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

sjettåret 2010, gruppert under de ulike departementene. Dokumentet omfatter bare vedtak gjort i Stortinget høs-
ten 2009 i forbindelse med behandlingen av innstillingene nr. 2 til 17, ikke senere vedtak.

Det er videre tatt inn skatte-, avgifts- og tollvedtak samt andre vedtak som er fattet i forbindelse med
behandlingen av innstillingene nr. 2 til 17 i Stortinget høsten 2009. Dokumentet inneholder derfor også enkelte
vedtak som ikke har direkte tilknytning til statsbudsjettet for 2010.
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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 ......................................... 174 783 16 546 – 158 237 –
Regjering ....................................................... 301 900 301 900 – – –
Stortinget og underliggende institusjoner ..... 1 435 400 1 243 700 39 585 152 115 –
Høyesterett .................................................... 72 983 72 983 – – –
Utenriksdepartementet .................................. 34 250 776 6 145 162 31 500 27 632 504 441 610
Kunnskapsdepartementet .............................. 68 910 776 3 250 945 28 183 60 631 648 5 000 000
Kulturdepartementet ..................................... 7 808 184 1 487 863 31 114 6 289 207 –
Justis- og politidepartementet ....................... 26 283 357 23 773 378 254 334 2 255 645 –
Kommunal- og regionaldepartementet ......... 96 283 690 301 200 1 000 95 981 490 –
Arbeidsdepartementet ................................... 38 286 287 19 644 925 959 742 11 681 620 6 000 000
Helse- og omsorgsdepartementet .................. 106 639 049 3 681 759 17 219 102 930 071 10 000
Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementet ................................................ 30 647 920 6 385 850 64 997 24 197 073 –
Nærings- og handelsdepartementet ............... 5 991 827 1 596 727 10 300 4 384 800 –
Fiskeri- og kystdepartementet ....................... 4 741 807 3 504 996 586 530 650 281 –
Landbruks- og matdepartementet ................. 15 692 014 1 511 903 9 793 14 170 318 –
Samferdselsdepartementet ............................ 27 080 500 12 166 200 10 413 500 4 500 800 –
Miljøverndepartementet ................................ 4 268 248 2 172 631 517 024 1 578 593 –
Fornyings-,  administrasjons– og kirke-
departementet ................................................ 5 629 761 3 547 932 949 279 1 132 550 –
Finansdepartementet ..................................... 44 978 300 8 996 600 175 700 35 806 000 –
Forsvarsdepartementet .................................. 34 930 906 24 549 943 9 644 577 736 386 –
Olje- og energidepartementet ........................ 11 665 908 2 473 308 1 838 000 2 354 600 5 000 000
Ymse utgifter ................................................ 11 531 755 11 531 755 – – –
Statsbankene ................................................. 108 316 665 614 170 189 251 10 901 268 96 611 976
Statlig petroleumsvirksomhet ....................... 24 400 000 – 23 000 000 1 400 000 –
Statens forretningsdrift .................................. 1 825 438 -521 828 2 337 266 10 000 –
Folketrygden ................................................. 308 411 656 – – 308 411 656 –
Statens pensjonsfond utland .......................... 220 389 000 – – 220 389 000 –
Sum utgifter .................................................. 1 240 948 890 138 450 548 51 098 894 938 335 862 113 063 586

Statsbudsjettet 
folketrygden 

ikke medregnet Folketrygden

Statsbudsjettet 
medregnet 

folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens 
pensjonsfond utland) ............................................................................... 750 689 904 223 415 400 974 105 304

2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.) ...................................... 819 473 648 308 411 656 1 127 885 304
Driftsutgifter ............................................................................................ 138 450 548 – 138 450 548
Nybygg, anlegg mv. ................................................................................. 51 098 894 – 51 098 894
Overføringer til andre .............................................................................. 409 535 206 308 411 656 717 946 862
Overføringer til Statens pensjonsfond utland .......................................... 220 389 000 – 220 389 000

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens 
pensjonsfond utland (1÷2) ....................................................................... -68 783 744 -84 996 256 -153 780 000

4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland ............................................ 153 780 000 – 153 780 000
5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) ................................................... 84 996 256 -84 996 256 –
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folketrygden for budsjetterminen 2010 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 ............................ 174 850 000 – – 174 850 000 –
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift ............... 221 300 000 – – 221 300 000 –
Tollinntekter .................................................. 2 120 000 – – 2 120 000 –
Merverdiavgift og avgift på investeringer mv. 189 600 000 – – 189 600 000 –
Avgifter på alkohol ........................................ 11 927 000 – – 11 927 000 –
Avgifter på tobakk ......................................... 8 218 000 – – 8 218 000 –
Avgifter på motorvogner ............................... 43 235 000 – – 43 235 000 –
Andre avgifter ............................................... 25 780 591 – – 25 780 591 –
Sum skatter og avgifter ................................. 677 030 591 – – 677 030 591 –
Renter av statens forretningsdrift .................. 71 729 – – 71 729 –
Avskrivninger, avsetninger til investerings-
formål og inntekter av statens forretningsdrift 
i samband med nybygg, anlegg mv. .............. 2 054 619 500 1 663 319 390 800 –
Sum inntekter av statens forretningsdrift ...... 2 126 348 500 1 663 319 462 529 –
Renter fra statsbankene ................................. 8 075 500 – – 8 075 500 –
Renter av kontantbeholdning og andre 
fordringer ....................................................... 11 328 200 – – 11 328 200 –
Utbytte ekskl. Statoil ...................................... 5 257 452 – – 5 257 452 –
Renteinntekter og utbytte (ekskl. Statens 
forretningsdrift og Statoil) ............................. 24 661 152 – – 24 661 152 –
Inntekter under departemententene ............... 25 498 213 14 863 276 419 520 10 215 417 –
Overføring fra Norges Bank .......................... – – – – –
Tilbakeføring av midler fra Statens 
banksikringsfond ........................................... – – – – –
Sum andre inntekter ...................................... 25 498 213 14 863 276 419 520 10 215 417 –
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet ... 105 500 000 77 900 000 20 800 000 6 800 000 –
Skatt og avgift på utvinning av petroleum .... 123 800 000 – – 123 800 000 –
Aksjeutbytte fra Statoil .................................. 15 489 000 – – 15 489 000 –
Sum petroleumsinntekter .............................. 244 789 000 77 900 000 20 800 000 146 089 000 –
Tilbakebetalinger ........................................... 68 875 208 – – – 68 875 208
Statens pensjonsfond utland .......................... 153 780 000 – – 153 780 000 –
Sum inntekter ................................................ 1 196 760 512 92 763 776 22 882 839 1 012 238 689 68 875 208

Statsbudsjettet 
folketrygden 

ikke medregnet Folketrygden

Statsbudsjettet 
medregnet 

folketrygden
Lånetransaksjoner:
6. Utlån gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt .............................................. 113 063 586 – 113 063 586

Utlån til statsbankene .............................................................................. 96 611 976 – 96 611 976
Gjeldsavdrag ........................................................................................... – – –
Andre utlån, aksjetegning mv. ................................................................ 16 451 610 – 16 451 610

7. Tilbakebetalinger mv. .............................................................................. 68 875 208 – 68 875 208
8. Utlån mv. (netto) (6÷7) ........................................................................... 44 188 378 – 44 188 378
9. Samlet finansieringsbehov – av kontantbeholdning og lånemidler (8÷5) -40 807 878 84 996 256 44 188 378
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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 ................................................... 9 031 000

50 Det kongelige hoff .................................... 142 509 000 151 540 000

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

1 Apanasje ................................................... 7 515 000
50 H.K.H. Kronprinsens og 

H.K.H. Kronprinsessens stab mv. ............. 15 728 000 23 243 000
Sum Det kongelige hus ............................ 174 783 000

Regjering

20 Statsministerens kontor
1 Driftsutgifter ............................................. 85 300 000 85 300 000

21 Statsrådet
1 Driftsutgifter ............................................. 154 700 000 154 700 000

24 Regjeringsadvokaten
1 Driftsutgifter ............................................. 47 900 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 14 000 000 61 900 000
Sum Regjering .......................................... 301 900 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41 Stortinget
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 ....  735 800 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 39 585 000

70 Tilskudd til partigruppene ........................ 139 015 000
72 Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts 

bibliotek .................................................... 1 400 000
73 Kontingenter, internasjonale delegasjoner 11 700 000 927 500 000

42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret
1 Driftsutgifter ............................................. 5 800 000 5 800 000

43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen
1 Driftsutgifter ............................................. 47 300 000 47 300 000
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44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, 
overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1 Driftsutgifter ............................................. 8 100 000 8 100 000

51 Riksrevisjonen
1 Driftsutgifter ............................................. 446 700 000 446 700 000

Sum Stortinget og underliggende 
institusjoner .............................................. 1 435 400 000

Høyesterett

61 Høyesterett
1 Driftsutgifter ............................................. 72 983 000 72 983 000

Sum Høyesterett ....................................... 72 983 000

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 ............................................. 1 699 612 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 7 443 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 16 500 000
70 Erstatning av skader på utenlandske 

ambassader ............................................... 826 000
71 Diverse tilskudd ........................................ 33 813 000
72 Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke 

er sjømenn ................................................ 141 000
90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er 

sjømenn .................................................... 360 000 1 758 695 000

103 Regjeringens fellesbevilgning for 
representasjon 

1 Driftsutgifter ............................................. 25 534 000 25 534 000

104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1 Driftsutgifter ............................................. 8 413 000 8 413 000

Sum Administrasjon av utenrikstjenesten 1 792 642 000

U t e n r i k s f o r m å l

115 Kultur-, norgesfremme- og informasjons-
formål

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 ....  28 470 000

Kap. Post Kroner Kroner
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70 Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og 
informasjonsformål, kan overføres, 
kan nyttes under post 1 .............................  77 800 000 106 270 000

116 Deltaking i internasjonale organisasjoner
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 1 312 037 000
71 Finansieringsordningen under 

EØS-avtalen, kan overføres ...................... 2 400 000
72 EØS-finansieringsordningen, kan overføres 1 615 000 000
73 Den norske finansieringsordningen, 

kan overføres ............................................ 1 460 000 000
74 Bilaterale samarbeidsprogram med 

Bulgaria og Romania, kan overføres ........ 180 200 000 4 569 637 000

118 Nordområdetiltak mv.
70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid 

med Russland, kan overføres .................... 300 151 000
71 Støtte til utvikling av samfunn, demokrati 

og mennekerettigheter mv., kan overføres 32 043 000
76 Tilskudd til internasjonale klima- og 

miljøtiltak, kan overføres .......................... 33 998 000 366 192 000
Sum Utenriksformål ................................. 5 042 099 000

