praksis der
Norge har en annen vurdering av beskyttel-
sesbehovet for ulike nasjonaliteter sammen-
lignet med praksis i land det er naturlig å
sammenligne oss med. Regjeringen bes fort-
løpende vurdere forslag til lovendringer, for-

skriftsendringer og justere aktuelle instrukser
med sikte på å oppnå innstramminger.

– Sikre en effektiv ID-avklaring og samarbeide
med nærstående land om dette.

– Opprette en hurtigfil for asylsøkere som blir
tatt for kriminelle handlinger (som f.eks. be-
sittelse og salg av narkotika), der søknaden
behandles raskt og søkeren returneres til opp-
rinnelseslandet ved avslag.

2. Sikre retur av personer med åpenbart grunnløse
asylsøknader til Norge eller personer som har fått
avslag på søknaden, og gi dette arbeidet høyeste
prioritet, samt sikre tilfredsstillende fasiliteter
ved Storskog og i Kirkenes. Videre bes regjerin-
gen sikre tilstrekkelige ressurser til å iverksette
retur av personer som ikke har rett til opphold i
Norge. Både UDI og PU må få tilført tilstrekkelig
ressurser til å gi arbeidet med retur ved den
norsk-russiske grensen høy prioritet.

3. Avlaste og styrke UDI. Hente inn jurister og an-
net nøkkelpersonell fra andre offentlige etater.
Sørge for at alle relevante offentlige etater bidrar
inn i arbeidet.
– Sikre effektiv saksbehandling fra UDI og

oppfordre til nye samarbeidsformer mellom
UDI og PU og andre relevante etater, for å si-
kre en mest mulig effektiv og hensiktsmessig
saksbehandling.

– Vurdere om UDI bør innføre ordning med re-
gistrering etter modell av den PU benytter.
Eksempelvis kan en se for seg en registre-
ringsapplikasjon hvor søker selv legger inn
grunnleggende informasjon om seg selv.

4. Suspendere utlendingsforskriften § 8-2 inntil vi-
dere (15-månedersregelen). Under opphold i
asylmottak må det tas særlig hensyn til barnas be-
hov, samt legge til rette for språkopplæring,
egenaktivisering, og mulighet for å gjøre arbeids-
oppgaver i tilknytning til asylmottaket.

5. Sørge for at utlendingsmyndighetene uten ugrun-
net opphold kan starte med tilbakekalling av opp-
holdstillatelsen dersom grunnlaget for midlerti-
dig beskyttelse kan ha falt bort som følge av po-
litiske, sosiale eller humanitære forbedringer i
hjemlandet, for de som fikk opphold på slikt
grunnlag.

6. Sørge for at nivået på ytelsene til asylsøkere skal
være av en slik art at Norge ikke fremstår som
økonomisk attraktiv i forhold til sammenlignbare
europeiske land. Disse vurderingene må skje
fortløpende. Det bør iverksettes nødvendige til-
tak for å hindre misbruk av ordningene. Videre
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bes regjeringen vurdere ordninger for i størst mu-
lig grad å erstatte kontantytelser med en ordning
der asylsøkerne får betalingskort (elektronisk
som bankkort) som kan innløses i butikker for
kjøp av mat og klær. Det er viktig at det lages
ordninger som forhindrer at asylsøkerne blir
presset til å betale gjeld til menneskesmuglere
istedenfor å kjøpe mat.

7. Arbeide med ordninger som forsterker koblingen
mellom ytelser og krav og fremme nødvendige
lovendringer som bidrar til dette. Konkrete ar-
beidsoppgaver i mottak må i enda større grad enn
i dag kunne utføres av asylsøkerne selv. Det vur-
deres innført plikt til å delta i norskopplæring,
samt insentiver for den enkelte asylsøker til å ak-
tivisere seg i mottakssituasjonen. Fremfor tilde-
ling av arbeidsoppgaver bør en legge om måten
mottakene organiseres på, ved at de i større grad
drives av beboere og at frivillige aktører bidrar
mer.

8. Ta initiativ til et sterkere internasjonalt politi-
samarbeid, for å jobbe mot menneskesmugling
og for å sikre gode returordninger for asylsøkere
uten krav på beskyttelse. De land som mottar
norsk bistand forventes å respektere forpliktelsen
til å ta imot egne lands borgere.

9. Opprette en ordning med direktefly til de viktig-
ste avsenderlandene for å sikre rask retur av asyl-
søkere uten reelt beskyttelsesbehov.

10. Legge spesiell vekt på enslige mindreårige asyl-
søkere i asylmottak. Videre bes regjeringen sørge
for et bredt spekter av botilbud med sterk barne-
faglig kompetanse, herunder vurdere ulike ord-
ninger for bofellesskap, eksempelvis foster-
hjemsordninger, SOS Barnebyer samt benytte
folkehøyskoler der det er ledig kapasitet.

11. Foreslå økt bistand til mottaksapparatene i Sør-
Europa. Deler av EØS-midlene øremerkes til
saksbehandlingskapasitet i middelhavsland som
er medlem av EØS sine asylsinstitusjoner, slik at
flere av de som kommer får behandlet sine asyl-
søknader der. Dette vil være gjenstand for for-
handlinger mellom det enkelte land og Norge.

12. Overvåke nøye utvikling i fluktrutene over Mid-
delhavet, med henblikk på å allokere norsk inn-
sats der det er størst behov. Økt norsk tilstedevæ-
relse skal vurderes.

13. Fremme et lovforslag om nye midlertidige be-
skyttelsesformer, der oppholdstid ikke danner
grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Be-
skyttelsesbehov skal ligge til grunn for innvilgel-
se av permanent opphold. Proposisjonen skal og-
så omhandle bruk av integreringskriterier for inn-
vilgelse av permanent opphold (dette i
kombinasjon med krav til oppholdstid ut over
fem år for enkelte beskyttelseskategorier). Saken

skal legges frem slik at tiltakene kan iverksettes i
løpet av første halvår 2016.

14. Fremme et lovforslag om å stramme inn retten til
familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger.

15. Arbeide for opprettelse av omsorgssentre for ens-
lige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland
for å forebygge at enslige mindreårige sendes ut
på farefulle reiser og for å legge til rette for trygg
retur. Slike sentre må drives forsvarlig og i tråd
med grunnleggende menneskerettigheter.

16. Igangsette et arbeid i løpet av våren 2016 med
sikte på innføring av botidskrav for mottak av
kontantstøtte og ytelser som ikke støtter opp om
arbeid og aktivitet.

17. Gjennomgå særordninger for flyktninger og asyl-
søkere i folketrygden og sørge for at det stilles
aktivitets- og opptjeningskrav til disse der det er
naturlig, med sikte på dette fremmes for Stortin-
get så raskt som mulig.

18. Internasjonale konvensjoner er mindre tilpasset
dagens situasjon enn den tid da de ble skrevet.
For at både det internasjonale samfunnet og Nor-
ge skal være best mulig rustet til å håndtere store
migrasjonsbølger, bes regjeringen ta et interna-
sjonalt initiativ til en gjennomgang av internasjo-
nale konvensjoner, for at disse i bedre grad kan
tilpasses vår tids flyktningsituasjon. 

3.

Stortinget ber regjeringen forberede opprettelse
av Fornybar AS («Greenfund»). Fondet skal sammen
med private kunne investere i selskaper som utvikler
og benytter grønn teknologi, herunder for eksempel
fornybar energi, hydrogen, energilagring, transport-
løsninger med lave klimatrykk, reduksjon, fjerning,
transport og lagring av CO2, energieffektive industri-
prosesser, og innrettet slik at selskapet forventes å gi
markedsmessig avkastning over tid. Stortinget ber re-
gjeringen utrede hvordan et slikt selskap kan opera-
sjonaliseres når det gjelder investeringsmandat, orga-
nisering, budsjettering og om det vil virke utløsende
på denne typen investeringer i lys av eksisterende vir-
kemidler, samt om slike investeringer bør begrenses
til Norge eller ha globalt mandat, og komme tilbake i
revidert nasjonalbudsjett 2016. Det tas sikte på at
fondet over tid får en forvaltningskapital på 20 mrd.
kroner. 

4.

Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2017 fremme forslag om et grønt skatteskifte som en
del av oppfølgingen av innstillingen fra grønn skatte-
kommisjon. Et slikt skifte skal innebære en økning av
avgifter på utslipp av CO2 motsvart av en sektorvis
reduksjon av andre skatter og avgifter. Avgifts- og
skatteomleggingen skal være av en størrelse som for-
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sterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i
klimautslippene. 

5.

Stortinget ber regjeringen omdanne rentekom-
pensasjonsordningen for bompengeselskaper for
2016 til en rentetilskuddsordning til de prosjektene
som har vært gjennom lokalpolitisk behandling og/
eller stortingsbehandling etter Prop. 119 S (2013–
2014) om bl.a. overgangsordning for rentekompensa-
sjonsordningen. Regjeringen bes snarest mulig og se-
nest i statsbudsjettet for 2017 vurdere andre alterna-
tive innretninger for å oppnå lavere finansierings- og
innkrevingskostnader i tråd med intensjonen i bom-
pengereformen. Grunnlaget for å redusere bereg-
ningsteknisk rente og en vurdering av statlige lån til
etablerte og nye bompengeprosjekter inngår i vurde-
ringen. Rentetilskuddsordningen vil for 2016 dermed
gjelde for prosjekter som er fremlagt for Stortinget
fra Prop. 119 S (2013–2014) til 21. november 2015.
Nye bompengeproposisjoner må baseres på vurde-
ring ovenfor. 

6.

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om
hvordan man kan innføre redusert elavgift for dedi-
kerte ladeanlegg for elektriske kjøretøy og fartøy i
næring. Dette må vurderes i lys av EØS-rettslige for-
pliktelser. 

7.

Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan elav-
giften slår ut for produksjon av hydrogen til trans-
portformål. 

8.

Stortinget ber regjeringen øke omsetningskravet
for biodrivstoff fra 5,5 pst. til 7,0 pst. fra 1. januar
2017. 

9.

Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for
ytterligere opptrapping av omsetningskravet for bio-
drivstoff frem mot 2020. Planen skal legge opp til en
overgang fra biodrivstoff basert på matvekster til mer
avansert biodrivstoff med bedre bærekraft. Omset-
ningskravet for drivstoff til veitransport planlegges i
denne forbindelse utvidet til å omfatte avgiftsfri die-
sel. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med
planen i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. 

10.

Stortinget ber regjeringen stille krav om at alt
biodrivstoff som omsettes i Norge skal tilfredsstille
EUs bærekraftskriterier. 

11.

Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med at
det blir innført veibruksavgift på naturgass fra
1. januar 2016, fremme forslag om en overgangsord-
ning med unntak for veibruksavgift på naturgass
brukt som supplement. Overgangsordningen foreslås
innført i samband med revidert nasjonalbudsjett
2016, om mulig med tilbakevirkende kraft til
1. januar 2016. Andelen naturgass som supplement
settes til 30 pst. og fases gradvis ut, ned til 0 pst. frem
mot 2025. Dette forutsetter et massebalanseprinsipp,
slik det er for drivstoff for øvrig, hvor veibruksavgif-
ten innberettes og innbetales per måned, men at det
gjøres en etterberegning på hele året av faktisk levert
andel biogass og naturgass. Det tas forbehold om
EØS-rettslige problemstillinger. 

12.

Stortinget ber regjeringen gi en reduksjon i lan-
dingsavgiftene på 25 pst. for fly som bruker 25 pst.
bærekraftig biodrivstoff. Regjeringen tar sikte på å
erstatte denne ordningen med et omsetningskrav for
bærekraftig biodrivstoff i flydrivstoff fra 1. januar
2018. 

13.

Stortinget ber regjeringen innføre krav om mini-
mum 30 pst. miljøvekting ved alle offentlig anbud
der det er relevant. 

14.
Stortinget ber regjeringen utarbeide krav om eller

iverksette tiltak som gjør at alle nye offentlige kjøre-
tøy og alle nye drosjer, ferjer, rutebåter og dieseltog
benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknolo-
gien tilsier dette. Krav og tiltak skal være på plass
innen 1. januar 2017. Regjeringen orienterer Stortin-
get om fremdrift i forbindelse med revidert nasjonal-
budsjett 2016. Det lages en egen strategi for Nord-
landsbanen. 

15.