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 ............................................. 1 033 218 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 15 000 000 1 048 218 000

141 Direktoratet for utviklingssamarbeid 
(Norad)

1 Driftsutgifter ............................................. 199 936 000 199 936 000

144 Fredskorpset
1 Driftsutgifter ............................................. 50 200 000 50 200 000

Sum Administrasjon av utviklingshjelpen 1 298 354 000

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 2 808 500 000 2 808 500 000

151 Bistand til Asia
72 Bistand til Afganistan og Pakistan, 

kan overføres ............................................ 574 500 000

Kap. Post Kroner Kroner
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78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres 418 600 000 993 100 000

152 Bistand til Midtøsten
78 Regionbevilgning for Midtøsten, 

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

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

kan overføres ............................................ 220 500 000 220 500 000
Sum Bilateral bistand ............................... 4 522 100 000

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

160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1 Driftsutgifter ............................................. 33 500 000

70 Sivilt samfunn, kan overføres ................... 1 228 000 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoners 

opplysningsarbeid, kan overføres ............. 81 000 000
72 Demokratistøtte/partier, kan overføres ..... 8 000 000
73 Kultur, kan overføres ................................ 106 000 000
75 Internasjonale organisasjoner og nettverk, 

kan overføres ............................................ 172 500 000
77 Utvekslingsordninger gjennom 

Fredskorpset, kan overføres ...................... 135 000 000 1 764 000 000

161 Næringsutvikling
70 Næringsutvikling, kan overføres .............. 309 000 000
75 NORFUND – tapsavsetting ...................... 143 750 000
95 NORFUND – grunnfondskapital ved 

investeringer i utviklingsland ................... 441 250 000 894 000 000

162 Overgangsbistand (gap)
70 Overgangsbistand (gap), kan overføres .... 499 000 000 499 000 000

163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneske-
rettigheter

70 Naturkatastrofer, kan overføres ................ 335 000 000
71 Humanitær bistand, kan overføres ............ 2 020 600 000
72 Menneskerettigheter, kan overføres .......... 187 000 000 2 542 600 000

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

kan overføres ............................................ 647 725 000

Kap. Post Kroner Kroner
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71 ODA-godkjente land på Balkan, 
kan overføres ............................................ 575 000 000

72 Utvikling og nedrustning, kan overføres .. 149 000 000
73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, 

kan overføres ............................................ 335 000 000 1 706 725 000

165 Forskning, kompetanseheving og 
evaluering

1 Driftsutgifter ............................................. 139 000 000
70 Forskning og høyere utdanning, 

kan overføres ............................................ 353 000 000
71 Faglig samarbeid, kan overføres ............... 270 000 000 762 000 000

166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.
1 Driftsutgifter ............................................. 39 867 000

70 Ymse tilskudd, kan overføres ................... 7 300 000
71 Internasjonale prosesser og konvensjoner 

mv., kan overføres .................................... 33 000 000
72 Internasjonale miljøprosesser og bære-

kraftig utvikling, kan overføres ................ 235 000 000
73 Klima- og skogsatsingen, kan overføres .. 2 107 700 000 2 422 867 000

167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som 
utviklingshjelp (ODA)

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 2 879 969 000 2 879 969 000

168 Kvinner og likestilling
70 Kvinner og likestilling, kan overføres ...... 300 000 000 300 000 000

169 Globale helse- og vaksineinitiativ
70 Vaksine og helse, kan overføres ............... 1 375 000 000
71 Andre helse- og aidstiltak, kan overføres . 185 000 000 1 560 000 000

Sum Globale ordninger ............................ 15 331 161 000

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) .............. 860 000 000
71 FNs befolkningsfond (UNFPA) ................ 332 000 000
72 FNs barnefond (UNICEF) ........................ 450 000 000
73 Verdens matvareprogram (WFP), 

kan overføres ............................................ 145 000 000
74 FNs Høykommissær for flyktninger 

(UNHCR) ................................................. 240 000 000
75 FNs organisasjon for palestinske 

flyktninger (UNRWA) .............................. 150 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., 
kan overføres ............................................ 1 449 200 000

77 FNs aidsprogram (UNAIDS), 
kan overføres ............................................. 160 000 000

78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv., 
kan overføres ............................................ 189 420 000

79 Eksperter, junioreksperter og FNs 
fredskorps, kan overføres ......................... 67 000 000

81 Tilskudd til internasjonal landbruks-
forskning, kan overføres ........................... 98 000 000 4 140 620 000

171 Multilaterale finansinstitusjoner
70 Verdensbanken, kan overføres .................. 779 000 000
71 Regionale banker og fond, kan overføres . 680 300 000
72 Samfinansiering via finansinstitusjoner, 

kan overføres ............................................ 394 500 000 1 853 800 000

172 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70 Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og 

kapasitetsbygging, kan overføres ............. 270 000 000 270 000 000
Sum Multilateral bistand .......................... 6 264 420 000
Sum Utenriksdepartementet ..................... 34 250 776 000

Kunnskapsdepartementet

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

200 Kunnskapsdepartementet
1 Driftsutgifter ............................................. 215 714 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 17 311 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 2 716 000 235 741 000
Sum Administrasjon ................................. 235 741 000

G r u n n o p p l æ r i n g e n

220 Utdanningsdirektoratet
1 Driftsutgifter ............................................. 221 380 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
post 70 ...................................................... 3 632 000

70 Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, 
kan nyttes under post 21 ...........................  47 530 000 272 542 000

221 Foreldreutvalget for grunnopplæringen
1 Driftsutgifter ............................................. 9 613 000 9 613 000

Kap. Post Kroner Kroner
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222 Statlige grunn- og videregående skoler og 
grunnskoleinternat

1 Driftsutgifter ............................................. 100 117 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 1 289 000 101 406 000

223 Samisk utdanningsadministrasjon
50 Tilskudd til Sametinget ............................. 34 355 000 34 355 000

224 Senter for IKT i utdanningen
1 Driftsutgifter ............................................. 51 034 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 34 023 000 85 057 000

225 Tiltak i grunnopplæringen
1 Driftsutgifter ............................................. 131 110 000

60 Tilskudd til landslinjer .............................. 168 512 000
63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, 

kan overføres ............................................ 49 787 000
64 Tilskudd til opplæring av barn og unge asyl-

søkere ....................................................... 261 618 000
66 Tilskudd til leirskoleopplæring ................. 40 172 000
67 Tilskudd til opplæring i finsk ................... 9 260 000
68 Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen 216 404 000
69 Kompensasjon for investeringskostnader 

ved grunnskolereformen ........................... 244 861 000
70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lære-

kandidater med spesielle behov ................ 18 976 000
71 Tilskudd til utvikling av musikk- og kultur-

skolene ...................................................... 9 413 000
72 Tilskudd til internasjonale utdannings-

program .................................................... 3 310 000
73 Tilskudd til studieopphold i utlandet ........ 9 437 000
74 Tilskudd til organisasjoner .......................  15 406 000 1 178 266 000

226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 1 043 566 000 1 043 566 000

227 Tilskudd til særskilte skoler 
60 Tilskudd til Moskvaskolen ....................... 1 328 000
62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole ............. 5 053 000
70 Tilskudd til Den franske skolen i Oslo ..... 6 266 000
71 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide 

videregående skole ................................... 21 660 000
72 Tilskudd til Røde Kors Nordisk United 

World College ........................................... 27 317 000
73 Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia 3 616 000 65 240 000
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228 Tilskudd til private skoler mv.
70 Private grunnskoler, overslagsbevilgning 1 110 758 000
71 Private videregående skoler, 

overslagsbevilgning .................................. 1 169 222 000
72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i 

voksenopplæringsloven, overslags-
bevilgning ................................................. 201 822 000

73 Private grunnskoler i utlandet, 
overslagsbevilgning .................................. 78 123 000

74 Private videregående skoler i utlandet, 
overslagsbevilgning .................................. 20 155 000

75 Private skoler for funksjonshemmede 
elever, overslagsbevilgning ...................... 160 297 000

76 Andre private skoler, overslagsbevilgning 35 684 000
77 Den tyske skolen i Oslo, overslags-

bevilgning ................................................. 9 858 000
78 Kompletterende undervisning, 

overslagsbevilgning .................................. 25 542 000
79 Toppidrett ................................................. 24 796 000
80 Privatskoleorganisasjoner ......................... 609 000
81 Elevutveksling til utlandet ........................ 1 566 000 2 838 432 000

229 Andre tiltak
1 Driftsutgifter ............................................. 20 499 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 1 000 000 21 499 000

230 Kompetansesentre for spesialundervisning
1 Driftsutgifter ............................................. 626 360 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 51 396 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 7 670 000 685 426 000
Sum Grunnopplæringen ........................... 6 335 402 000

B a r n e h a g e r

231 Barnehager
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 

kan nyttes under post 51 ...........................  120 556 000
50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud 13 339 000
51 Forskning, kan nyttes under post 21 ......... 7 291 000
60 Driftstilskudd til barnehager, overslags-

bevilgning ................................................. 19 677 908 000
61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning 189 600 000
62 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt 

funksjonsevne i barnehage ....................... 855 724 000

Kap. Post Kroner Kroner
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63 Tilskudd til tiltak for å bedre språk-
forståelsen blant minoritetsspråklige barn i 
førskolealder ............................................. 115 098 000

64 Tilskudd til midlertidige lokaler, 
overslagsbevilgning .................................. 42 000 000

65 Skjønnsmidler til barnehager ................... 5 805 706 000 26 827 222 000
Sum Barnehager ....................................... 26 827 222 000

T i l t a k  f o r  å  f r e m m e  k o m p e t a n s e u t v i k l i n g

252 EUs program for livslang læring
70 Tilskudd .................................................... 215 381 000 215 381 000

253 Folkehøyskoler
70 Tilskudd til folkehøyskoler ....................... 636 552 000
71 Tilskudd til Folkehøyskolerådet ............... 3 613 000
72 Tilskudd til nordiske folkehøyskoler ........ 1 136 000 641 301 000

254 Tilskudd til voksenopplæring ...................
70 Tilskudd til studieforbund ........................ 179 390 000
71 Tilskudd til fjernundervisning .................. 12 904 000
72 Tilskudd til Studiesenteret Finnsnes ......... 3 752 000
73 Tilskudd til voksenopplærings-

organisasjoner ........................................... 9 289 000 205 335 000

255 Tilskudd til freds- og menneskerettssentre 
mv.

70 Holocaustsenteret ..................................... 23 200 000
71 Falstadsenteret .......................................... 14 727 000
72 Stiftelsen Arkivet ...................................... 5 525 000
73 Norsk Fredssenter ..................................... 5 000 000
74 Narviksenteret .......................................... 1 646 000
75 Det europeiske Wergelandsenteret ........... 6 708 000 56 806 000

256 Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetanse-
politikk

1 Driftsutgifter ............................................. 37 987 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 14 536 000 52 523 000

257 Program for basiskompetanse i arbeidslivet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 79 804 000 79 804 000

258 Analyse og utviklingsarbeid
1 Driftsutgifter ............................................. 3 809 000
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21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
post 1 ........................................................ 39 305 000 43 114 000
Sum Tiltak for å fremme kompetanse-
utvikling .................................................... 1 294 264 000

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 r

260 Universiteter og høyskoler
50 Statlige universiteter og høyskoler ........... 22 554 756 000
70 Private høyskoler ...................................... 828 222 000 23 382 978 000

270 Studium i utlandet og sosiale formål for 
studenter

71 Tilrettelegging av studier i utlandet .......... 13 262 000
74 Tilskudd til velferdsarbeid ........................ 68 137 000
75 Tilskudd til bygging av studentboliger, 

kan overføres ............................................ 227 882 000 309 281 000

280 Felles administrative enheter
1 Driftsutgifter ............................................. 49 100 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 70 600 000 119 700 000

281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1 Driftsutgifter ............................................. 294 272 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 15 508 000

50 Tilskudd til Norges forskningsråd ............ 68 628 000
51 Senter for internasjonalisering av høyere 

utdanning .................................................. 41 299 000
73 Tilskudd til internasjonale programmer ... 18 800 000
74 Tilskudd til UNIS ..................................... 89 553 000
75 UNINETT ................................................. 22 548 000
76 Tilskudd til NORDUnet, kan overføres .... 18 990 000
78 Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet 13 680 000
79 Ny universitetsklinikk i Trondheim, 

kan overføres ............................................ 106 489 000 689 767 000
Sum Høyere utdanning og fagskoler ........ 24 501 726 000

F o r s k n i n g

283 Meteorologiformål
50 Meteorologisk institutt ............................. 244 337 000
72 Internasjonale samarbeidsprosjekter ........ 57 595 000 301 932 000
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285 Norges forskningsråd
52 Forskningsformål ..................................... 1 210 985 000
55 Administrasjon ......................................... 250 720 000 1 461 705 000

286 Forskningsfond
50 Fondet for forskning og nyskaping – 

overføring til Norges forskningsråd ......... 1 049 460 000
60 Regionale forskningsfond, tilskudd til 

forskning ................................................... 212 400 000
95 Fondskapital – Fondet for forskning og 

nyskaping ................................................. 5 000 000 000 6 261 860 000

287 Forskningsinstitutter og andre tiltak
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 8 657 000
53 NUPI ......................................................... 3 954 000
56 Ludvig Holbergs forskningspris ............... 9 100 000
57 Grunnbevilgning til samfunns-

vitenskapelige forskningsinstitutter .......... 147 128 000
58 Strategisk bevilgning til samfunnsviten-

skapelige forskningsinstitutter .................. 15 903 000
71 Tilskudd til andre private institusjoner ..... 30 481 000
73 Niels Henrik Abels matematikkpris ......... 12 400 000 227 623 000

288 Internasjonale samarbeidstiltak
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 6 564 000
72 Internasjonale grunnforskningsorganisa-

sjoner ........................................................ 196 887 000
73 EUs rammeprogram for forskning, 

kan overføres ............................................ 1 235 864 000
74 Det europeiske instituttet for innovasjon og 

teknologi, kan overføres ........................... 4 977 000
75 UNESCO .................................................. 19 009 000 1 463 301 000

Sum Forskning ......................................... 9 716 421 000
Sum Kunnskapsdepartementet ................. 68 910 776 000

Kulturdepartementet

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

300 Kulturdepartementet
1 Driftsutgifter ............................................. 104 423 000 104 423 000

305 Lotteri- og stiftelsestilsynet
1 Driftsutgifter ............................................. 62 128 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 842 000 62 970 000
Sum Administrasjon m.m. ........................ 167 393 000
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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

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

overslagsbevilgning .................................. 157 698 000
75 Tilskudd til private kirkebygg, 

kan overføres ............................................ 10 118 000
76 Tilskudd til råd for tro og livssyn ............. 5 211 000 173 027 000

314 Kultur og samfunn
71 Kultur og næringsprosjekter ..................... 5 676 000
72 Kultursamarbeid i nordområdene ............. 9 000 000
75 Kultur i inkluderende arbeidsliv ............... 5 160 000
76 Den kulturelle spaserstokken .................... 14 440 000 34 276 000

315 Frivillighetsformål
70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige 

organisasjoner ........................................... 396 345 000
71 Tilskudd til frivilligsentraler ..................... 101 338 000
72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og 

unge .......................................................... 44 376 000
73 Tilskudd til sekretariat for frivillige 

organisasjoners interessepolitiske 
virksomhet ................................................ 4 134 000

74 Frivillighetsregister, kan overføres ........... 3 132 000
75 Tilskudd til inkluderings- og fattigdoms-

tiltak .......................................................... 3 128 000
77 Forskning på sivilsamfunn og frivillig 

sektor ........................................................ 6 654 000
79 Ymse frivillighetsformål .......................... 8 856 000
80 Holmenkollen nasjonalanlegg .................. 10 000 000 577 963 000

Sum Samfunns- og frivillighetsformål ..... 785 266 000

K u l t u r f o r m å l

320 Allmenne kulturformål
1 Driftsutgifter ............................................. 59 351 000

51 Fond for lyd og bilde ................................ 28 722 000
52 Norges forskningsråd ................................ 4 619 000
53 Samiske kulturformål ............................... 65 353 000
55 Norsk kulturfond ...................................... 43 187 000
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres ........ 157 900 000
74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, 

kan overføres ............................................ 164 581 000
75 Kulturprogram, kan overføres .................. 9 346 000
78 Ymse faste tiltak ....................................... 31 275 000
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79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1 ... 15 000 000
82 Nobels fredssenter .................................... 25 353 000
84 Pilegrimssatsing ....................................... 5 000 000 609 687 000

321 Kunstnerformål
1 Driftsutgifter ............................................. 16 320 000

72 Stipend basert på gjennomført kunst-
utdanning, overslagsbevilgning ................ 15 368 000

73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres ....... 112 244 000
74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning ...... 103 165 000
75 Vederlagsordninger ................................... 131 139 000 378 236 000

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig 
rom

1 Driftsutgifter ............................................. 14 003 000
50 Kunst i offentlige rom .............................. 17 743 000
55 Norsk kulturfond ...................................... 24 579 000
72 Knutepunktinstitusjoner ........................... 5 198 000
73 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 

design ....................................................... 244 824 000
75 Offentlig rom, arkitektur og design .......... 30 268 000
78 Ymse faste tiltak ....................................... 71 184 000 407 799 000

323 Musikkformål
1 Driftsutgifter ............................................. 159 297 000

55 Norsk kulturfond ...................................... 126 277 000
70 Nasjonale institusjoner ............................. 221 259 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner ................. 219 154 000
72 Knutepunktinstitusjoner ........................... 64 409 000
74 Landsdelsmusikere i Nord-Norge ............ 17 163 000
78 Ymse faste tiltak ....................................... 94 127 000 901 686 000

324 Scenekunstformål
1 Driftsutgifter ............................................. 59 213 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 66 101 000
55 Norsk kulturfond ...................................... 77 419 000
70 Nasjonale institusjoner ............................. 829 208 000
71 Region-/landsdelsinstitusjoner ................. 307 029 000
72 Knutepunktinstitusjoner ........................... 3 512 000
73 Region- og distriktsopera ......................... 42 924 000
75 Dans .......................................................... 45 803 000
78 Ymse faste tiltak ....................................... 93 414 000 1 524 623 000
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325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og 
museer

1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 73 
og kap. 326 post 1 .....................................  66 131 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 36 120 000
73 Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes 

under post 1 .............................................. 34 763 000 137 014 000

326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Driftsutgifter ............................................. 428 591 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 915 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 23 103 000
55 Norsk kulturfond ...................................... 149 826 000
72 Knutepunktinstitusjoner ........................... 2 064 000
73 Noregs Mållag .......................................... 3 517 000
74 Det Norske Samlaget ................................ 13 509 000
75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. .......... 18 645 000
76 Ibsenpris m.m. .......................................... 4 920 000
78 Ymse faste tiltak ....................................... 112 713 000 757 803 000

328 Museums- og andre kulturvernformål
55 Norsk kulturfond ...................................... 9 522 000
70 Det nasjonale museumsnettverket ............ 805 749 000
78 Ymse faste tiltak ....................................... 56 645 000 871 916 000

329 Arkivformål
1 Driftsutgifter ............................................. 262 495 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 7 370 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 8 011 000
78 Ymse faste tiltak ....................................... 10 171 000 288 047 000

Sum Kulturformål ..................................... 5 876 811 000

F i l m -  o g  m e d i e f o r m å l

334 Film- og medieformål
1 Driftsutgifter ............................................. 137 021 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 7 542 000
50 Filmfondet, kan nyttes under post 71 ....... 367 857 000
71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes 

under post 50 ............................................  24 101 000
73 Regional filmsatsing ................................. 42 296 000
75 Medieprogram, kan overføres .................. 23 351 000
78 Ymse faste tiltak ....................................... 24 216 000
79 Til disposisjon .......................................... 1 114 000 627 498 000
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335 Pressestøtte
71 Produksjonstilskudd ................................. 272 914 000
73 Anvendt medieforskning og etterutdanning 13 505 000
75 Tilskudd til samiske aviser ....................... 22 319 000
76 Tilskudd til minoritetsspråklige publika-

sjoner ........................................................ 769 000
77 Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark 1 799 000 311 306 000

337 Kompensasjon for kopiering til privat bruk
70 Kompensasjon .......................................... 39 910 000 39 910 000

Sum Film- og medieformål ...................... 978 714 000
Sum Kulturdepartementet ........................ 7 808 184 000

Justis- og politidepartementet

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

400 Justisdepartementet
1 Driftsutgifter ............................................. 311 941 000

50 Norges forskningsråd ............................... 4 500 000
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 7 585 000 324 026 000

Sum Administrasjon ................................. 324 026 000

R e t t s v e s e n

410 Tingrettene og lagmannsrettene
1 Driftsutgifter ............................................. 1 448 866 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 59 589 000 1 508 455 000

411 Domstoladministrasjonen
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 

post 1 ........................................................ 66 288 000 66 288 000

413 Jordskiftedomstolene
1 Driftsutgifter ............................................. 186 794 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 5 268 000 192 062 000

414 Forliksråd og andre domsutgifter
1 Driftsutgifter ............................................. 122 259 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 38 778 000 161 037 000
Sum Rettsvesen ........................................ 1 927 842 000
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K r i m i n a l o m s o r g