Stortinget ber regjeringen opplyse om ordningen
med rettighetsbasert tilskudd/skattefradrag for
ENØK-tiltak og gi en status i revidert nasjonalbud-
sjett 2016 for hvilke tiltak som er/blir iverksatt for å
få utnyttet rammen til denne ordningen. 
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16.

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med ny
avtale og mandat for Enova rettighetsfeste støtten til
offentlig tilgjengelig ladeinfrastrukur for elbil frem
til 2020. Støtten vil ikke gjelde for privatpersoner.
Enovas program for utrulling av hurtigladere i trans-
portkorridorene mellom byene videreføres etter da-
gens prinsipper. 

17.

Stortinget ber regjeringen etablere en støtteord-
ning for hydrogenfyllestasjoner i forbindelse med ut-
arbeidelse av ny avtale og mandat for Enova. 

18.

Stortinget ber regjeringen sette av 100 mill. kro-
ner til en belønningsordning til klimatiltak i kommu-
nene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Ordnin-
gen kan innrettes slik at kommuner som fremmer
gode klimatiltak får midler til gjennomføring, etter
gitte kriterier. Det legges opp til at ordningen skal ha
en varighet på minst fem år og at midlene er overfør-
bare. 

19.

Stortinget ber regjeringen utarbeide og sende på
høring endringer i regelverket slik at hele produksjo-
nen av strøm fra solceller i plusshus, ikke bare over-
skuddet man sender ut i strømnettet, inkluderes i ord-
ningen med grønne sertifikater. 

20.

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revi-
dert nasjonalbudsjett 2016 komme tilbake med et
konkret opplegg for å innføre 11 måneders studiestøt-
te med start i 2017 og opptrapping mot 2020. 

21.

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revi-
dert nasjonalbudsjett 2016 utrede forslag om diffe-
rensiert oppholdsbetaling i SFO/AKS etter modell
fra barnehagene. 

22.

Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller
for skatteinsentiver/skattefradrag for langsiktige in-
vesteringer i oppstartselskap bl.a. basert på den sven-
ske investeraravdrag og den britiske SEIS-ordningen
og legge dette frem for Stortinget i forbindelse med
statsbudsjettet for 2017. 

23.

Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2017 komme tilbake med en vurdering av kapasitets-
behovet for transplantasjoner. 

24.

Stortinget ber regjeringen vurdere om det bør
innføres endring i rederiskatteordningen slik at fartøy
som kvalifiserer for ordningen skal kunne delta i ar-
beidet med å etablere, utvikle og vedlikeholde off-
shore vindmølleparker. 

25.

Stortinget ber regjeringen utvikle den gylne re-
gel, slik at den sikrer at intensjonen med regelen føl-
ges opp i RHF-ene. 

26.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget i forbindelse med kommuneproposisjonen med
en vurdering av hvordan det kan legges til rette for
bruk av omsorgstilbud i frivillig sektor utenfor spesi-
alisthelsetjenesten. 

27.

Stortinget ber regjeringen sørge for at det fastset-
tes regler for medikamentgjennomgang ved alle sy-
kehjem. 

28.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå forskrift
om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg
om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvis-
ning av antibiotikaresistente bakterier (MRSA). 

29.

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til end-
ring i barnehageloven § 12a slik at barn som fyller ett
år senest innen utgangen av oktober det året det søkes
om barnehageplass, etter søknad har rett til å få plass
i barnehagen fra fylte ett år i samsvar med denne lo-
ven med forskrifter. Barn født før 1. september skal
få plass innen utgangen av august som i dag. 

30.

Stortinget ber regjeringen fortløpende vurdere
behovet for å øke rammen til Husbanken. 

31.

Stortinget ber regjeringen vurdere om dagens re-
gelverk og tolkningspraksis når det gjelder moms-
kompensasjon og avgrensning for utleieboliger er
hensiktsmessig og godt nok samordnet med tanke på
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å sikre like konkurransevilkår for offentlige og priva-
te utleiere, som leier ut til vanskeligstilte på bolig-
markedet. 

32.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget i statsbudsjettet for 2017 med vurdering av
hvordan en kan sikre fortsatt god utvikling og aktivi-
tet for lokalkringkasterne. 

33.

Stortinget ber regjeringen utrede konsekvensene
av å utvide ordningen med skattefradrag for gaver
gitt til frivillige organisasjoner til også å omfatte stif-
telser som ikke mottar offentlig støtte i forbindelse
med statsbudsjettet for 2017. 

34.

Stortinget ber regjeringen sørge for en gjennom-
gang av Statskog SFs ordinære skogeiendommer for
verneverdig skog, og legge til rette for at verneverdig
skog i deres eie kan vernes etter naturmangfoldloven. 

35.

Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan kom-
munene kan få flere verktøy for å håndtere lokal luft-
forurensning som følge av biltrafikk m.m. i perioder
der luftforurensningsverdiene overskrider eller er i
fare for å overskride grenseverdiene angitt i forurens-
ningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet. 

36.

Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for
økte bevilgninger til Redningsselskapet i revidert na-
sjonalbudsjett 2016. 

37.

Stortinget ber regjeringen spesielt rette innsats
mot karbonrike skogtyper, eksempelvis innenlands
våtmarksskoger, torvmyrsskoger, og mangrovesko-
ger innenfor en ramme på minst 30 mill. kroner. 

38.

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med at
Stortingets anmodningsvedtak nr. 604 fra behandlin-
gen av Meld. St. 12 (2014–2015) Utviklingsplan for
kapasitet i kriminalomsorgen, jf. Innst. 305 S (2014–
2015) besvares, foreta en kvalitetssikring av planer,
kostnader og samfunnsøkonomisk nytte med tanke
på utbygging av Vik fengsel i Sogn. 

39.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i Fi-
nansmarknadsmeldinga 2016 med en vurdering av
kriteriene i EØS-regelverket for vekting av kommu-
nelån ved beregning av kapitalkrav for banker og for-
sikringsselskaper. 

40.

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet, for det materiellet som inngår i statens tra-
fikkavtale med NSB AS, i 2016 kan:
1. Gi NSB AS en restverdigaranti for bokførte ver-

dier på inntil 6 162 mill. kroner.
2. Gi NSB AS ytterligere restverdigaranti på opp-

graderinger og nyinvesteringer innenfor en ram-
me på inntil 2 620 mill. kroner knyttet til Gjøvik-
banen, Vossabanen og kapasitetsøkning Østlan-
det, Trønderbanen, Eidangerparsellen og
ERTMS. Det legges til grunn 75 pst. restverdiga-
ranti. 
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Innst. 5 S fra finanskomiteen behandlet i Stortinget 18. desember 2015.

1.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2016 kan:
1.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse,
skal også dekke merverdiavgift knyttet til over-
skridelsen og berører derfor også kap. 1633 post
1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår
i nettoordningen for merverdiavgift.
Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt be-
vilgning til neste år.

2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet
på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spe-
sielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer
alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sen-
tralbyrå, post 2 Oppdragsinntekter. 

Ubrukte merinntekter og eventuelle mindreinn-
tekter kan regnes med ved utregning av overførbart
beløp på posten.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse,
skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-
delsen og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de
statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoord-
ningen for merverdiavgift.  

2.

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i
2016 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger,
men slik at samlet ramme for nye bestillinger og
gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

3.

Fullmakt til å inngå avtaler om 
investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i
2016 kan gjennomføre de investeringsprosjektene
som er omtalt i Prop. 1 S (2015–2016) under kap.
1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter,
innenfor de kostnadsrammer som der er angitt. 

4.

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i
2016 kan gi garantier for:

1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank
innenfor en totalramme for nye tilsagn og gam-
melt ansvar som ikke må overstige
1 243 659 651 euro.

2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrøren-
de ordningen med prosjektinvesteringslån innen-
for en totalramme for nye tilsagn og gammelt ga-

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1600 post 1 kap. 4600 post 2
kap. 1600 post 21 kap. 4600 post 2
kap. 1605 post 1 kap. 4605 post 1
kap. 1610 post 1 kap. 4610 postene 1, 4 og 5
kap. 1618 post 1 kap. 4618 post 2
kap. 1618 post 1 kap. 4618 post 3

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1602 Finanstilsynet
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 10 mill. kroner

1610 Tolletaten
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 40 mill. kroner

1618 Skatteetaten
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 35 mill. kroner
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rantiansvar som ikke må overstige 329 309 000
euro.

3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank
innenfor en totalramme for nye tilsagn og gam-
melt garantiansvar som ikke må overstige
57 354 136 euro. 

5.

Fullmakt til fortsatt bobehandling

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet
for 2016 kan bestemme at det under ordningen med
oppfølging av statens krav i konkursbo pådras for-
pliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at total-
rammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke over-
stiger 21,3 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av be-
vilgningen under kap. 1618 Skatteetaten, post 21
Spesielle driftsutgifter.  

6.

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og 
feilposteringer i tidligere års statsregnskap

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i
2016 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differan-
ser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet
som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering
over konto for forskyvninger i balansen i statsregn-
skapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten
gjelder inntil 1 mill. kroner. 

7.

Nettobudsjetteringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i
2016 kan: 

1. trekke direkte utgifter i forbindelse med auk-
sjonssalg fra salgsinntektene før det overskyten-
de inntektsføres under kap. 4610 Tolletaten, post
2 Andre inntekter.

2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618
Skatteetaten, post 1 Driftsutgifter, refusjoner av
fellesutgifter og liknende der Skatteetaten fram-
leier lokaler.

3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618
Skatteetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser
og vedlikehold, refusjoner fra andre offentlige in-
stitusjoner for investeringer Skatteetaten gjør i
samarbeid med disse.  

8.

Stortinget samtykker i at statstilskudd til finan-
siering av folketrygden, jf. folketrygdlovens § 23-10,

gis med 127 243 964 000 kroner, hvorav
18 050 673 000 kroner gis til dekning av utgifter som
fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23-10
tredje ledd. 

9.

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2016 kan overskride bevilgningen under kap. 100
Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borge-
re i utlandet, ved behov for bistand fra aktuelle trans-
portselskaper ved evakuering av norske borgere i kri-
serammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og
på de betingelser som gjelder for denne typen bi-
stand. 

10.

Deltakelse i kapitaløkninger i 
internasjonale banker og fond

Stortinget samtykker i at Norge deltar i de første
kapitalinnskuddene i Den asiatiske investeringsban-
ken for infrastruktur (AIIB) med en innbetalt andel
tilsvarende motverdien i norske kroner på innbeta-
lingstidspunktet av til sammen USD 110 mill., innbe-
talt i fem årlige bidrag, og gir garantier tilsvarende
USD 440 mill. for perioden 2016–2020. Innbetalin-
gen belastes kap. 116 Deltaking i internasjonale orga-
nisasjoner, post 90 Innskudd i Den asiatiske investe-
ringsbanken for infrastruktur (AIIB). 

11.

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2016 kan
utgiftsføre uten bevilgning:

1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetil-
skudd til kommuner, post 90 Forskudd på ram-
metilskudd som forskudd på rammetilskudd for
2017 til kommuner.

2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd
til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på ramme-
tilskudd som forskudd på rammetilskudd for
2017 til fylkeskommuner. 

12.

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2016 kan
gi tilsagn om lån for 18 mrd. kroner. Lånene vil bli ut-
betalt i 2016 og senere år. 
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13.

Utbetaling under garantiordninger 
(trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeride-
partementet i 2016 kan foreta utbetalinger til Garan-
tiinstituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den
utstrekning behovet for utbetalinger under bygge-
lånsgarantiordningen overstiger innestående likvide
midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for
nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke
overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfull-
makten posteres under kap. 2460 Garantiinstituttet
for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfull-
makt – byggelånsgarantiordning. 

14.

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeride-
partementet i 2016 kan overskride bevilgningen un-
der kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Ut-
lån, til utbetaling av lån under den statlige eksport-
kredittordningen, men slik at utlån i 2016 ikke over-
stiger 45 mrd. kroner. 

15.

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2016 kan utgiftsføre uten bevilgning under
kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i
petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe
Oil AS, med inntil 25 mill. kroner til utlån til Nor-
pipe Oil AS. 

Innst. 6 S fra justiskomiteen behandlet i Stortinget 17. desember 2015.

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan:
1.

Merinntekt som gir grunnlag for overskri-
delse skal også dekke merverdiavgift knyttet til
overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633
post 1 for de statlige forvaltningsorganene som
inngår i nettoordningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter
tas med i beregningen av overføring av ubrukt
bevilgning til neste år.