430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1 Driftsutgifter ............................................. 3 230 179 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
kap. 430 post 1 .......................................... 64 219 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 20 390 000

60 Refusjoner til kommunene, forvarings-
dømte mv., kan overføres ......................... 38 184 000

70 Tilskudd .................................................... 20 631 000 3 373 603 000

432 Kriminalomsorgens utdanningssenter 
(KRUS)

1 Driftsutgifter ............................................. 161 837 000 161 837 000
Sum Kriminalomsorg ............................... 3 535 440 000

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, kan nyttes under kap. 441 
post 1 ........................................................ 8 924 155 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 170 804 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og 

vassdrag, kan overføres ............................ 6 917 000
23 Sideutgifter i forbindelse med sivile 

gjøremål .................................................... 53 383 000
70 Tilskudd .................................................... 17 677 000
71 Tilskudd Norsk rettsmuseum .................... 2 610 000
73 Tilskudd til EUs yttergrensefond .............. 96 200 000 9 271 746 000

441 Oslo politidistrikt
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 

post 1 ........................................................ 1 807 632 000 1 807 632 000

442 Politihøgskolen
1 Driftsutgifter ............................................. 397 673 000 397 673 000

445 Den høyere påtalemyndighet
1 Driftsutgifter ............................................. 127 227 000 127 227 000

446 Den militære påtalemyndighet
1 Driftsutgifter ............................................. 6 849 000 6 849 000
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448 Grensekommissæren
1 Driftsutgifter ............................................. 5 264 000 5 264 000

Sum Politi og påtalemyndighet ................ 11 616 391 000

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

450 Sivile vernepliktige
1 Driftsutgifter ............................................. 58 954 000 58 954 000

451 Samfunnssikkerhet og beredskap
1 Driftsutgifter ............................................. 543 432 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 2 520 000
70 Overføringer til private ............................. 5 064 000 551 016 000

452 Sentral krisehåndtering
1 Driftsutgifter ............................................. 10 306 000 10 306 000

455 Redningstjenesten
1 Driftsutgifter ............................................. 629 578 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 8 099 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 6 358 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i 

redningstjenesten ...................................... 13 156 000
72 Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester ... 87 776 000 744 967 000

456 Direktoratet for nødkommunikasjon
1 Driftsutgifter ............................................. 261 317 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 127 586 000 388 903 000
Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet 
og beredskap ............................................. 1 754 146 000

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

460 Spesialenheten for politisaker
1 Driftsutgifter ............................................. 30 867 000 30 867 000

462 Tinglysing
1 Driftsutgifter ............................................. 182 771 000 182 771 000

466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1 Driftsutgifter ............................................. 827 597 000 827 597 000
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467 Norsk Lovtidend
1 Driftsutgifter ............................................. 3 114 000 3 114 000

468 Kommisjonen for gjenopptakelse av 
straffesaker

1 Driftsutgifter ............................................. 13 761 000 13 761 000
Sum Andre virksomheter .......................... 1 058 110 000

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 ............................................. 4 886 000

70 Fri sakførsel .............................................. 413 864 000
71 Fritt rettsråd .............................................. 188 079 000
72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak ......... 36 251 000 643 080 000

471 Statens erstatningsansvar
71 Erstatningsansvar m.m., overslags-

bevilgning ................................................. 117 692 000
72 Erstatning i anledning av straffeforfølging, 

overslagsbevilgning .................................. 18 336 000 136 028 000

472 Voldsoffererstatning og rådgiving for 
kriminalitetsofre

1 Driftsutgifter ............................................. 19 336 000
70 Erstatning til voldsofre, overslags-

bevilgning ................................................. 179 699 000 199 035 000

473 Statens sivilrettsforvaltning
1 Driftsutgifter ............................................. 31 511 000 31 511 000

474 Konfliktråd
1 Driftsutgifter ............................................. 55 891 000 55 891 000

475 Bobehandling
1 Driftsutgifter ............................................. 59 959 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 8 174 000 68 133 000
Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd 
m.m. .......................................................... 1 133 678 000

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

480 Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd .................................................... 112 977 000 112 977 000

Sum Svalbardbudsjettet ............................ 112 977 000
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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 ............................................. 725 815 000

21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, 
kan nyttes under post 60 ........................... 2 756 867 000

22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 89 813 000
23 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling 

og migrasjon, kan overføres ..................... 6 784 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

Effekt-programmet, kan overføres ........... 100 000 000
60 Tilskudd til vertskommuner for statlige 

mottak for asylsøkere og flyktninger ....... 235 220 000
70 Økonomiske ytelser til beboere i asyl-

mottak ....................................................... 591 100 000
72 Retur og tilbakevending for flyktninger, 

kan overføres ............................................ 50 104 000
73 Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, 

kan nyttes under kap. 821 post 60 ............ 6 140 000
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra 

utlandet, kan overføres ............................. 12 800 000 4 574 643 000

491 Utlendingsnemnda
1 Driftsutgifter ............................................. 229 592 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 16 512 000 246 104 000
Sum Beskyttelse og innvandring .............. 4 820 747 000
Sum Justis- og politidepartementet .......... 26 283 357 000

Kommunal- og regionaldepartementet

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

500 Kommunal- og regionaldepartementet
1 Driftsutgifter ............................................. 142 800 000

21 Spesielle forsknings- og utrednings-
oppdrag, kan overføres ............................. 9 000 000

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

50 Forskningsprogrammer under Norges 
forskningsråd ............................................ 11 500 000 164 300 000

502 Valgutgifter
1 Driftsutgifter ............................................. 12 400 000 12 400 000

Sum Administrasjon m.m. ........................ 176 700 000

Kap. Post Kroner Kroner
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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 .................................................... 1 488 800 000
61 Næringsrettede midler til regional 

utvikling, kompensasjon for økt arbeids-
giveravgift, kan overføres ......................... 674 400 000

71 Nordområdetiltak, kan overføres .............. 50 000 000 2 213 200 000

552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
21 Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., 

kan overføres ............................................ 11 400 000
72 Nasjonale tiltak for regional utvikling, 

kan overføres ............................................ 428 500 000 439 900 000

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

Sum Distrikts- og regionalpolitikk ........... 2 679 100 000

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 Kunnskapsutvikling og drift av inntekts-

systemet, kan overføres ............................ 8 300 000
60 Innbyggertilskudd ..................................... 50 600 896 000
61 Distriktstilskudd Sør-Norge ...................... 329 278 000
62 Nord-Norge- og Namdalstilskudd ............ 1 441 246 000
63 Småkommunetilskudd .............................. 1 017 153 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 

post 64 ...................................................... 1 731 000 000
66 Veksttilskudd ............................................ 189 300 000 55 317 173 000

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner
60 Innbyggertilskudd ..................................... 24 652 511 000
62 Nord-Norge-tilskudd ................................ 517 974 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 

post 64 ...................................................... 405 000 000
65 Tilskudd til barnevern/hovedstadstilskudd 785 182 000 26 360 667 000

575 Ressurskrevende tjenester
60 Toppfinansieringsordning, overslags-

bevilgning ................................................. 4 350 000 000 4 350 000 000
Sum Rammeoverføringer til kommune-
sektoren mv. .............................................. 86 027 840 000

Kap. Post Kroner Kroner
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B o l i g ,  b o m i l j ø  o g  b y g g

580 Bostøtte
70 Bostøtte, overslagsbevilgning .................. 3 592 200 000 3 592 200 000

581 Bolig- og bomiljøtiltak
21 Kunnskapsutvikling og -formidling ......... 5 100 000
61 Husleietilskudd ......................................... 21 500 000
74 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, 

kan overføres ............................................ 43 000 000
75 Boligtilskudd til etablering, tilpasning og 

utleieboliger, kan overføres ...................... 896 100 000
77 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- 

og byggkvalitet, kan overføres ................. 9 900 000
78 Boligsosialt kompetansetilskudd, 

kan overføres ............................................ 79 300 000 1 054 900 000

582 Rentekompensasjon for skole- og svømme-
anlegg og kirkebygg .................................

60 Rentekompensasjon – skole- og svømme-
anlegg, kan overføres ................................ 485 300 000

61 Rentekompensasjon – kirkebygg, 
kan overføres ............................................ 69 100 000 554 400 000

585 Husleietvistutvalget
1 Driftsutgifter ............................................. 15 100 000 15 100 000

586 Tilskudd til omsorgsboliger og syke-
hjemsplasser

63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til 
renter og avdrag ........................................ 1 211 100 000

64 Investeringstilskudd, kan overføres .......... 901 250 000 2 112 350 000

587 Statens bygningstekniske etat
1 Driftsutgifter ............................................. 54 100 000

22 Kunnskapsutvikling og informasjons-
formidling ................................................. 17 000 000 71 100 000
Sum Bolig, bomiljø og bygg .................... 7 400 050 000
Sum Kommunal- og regionaldepartementet 96 283 690 000

Arbeidsdepartementet

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

600 Arbeidsdepartementet
1 Driftsutgifter ............................................. 158 101 000

Kap. Post Kroner Kroner
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45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 3 200 000 161 301 000

601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 54 409 000
50 Norges forskningsråd ................................ 108 575 000
70 Tilskudd .................................................... 22 721 000
72 Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m. 11 000 000 196 705 000

Sum Administrasjon ................................. 358 006 000

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 Nav-reform og pensjonsreform
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 

kan nyttes under post 45 ........................... 62 950 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 725 060 000 788 010 000

605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Driftsutgifter ............................................. 9 265 901 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 24 304 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 225 732 000
70 Tilskudd til helse- og rehabiliterings-

tjenester for sykemeldte, kan overføres .... 220 880 000 9 736 817 000
Sum Administrasjon av arbeids-og vel-
verdspolitikken ......................................... 10 524 827 000

P e n s j o n e r  m . m .
606 Trygderetten

1 Driftsutgifter ............................................. 60 857 000 60 857 000

611 Pensjoner av statskassen
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........... 21 600 000 21 600 000

612 Tilskudd til Statens Pensjonskasse
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........... 8 048 000 000

70 For andre medlemmer av Statens Pensjons-
kasse, overslagsbevilgning ....................... 90 000 000 8 138 000 000

613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........... 754 000 000

70 For andre medlemmer av Statens Pensjons-
kasse, overslagsbevilgning ....................... 8 000 000 762 000 000

614 Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1 Driftsutgifter ............................................. 31 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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70 Tap/avskrivninger ..................................... 2 000 000
90 Utlån, overslagsbevilgning ....................... 6 000 000 000 6 033 000 000

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

616 Gruppelivsforsikring
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........... 131 000 000 131 000 000

Sum Pensjoner .......................................... 15 238 357 000

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 .............................. 33 990 000
62 Kvalifiseringsprogrammet, kan overføres 769 046 000
63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskelig-

stilte, kan overføres .................................. 175 940 000
70 Frivillig arbeid, kan overføres .................. 48 648 000
74 Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner 

mv. ............................................................ 9 590 000 1 037 214 000
Sum Tiltak for bedrede levekår mv. ......... 1 037 214 000

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

634 Arbeidsmarkedstiltak
21 Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres 71 880 000
76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres .... 7 207 820 000 7 279 700 000

635 Ventelønn
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........... 210 000 000 210 000 000

Sum Arbeidsmarked ................................. 7 489 700 000

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 ............................................. 415 700 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 4 100 000 419 800 000

642 Petroleumstilsynet
1 Driftsutgifter ............................................. 172 100 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 21 100 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 1 650 000 194 850 000

643 Statens arbeidsmiljøinstitutt
50 Statstilskudd ............................................. 94 500 000 94 500 000

Kap. Post Kroner Kroner
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645 Regional verneombudsordning i hotell- og 
restaurantbransjen og renholdsbransjen

70 Tilskudd til oppstartskapital ..................... 6 000 000 6 000 000

646 Pionerdykkere i Nordsjøen
72 Tilskudd, kan overføres ............................ 2 900 000 2 900 000

648 Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m.
1 Driftsutgifter ............................................. 14 300 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 
kan nyttes under post 1 ............................. 1 733 000

70 Tilskudd til faglig utvikling ...................... 4 000 000 20 033 000
Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet ................ 738 083 000

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

660 Krigspensjon
70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning .. 185 000 000
71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning ....... 435 000 000 620 000 000

664 Pensjonstrygden for sjømenn
70 Tilskudd .................................................... 535 000 000 535 000 000

666 Avtalefestet pensjon (AFP)
70 Tilskudd .................................................... 1 415 000 000 1 415 000 000

667 Supplerende stønad til personer over 67 år
70 Tilskudd, overslagsbevilgning .................. 330 000 000 330 000 000

Sum Kontantytelser .................................. 2 900 000 000
Sum Arbeidsdepartementet ...................... 38 286 287 000

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 ............................................. 152 666 000 152 666 000

702 Beredskap
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 

kan nyttes under post 70 ........................... 70 915 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under 

post 21 ...................................................... 3 275 000 74 190 000

Kap. Post Kroner Kroner
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703 Internasjonalt samarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 45 885 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under 

post 60 ...................................................... 32 300 000 78 185 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv. 305 041 000

F o l k e h e l s e

710 Nasjonalt folkehelseinstitutt
1 Driftsutgifter ............................................. 468 154 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 709 104 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 17 219 000 1 194 477 000

711 Ernæring og mattrygghet
1 Driftsutgifter ............................................. 18 521 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, 
kan nyttes under post 70 ........................... 11 000 000

70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under 
post 21 ...................................................... 1 000 000

74 Skolefrukt, kan overføres ......................... 17 289 000 47 810 000

712 Bioteknologinemnda
1 Driftsutgifter ............................................. 8 117 000 8 117 000

715 Statens strålevern
1 Driftsutgifter ............................................. 70 710 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 41 179 000 111 889 000

716 Statens institutt for rusmiddelforskning
1 Driftsutgifter ............................................. 35 950 000 35 950 000

718 Rusmiddelforebygging
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 77 969 000
63 Tilskudd, kan overføres ............................ 27 299 000
70 Frivillig arbeid, kan overføres .................. 95 821 000 201 089 000

719 Annet folkehelsearbeid
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan 

nyttes under post 79 .................................. 50 301 000
60 Kommunetilskudd, kan overføres ............ 11 855 000
70 Smittevern mv., kan overføres .................. 31 529 000
73 Fysisk aktivitet, kan overføres .................. 31 488 000
79 Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes 

under post 21 ............................................ 15 460 000 140 633 000
Sum Folkehelse ........................................ 1 739 965 000

Kap. Post Kroner Kroner
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H e l s e f o r v a l t n i n g

720 Helsedirektoratet
1 Driftsutgifter ............................................. 732 421 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 44 653 000
22 Elektroniske resepter, kan overføres ......... 56 770 000 833 844 000

721 Statens helsetilsyn
1 Driftsutgifter ............................................. 84 771 000 84 771 000

722 Norsk pasientskadeerstatning
1 Driftsutgifter ............................................. 107 256 000

70 Advokatutgifter ........................................ 29 966 000
71 Særskilte tilskudd ..................................... 2 064 000 139 286 000

723 Pasientskadenemnda
1 Driftsutgifter ............................................. 34 688 000 34 688 000

724 Statens autorisasjonskontor for helse-
personell

1 Driftsutgifter ............................................. 24 513 000 24 513 000

725 Nasjonalt kunnskapssenter for helse-
tjenesten

1 Driftsutgifter ............................................. 112 932 000 112 932 000

726 Statens helsepersonellnemnd
1 Driftsutgifter ............................................. 6 060 000 6 060 000

728 Klagenemnda for behandling i utlandet og 
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

1 Driftsutgifter ............................................. 3 624 000 3 624 000

729 Pasient- og brukerombud
1 Driftsutgifter ............................................. 54 062 000 54 062 000

Sum Helseforvaltning ............................... 1 293 780 000

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 ....... 8 354 000
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan 

nyttes under postene 72, 73, 74 og 75 ...... 341 691 000
72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, 

kan overføres ............................................ 40 409 437 000

Kap. Post Kroner Kroner
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73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, 
kan overføres ............................................ 14 057 339 000

74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, 
kan overføres ............................................ 10 718 406 000

75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, 
kan overføres ............................................ 9 511 682 000

76 Innsatsstyrt finansiering, overslags-
bevilgning ................................................. 19 148 942 000

77 Poliklinisk virksomhet mv., overslags-
bevilgning ................................................. 2 313 459 000

78 Forskning og nasjonale kompetansesentre, 
kan overføres ............................................ 858 114 000

79 Raskere tilbake, kan overføres ................. 483 567 000
81 Tilskudd til store byggeprosjekter, 

kan overføres ............................................ 287 312 000
82 Investeringslån, kan overføres .................. 689 628 000
83 Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, 

overslagsbevilgning .................................. 6 000 000
91 Opptrekksrenter for lån t.o.m. 2007, 

overslagsbevilgning .................................. 10 000 000 98 843 931 000

733 Habilitering og rehabilitering
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 79 ...................................................... 17 719 000
70 Behandlingsreiser til utlandet ................... 103 444 000
72 Kjøp av opptrening mv., kan overføres .... 41 160 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 . 16 400 000 178 723 000

734 Særskilte tilskudd til psykiske helse- og 
rustiltak

1 Driftsutgifter – Kontrollkommisjonene .... 35 919 000
70 Tvunget psykisk helseven for pasienter som 

ikke har bosted i riket ............................... 2 121 000
71 Tvungen omsorg for psykisk utviklings-

hemmede .................................................. 65 461 000
72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern 

og rus ........................................................ 52 448 000 155 949 000
Sum Spesialisthelsetjenester .................... 99 178 603 000

L e g e m i d l e r

750 Statens legemiddelverk
1 Driftsutgifter ............................................. 206 010 000 206 010 000

751 Legemiddeltiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 12 165 000
70 Tilskudd .................................................... 57 377 000 69 542 000

Sum Legemidler ....................................... 275 552 000

Kap. Post Kroner Kroner
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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 ...................................................... 140 872 000
60 Kompetansetiltak i kommunene, 

kan overføres ............................................ 193 555 000
61 Vertskommuner ........................................ 971 213 000
66 Brukerstyrt personlig assistanse ............... 82 320 000
67 Utviklingstiltak ......................................... 36 882 000
71 Frivillig arbeid mv. ................................... 19 307 000
72 Landsbystiftelsen ...................................... 63 608 000
73 Særlige omsorgsbehov .............................. 19 913 000
75 Kompetansetiltak ...................................... 9 961 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 . 12 597 000 1 550 228 000

762 Primærhelsetjeneste
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 70 ...................................................... 24 079 000
60 Helsestasjonstjenesten og skolehelse-

tjenesten .................................................... 6 500 000
61 Fengselshelsetjeneste ................................ 117 281 000
70 Tilskudd, kan nyttes under post 21 ........... 33 585 000
71 Frivillig arbeid mv. ................................... 6 024 000
73 Forebygging av uønskede svangerskap og 

abort, kan overføres .................................. 28 512 000
74 Stiftelsen Amathea .................................... 15 465 000 231 446 000

763 Rustiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 71 ...................................................... 63 500 000
61 Kommunalt rusarbeid, kan overføres ....... 323 088 000
71 Frivillig arbeid mv., kan overføres, 

kan nyttes under post 21 ........................... 160 421 000
72 Kompetansesentra mv. .............................. 95 887 000 642 896 000

764 Psykisk helse
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 33 941 000
60 Psykisk helsearbeid, kan overføres ........... 195 837 000
72 Utviklingstiltak, kan overføres ................. 413 543 000
73 Vold og traumatisk stress, kan overføres .. 108 255 000 751 576 000

769 Utredningsvirksomhet mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 70 ...................................................... 29 837 000

Kap. Post Kroner Kroner
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70 Utredningsvirksomhet mv., kan nyttes 
under post 21 ............................................ 4 200 000 34 037 000
Sum Helse- og omsorgstjenester i 
kommunene .............................................. 3 210 183 000

T a n n h e l s e

770 Tannhelsetjeneste
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 70 ...................................................... 9 804 000
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under 

post 21 ...................................................... 60 682 000 70 486 000
Sum Tannhelse ......................................... 70 486 000

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. ......................... 250 294 000 250 294 000

781 Forsøk og utvikling mv.
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 59 315 000
79 Andre tilskudd .......................................... 40 004 000 99 319 000

782 Helseregistre
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 16 000 000
70 Tilskudd .................................................... 32 000 000 48 000 000

783 Personell
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 

post 79 ...................................................... 2 023 000
61 Turnustjeneste ........................................... 143 037 000
79 Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 . 22 766 000 167 826 000

Sum Kunnskap og kompetanse ................ 565 439 000
Sum Helse- og omsorgsdepartementet ..... 106 639 049 000

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 ............................................. 136 598 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 6 151 000 142 749 000

Sum administrasjon .................................. | 142 749 000

Kap. Post Kroner Kroner
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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 ............................................. 170 649 000 170 649 000

821 Bosetting av flyktninger og tiltak for 
innvandrere

21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, 
integrering og mangfold, 
kan overføres ............................................ 33 067 000