2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direkto-
ratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

Kap. 61 post 1 Kap. 3061 post 3
Kap. 400 post 1 Kap. 3400 post 1
Kap. 400 post 21 Kap. 3400 post 3
Kap. 410 post 1 Kap. 3410 postene 2 og 3
Kap. 410 post 22 Kap. 3410 post 4
Kap. 411 post 1 Kap. 3411 post 3
Kap. 430 post 1 Kap. 3430 postene 3 og 4
Kap. 430 post 21 Kap. 3430 post 2
Kap. 432 post 1 Kap. 3432 post 3
Kap. 440 post 1 Kap. 3440 postene 2, 3, 4 og 5
Kap. 442 post 1 Kap. 3442 postene 2 og 3
Kap. 444 post 1 Kap. 3444 post 2
Kap. 451 post 1 Kap. 3451 postene 3 og 6
Kap. 454 post 1 Kap. 3454 post 1
Kap. 455 post 1 Kap. 3455 post 1
Kap. 473 post 1 Kap. 3473 post 1
Kap. 474 post 1 Kap. 3474 post 2
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Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved
salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inn-
tekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet

for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40
Salg av eiendom mv. 

2.

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan bestille varer utover den gitte
bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

3.

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsde-
partementet i 2016 kan bestemme at det under ord-
ningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras
forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475
Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med
inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye
tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill.
kroner. 

4.

Nettobudsjetteringsfullmakt 

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsde-
partementet i 2016 kan:

1. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring,
tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det
overskytende inntektsføres under kap. 5309 Til-
feldige inntekter, post 29 Ymse.

2. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eien-
dommer fra salgsinntekter før det overskytende
inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av
eiendom mv.

3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473
Statens sivilrettsforvaltning, post 1 Driftsutgifter,
inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser
i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets
øvrige virksomhet.

4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475
Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter,
tilbakebetalte inntekter under ordningen med
utgifter til bobehandling. 

5.

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får full-
makt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med
inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, dog slik
at grensen er 500 000 kroner for hivofre og 300 000
kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fos-
terhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbe-
faler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte
beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det
samme gjelder søknader som etter utvalgets vurde-
ring reiser spørsmål av særlig prinsipiell art. 

6.

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsde-
partementet i 2016 kan overdra sivilforsvarsanlegg
til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt
eller til underpris når særlige grunner foreligger. 

7.

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsde-
partementet i 2016 kan overskride bevilgningen
under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten, post 01
Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter med
til sammen inntil 20 mill. kroner dersom det er nød-
vendig for raskt å kunne sette i verk tiltak for å hånd-
tere et høyere antall asylsøkere enn det som er lagt til
grunn i bevilgningsforslaget. 

8.

Stortinget ber regjeringen intensivere arbeidet
med å digitalisere straffesakskjeden med tanke på å
øke antall rettsmøter med digitale dokumenter. 

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1 Driftsutgifter 100 mill. kroner

454 Redningshelikoptertjenesten
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 328 mill. kroner
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9.

Stortinget ber regjeringen sikre at regelverk knyt-
tet til permisjoner fra soning praktiseres fleksibelt
slik at rehabiliteringstilbud i regi av frivillige organi-
sasjoner kan gjennomføres under soningsperioden. 

10.

Stortinget ber regjeringen i større grad gi tilskudd
til frivillige organisasjoner gjennom avtaler over fle-
re år. 

11.

Stortinget ber regjeringen innenfor vedtatt bud-
sjettramme å øremerke 8 mill. kroner til Kripos til et-
terforskning av overgrep på nett. 

12.

Stortinget ber regjeringen opprette dedikerte et-
terforskingsteam for å bekjempe menneskehandel i
alle politidistrikt, etter modell fra EXIT-gruppen i
Hordaland politidistrikt. 

Innst. 7 S fra utenriks- og forsvarskomiteen behandlet i Stortinget 10. desember 2015.

1.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2016 kan:
1.

Merinntekt som gir grunnlag for overskri-
delse skal også dekke merverdiavgift knyttet til
overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633
post 1 for de statlige forvaltningsorganene som
inngår i nettoordningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter
tas med i beregningen av overføring av ubrukt
bevilgning til neste år.

2. overskride bevilgningen under kap. 166 Miljø og
bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse til-
skudd, mot tilsvarende inntekter under kap. 3166
Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 1 Salgs-
inntekter fra salg av bistandseiendommer som er
finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er
avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieord-
ningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas
med ved beregning av overførbart beløp under
kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post
70 Ymse tilskudd.  

2.

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2016 kan omdisponere inntil 2 mill. kroner per tiltak
fra kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post

70 Ymse tilskudd, til øvrige ODA-godkjente bevilg-
ninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og
inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.  

3.

Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2016 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten
bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering
av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/
3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Uten-
riksdepartementets administrasjon av utviklingshjel-
pen, post 89 Agio/Disagio.  

4.

Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på til-
skudd som er utbetalt fra Norge til tematisk støtte,
multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-
stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-
statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales
mellom Utenriksdepartementet og den enkelte motta-
ker.  

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 100 post 1 kap. 3100 postene 2 og 5
kap. 140 post 1 kap. 3140 post 5
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5.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om: 

1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger
følgende beløp: 

2. tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumo-
kokkbakterien innenfor initiativet Advance Mar-
ket Commitments for Vaccines (AMC) med inn-
til USD 57 mill. i perioden 2009–2017 under
kap. 169 Global helse og utdanning. 

3. tilskudd til International Finance Facility for
Immunisation II (IFFlm II) med inntil 1 500 mill.
kroner i perioden 2010–2020 under kap. 169
Global helse og utdanning, samt fravike stor-
tingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling
av tilskudd før det er behov for å dekke de
aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikker-
het for lån.

4. tilskudd til en global finansieringsordning for
kvinne- og barnehelse med inntil 3 600 mill. kro-
ner samlet i perioden 2015–2020 under kap. 169
Global helse og utdanning.

5. tilskudd til Vaksinealliansen Gavi med inntil
6 250 mill. kroner i perioden 2016–2020 over
kap. 169, post 70 Global helse. 

6.

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2016 kan: 

1. gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og
gammelt ansvar for inntil 20 mill. kroner for å
minske norske importørers risiko ved direkte
import fra utviklingsland, jf. kap. 161 Næringsut-
vikling.

2. inngå garantier for perioden 2013–2018 for avta-
ler om kjøp av prevensjonsimplantater til bruk i
utviklingsland, innenfor en ramme for nye tilsagn
og gammelt ansvar for inntil USD 140 mill. Pre-
vensjonsimplantatene skal være godkjent av Ver-
dens helseorganisasjon (WHO), og avtalene skal

være inngått med det formål å oppnå prisreduk-
sjoner. 

7.

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2016 kan inn-
gå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved
visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en total-
ramme for nye og gamle garantier på inntil 3 600
mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og
skade under transport, lagring og i visningsperioden. 

8.

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til
toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO,
OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten,
Den internasjonale havrettsdomstolen, Rwandadom-
stolen, Jugoslaviadomstolen, Mekanismen for inter-
nasjonale straffedomstoler (MICT) og for regulært
bidrag til FN. 

9.

Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2016 kan: 

1. ettergi statlige fordringer på utviklingsland i
samsvar med kriteriene i handlingsplanen av
2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 500
mill. kroner under Garantiinstituttet for eksport-
kreditts gamle portefølje (gammel alminnelig
ordning og den gamle særordningen for utvik-
lingsland). Fordringene verdsettes til faktisk ute-
stående beløp på ettergivelsestidspunktet. 

2. ettergi statlige fordringer på Sudan som stammer
fra den norske skipseksportkampanjen (1976–

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

117 EØS-finansieringsordningene
75 EØS-finansieringsordningen 2009–2014 535,0 mill. kroner
76 Den norske finansieringsordningen 2009–2014 210,7 mill. kroner

161 Næringsutvikling
70 Næringsutvikling 45,0 mill. kroner

166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.
74 Fornybar energi 30,0 mill. kroner
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1980) for inntil 1 050 mill. kroner under Garanti-
instituttet for eksportkreditts gamle portefølje
(gammel alminnelig ordning og den gamle sær-
ordningen for utviklingsland). Fordringene
verdsettes til faktisk utestående beløp, inklusive
påløpte renter, på ettergivelsestidspunktet.
Gjeldsettergivelsen gjennomføres uten bevilg-
ning over bistandsbudsjettet og uten å belaste den
norske gjeldsplanens ramme. 

10.

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2016 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak
av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilg-
ninger på følgende måte: 

1. Utbetalinger av norske medlemskapskontingen-
ter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjo-
nale organisasjoner Norge er medlem av, kan
foretas i henhold til regelverket til den enkelte
organisasjon.

2. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan
foretas en gang i året dersom avtaler om samfi-
nansiering med andre givere innenfor utviklings-
samarbeidet tilsier det. 

3. Eventuelle utbetalinger av regjeringens gave til
TV-aksjoner kan i sin helhet utbetales som et
engangsbeløp.

4. Utbetalinger av tilskudd til Climate Investment
Fund (CIF) kan foretas i samsvar med fondets
prosedyrer for fondsoppbygging.

5. Utbetalinger av tilskudd til følgende fond forval-
tet av Den europeiske bank for gjenoppbygging
og utvikling (EBRD) kan foretas i henhold til
regelverket til det enkelte fond: Early Transition
Countries Fund, Eastern Europe Energy Effi-
ciency and Environment Partnership Fund, Eas-
tern Europe Energy Efficiency and Environment
Partnership Regional Fund, EBRD Water Fund,
EBRD Southern and Eastern Mediterranean
Multi-Donor Account og EBRD-Ukraine Stabili-
sation and Sustainable Growth Multi-Donor
Account.

6. Utbetalinger av tilskudd til følgende fond forval-
tet av NATO kan foretas i henhold til regelverket
til det enkelte fond: Professional Development
Programme for Civilian Personnel in the MoD
and Other Security Institutions in Georgia,
Ukraine Trust Fund for Military Career Transi-
tion.

7. Utbetalinger av bidrag til Northern Dimension
Environment Partnership Support Fund (NDEP),
Chernobyl Shelter Fund (CSF) og Nuclear Safety
Account (NSA) kan foretas i samsvar med fon-
dets prosedyrer for fondsoppbygging. 

11.

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2016 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet
ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med
kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utvik-
lingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afri-
kanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasilite-
ten. 

12.

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale 
banker og fond

Stortinget samtykker i at:

1. Norge deltar i den sjette generelle kapitaløknin-
gen i Den afrikanske utviklingsbanken med en
innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske
kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen
SDR 30 340 000. Innbetalingen foretas i løpet av
årene 2011–2018, og belastes kap. 171 Multilate-
rale finansinstitusjoner, post 71 Regionale ban-
ker og fond.

2. Norge i forbindelse med formalisering av Sør-
Sudans medlemskap i Afrikabanken, deltar i en
selektiv kapitaløkning i Den afrikanske utvik-
lingsbanken (AfDB) med en innbetalt andel til-
svarende motverdien i norske kroner på innbeta-
lingstidspunktet av til sammen UA 570 000.
Innbetalingen foretas i løpet av årene 2016–2023,
og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitu-
sjoner, post 71 Regionale banker og fond. Kapi-
taløkningen innebærer også en økning i den
norske statsgarantien i AfDB med UA 8 930 000.

3. Norges andel i den sjette kapitalpåfyllingen i
AfDB økes med motverdien i norske kroner av
UA 50 000 per år i 2015 og 2016 som følge av
reallokering av aksjer. Innbetalingen belastes
kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post
71 Regionale banker og fond. Den norske garan-
tirammen i AfDB økes med UA 1 590 000.

4. Norge deltar i kapitalpåfyllingen til Den inter-
amerikanske utviklingsbankens (IDB) organisa-
sjon for privat sektor, Inter-American Investment
Corporation (IIC), med en andel på USD 10,1
mill. innbetalt i syv årlige avdrag for perioden
2016–2022. Innbetalingene belastes kap. 171
Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regio-
nale banker og fond. 

5. Norge deltar i kapitalpåfyllingen i Den globale
miljøfasiliteten (GEF) med en innbetalt andel på
inntil 432 mill. kroner over perioden 2014–2018.
Innbetalingene belastes kap. 166 Miljø og bære-
kraftig utvikling mv., post 72 Internasjonale mil-
jøprosesser og bærekraftig utvikling
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6. Norge deltar i kapitalpåfyllingen i Det grønne
klimafondet (GCF) med en innbetalt andel på
inntil 1,6 mrd. kroner over perioden 2015–2018.
Innbetalingene belastes kap. 166 Miljø og bære-
kraftig utvikling mv., post 72 Internasjonale mil-
jøprosesser og bærekraftig utvikling. 