50 Norges forskningsråd ................................ 6 000 000
60 Integreringstilskudd, kan overføres .......... 4 226 450 000
62 Kommunale innvandrertiltak .................... 86 193 000
70 Bosettingsordningen og integrerings-

tilskudd, oppfølging .................................. 3 560 000
71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og 

annen frivillig virksomhet ........................ 47 488 000
72 Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m. 2 152 000
73 Tilskudd .................................................... 1 480 000 4 406 390 000

822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
for voksne innvandrere

21 Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap, kan overføres ....... 16 180 000

22 Norskprøver for voksne innvandrere ........ 14 450 000
60 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

for voksne innvandrere ............................. 1 679 686 000 1 710 316 000

823 Kontaktutvalget mellom innvandrer-
befolkningen og myndighetene

1 Driftsutgifter ............................................. 6 060 000 6 060 000
Sum Integrering og mangfold ................... 6 293 415 000

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

840 Krisetiltak
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 13 919 000
60 Tilskudd til krisesentre ............................. 250 292 000
61 Tilskudd til incestsentre, overslags-

bevilgning ................................................. 61 805 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., 

kan nyttes under kap. 858 post 1 .............. 23 402 000 349 418 000

841 Samliv og konfliktløsning
21 Spesielle driftsutgifter, meklings-

godtgjørelse, overslagsbevilgning ............ 13 416 000
22 Opplæring, forskning, utvikling mv. ........ 6 314 000
23 Refusjon av utgifter til DNA-analyser, 

overslagsbevilgning .................................. 6 243 000

Kap. Post Kroner Kroner
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70 Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under 
kap. 858 post 1 ......................................... 4 572 000

71 Tiltak etter samlivsbrudd for barn i 
konfliktfylte familier ................................ 3 000 000 33 545 000

842 Familievern
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 .... 193 176 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 7 280 000
70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste 

mv., kan nyttes under post 1 ..................... 124 107 000 324 563 000

843 Likestillings- og diskrimineringsnemnda
1 Driftsutgifter ............................................. 2 272 000 2 272 000

844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslagsbevilgning .................. 1 418 000 000 1 418 000 000

845 Barnetrygd
70 Tilskudd, overslagsbevilgning .................. 14 820 000 000 14 820 000 000

846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, 
tilskudd mv.

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
post 50 ...................................................... 16 093 000

50 Forskning, kan nyttes under post 21 ......... 11 348 000
70 Tilskudd .................................................... 15 108 000
71 Særlige familiepolitiske tiltak .................. 1 053 000
72 Tiltak for lesbiske og homofile ................. 7 341 000
73 Tilskudd til likestillingssentre .................. 5 304 000
79 Tilskudd til internasjonalt familie- og like-

stillingsarbeid, kan overføres .................... 10 247 000 66 494 000

847 Tiltak for personer med nedsatt funksjons-
evne

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
post 71 ...................................................... 28 121 000

50 Forskning .................................................. 5 821 000
70 Tilskudd til funksjonshemmedes 

organisasjoner ........................................... 155 577 000
71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell 

utforming, kan overføres, kan nyttes under 
post 21 ...................................................... 20 484 000 210 003 000

849 Likestillings- og diskrimineringsombudet
50 Basisbevilgning ........................................ 51 128 000 51 128 000

Sum Tiltak for familie og likestilling ....... 17 275 423 000

Kap. Post Kroner Kroner
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T i l t a k  f o r  b a r n  o g  u n g d o m

850 Barneombudet
1 Driftsutgifter ............................................. 12 423 000 12 423 000

852 Adopsjonsstøtte
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra 

utlandet, overslagsbevilgning ................... 16 677 000 16 677 000

853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale 
saker

1 Driftsutgifter ............................................. 118 276 000 118 276 000

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 36 846 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71 ......... 13 719 000
64 Tilskudd ved bosetting av enslige mindre-

årige asylsøkere og flyktninger, overslags-
bevilgning ................................................. 185 752 000

65 Refusjon av kommunale utgifter til 
barneverntiltak knyttet til enslige mindre-
årige asylsøkere og flyktninger, overslags-
bevilgning ................................................. 372 762 000

71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., 
kan nyttes under post 50 ........................... 48 048 000

72 Atferdssenteret .......................................... 11 266 000 668 393 000

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

post 60 ...................................................... 3 114 157 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 65 112 000
22 Kjøp av private barnevernstjenester, 

kan nyttes under post 1 ............................. 1 517 294 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 64 997 000
60 Tilskudd til kommunene, kan nyttes under 

post 1 ........................................................ 169 948 000 4 931 508 000

856 Barnevernets omsorgssenter for enslige 
mindreårige asylsøkere

1 Driftsutgifter ............................................. 580 500 000 580 500 000

857 Barne- og ungdomstiltak
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 2 288 000
50 Forskning, kan nyttes under post 71 ......... 6 902 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner ........... 97 596 000
71 Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 50 11 038 000

Kap. Post Kroner Kroner
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73 Barne- og ungdomstiltak i større 
bysamfunn, kan overføres ........................ 47 078 000

79 Tilskudd til internasjonalt ungdoms-
samarbeid mv., kan overføres ................... 33 698 000 198 600 000

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

post 1 ........................................................ 176 540 000
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 19 198 000
22 Reguleringspremie til KLP og fylkes-

kommunale pensjonskasser ...................... 29 197 000 224 935 000

859 EUs ungdomsprogram
1 Driftsutgifter, kan overføres ..................... 6 962 000 6 962 000

Sum Tiltak for barn og ungdom ............... 6 758 274 000

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

860 Forbrukerrådet
50 Basisbevilgning ........................................ 97 149 000
51 Markedsportaler ....................................... 8 300 000 105 449 000

862 Positiv miljømerking
70 Driftstilskudd til offentlig stiftelse for 

positiv miljømerking ................................ 4 677 000 4 677 000

865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt 
samarbeid

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 8 644 000
79 EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, 

kan overføres ............................................ 4 384 000 13 028 000

866 Statens institutt for forbruksforskning
50 Basisbevilgning ........................................ 26 481 000 26 481 000

867 Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og 
Markedsrådet

1 Driftsutgifter ............................................. 7 536 000 7 536 000

868 Forbrukerombudet
1 Driftsutgifter ............................................. 20 888 000 20 888 000

Sum Forbrukerpolitikk ............................. 178 059 000
Sum Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet ....................... 30 647 920 000

Kap. Post Kroner Kroner
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Nærings- og handelsdepartementet

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

900 Nærings- og handelsdepartementet
1 Driftsutgifter ............................................. 170 927 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 36 000 000
23 Forenklingstiltak, kan overføres ............... 8 000 000
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 20 400 000
72 Tilskudd til beredskapsordninger ............. 3 000 000
73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, 

kan overføres ............................................ 11 000 000 249 327 000
Sum Administrasjon ................................. 249 327 000

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

901 Styret for det industrielle rettsvern
1 Driftsutgifter ............................................. 201 600 000 201 600 000

902 Justervesenet
1 Driftsutgifter ............................................. 85 800 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 2 000 000 87 800 000

903 Norsk Akkreditering
1 Driftsutgifter ............................................. 31 600 000 31 600 000

904 Brønnøysundregistrene
1 Driftsutgifter ............................................. 285 950 000

22 Forvaltning av Altinn-løsningen, 
kan overføres ............................................ 213 500 000

23 Offentlige informasjonstjenester, 
kan overføres ............................................ 14 550 000 514 000 000

905 Norges geologiske undersøkelse
1 Driftsutgifter ............................................. 122 100 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 67 300 000 189 400 000

906 Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard

1 Driftsutgifter ............................................. 12 900 000
30 Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres ..... 10 300 000 23 200 000

907 Sjøfartsdirektoratet
1 Driftsutgifter ............................................. 302 600 000 302 600 000

Kap. Post Kroner Kroner
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908 Skipsregistrene
1 Driftsutgifter ............................................. 18 200 000 18 200 000

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

overslagsbevilgning .................................. 1 750 000 000 1 750 000 000

913 Standardisering
70 Tilskudd .................................................... 30 500 000 30 500 000

Sum Infrastruktur og rammebetingelser ... 3 148 900 000

F o r s k n i n g ,  i n n o v a s j o n  o g  i n t e r n a s j o n a l i s e r i n g

920 Norges forskningsråd
50 Tilskudd .................................................... 1 307 000 000 1 307 000 000

922 Romvirksomhet
50 Norsk Romsenter ...................................... 43 100 000
70 Kontingent i European Space Agency 

(ESA) ........................................................ 145 400 000
71 Internasjonal romvirksomhet .................... 404 200 000
72 Nasjonale følgemidler, kan overføres ....... 58 400 000
73 Galileo ...................................................... 124 200 000 775 300 000

924 Internasjonalt samarbeid og utviklings-
programmer

70 Tilskudd, kan overføres ............................ 56 000 000 56 000 000

929 Norsk Designråd
70 Tilskudd .................................................... 36 000 000 36 000 000

934 Internasjonaliseringstiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 13 000 000
73 Støtte ved kapitalvareeksport ................... 366 000 000
74 Norsk deltakelse i EXPO 2010, 

kan overføres ............................................ 12 500 000 391 500 000

937 Svalbard Reiseliv AS
71 Tilskudd .................................................... 2 100 000 2 100 000

Sum Forskning, innovasjon og 
internasjonalisering .................................. 2 567 900 000

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

950 Forvaltning av statlig eierskap
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 10 700 000 10 700 000
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953 Kings Bay AS
70 Tilskudd .................................................... 15 000 000 15 000 000

Sum Statlig eierskap ................................. 25 700 000
Sum Nærings- og handelsdepartementet .. 5 991 827 000

Fiskeri- og kystdepartementet

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

1000 Fiskeri- og kystdepartementet
1 Driftsutgifter ............................................. 102 296 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 11 400 000
70 Tilskudd diverse formål, kan overføres .... 500 000
71 Tilskudd til kystkultur, kan overføres ....... 8 250 000 122 446 000

1001 Deltakelse i internasjonale organisasjoner
70 Tilskudd, kan overføres ............................ 9 260 000 9 260 000

Sum Administrasjon ................................. 131 706 000

F o r s k n i n g  o g  i n n o v a s j o n

1020 Havforskningsinstituttet
1 Driftsutgifter ............................................. 307 150 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 280 700 000 587 850 000

1021 Drift av forskningsfartøyene
1 Driftsutgifter ............................................. 126 170 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 55 730 000 181 900 000

1022 NIFES
1 Driftsutgifter ............................................. 57 400 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 80 800 000 138 200 000

1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 8 000 000
50 Tilskudd Norges forskningsråd, 

kan overføres ............................................ 319 100 000
51 Tilskudd Veterinærinstituttet .................... 39 120 000
71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres 22 850 000
72 Tilskudd Nofima, kan overføres ............... 68 636 000
74 Tilskudd marin bioteknologi mv., 

kan overføres ............................................ 32 800 000
75 Tilskudd Akvariet i Bergen ...................... 3 425 000 493 931 000