7. Norge deltar i den tiende kapitalpåfyllingen av
det internasjonale landbruksutviklingsfondet
(IFAD10) med en andel på 315 mill. kroner for
perioden 2016–2018, innbetalt i tre årlige bidrag.
Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale
finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og
fond.  

13.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i
2016 kan benytte alle merinntekter til å overskride

enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartemen-
tet, med følgende unntak:

a. Inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes
som grunnlag for overskridelse.

b. Inntekter ved salg av større materiell kan benyt-
tes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilg-
ningen under kap. 1760 Nyanskaffelser av mate-
riell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større
utstyrsanskaffelser og vedlikehold.
Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse

skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-
delsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de
statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoord-
ningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt bevilg-
ning til neste år. 

14.

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan:

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

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsutgifter 430 mill. kroner

1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1 Driftsutgifter 75 mill. kroner

1731 Hæren
1 Driftsutgifter 30 mill. kroner

1732 Sjøforsvaret
1 Driftsutgifter 910 mill. kroner

1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter 1 500 mill. kroner

1734 Heimevernet
1 Driftsutgifter 65 mill. kroner

1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1 Driftsutgifter 1 320 mill. kroner

1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1 Driftsutgifter 100 mill. kroner

44 Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel 80 mill. kroner
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 17 000 mill. kroner
48 Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel 165 mill. kroner

1761 Nye kampfly med baseløsning
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 30 245 mill. kroner

1790 Kystvakten
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2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over
det som dekkes av egne avsetninger. 

15.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilg-
ningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

16.

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i
2016 kan trekke salgsomkostninger ved salg av mate-
riell og fast eiendom fra salgsinntekter før det over-
skytende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffel-
ser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store
nyanskaffelser og kap. 4710 Forsvarsbygg og
nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom. 

17.

Personell

Stortinget samtykker i at:

1. Forsvarsdepartementet i 2016 kan fastsette leng-
den på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten
og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop.
1 S (2015–2016).

2. Enheter oppsatt med frivillig heimevernsperso-
nell kan overføres til forsvarsgrener og fellesin-
stitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet. 

18.

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i
2016 kan:

1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder
større bygg- og eiendomsprosjekter, som er pre-

sentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2015–
2016), innenfor de kostnadsrammer som der er
omtalt.

2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i
Prop. 1 S (2015–2016), herunder endrede kost-
nadsrammer.

3. starte opp og gjennomføre materiellinvesterin-
ger, byggeprosjekter og innredningsprosjekter av
lavere kategori.

4. nytte bevilgningen på den enkelte investerings-
post, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom for-
mål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser
og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2015–
2016).

5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av
planlagte materiellanskaffelser.

6. igangsette planlegging og prosjektering av
bygge-, anleggs- og innredningsprosjekter innen-
for rammen av bevilgningen på de respektive
poster.

7. inkludere gjennomføringskostnader i investe-
ringsprosjektene for innredning, eiendom, bygg
og anlegg på postene 45, 46 og 47. 

19.

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i
2016 kan:

1. avhende fast eiendom uansett verdi til markeds-
pris når det ikke foreligger annet statlig behov for

1 Driftsutgifter 2 080 mill. kroner
1791 Redningshelikoptertjenesten

1 Driftsutgifter 60 mill. kroner
1792 Norske styrker i utlandet

1 Driftsutgifter 25 mill. kroner
1795 Kulturelle og allmennyttige formål

1 Driftsutgifter 2 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1700 Forsvarsdepartementet
73 Forskning og utvikling 68 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
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eiendommen. Eiendommene skal normalt legges
ut for salg i markedet, men kan selges direkte til
fylkeskommuner eller kommuner til markeds-
pris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Der-
som eiendommene er aktuelle for frilufts- eller
kulturformål, kan de selges på samme vilkår til
Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller
kommuner ønsker å kjøpe eiendommene. Likele-
des kan eiendommer som er nødvendige for å
oppfylle samfunnets målsetting om å opprett-
holde en selvfinansiert sivil luftfart, selges
direkte til Avinor AS. Dette gjelder følgende
eiendomskategorier:
a. rullebaner, taksebaner med tilhørende sikker-

hetsområder, flyoppstillingsplasser og andre
arealer og infrastruktur for flyoperasjoner

b. terminal innrettet mot det service- og tjenes-
tebehov som forbrukere og myndigheter har
bruk for

c. områder for kollektiv og privat tilbringertje-
neste

d. kontorer og lignende
e. eiendommer for fremtidig utbygging

2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil
100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris
når særlige grunner foreligger. 

20.

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i
2016 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger
gjennom NSPA (NATO Support Agency), andre
internasjonale organisasjoner eller andre lands myn-
digheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv
om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et
etterfølgende budsjettår. 

Innst. 8 S fra næringskomiteen behandlet i Stortinget 11. desember 2015.

1.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse,
skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-
delsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de
statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoord-
ningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt bevilg-
ning til neste år. 

2.

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeride-
partementet i 2016 kan:

1. overskride bevilgningen under kap. 900 Næ-
rings- og fiskeridepartementet, post 71 Miljøtil-
tak Raufoss, for miljøtiltak innenfor gitt garanti-
ramme på 124 mill. kroner.

2. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvalt-
ning av statlig eierskap, post 21 Spesielle drifts-
utgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgif-

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 900 post 1 kap. 3900 post 1
kap. 900 post 21 kap. 3900 post 2
kap. 902 post 1 kap. 3902 postene 1 og 3 og kap. 5574 post 75
kap. 902 post 21 kap. 3902 post 4
kap. 903 post 1 kap. 3903 post 1
kap. 904 post 1 kap. 3904 post 2
kap. 904 post 22 kap. 3904 post 3
kap. 905 post 21 kap. 3905 postene 1 og 2
kap. 910 post 1 kap. 3910 post 3
kap. 911 post 23 kap. 3911 post 1
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ter til faglig bistand ved salg av statlige aksjepos-
ter, samt andre endringer som kan få betydning
for eierstrukturen i selskapene.

3. overskride bevilgningen under kap. 905 post 21,
kap. 925 post 21, kap. 926 post 21 og kap. 927
post 21 i forbindelse med gjennomføringen av
bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende
kontraktsfestede innbetalinger til disse prosjekte-
ne i 2017 under henholdsvis kap. 3905 postene 1
og 2, kap. 3925 post 3, kap. 3926 post 1 og kap.
3927 post 1. Ved beregning av beløp som kan
overføres til 2017 under de nevnte utgiftsbevilg-
ninger, skal alle ubrukte merinntekter og mindre-
inntekter regnes med, samt eventuell inndekning
av foregående års overskridelse på posten. 

3.

Fullmakt til å utgifts- og inntektsføre uten 
bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeride-
partementet i 2016 kan:

1. utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til
garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten
bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig
eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning,
Eksportfinans ASA, og kap. 3950 Forvaltning av
statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiord-
ning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garanti-
ramme på 750 mill. kroner.

2. utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valuta-
kurstap og valutakursgevinst i eksportkredittord-
ningen under henholdsvis kap. 2429 Eksportkre-
ditt Norge AS, post 89 Valutatap og kap. 5329
Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutagevinst. 

4.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt an-
svar ikke overstiger følgende beløp:

2. gi tilsagn om tilskudd på 72,64 mill. euro i tillegg
til eksisterende bevilgning, for å delta i de frivil-
lige programmene til Den europeiske romorgani-
sasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og
gammelt ansvar skal likevel ikke overstige
107,87 mill. euro. 

5.

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeride-
partementet i 2016 kan:

1. inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til
utredninger og lignende ut over bevilgning under
kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet,
post 21 Spesielle driftsutgifter.

2. foreta bestillinger ut over gitt bevilgning under
kap. 904 Brønnøysundregistrene, post 22 For-
valtning av Altinn-løsningen, men slik at ramme
for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke over-
stiger 50 mill. kroner. 

6.

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeride-
partementet i 2016 kan gi:

1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye
garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til real-
investeringer og driftskapital, men slik at total
ramme for nytt og gammelt ansvar ikke oversti-
ger 105 mill. kroner.

2. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å
gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for
nye garantier og gammelt ansvar på
145 000 mill. kroner ved eksport til og investe-
ringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiord-
ning og inkludert Gammel alminnelig ordning.

3. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å
gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for
nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill.
kroner ved eksport til og investeringer i utvi-
klingsland, men likevel slik at rammen ikke over-

stiger sju ganger det til enhver tid innestående be- løp på ordningens grunnfond.

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

2421 Innovasjon Norge
72 Forsknings- og utviklingskontrakter 100 mill. kroner
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4. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å
gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for
nye tilsagn og gammelt ansvar på 5 000 mill.
kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsin-
dustrien.

5. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å
gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på
20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige
kraftkontrakter i kraftintensiv industri. 

7.

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeride-
partementet i 2016 kan:

1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Stats-
bygg om dekning av forsikringsansvar for inntil
80 000 000 euro overfor tredjeperson for institut-
tets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai
1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet,
kapittel III.

2. inngå avtaler om forsikringsansvar under bered-
skapsordningen for statlig varekrigsforsikring
innenfor en totalramme for nye tilsagn og gam-
melt ansvar på 2 000 mill. kroner. 

8.

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeride-
partementet i 2016 kan:

1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om
nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en
ramme på 600 mill. kroner.

2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om
nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en
ramme på 2 500 mill. kroner.

3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi til-
sagn om lån i tråd med selskapets og eksportkre-
dittordningens formål uten en øvre ramme. 

9.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til 
miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeride-
partementet i 2016 kan pådra staten forpliktelser ut-
over budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjen-
nomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken. 

10.

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeride-
partementet i 2016 kan bortfeste hjemfalte gruveei-
endommer til museale formål vederlagsfritt. 

11.

Fullmakt til å erverve og avhende aksjer 
og opsjoner

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeride-
partementet i 2016 kan gi Garantiinstituttet for ek-
sportkreditt anledning til å erverve og avhende aksjer
og opsjoner med formål å få dekning for krav i mis-
ligholds- og gjenvinningssaker. Eierskapet skal være
midlertidig. 

12.

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeride-
partementet i 2016 gjennom salg av aksjer eller gjen-
nom andre transaksjoner kan:

1. redusere eierskapet i Ambita AS helt eller delvis.
2. redusere eierskapet i Entra ASA helt eller delvis.
3. redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis.
4. redusere eierskapet i SAS AB helt eller delvis.
5. redusere eierskapet i Telenor ASA ned mot

34 prosent. 

13.

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av 
salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeride-
partementet i 2016 kan avhende eiendom på Raud-
sand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Utgifter
knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgs-
inntektene før det overskytende inntektsføres under
kap. 3900 (NY) post 30.  

14.

Stortinget ber regjeringen styrke Konkurransetil-
synets innsats overfor dagligvaremarkedet, og hvis
behov, på egnet måte komme tilbake til Stortinget
med forslag til endringer av konkurranseloven. 

15.

Stortinget ber regjeringen om å starte arbeidet
med å utarbeide en bredt forankret nasjonal romstra-
tegi. 
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16.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:
1.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse,
skal også dekke merverdiavgift knyttet til over-
skridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post
1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår
i nettoordningen for merverdiavgift.
Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt be-
vilgning til neste år.

2. overskride bevilgningen på kap. 919 post 60 med
50 pst. av merinntekt under kap. 3917, post 13.

3. overskride bevilgningen på kap. 917 post 22 og
kap. 919 post 76, slik at summen av overskridel-
ser på kap. 917 post 22, kap 919 post 76, kap. 925
post 22 og kap. 927 post 22 tilsvarer merinntekter
under kap. 5574 post 74, jf. forslag til vedtak VI
Innst. 12 S (2015–2016). 

17.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2016 kan:
1.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse
skal også dekke merverdiavgift knyttet til over-
skridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post
1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår
i nettoordningen for merverdiavgift. 
Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt be-
vilgning til neste år.

2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Land-
bruks- og matdepartementet, post 45 Større ut-
styrsanskaffelser og vedlikehold, med et beløp
som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom.

Ubenyttede merinntekter fra salg av eiendom kan
regnes med ved utregning av overførbart beløp
under bevilgningen. 

18.

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matde-
partementet i 2016 kan overskride bevilgningen un-
der kap. 1142 Landbruksdirektoratet, post 1 Driftsut-
gifter, med inntil 0,5 mill. kroner i forbindelse med
forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein. 

19.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2016 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. 917 post 1 kap. 3917 post 1
kap. 917 post 21 kap. 3917 post 22

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1100 post 1 kap. 4100 post 1
kap. 1115 post 1 kap. 4115 post 2
kap. 1142 post 1 kap. 4142 post 1

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1148 Naturskade – erstatninger
71 Naturskade, erstatninger 63,9 mill. kroner
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20.

Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matde-
partementet i 2016 kan selge innkjøpt og opprinnelig
statseiendom for inntil 25 mill. kroner. 

21.

Salg av aksjer og andeler

Stortinget samtykker i at Norsk institutt for bio-
økonomi i 2016 kan selge aksjer og andeler i følgen-
de selskaper, og benytte inntektene fra salget:

1. Gladmat AS
2. Vågønes Barnehage AS
3. Dimensions Agri Technologies AS
4. Svanvik Næringsbygg AS

5. Kapp Næringshage AS
6. Oi! Trøndersk mat og drikke AS
7. Kulturlandskapssenteret i Telemark AS
8. Nortura SA
9. Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling SA
10. Sognefrukt SA
11. Vestskog SA
12. Felleskjøpet Agri SA 

22.

Fullmakt til nedsalg i Veterinærmedisinsk 
oppdragssenter AS

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matde-
partementet i 2016 gjennom salg av aksjer eller gjen-
nom andre transaksjoner kan redusere eller avvikle
eierskapet i Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS. 

Innst. 9 S fra energi- og miljøkomiteen behandlet i Stortinget 18. desember 2015.

1.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2016 kan:

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse
skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-
delsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de
statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoord-
ningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt bevilg-
ning til neste år. 

2.

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2016 kan overskride bevilgningen under
kap. 1815 Petoro AS, post 73 Statlig deltakelse i
petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel
med inntil 35 mill. kroner til utgifter som påløper i
forbindelse med utvinningstillatelser som skal forde-
les mellom deltakerne i utvinningstillatelsene etter
deltakerandel. 

3.

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kongen i 2016 kan
overskride bevilgningen under:

1. kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 21
Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerho-
norar og utgifter til faglig bistand ved statlig
kjøp/salg av aksjeposter, rådgivning samt andre
endringer som kan få betydning for eierstruktu-
ren i Statoil ASA.

2. kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske en-
gasjement i petroleumsvirksomheten med inntil
5 mrd. kroner ved utøvelse av statens forkjøpsrett
ved overdragelser av andeler i utvinningstillatel-
ser på norsk kontinentalsokkel. 

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1800 post 21 kap. 4800 post 3
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. 1830 post 22 kap. 4830 post 10
kap. 2490 post 45 kap. 5490 post 1
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4.

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2016 kan utgiftsføre uten bevilgning under
kap. 1815 Petoro AS, post 79 Erstatninger, erstatning

til Norges Bank som omfatter netto rentetap og andre
dokumenterte kostnader grunnet avvik i varslet og
faktisk innbetaling av valuta fra SDØE til Norges
Bank, jf. Avtale om overføring og kjøp av valuta fra
SDØE til Norges Bank. 

5.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2016 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men
slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt udekket ansvar ikke overstiger følgende beløp:

6.

Fullmakt til å inngå forpliktelser ut over gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2016 kan pådra seg forpliktelser utover gitte be-
vilgninger innenfor følgende beløp:

7.
Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2016 kan gi Gassco AS garanti innenfor en
samlet ramme på inntil 1 mrd. kroner for skader og
tap ved mottaksterminalene på kontinentet som har
oppstått som følge av forsettlige handlinger hos le-
dende personell i Gassco AS. 

8.
Forpliktelser under avsetningsinstruksen og 

øvrige driftsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2016 kan godkjenne at staten pådras forplik-
telser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440
Statens direkte økonomiske engasjement i petro-
leumsvirksomheten, knyttet til:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1800 Olje- og energidepartementet
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv. 126 mill. kroner
71 Tilskudd til Norsk Oljemuseum 32,6 mill. kroner

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
60 Tilskudd til flom- og skredforebygging 10 mill. kroner
72 Tilskudd til flom- og skredforebygging 10 mill. kroner

1825 Energiomlegging, energi- og klimateknologi
50 Overføring til Energifondet 400 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1800 Olje- og energidepartementet
21 Spesielle driftsutgifter 7 mill. kroner

1810 Oljedirektoratet
21 Spesielle driftsutgifter 10 mill. kroner

1815 Petoro AS
70 Administrasjon 35 mill. kroner
73 Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel 100 mill. kroner

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
22 Flom- og skredforebygging 100 mill. kroner

1830 Forskning og næringsutvikling
22 Forvaltningsrettet forskning og utvikling 10 mill. kroner

1840 CO2-håndtering

70 Gassnova SF 20 mill. kroner
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1. løpende forretningsvirksomhet i interessentska-
pene, samt deltakelse i annen virksomhet som har
tilknytning til leting og utvinning av petroleum.

2. avsetning av statens petroleum etter avsetnings-
instruksen gitt Statoil ASA. 

9.
Utbyggingsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2016 kan godkjenne at staten pådras forplik-
telser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440
Statens direkte økonomiske engasjement i petro-
leumsvirksomheten, hvor øvre grense for statens for-
holdsmessige andel for det enkelte prosjekt/fase ut-
gjør 5 mrd. kroner knyttet til deltakelse i:

1. utbyggingsprosjekter (planer for utbygging/an-
legg og drift) på norsk kontinentalsokkel.

2. utviklingsprosjekter under Gassled. 

10.
Forpliktelser før plan for utbygging og drift og 

for anlegg og drift er behandlet
Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-

mentet i 2016 kan godkjenne at staten pådras forplik-
telser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440
Statens direkte økonomiske engasjement i petro-
leumsvirksomheten knyttet til kontraktsmessige for-
pliktelser i fasen før plan for utbygging og drift er
godkjent eller før tillatelse til anlegg og drift er gitt,
herunder forpliktelser knyttet til en pre-interessent-
skapsfase. 

11.
Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2016 kan godkjenne prosjekter (planer for
utbygging/anlegg og drift) på norsk kontinentalsok-
kel under følgende forutsetninger:

1. Prosjektet må ikke ha prinsipielle eller samfunns-
messige sider av betydning.

2. Øvre grense for de samlede investeringer per pro-
sjekt utgjør 20 mrd. kroner.

3. Hvert enkelt prosjekt må vise akseptabel sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet og være rimelig ro-
bust mot endringer i prisutviklingen for olje og
naturgass. 

12.
Overføring av eiendomsrett mot bruksrett

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2016 kan godkjenne overføring av eien-
domsrett fra en rettighetshavergruppe hvor

Petoro AS som forvalter av SDØE er en av rettighets-
haverne, til en annen rettighetshavergruppe. Det for-
utsettes at Petoro AS som forvalter av SDØE er sikret
tilstrekkelig bruksrett. Denne fullmakt vil gjelde for
de prosjekter hvor Olje- og energidepartementet har
fått fullmakt til å godkjenne plan for utbygging/an-
legg og drift, samt ved mindre endringer for prosjek-
ter hvor plan for utbygging/anlegg og drift allerede er
godkjent. Fullmakten gis under forutsetning av at
overføring av eiendomsrett ikke har prinsipielle eller
samfunnsmessige sider av betydning. 

13.

Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2016 kan godkjenne overdragelse (salg, kjøp
eller bytte) av deltakerandeler for Petoro AS som for-
valter av SDØE der det antas at ressursene i utvin-
ningstillatelsen på tidspunkt for overdragelsen er
mindre enn 3 mill. Sm3 oljeekvivalenter. 

14.

Overdragelse og samordning av andeler i 
utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2016 i tråd med forutsetningene i St.prp.
nr. 41 (2003–2004) kan godkjenne at Petoro AS kan
delta i:

1. overdragelse (salg, kjøp eller bytte) av deltaker-
andeler i interessentskap hvor en rettighetshaver
velger å tre ut av interessentskapet og hvor SDØE
berøres av overdragelsen.

2. forenklet samordning av utvinningstillatelser
med SDØE-andeler.

3. ny/endret plan for utbygging og drift av fore-
komster innenfor et samordnet område med
SDØE-deltakelse.

4. overdragelse av deltakerandeler for å oppnå fort-
satt harmonisering av deltakerandeler i utvin-
ningstillatelser som er samordnet og hvor SDØE
berøres av overdragelsen. 

15.

Overdragelse av andeler i rørledninger til Gassled

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2016 kan godkjenne nødvendige transaksjo-
ner for overdragelse av andeler for Petoro AS som
forvalter av SDØE for å innlemme rørledninger og
transportrelaterte anlegg med SDØE-andel i Gassled.
Statens andel i Gassled skal justeres for å gjenspeile
innlemmelsen. 
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16.

Opphevelse av generalforsamlingsklausulen

Stortinget samtykker i at generalforsamlings-
klausulen i 2016 skal kunne oppheves for gitte tilla-
telser og erstattes av en vetorett i tråd med konse-
sjonsdirektivet og petroleumsforskriftens § 12, der-
som rettighetshaverne skulle ønske dette. Olje- og

energidepartementet skal i så fall godkjenne dette i
hvert enkelt tilfelle. 

17.

Lån til TCM DA

Stortinget samtykker i at lån til TCM DA aktive-
res i statens kapitalregnskap. 

18.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 kan:
1.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse
skal også dekke merverdiavgift knyttet til over-
skridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post
1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår
i nettoordningen for merverdiavgift. 
Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt be-
vilgning til neste år.

2. overskride bevilgningen under kap. 2465 Statens
kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og
vedlikehold, med et beløp som tilsvarer regn-
skapsførte inntekter fra salg av anleggsmidler un-
der kap. 5465 Statens kartverk, post 49 Salg av
anleggsmidler. Ubrukte inntekter fra slikt salg
kan tas med ved utregning av overført beløp.  

19.

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i 2016 kan omdisponere inn-
til 15 mill. kroner mellom kap. 595 Statens kartverk,
arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infra-

struktur, post 1 Driftsutgifter og post 21 Spesielle
driftsutgifter, og kap. 2465 Statens kartverk, post 45
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.  

20.

Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i 2016 kan fravike spesifika-
sjonene under kap. 2465 Statens kartverk, post 24
Driftsresultat, ved bruk av reguleringsfondet. 

21.

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i 2016 kan foreta bestillinger
av kartgrunnlag utover gitt bevilgning under kap. 595
Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal
geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgif-
ter, men slik at rammen for nye bestillinger og gam-
melt ansvar ikke overstiger 250 mill. kroner. 

22.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 595 post 1 kap. 3595 post 1

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1400 post 1
kap. 1420 post 23

kap. 4400 post 2
kap. 4420 postene 1, 4, 6, 8 og 9

kap. 1429 post 1 kap. 4429 postene 2 og 9
kap. 1471 post 1 kap. 4471 postene 1 og 3
kap. 1471 post 21 kap. 4471 post 21
kap. 1472 post 50 kap. 5578 post 70
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Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse
skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-
delsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de
statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoord-
ningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt bevilg-
ning til neste år. 

23.

Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at:

1. Klima- og miljødepartementet i 2016 kan over-
skride bevilgningen på kap. 1481 Klimakvoter,
post 1 Driftsutgifter, til dekning av honorarer,

transaksjonskostnader og utgifter til faglig bi-
stand i forbindelse med salg av klimakvoter.

2. Klima- og miljødepartementet i 2016 kan over-
skride bevilgningen på kap. 1481 Klimakvoter,
post 22 Kvotekjøp, generell ordning, med et be-
løp som tilsvarer inntekter fra salg av klimakvo-
ter som er regnskapsført på kap. 4481 Salg av kli-
makvoter, post 1 Salgsinntekter. 

24.

Kjøp av klimakvoter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødeparte-
mentet i 2016 kan inngå avtaler om kjøp av klima-
kvoter ved bruk av Kyoto-mekanismene innenfor en
samlet ramme på 2 000 mill. kroner for gamle og nye
forpliktelser under kap. 1481 Klimakvoter, post 22
Kvotekjøp, generell ordning. 

25.