Sum Forskning og innovasjon .................. 1 401 881 000

Kap. Post Kroner Kroner
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F i s k e r i -  o g  h a v b r u k s f o r v a l t n i n g

1030 Fiskeridirektoratet
1 Driftsutgifter ............................................. 331 900 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 4 650 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 1 600 000 338 150 000

1050 Diverse fiskeriformål
71 Sosiale tiltak, kan overføres ..................... 2 000 000
72 Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere 13 000 000
74 Erstatninger, kan overføres ....................... 2 140 000
75 Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, 

kan overføres ............................................ 54 000 000
79 Informasjon ressursforvaltning, 

kan overføres ............................................ 1 400 000 72 540 000
Sum Fiskeri- og havbruksforvaltning ....... 410 690 000

K y s t f o r v a l t n i n g

1062 Kystverket
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 .... 1 356 300 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 740 700 000
30 Nyanlegg og større vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 458 850 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres, kan nyttes under post 1 ..... 118 680 000
60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg, 

kan overføres ............................................ 31 800 000
70 Tilskudd Redningsselskapet ..................... 42 000 000 2 748 330 000

1070 Samfunnet Jan Mayen
1 Driftsutgifter ............................................. 41 800 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 7 400 000 49 200 000
Sum Kystforvaltning ................................ 2 797 530 000
Sum Fiskeri- og kystdepartementet .......... 4 741 807 000
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Landbruks- og matdepartementet

L a n d b r u k s -  o g  m a t f o r v a l t n i n g  m . m .

1100 Landbruks- og matdepartementet
1 Driftsutgifter ............................................. 128 320 000

45 Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære 
forvaltningsorganer, kan overføres, 
kan nyttes under post 50 ........................... 2 835 000

50 Store utstyrskjøp og vedlikehold – 
forvaltningsorganer med særskilte 
fullmakter ................................................. 255 000 131 410 000
Sum Landbruks- og matforvaltning m.m. 131 410 000

M a t p o l i t i k k

1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på 
matområdet

50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling 
og beredskap, Veterinærinstituttet ............ 85 651 000

51 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling 
og beredskap, Bioforsk ............................. 65 440 000

52 Støtte til fagsentrene, Bioforsk ................. 19 017 000 170 108 000

1115 Mattilsynet
1 Driftsutgifter ............................................. 1 156 717 000

22 Reguleringspremie til kommunale og 
fylkeskommunale pensjonskasser ............ 7 224 000

23 Særskilte prosjekt, kan overføres ............. 9 001 000
71 Tilskudd til erstatninger, overslags-

bevilgning ................................................. 1 131 000 1 174 073 000
Sum Matpolitikk ....................................... 1 344 181 000

F o r s k n i n g  o g  i n n o v a s j o n

1137 Forskning og innovasjon
50 Forskningsaktivitet ................................... 222 588 000
51 Basisbevilgninger til forskningsinstitutter 

m.m. .......................................................... 181 147 000
53 Omstillingsmidler instituttsektoren mv. ... 4 096 000 407 831 000

Sum Forskning og innovasjon .................. 407 831 000

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 ..... 20 447 000
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71 Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – 
organisasjoner og prosesser, kan overføres 7 873 000 28 320 000

1139 Genressurser, miljø- og ressurs-
registreringer

70 Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, 
kan overføres ............................................ 15 655 000

71 Tilskudd til genressursforvaltning, 
kan overføres ............................................ 19 929 000 35 584 000

1141 Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og 
næringstiltak i landbruket

50 Næringsøkonomisk dokumentasjon og 
analyse ...................................................... 23 142 000

52 Kunnskapsutvikling og kunnskapsformid-
ling om arealressurser, skog og landskap 94 970 000 118 112 000

1143 Statens landbruksforvaltning
1 Driftsutgifter ............................................. 171 122 000

60 Tilskudd til veterinærdekning ................... 118 879 000
70 Tilskudd til beredskap i kornsektoren, 

kan overføres ............................................ 361 000
72 Erstatninger, overslagsbevilgning ............ 302 000
73 Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot 

dyre- og plantesykdommer, overslags-
bevilgning ................................................. 45 610 000

74 Tilskudd til prosjekt innen planteforedling 
og oppformering, kan overføres ............... 15 096 000

75 Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt 
beitenekt ................................................... 1 000 000 352 370 000

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

kan overføres ............................................ 4 292 000 4 292 000

1147 Reindriftsforvaltningen
1 Driftsutgifter ............................................. 39 519 000

45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 6 958 000

70 Tilskudd til fjellstuer ................................ 702 000
71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark, 

kan overføres ............................................ 10 304 000
82 Radioaktivitetstiltak, kan overføres .......... 2 500 000 59 983 000

1148 Naturskade – erstatninger og sikring
71 Naturskade, erstatninger, overslags-

bevilgning ................................................. 87 000 000 87 000 000
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1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i 
landbruket

51 Tilskudd til Utviklingsfondet for 
skogbruket ................................................ 3 271 000

71 Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i 
skogbruket m.m., kan overføres ............... 66 485 000 69 756 000

1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen 
m.m.

50 Fondsavsetninger ...................................... 1 012 753 000
70 Markedsregulering, kan overføres ............ 269 600 000
73 Pristilskudd, overslagsbevilgning ............. 2 195 600 000
74 Direkte tilskudd, kan overføres ................ 7 537 619 000
77 Utviklingstiltak, kan overføres ................. 207 930 000
78 Velferdsordninger, kan overføres .............. 1 704 704 000 12 928 206 000

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

fondet ........................................................ 29 900 000
72 Tilskudd til organisasjonsarbeid ............... 6 200 000
75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd, 

kan overføres ............................................ 63 100 000
79 Velferdsordninger ..................................... 1 800 000 101 000 000

1161 Statskog SF – forvaltningsdrift
70 Tilskudd til forvaltningsdrift .................... 15 173 000
75 Oppsyn i statsallmenninger ...................... 8 796 000 23 969 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning 
og miljøtiltak ............................................ 13 808 592 000
Sum Landbruks- og matdepartementet ..... 15 692 014 000

Samferdselsdepartementet

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

1300 Samferdselsdepartementet
1 Driftsutgifter ............................................. 123 400 000

70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 25 900 000
71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. .. 29 300 000
72 Tilskudd til samferdselsberedskap ........... 2 400 000 181 000 000

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

sikkerhet mv. ............................................ 18 600 000
50 Samferdselsforskning, kan overføres ....... 192 600 000

Kap. Post Kroner Kroner
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72 Tilskudd til miljøvennlig transport, 
Transnova-prosjektet, kan overføres ........ 51 600 000 262 800 000
Sum Administrasjon m.m. ........................ 443 800 000

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 ...................................................... 629 200 000 629 200 000

1311 Tilskudd til regionale flyplasser
70 Tilskudd til Avinors regionale flyplasser . 50 000 000
71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, 

kan overføres, kan nyttes under kap.1310 
post 70 ...................................................... 37 800 000 87 800 000

1313 Luftfartstilsynet
1 Driftsutgifter ............................................. 168 300 000 168 300 000

1314 Statens havarikommisjon for transport
1 Driftsutgifter ............................................. 56 300 000 56 300 000

Sum Luftfartsformål ................................. 941 600 000

V e g f o r m å l

1320 Statens vegvesen
23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av 

riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes 
under post 29, post 30, post 31 og post 72  6 178 600 000

25 Betalinger for arbeider utført før 2010 på de 
nye fylkesvegene ...................................... 500 000 000

29 Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, 
kan nyttes under post 23 og post 30 ......... 441 000 000

30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan 
nyttes under post 23, post 29, post 31 og 
post 72 ...................................................... 5 110 400 000

31 Rassikring, kan overføres, kan nyttes under 
post 30 ...................................................... 850 000 000

35 Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres ... 235 200 000
36 E16 over Filefjell, kan overføres .............. 132 000 000
37 E6 vest for Alta, kan overføres ................. 150 000 000
61 Rentekompensasjon for transporttiltak i 

fylkene ...................................................... 28 000 000
72 Kjøp av riksvegferjetjenester, 

kan overføres, kan nyttes under post 23 og 
post 30 436 000 000 14 061 200 000
Sum Vegformål ......................................... 14 061 200 000
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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 ............................................ 429 100 000
70 Kjøp av sjøtransporttjenester på 

strekningen Bergen–Kirkenes .................. 298 000 000
75 Kompensasjon til distriktene for forskjeller 

i drivstoffpriser ......................................... 20 000 000 747 100 000
Sum Særskilte transporttiltak ................... 747 100 000

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 ........................... 4 387 000 000
25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, 

kan overføres ............................................ 74 700 000
30 Investeringer i linjen, kan overføres, 

kan nyttes under post 23 ........................... 3 763 600 000
31 Nytt dobbeltspor Oslo–Ski, kan overføres 130 000 000
33 Fysisk skille Jernbaneverket – BaneTele 

AS, kan overføres ..................................... 25 000 000 8 380 300 000

1351 Persontransport med tog
60 Kompensasjon for ansvarsoverføring kjøp 

av persontransport med tog ...................... 8 400 000
70 Kjøp av persontransport med tog, 

kan overføres ............................................ 1 740 200 000 1 748 600 000

1354 Statens jernbanetilsyn
1 Driftsutgifter ............................................. 47 200 000 47 200 000

Sum Jernbaneformål ................................. 10 176 100 000

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 ................. 497 000 000 497 000 000

1380 Post- og teletilsynet
1 Driftsutgifter ............................................. 171 100 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 17 300 000

70 Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, 
kan overføres ............................................ 25 300 000 213 700 000
Sum Post og telekommunikasjoner .......... 710 700 000
Sum Samferdselsdepartementet ............... 27 080 500 000
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Miljøverndepartementet

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

1400 Miljøverndepartementet
1 Driftsutgifter ............................................. 221 010 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 154 532 000
22 Spesielle driftsutgifter knyttet til lokalt 

miljøvern og universell utforming, 
kan overføres ............................................ 2 000 000

70 Grunnstøtte til frivillige miljøvern-
organisasjoner ........................................... 41 528 000

71 Internasjonale organisasjoner ................... 42 777 000
73 Tilskudd til kompetanseformidling og 

informasjon om miljøvennlig produksjon 
og forbruk, kan overføres ......................... 20 750 000

74 Tilskudd til AMAP, kan overføres ............ 3 700 000
75 Miljøvennlig byutvikling, kan overføres .. 31 000 000
76 Støtte til nasjonale og internasjonale 

miljøtiltak, kan overføres .......................... 21 571 000
79 Den nordiske verdensarvstiftelsen ........... 5 000 000
80 Tilskudd til universell utforming og 

tilgjengelighet for alle, kan overføres, 
kan nyttes under post 22 ...........................  600 000