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan foreta bestillinger av materiell o.l. utover
gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende
beløp:

26.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte be-
vilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1420 Miljødirektoratet 
22 Statlige vannmiljøtiltak 19,0 mill. kroner
31 Tiltak i verneområder 3,0 mill. kroner

1429 Riksantikvaren
22 Bevaringsoppgaver 7,0 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1420 Miljødirektoratet 
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder 55,0 mill. kroner
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner 8,8 mill. kroner
33 Statlige erverv, nytt vern 11,2 mill. kroner
34 Statlige erverv, nasjonalparker 1,0 mill. kroner
35 Statlige erverv, skogvern 116,4 mill. kroner
78 Friluftsformål 3,0 mill. kroner
85 Naturinformasjonssentre 2,0 mill. kroner

1429 Riksantikvaren
70 Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner 4,0 mill. kroner
71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap 30,0 mill. kroner
72 Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner 10,0 mill. kroner
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27.

Fullmakt til å inngå forpliktelser

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødeparte-
mentet i 2016 kan pådra forpliktelser for framtidige
år til å kjøpe inn materiell og til å gi tilsagn om til-
skudd ut over gitt bevilgning under kap. 1420 Miljø-
direktoratet, postene 39, 69 og 79 Oppryddingstiltak,
men slik at samlet ramme for nye forpliktelser og
gammelt ansvar ikke overstiger 151,7 mill. kroner. 

28.

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødeparte-
mentet i 2016 gis unntak fra bestemmelsene i stor-
tingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalinger av
gitte bevilgninger på følgende måte:

1. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan
foretas én gang i året for FNs klima- og skogpro-
gram, Verdensbankens Forest Carbon Partner-
ship Facility, Forest Investment Program og Bio-
Carbon Fund plus.

2. Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green
Growth Institute kan foretas i henhold til organi-
sasjonens regelverk.

29.

Utbetaling av renter på tilskudd

Stortinget samtykker i at opptjente renter på til-
skudd som er utbetalt fra Norge under Klima- og
skogsatsingen på kap. 1482 post 73 kan benyttes til
tiltak som avtales mellom Klima- og miljødeparte-
mentet og den enkelte mottaker. 

30.

Stortinget ber regjeringen legge frem sak om va-
rig flomvern i Opovassdraget i løpet av 2016, hvor
alle aktuelle tiltak, inkludert konsesjonsbehandling
av nedre del av vassdraget, vurderes. 

31.

Stortinget ber regjeringen legge fram en sak for
Stortinget som belyser status for bestanden av ana-
drome laksefisker, og hvordan forvaltningen og for-
midling av kunnskap kan styrkes for å sikre en bære-
kraftig utvikling. 

32.

Stortinget ber regjeringen legge fram en stor-
tingsmelding om avfallspolitikk og den sirkulære
økonomien. 

Innst. 10 S fra kontroll- og konstitusjonskomiteen behandlet i Stortinget 11. desember 2015.

1.

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at en i 2016 kan inngå avtaler for oppgaver som blir avsluttet i 2016 og senere under
kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, innenfor den kostnadsrammen som er
nevnt i Prop. 1 S (2015–2016). 

73 Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring 10,0 mill. kroner
74 Tilskudd til fartøyvern 12,0 mill. kroner
79 Tilskudd til verdensarven 10,0 mill. kroner

1482 Internasjonale klima- og utviklingstiltak
73 Klima- og skogsatsingen 953,0 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme



Statsbudsjettet for 2016 145

Innst. 11 S fra helse- og omsorgskomiteen behandlet i Stortinget 14. desember 2015.

1.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 kan: 

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse
skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-
delsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de
statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoord-
ningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføringer av ubrukt bevilg-
ning til neste år. 

2.

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 kan foreta bestillinger utover gitte bevilg-
ninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

3.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger,
men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

4.

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:
1. investeringslån og driftskredittrammen til regio-

nale helseforetak aktiveres i statens kapitalregn-
skap.

2. Helse- og omsorgsdepartementet i tilknytning til
oppgjørsordningene for h-reseptmidler og fritt

behandlingsvalg kan føre utgifter og inntekter
uten bevilgning over kap. 720 Helsedirektoratet,
hhv. post 71 Oppgjøringsordning h-reseptmidler
og post 72 Oppgjøringsordning for fritt behand-
lingsvalg. Netto mellomregning med helseforeta-
kene føres ved årets slutt i kapitalregnskapet for
hver av ordningene. 

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under

kap. 701 post 1 og 21 kap. 3701 post 2
kap. 710 post 1 kap. 3710 post 2
kap. 710 post 21 kap. 3710 post 2 og 3
kap. 714 post 21 kap. 3714 post 4
kap. 720 post 1 og 21 kap. 3720 post 2 og 4
kap. 720 post 70 kap. 3720 post 3
kap. 721 post 1 kap. 3721 post 2 og 4
kap. 722 post 1 kap. 3722 post 2 og 50
kap. 723 post 1 kap. 3723 post 50
kap. 750 post 1 kap. 3750 post 2

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

710 Folkehelseinstituttet
21 Spesielle driftsutgifter 180 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

761 Omsorgstjeneste
63 Investeringstilskudd 9 246,5 mill. kroner
79 Andre tilskudd 1 mill. kroner
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5.

Stortinget ber regjeringen presisere i oppdrags-
dokumentene til de regionale helseforetakene at alle
barneavdelinger skal ansette leger med spesialisering
innen vold mot barn, sosialpediatere, og at de regio-
nale helseforetakene som følge av spesialisthelsetje-
nestens sørge for-ansvar, skal sikre at alle voldsut-
satte barn ved Statens barnehus får medisinsk under-
søkelse. 

6.

Stortinget ber regjeringen snarest mulig, og
senest i revidert nasjonalbudsjett 2016, redegjøre for
virkningen av kuttene i medisinsk forbruksmateriell,
både økonomisk og sosialt, for samfunnet og den
enkelte som trenger forbruksmateriell.

Innst. 12 S fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen behandlet i Stortinget 16. desember 2015.

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2016 kan:
1.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridel-
se skal også dekke merverdiavgift knyttet til
overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633
post 1 for de statlige forvaltningsorganene som
inngår i nettoordningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter
tas med i beregningen av overføring av ubrukt
bevilgning til neste år.

2. overskride bevilgningene til oppdragsvirksomhet
på 21-postene mot tilsvarende merinntekter.

3. avhende fast eiendom ved universiteter og høy-
skoler, jf. Instruks om avhending av statlig eien-
dom mv., og bruke inntekter fra salg av eiendom-
mer til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lo-
kaler til undervisnings- og forskningsformål ved
den samme virksomheten.

4. gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og
avhende eiendommer. Salgsinntektene blir ført
til eiendomsfondet til Forskningsrådet. 

2.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2016 kan:
1. gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt an-

svar ikke overstiger følgende beløp:

overskride bevilgningen på mot tilsvarende merinntekter under

Kap. 200 post 1 Kap. 3200 post 2
Kap. 220 post 1 Kap. 3220 post 2
Kap. 222 post 1 Kap. 3222 post 2
Kap. 224 post 1 Kap. 3224 post 1
Kap. 229 post 1 Kap. 3229 postene 2 og 61
Kap. 230 post 1 Kap. 3230 post 2
Kap. 256 post 1 Kap. 3256 post 2
Kap. 280 post 1 og post 21 Kap. 3280 postene 1 og 2
Kap. 281 post 1 Kap. 3281 post 2
Kap. 2410 post 1 Kap. 5310 post 3

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

220 Utdanningsdirektoratet
70 Tilskudd til læremidler mv. 30,0 mill. kroner

226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter 20,0 mill. kroner



Statsbudsjettet for 2016 147

2. gi tilsagn om å utbetale 20 prosent av tilskudd til
opplæring i kriminalomsorgen over kap. 225 Til-
tak i grunnopplæringen, post 68 Tilskudd til opp-
læring i kriminalomsorgen påfølgende budsjett-
år, når endelig regnskap foreligger.

3. gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende
en investeringsramme på 1,5 mrd. kroner under
kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen, post 65 Ren-
tekompensasjon for skole- og svømmeanlegg.

4. gi tilsagn om å utbetale utdanningsstøtte for før-
ste halvår 2017 (andre halvdelen av undervis-
ningsåret 2016–17) etter de satsene som blir fast-
satt andre halvår 2016 (første halvdelen av under-
visningsåret 2016–17), jf. kap. 2410 Statens
lånekasse for utdanning, postene 70 Utdannings-
stipend, 71 Andre stipend, 72 Rentestøtte og
90 Økt lån og rentegjeld, samt kap. 5617 Renter
fra Statens lånekasse for utdanning, post 80 Ren-
ter.

5. gi tilsagn om å omgjøre lån til stipend første halv-
år 2017 (andre halvdelen av undervisningsåret
2016–17) etter de satsene som blir fastsatt for an-
dre halvår 2016 (første halvdelen av undervis-
ningsåret 2016–17), jf. kap. 2410 Statens låne-
kasse for utdanning, post 50 Avsetning til utdan-
ningsstipend. 

3.

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

1. privatister som melder seg opp til eksamen, og
kandidater som melder seg opp til fag-/svenne-

prøver etter opplæringsloven § 3-5, skal betale et
gebyr per prøve. Gebyret skal betales til fylkes-
kommunen. Privatister som melder seg opp til
eksamen, skal betale 1 029 kroner dersom priva-
tisten ikke har prøvd seg i faget tidligere som pri-
vatist eller elev, og 2 058 kroner ved forbedrings-
prøver. Kandidater som melder seg opp til fag-/
svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal
betale 878 kroner per prøve dersom kandidaten
ikke har gått opp tidligere, og 1 758 kroner ved
senere forsøk. 

2. Kunnskapsdepartementet i 2016 kan gi universi-
teter og høyskoler fullmakt til å:
a. opprette nye selskap og delta i selskap som er

av faglig interesse for virksomheten.
b. bruke overskudd av oppdragsvirksomhet til

kapitalinnskudd ved opprettelse av nye sel-
skap eller ved deltagelse i selskap som er av
faglig interesse for virksomheten.

c. bruke utbytte fra selskap som virksomheten
har kjøpt aksjer i eller etter fullmakt forvalter,
til drift av virksomheten eller til kapitalinn-
skudd.

d. bruke inntekt fra salg av aksjer i selskap som
virksomheten har ervervet med overskudd fra
oppdragsvirksomhet eller etter fullmakt for-
valter, til drift av virksomheten eller til kapi-
talinnskudd. 

4.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan: 

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse
skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-
delsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de
statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoord-
ningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt bevilg-
ning til neste år. 

22 Videreutdanning for lærere og skoleledere 230,8 mill. kroner
270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75 Tilskudd til bygging av studentboliger 617,2 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under

kap. 340 post 1 kap. 3340 post 1
kap. 340 post 21 kap. 3340 post 2
Kap 342 post 1 kap. 3342 postene 1 og 2
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5.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:
1.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridel-
se, skal også dekke merverdiavgift knyttet til
overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633
post 1 for de statlige forvaltningsorganene som
inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter
tas med i beregningen av overføring av ubrukt
bevilgning til neste år.

2. overskride bevilgningen på kap. 925 post 22 og
kap. 927 post 22 slik at summen av overskridel-
ser på kap. 917 post 22, kap. 919 post 76, kap.
925 post 22 og kap. 927 post 22 tilsvarer merinn-
tekter under kap. 5574 post 74, jf. forslag til ved-
tak II rammeområde 10 (fiskeri) i Innst. 8 S
(2015–2016). 

6.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:
1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt an-

svar ikke overstiger følgende beløp:

7.

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i
2016 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon til-
svarende en investeringsramme på 0,75 mrd. kroner
over kap. 342 Kirkebygg og gravplasser, post 60
Rentekompensasjon – kirkebygg. 

8.

Stortinget ber regjeringen komme til Stortinget
med en sak om studiesentrenes rolle i det fremtidige
utdanningssystemet. 

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 925 post 21 kap. 3925 post 3
kap. 926 post 21 kap. 3926 post 1
kap. 927 post 21 kap. 3927 post 1

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

920 Norges forskningsråd 
50 Tilskudd til forskning 50 mill. kroner
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Innst. 13 S fra transport- og kommunikasjonskomiteen behandlet i Stortinget 15. desember 2015.

1.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan:
1.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridel-
se skal også dekke merverdiavgift knyttet til
overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633
post 1 for de statlige forvaltningsorganene som
inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter
tas med i beregningen av overføring av ubrukt
bevilgning til neste år.

2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra
salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under
kap. 4360 post 2 til følgende formål under kap.
1360 post 30:

a. dekning av salgsomkostninger forbundet
med salget.

b. oppgradering og vedlikehold av fiskerihav-
ner under kap. 1360 post 30. 

2.

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2016 kan overskride bevilgningen under
kap. 1360 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter,
med inntil 70 mill. kroner pr. aksjon dersom det er
nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensning
uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

3.
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger, li-
kevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp: 

4.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning,
men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

overskride bevilgningen på mot tilsvarende merinntekt under 

kap. 1313 post 1 kap. 4313 post 2
kap. 1320 postene 23, 30 og 72 kap. 4320 postene 1, 2 og 3
kap. 1350 post 23 kap. 4350 postene 1, 2, 3 og 6
kap. 1350 post 25 kap. 4350 post 7
kap. 1350 post 30 kap. 4350 postene 2 og 37
kap. 1354 post 21 kap. 4354 post 1
kap. 1360 postene 1 og 45 kap. 4360 post 2 og kap. 5577 post 74
kap. 1361 post 1 kap. 4361 post 7

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1350 Jernbaneverket
23, 25 og 30 Drift, vedlikehold og investeringer 1 000 mill. kroner

1360 Kystverket
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 88 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1350 Jernbaneverket
30 Investeringer i linjen 10 mill. kroner
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5.

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan inngå avtaler om forskuttering av midler utover
gitt bevilgning inntil følgende beløp:

6.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan:
1.

Fullmaktene gjelder også forpliktelser som 
inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsram-
men for det enkelte prosjekt. Samferdselsdepar-

tementet gis fullmakt til å prisjustere kostnads-
rammen i senere år.

2.

Fullmakten gjelder også forpliktelser som
inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsram-
men for prosjektet. Samferdselsdepartementet
gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i
senere år.

3. pådra forpliktelser som inngås i senere budsjettår
innenfor det enkelte prosjekts kostnadsramme for
prosjekter som har startet opp før 2016 og er om-

talt i Prop. 1 S. Samferdselsdepartementet gis
fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i sene-
re år.

4. forplikte staten for framtidige budsjettår utover
gitt bevilgning for prosjekter som ikke er omtalt
med kostnadsramme overfor Stortinget inntil føl-
gende beløp:

Kap. Post Betegnelse Ramme for samlede, løpende refusjonsforpliktelser

1320 Statens vegvesen
30, 31, 36 og 37 Investeringer, riksveg 3 500 mill. kroner

1350 Jernbaneverket
30 Investeringer i linjen 200 mill. kroner

starte opp disse investeringsprosjektene: innenfor en kostnadsramme på:

Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand 639 mill. kroner
E16 Øye–Eidsbru 772 mill. kroner
Rv. 77 Tjernfjellet 555 mill. kroner
E6 Tana bru 636 mill. kroner

gjennomføre dette tidligere godkjente investeringsprosjektet: innenfor en endret kostnadsramme på:

E105 Elvenes–Hesseng 724 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

1320 Statens vegvesen
30, 31, 34, 36 og 37 Investeringer, riksveg 4 800 mill. kroner

1350 Jernbaneverket
30 og 34 Investeringer 1 000 mill. kroner
30 Planlegging av nye prosjekter 2 400 mill. kroner

1360 Kystverket
30 og 34 Investeringer 450 mill. kroner
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7.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan forplikte staten for framtidige budsjettår ut over
gitt bevilgning inntil følgende beløp:

8.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover 
budsjettåret for riksvegferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2016 kan forplikte staten for framtidige bud-
sjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens
vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik
at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke
overstiger 12 650 mill. kroner, og slik at forpliktelse-
ne som forfaller hvert år ikke overstiger 1 700 mill.
kroner. 

9.

Fullmakt til å inngå avtale med utbyggings-
selskapet for veg

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2016 kan opprette utbyggingsselskapet for
veg og inngå avtale med selskapet om utbygging av
fastsatt oppstartsportefølje. 

10.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for 
utbyggingsselskapet for veg

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2016 kan forplikte staten for framtidige bud-
sjettår utover gitt bevilgning på kap. 1321 Utbyg-
gingsselskap for veg, post 70 Tilskudd til utbyg-
gingsselskap for veg, likevel slik at samlet ramme for
forpliktelser ikke overstiger 20 000 mill. kroner og
årlige forpliktelser ikke overstiger 5 000 mill. kroner. 

11.

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2016 kan selge og bortfeste fast eiendom
inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

12.

Investeringsramme for transporttiltak i fylkene

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2016 kan gi tilsagn om rentekompensasjon
tilsvarende en investeringsramme på 3 000 mill. kro-
ner over kap. 1320 Statens vegvesen, post 61 Rente-
kompensasjon for transporttiltak i fylkene.  

13.

Oslopakke 3

Stortinget samtykker i at Fjellinjen AS i 2016 får
fullmakt til å ta opp lån på inntil 400 mill. kroner i
tråd med vilkårene i omtalen under programkategori
21.30 Vegformål i Prop. 1 S (2015–2016). 

14.

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2016 gjennom salg av aksjer eller ved indu-
strielle transaksjoner kan redusere eierskapet i Bane-
service AS helt eller delvis. 

15.

Overføringer til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2016 kan overføre inntil 10 mill. kroner til
eller fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighets regu-
leringsfond. 

16.

Innkreving av bompenger

1. Stortinget samtykker i at bompengeselskapet kan
kreve inn bompenger til delvis bompengefinan-
siering av Bergensprogrammet i Hordaland i tråd
med vilkårene i denne proposisjonen.

2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå
tilleggsavtale med bompengeselskapet for Ber-
gensprogrammet og fastsette nærmere regler for
innkrevingen. 

Kap. Post Betegnelse
Samlet ramme for gamle

og nye forpliktelser
Ramme for forpliktelser

som forfaller hvert år

1320 Statens vegvesen
23 og 34 Drift og vedlikehold 5 900 mill. kroner 2 500 mill. kroner

1350 Jernbaneverket
23, 25 og 34 Drift og vedlikehold 6 000 mill. kroner 2 400 mill. kroner
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17.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan:
1.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridel-
se skal også dekke merverdiavgift knyttet til
overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633
post 1 for de statlige forvaltningsorganene som
inngår i nettoordningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter
tas med i beregningen av overføring av ubrukt
bevilgning til neste år. 

18.

Fullmakt til å aktivere tilskudd til egenkapital 
til utbyggingsselskapet for veg i statens 

kapitalregnskap

Stortinget samtykker i at tilskudd til egenkapital
til utbyggingsselskapet for veg aktiveres i statens ka-
pitalregnskap. 

19.

Fastsettelse av endelig balanse

Stortinget samtykker i at Kongen i statsråd får
fullmakt til å fastsette endelig fordeling av bevilgnin-

gene til egenkapital og overføring av eiendeler og
forpliktelser fra Statens vegvesen vedrørende opp-
kapitalisert balanse for Nye Veier AS, jf. kap. 1321,
postene 71 og 75. Den endelige fordelingen fastsettes
på grunnlag av oppdatert og bekreftet beregning av
pensjonsforpliktelse og verdivurdering av eventuelle
eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overdras til
selskapet. 

20.

Takster og rabatter for bompengeprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet kan endre takster og rabatter i bompengepro-
sjekter som er behandlet i Stortinget. Endringen skal
være i samsvar med prinsippene for rentekompensa-
sjonsordningen, samt nye retningslinjer for takst og
rabatt som fastlegges gjennom behandlingen av den-
ne proposisjonen. 

21.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan:

Fullmakten gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for prosjek-
tet. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år. 

22.

Regnskapsføring av utgifter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i statsregnskapet for 2016 kan utgiftsføre uten
bevilgning:
1. driftsutgifter for et jernbanedirektorat under kap.

1352 Jernbanedirektoratet, post 1 Driftsutgifter
og

2. tilskudd til driftsutgifter i interimsfasen for infra-
strukturforetak på jernbane under kap. 1356 In-
frastrukturforetak jernbane, post 70 Tilskudd til
drift, 
mot tilsvarende innsparing av bevilgningen i

statsbudsjettet for 2016 under kap. 1350 Jernbane-
verket, post 23 Drift og vedlikehold. 

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

Kap. 456 post 1 Kap. 3456 post 2
Kap. 456 post 45 Kap. 3456 post 2

Gjennomføre disse tidligere godkjente prosjektene Innenfor en endret kostnadsramme på: 

E18 Riksgrensen–Ørje 884 mill. kroner
Rv. 4 Lunner grense–Jaren og Lygna sør 2 783 mill. kroner
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23.1

Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for
økte bevilgninger til Redningsselskapet i revidert na-
sjonalbudsjett 2016. 

24.

Stortinget ber regjeringen vurdere en samordning
av arbeidet med tungbilkontroll etter modell av andre

europeiske land for en styrket innsats mot transport-
kriminalitet. 

25.

Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang
av de samlede tilskudds- og finansieringsordningene
til fiskerihavner. På bakgrunn av dette bes det om en
vurdering av grunnlaget for en ordning med mer mål-
rettet utbygging av fiskerihavner der næringens be-
hov er størst og at regjeringen kommer tilbake til
Stortinget med dette på egnet måte. 

Innst. 14 S fra familie- og kulturkomiteen behandlet i Stortinget 9. desember 2015.

1.

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at: 
1. fra 1. januar 2016 blir maksimalprisen for for-

eldrebetalingen for et heldags ordinært barne-
hagetilbud fastsatt til 2 655 kroner per måned og
29 205 kroner per år, jf. forskrift 16. desember

2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager
§ 1.

2. fra 1. august 2016 gis det fritak i foreldrebetalin-
gen i barnehage for 20 timer per uke til alle 3-, 4-
og 5-åringer i husholdninger med skattepliktig
kapital- og personinntekt under 417 000 kroner
per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478
om foreldrebetaling i barnehager § 3. 

2.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2016 kan:

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse
skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-
delsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de
statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoord-
ningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt bevilg-
ning til neste år. 

3.

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet for 2016 i medhold av lov 8. mars 2002 nr.

4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med
11 640 kroner per barn per 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 et småbarnstillegg på 7 920
kroner per år. Dette tillegget gjelder per enslig forsør-
ger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år
vedkommende faktisk forsørger. 

1. Likelydende med nr. 36 under Innst. 2 S

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under

kap. 842 post 1 kap. 3842 post 1
kap. 847 post 1 kap. 3847 post 1
kap. 855 post 1 kap. 3855 postene 1, 2 og 60
kap. 856 post 1 kap. 3856 post 1
kap. 858 post 1 kap. 3858 post 1
kap. 868 post 1 kap. 3868 post 1
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4.

Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2016 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41
om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan utbetale kontantstøtte med disse beløpene:

5.

Sats for engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2016 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19
om folketrygd § 14-17 kan utbetale: 

6.

Bufetat kan anmode Statsbygg om å selge eien-
dommer som etaten leier av Statsbygg gjennom lang-
siktige leiekontrakter og som har stått tomme over
tid. Dersom salgssummen er lavere enn bokførte ver-

dier på noen av eiendommene, samtykker Stortinget
i at tapet dekkes dels av gevinst fra salg av andre
eiendommer som har stått tomme over tid og dels ved
at samlet netto tap belastes Bufetat i 2016 og 2017
opp til et beløp som tilsvarer samlet bortfalt husleie.

7.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan: 

Avtalt oppholdstid i barnehage per uke
Kontantstøtte i prosent

 av full sats
Kontantstøtte per barn

 i alderen 13–23 måneder

Ikke bruk av barnehageplass 100 6 000
Til og med 19 timer 50 3 000
20 timer eller mer 0 0

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon 46 000 kroner per barn

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under

kap. 300 post 1 kap. 3300 post 1
kap. 320 post 1 kap. 3320 postene 1 og 3
kap. 320 post 21 kap. 3320 post 2
kap. 322 post 1 kap. 3322 post 1
kap. 323 post 1 kap. 3323 post 1
kap. 324 post 1 kap. 3324 post 1
kap. 324 post 21 kap. 3324 post 2
kap. 326 post 1 kap. 3326 post 1
kap. 326 post 21 kap. 3326 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
kap. 339 post 1 kap. 3339 postene 2 og 4
kap. 339 post 1 kap. 5568 post 71
kap. 339 post 21 kap. 3339 post 7
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Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse
skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-
delsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de
statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoord-
ningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt bevilg-
ning til neste år. 

8.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger,
men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

9.

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2016 kan inn-
gå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med
større utenlandske utstillinger i Norge innenfor en
samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som til en-
hver tid ikke må overstige 12 000 mill. kroner. 

10.

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler
for 2016:
1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til re-

gion-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de
offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten
og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkfor-
mål, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og
kap. 324 Scenekunstformål, post 71 Region-/
landsdelsinstitusjoner.

2. Det offentlige driftstilskuddet til region- og
distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige
tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst.
på regionen, jf. kap. 324 Scenekunstformål, post
73 Region- og distriktsopera. 

11.

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2016 skal:
1. gebyret for merking og registrering av hver kopi

av et videogram for utleie eller salg være 0,60
kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller
frita for gebyr i visse tilfeller. 

2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring
være 3,50 kroner.

3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere
være 2 577 kroner ekskl. merverdiavgift. Til-
leggsavgiften ved forsinket betaling av kringkas-
tingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter
reglene i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kring-
kasting § 8-1 andre ledd skal være 15 pst. av
kringkastingsavgiften. 

12.

Salg av aksjer

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i
2016 kan selge statens aksjer i Filmparken AS. 

13.

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Norsk kulturråd i 2016
kan omdisponere bevilgningene mellom 55-postene
på kapitlene 320, 322, 323, 324, 326 og 328. 

14.

Stortinget ber regjeringen ta initiativ til drøftin-
ger med Stiklestad Nasjonale Kultursenter om arbei-
det med nasjonaljubileet i 2030. 

15.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå og revidere
arkivforskriften.

16.

Stortinget ber regjeringen følge opp at den for-
skritspålagte plikta om tiltak å vurdere barnets fami-
lie eller nære nettverk som mulig fosterhjem ved om-
sorgsovertaking, blir praktisert.

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

320 Allmenne kulturformål
73 Nasjonale kulturbygg 700,0 mill. kroner

322 Visuell kunst
50 Kunst i offentlige rom 25,9 mill. kroner
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Innst. 15 S fra arbeids- og sosialkomiteen behandlet i Stortinget 17. desember 2015.

1.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2016 kan:

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse
skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-
delsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de
statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoord-
ningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt bevilg-
ning til neste budsjettår. 

2.

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialde-
partementet i 2016 kan:

1. omdisponere inntil 40 mill. kroner fra kap. 634
Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeids-
søkere til kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten,
post 1 Driftsutgifter. 

2. omdisponere inntil 10 pst. av bevilgningen under
kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig til-
rettelagt arbeid til kap. 634 Arbeidsmarkedstil-
tak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

3. omdisponere et maksimalt beløp fra kap. 634

Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeids-
søkere til kap. 634, post 79 Funksjonsassistanse i
arbeidslivet på inntil 10 pst. av bevilgningen på
post 79.

4. omdisponere mellom bevilgningene under kap.
604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvalt-
ningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap.
605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsut-
gifter.

5. omdisponere mellom bevilgningene under kap.
604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvalt-
ningen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og ved-
likehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten,
post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlike-
hold.  

3.

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialde-
partementet i 2016 kan overskride bevilgningen
under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Stør-
re utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 20
mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet. 

4.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2016 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. 600 post 1 kap. 3600 post 2
kap. 601 post 21 kap. 3601 post 2
kap. 605 post 1 kap. 3605 postene 1, 4, 5
kap. 605 post 21 kap. 3605 post 2
kap. 621 post 21 kap. 3621 post 2
kap. 640 post 1 kap. 3640 postene 1, 6 og 7
kap. 640 post 21 kap. 3640 post 8
kap. 642 post 1 kap. 3642 postene 6 og 7
kap. 642 post 21 kap. 3642 post 2

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

634 Arbeidsmarkedstiltak
76 Tiltak for arbeidssøkere 2 862,1 mill. kroner
77 Varig tilrettelagt arbeid 701,6 mill. kroner



Statsbudsjettet for 2016 157

5.

Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialde-
partementet i 2016 kan ettergi rente- og avdragsfrie
lån gitt til arbeidsmarkedstiltak for personer med
nedsatt arbeidsevne der dette blir vurdert som nød-
vendig for å sikre den videre driften. 

6.

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialde-
partementet i 2016 kan:

1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 642
Petroleumstilsynet, post 1 Driftsutgifter, refusjo-
ner av utgifter til fellestjenester.

2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 605
Arbeids- og velferdsetaten, postene 1, 21 og 45,
refusjoner av kommunenes andel av utgifter til
opprettelse og drift av Nav-kontorer. 

7.

Folketrygdytelser

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2016 skal følgende ytelser i folketrygden gis etter disse
satsene1:

1 Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.
2 Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992.
3 Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie. 
4 Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.
5 Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a) gjelder fra 1.1.2016 stønad til barnetilsyn for enslige forsør-

gere og etterlatte som er i arbeid. Stønaden dekker 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale
refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet. 

Kroner

1a. Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats) 8 040
1b. Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til 12 276
1c. eller til 16 104
1d. eller til 23 724
1e. eller til 32 148
1f. eller til 40 152

2a-1. Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset2 3 13 404
2a-2. Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til uføre som må ha tilsyn og pleie4 14 412
2b. Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre under 18 år som må ha særskilt 

tilsyn og pleie4 28 824
2c. eller til 57 648
2d. eller til 86 472

3. Behovsprøvet gravferdsstønad opptil 22 723

4. Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a)5 
for første barn 46 656
for to barn 60 888
for tre og flere barn 68 988
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Innst. 16 S fra kommunal- og forvaltningskomiteen behandlet i Stortinget 12. desember 2015.

1.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 kan:

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse
skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-
delsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de
statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoord-
ningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt bevilg-
ning til neste år. 

2.

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i 2016 kan nettoføre som ut-
giftsreduksjon under kap. 525 Fylkesmannsembete-
ne, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av ut-
gifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner
utgiftene. 

3.

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i 2016 kan:

1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30-49,
med inntil 250 mill. kroner, mot dekning i regu-
leringsfondet.

2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30-49,
med beløp som tilsvarer netto gevinst fra salg av
eiendommer. 

4.

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i 2016 kan omdisponere:

1. under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleie-
ordningen, mellom postene 31 og 33.

2. under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål,
fra post 1 til 45.

3. under kap. 533 Eiendommer utenfor husleieord-
ningen, fra post 1 til 45.

4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30,
31, 33, 45 og 49. 

5. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32
og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å
kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av
et byggeprosjekt under kurantordningen. 

5.

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i 
investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i 2016 kan pådra staten for-
pliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byg-
geprosjekter og andre investeringsprosjekter som er
omtalt under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor hus-
leieordningen, kap. 531 Eiendommer til kongelige
formål, kap. 532 Utvikling av Fornebuområdet, kap.
533 Eiendommer utenfor husleieordningen og kap.
2445 Statsbygg, innenfor de kostnadsrammene som
er omtalt i Prop. 1 S (2015–2016) eller i tidligere pro-
posisjoner til Stortinget. 

6.

Fullmakter som gjelder kurantprosjektordningen

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i 2016 kan: 

1. sette i gang byggeprosjekter under kap. 2445
Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting
av kurantprosjekter, uten at disse er omtalt med
kostnadsramme overfor Stortinget, når leietake-
ren har de husleiemidlene det er behov for innen-
for gjeldende budsjettrammer. 

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 510 post 1 kap. 3510 postene 2 og 3
kap. 525 post 21 kap. 3525 post 1
kap. 533 post 1 kap. 3533 post 2
kap. 540 post 1 kap. 3540 postene 3 og 4
kap. 540 post 21 kap. 3540 post 3
kap. 540 post 22 kap. 3540 post 5
kap. 540 post 23 kap. 3540 post 6
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2. pådra staten forpliktelser utover budsjettåret,
innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner
for gamle og nye forpliktelser, ved gjennomfø-
ring av kurante byggeprosjekter under kap. 2445
Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting
av kurantprosjekter og post 34 Videreføring av
kurantprosjekter. 

7.

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i 2016 kan:

1. godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av
eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av stat-
lige virksomheter som ikke har egen salgsfull-
makt, for inntil 750 mill. kroner.

2. godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgs-
inntekter, innsparte midler eller midler fra regu-
leringsfondet for inntil 300 mill. kroner totalt, ut-

over bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post
49. 

3. korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene hvor
prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap.
2445 Statsbygg blir overført til andre budsjettka-
pitler eller prosjektene ikke blir realisert.  

8.

Kostnadsrammen for Minnested for 22. juli i Hole 
kommune

Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for
minnested etter angrepet på Utøya ved Sørbråten i
Hole kommune økes til 20,3 mill. kroner, i prisnivå
per 1. juli 2016. 

9.

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor
i 2016 kan overskride bevilgningen på kap. 21 Stats-
rådet, post 1 Driftsutgifter, for å iverksette nødvendi-
ge sikkerhetstiltak for regjeringen. 

10.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan:

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og
berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for mer-
verdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til
neste år. 

11.
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om støtte utover gitte be-
vilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

12.

Midlertidig drift av asylmottak

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsde-
partementet i 2016 kan inngå avtaler om midlertidig
drift av asylmottak med varighet utover 2016. Der-
som behovet for mottaksplasser for asylsøkere og
flyktninger blir større enn antatt i statsbudsjettet for

2016, samtykker Stortinget i at Justis- og beredskaps-
departementet kan øke antall plasser i mottak innen-
for gjeldende rammer for etablering og drift av asyl-
mottak, selv om det medfører et bevilgningsmessig
merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post
21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Til-
skudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70
Stønader til beboere i asylmottak. 

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

Kap. 490 post 1 Kap. 3490 post 5
Kap. 491 post 1 Kap. 3491 post 1

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

490 Utlendingsdirektoratet
72 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger 50 mill. kroner
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13.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 kan:

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse
skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-
delsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de
statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoord-
ningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt bevilg-
ning til neste år. 

14.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd ut
over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende
beløp:

15.

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2016 kan:

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse
skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskri-
delsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de
statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoord-
ningen for merverdiavgift. 

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas
med i beregningen av overføring av ubrukt bevilg-
ning til neste år. 

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 500 post 1 kap. 3500 post 1
kap. 554 post 1 kap. 3554 post 1
kap. 562 post 1 og 21 kap. 3562 post 2
kap. 563 post 1 kap. 3563 post 3
kap. 563 post 21 kap. 3563 post 2
kap. 585 post 1 kap. 3585 post 1
kap. 587 post 1 kap. 3587 post 4
kap. 2412 post 1 kap. 5312 post 1

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

551 Regional utvikling og nyskaping
61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt 

arbeidsgiveravgift 50,0 mill. kroner
581 Bolig- og bomiljøtiltak

76 Tilskudd til utleieboliger 772,0 mill. kroner
77 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet 23,2 mill. kroner
78 Boligsosialt kompetansetilskudd 58,5 mill. kroner

590 Planlegging og byutvikling
72 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling 22,3 mill. kroner»

overskride bevilgningen på mot tilsvarende merinntekt under

kap. 820 post 1 kap. 3820 post 1



Statsbudsjettet for 2016 161

16.

Stortinget ber regjeringen fordele bevilgningen
på 2 mill. kroner som er foreslått avsatt i Prop. 1 S
(2015–2016) til «Innsats for særlig utsette innvandr-
argrupper», under kap. 821, Bosetting av flyktninger

og tiltak for innvandrere, post 71, Tilskudd til inn-
vandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet,
mellom følgende organisasjoner: Kirkens Bymisjon/
Primæermedisins verksted (PMV) og Mira – Res-
surssenter for innvandrer- og flyktningkvinner.
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Datoer for behandling av komiteenes budsjettinnstillinger 
i Stortinget høsten 2015

Arbeids- og sosialkomiteen
Innst. 15 S 17. desember

Energi- og miljøkomiteen
Innst. 9 S 18. desember

Familie- og kulturkomiteen
Innst. 14 S 9. desember

Finanskomiteen
Innst. 2 S 3. desember
Innst. 3 S 14. desember
Innst. 5 S 18. desember

Helse- og omsorgskomiteen
Innst. 11 S 14. desember

Justiskomiteen
Innst. 6 S 17. desember

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Innst. 12 S  16. desember

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Innst. 16 S 12. desember

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Innst. 10 S 11. desember

Næringskomiteen
Innst. 8 S 11. desember

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Innst. 13 S 15. desember

Utenriks- og forsvarskomiteen
Innst. 7 S 10. desember
Innst. 17 S 10. desember
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