81 Tilskudd til lokalt miljøvern og bære-
kraftige lokalsamfunn, kan overføres, 
kan nyttes under post 22 ........................... 36 000 000 580 468 000

1410 Miljøvernforskning og miljøovervåking
21 Miljøovervåking og miljødata .................. 144 558 000
50 Basisbevilgninger til miljøforsknings-

instituttene ................................................ 140 667 000
51 Forskningsprogrammer m.m. ................... 166 518 000
53 Internasjonalt samarbeid om miljøvern-

forskning ................................................... 6 160 000
70 Nasjonale oppgaver ved miljøforsknings-

instituttene ................................................ 14 538 000
72 Tilskudd til GenØk – Senter for biosikker-

het ............................................................. 13 900 000
73 Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene ...... 8 392 000 494 733 000

Sum Fellesoppgaver, regional planlegging, 
forskning, internasjonalt arbeid m.m. ....... 1 075 201 000

Kap. Post Kroner Kroner
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N a t u r e n s  m a n g f o l d  o g  f r i l u f t s l i v

1425 Vilt- og fisketiltak
1 Driftsutgifter ............................................. 28 480 000

70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres .... 9 295 000
71 Tilskudd til viltformål, kan overføres ....... 40 300 000 78 075 000

1426 Statens naturoppsyn
1 Driftsutgifter ............................................. 111 412 000

30 Tiltak i nasjonalparkene, kan overføres .... 27 391 000
31 Tiltak i naturverns- og kulturlandskaps-

områder, kan overføres ............................. 39 502 000
32 Skjærgårdsparker mv., kan overføres ....... 23 695 000 202 000 000

1427 Direktoratet for naturforvaltning
1 Driftsutgifter ............................................. 137 114 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 254 485 000
30 Statlige erverv, båndlegging av frilufts-

områder, kan overføres ............................. 36 405 000
31 Tiltak i friluftsområder, kan overføres ...... 24 500 000
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, 

kan overføres ............................................ 19 450 000
34 Statlige erverv, nasjonalparker, 

kan overføres ............................................ 54 100 000
35 Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres 134 981 000
60 Tilskudd til lokalt utviklingsfond ............. 10 000 000
70 Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål, 

kan overføres ............................................ 88 000 000
71 Forvaltningstiltak i verdensarvsområder, 

kan overføres ............................................ 9 600 000
72 Erstatninger for beitedyr tatt av rovvilt, 

overslagsbevilgning .................................. 116 895 000
73 Forebyggende og konfliktdempende tiltak i 

rovviltforvaltningen, kan overføres .......... 75 000 000
74 Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres 20 693 000
75 Internasjonale avtaler og medlemskap ..... 1 042 000
76 Tilskudd til informasjons- og kompetanse-

sentre, kan overføres ................................. 17 400 000
77 Tilskudd til nasjonalparksentre, 

kan overføres ............................................ 19 600 000
78 Friluftsrådenes landsforbund og interkom-

munale friluftsråd, kan overføres ............. 8 000 000
81 Verdiskapingsprogrammet for naturarven, 

kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 10 000 000
82 Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte 

naturtyper, kan overføres, kan nyttes under 
post 21 ...................................................... 20 000 000 1 057 265 000
Sum Naturens mangfold og friluftsliv ...... 1 337 340 000

Kap. Post Kroner Kroner
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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 ............................................. 106 867 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under 
postene 72 og 73 ....................................... 23 415 000

50 Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid .... 3 000 000
72 Vern og sikring av fredete og verneverdige 

kulturminner og kulturmiljøer, 
kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 213 212 000

73 Brannsikring og beredskapstiltak, 
kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 11 953 000

74 Fartøyvern, kan overføres ......................... 42 004 000
75 Internasjonalt samarbeid, kan overføres ... 1 100 000
77 Verdiskapingsprogram på kulturminne-

området, kan overføres, kan nyttes under 
post 21 ...................................................... 18 400 000

78 Tilskudd til beslutningsgrunnlag for 
myndighetsutøvelse innen arkeologi, 
kan overføres, kan nyttes under post 21 ... 6 500 000 426 451 000

1432 Norsk kulturminnefond
50 Til disposisjon for kulturminnetiltak ........ 55 230 000 55 230 000

Sum Kulturminner og kulturmiljø ............ 481 681 000

K l i m a  o g  f o r u r e n s n i n g

1441 Statens forurensningstilsyn
1 Driftsutgifter ............................................. 308 160 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 21 595 000
22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klima-

kvoter ........................................................ 5 332 000
39 Oppryddingstiltak, kan overføres ............. 157 000 000
75 Utbetaling av pant for bilvrak, 

overslagsbevilgning .................................. 166 320 000
76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning 50 000 000 708 407 000

1445 Miljøvennlig skipsfart
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 4 000 000 4 000 000

1447 Miljøhensyn i offentlige innkjøp
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 14 000 000 14 000 000

Sum Klima og forurensning ..................... 726 407 000

Kap. Post Kroner Kroner
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K a r t  o g  g e o d a t a

1465 Statens kartverk, arbeid med nasjonal 
geografisk infrastruktur

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 403 445 000 403 445 000
Sum Kart og geodata ................................ 403 445 000

N o r d -  o g  p o l a r o m r å d e n e  o g  r a d i o a k t i v  f o r u r e n s n i n g  i  d e t  y t r e  m i l j ø

1471 Norsk Polarinstitutt
1 Driftsutgifter ............................................. 146 418 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 57 808 000
50 Stipend ...................................................... 498 000 204 724 000

1472 Svalbard miljøvernfond
50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond .. 11 450 000 11 450 000

1473 Radioaktiv forurensning i det ytre miljø
1 Driftsutgifter ............................................. 11 000 000 11 000 000

1474 Senter for klima og miljø
1 Driftsutgifter ............................................. 17 000 000 17 000 000

Sum Nord- og polarområdene og radioaktiv 
forurensning i det ytre miljø ..................... 244 174 000
Sum Miljøverndepartementet ................... 4 268 248 000

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

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

1500 Fornyings-, administrasjons- og kirke-
departementet

1 Driftsutgifter ............................................. 171 569 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 64 605 000
22 Forskning, kan overføres .......................... 17 795 000 253 969 000

1503 Midler til opplæring og utvikling av 
tillitsvalgte

70 Tilskudd .................................................... 126 707 000 126 707 000
Sum Administrasjon mv. .......................... 380 676 000

Kap. Post Kroner Kroner
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F y l k e s m a n n s e m b e t e n e

1510 Fylkesmannsembetene
1 Driftsutgifter ............................................. 1 208 018 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 154 800 000 1 362 818 000
Sum Fylkesmannsembetene ..................... 1 362 818 000

F e l l e s t j e n e s t e r  r e g j e r i n g s k v a r t a l e t

1520 Departementenes Servicesenter
1 Driftsutgifter ............................................. 350 397 000

22 Fellesutgifter regjeringskvartalet .............. 81 818 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 43 871 000 476 086 000
Sum Fellestjenester regjeringskvartalet ... 476 086 000

P a r t i s t ø t t e

1530 Tilskudd til de politiske partier
1 Driftsutgifter ............................................. 1 350 000

70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale 
organisasjoner ........................................... 227 209 000

71 Tilskudd til de politiske partiers 
kommunale organisasjoner ....................... 29 582 000

73 Tilskudd til de politiske partiers fylkes-
organisasjoner ........................................... 64 612 000

75 Tilskudd til de politiske partiers fylkes-
ungdomsorganisasjoner ............................ 18 367 000

76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale 
ungdomsorganisasjoner ............................ 6 862 000 347 982 000
Sum Partistøtte ......................................... 347 982 000

S a m i s k e  f o r m å l
1533 Sametinget

50 Sametinget ................................................ 215 136 000
54 Avkastning av Samefolkets fond .............. 4 650 000 219 786 000

1534 Tilskudd til samiske formål
72 Samisk språk, informasjon mv. ................ 10 845 000
74 Dokumentasjon, formidling mv. ............... 1 400 000 12 245 000

1535 Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks 
rettigheter

1 Driftsutgifter ............................................. 3 049 000 3 049 000

1536 Internasjonalt fag- og formidlingssenter for 
reindrift

1 Driftsutgifter ............................................. 3 435 000 3 435 000
Sum Samiske formål ................................ 238 515 000

Kap. Post Kroner Kroner
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N a s j o n a l e  m i n o r i t e t e r

1540 Nasjonale minoriteter
60 Tiltak for rom, kan overføres .................... 5 470 000
70 Tilskudd til nasjonale minoriteter ............. 5 665 000
71 Avkastning av Romanifolkets/taternes 

kulturfond ................................................. 3 700 000 14 835 000
Sum Nasjonale mioriteter ......................... 14 835 000

K o n k u r r a n s e p o l i t i k k

1550 Konkurransetilsynet
1 Driftsutgifter ............................................. 80 934 000

23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser . 5 387 000 86 321 000
Sum Konkurransepolitikk ......................... 86 321 000

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

1560 Direktoratet for forvaltning og IKT
1 Driftsutgifter ............................................. 157 714 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 44 978 000
23 Elektronisk ID, kan overføres ................... 60 960 000 263 652 000

1561 IKT-politikk
22 Samordning av IKT-politikken, 

kan overføres ............................................ 16 022 000
70 Tilskudd til standardisering (NorStella) ... 596 000
71 Tilskudd til fri programvare (FriProg) ..... 4 310 000
72 Tilskudd til forebyggende informasjons-

sikkerhet (NorSIS) .................................... 6 310 000 27 238 000

1562 Internasjonalt IKT-samarbeid og 
utviklingsprogram

1 Driftsutgifter ............................................. 4 027 000
70 Tilskudd til internasjonale programmer, 

kan overføres ............................................ 16 794 000 20 821 000
Sum Forvaltningsutvikling og IKT-politikk 311 711 000

P e r s o n v e r n

1570 Datatilsynet
1 Driftsutgifter ............................................. 30 989 000 30 989 000

1571 Personvernnemnda
1 Driftsutgifter ............................................. 1 683 000 1 683 000

Sum Personvern ........................................ 32 672 000

Kap. Post Kroner Kroner
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B y g g e -  o g  e i e n d o m s p o l i t i k k

1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
30 Prosjektering av bygg, kan overføres ....... 84 000 000
33 Videreføring av byggeprosjekter, 

kan overføres ............................................ 773 000 000
36 Kunstnerisk utsmykking, kan overføres ... 13 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 4 000 000 874 000 000

1581 Eiendommer til kongelige formål
1 Driftsutgifter ............................................. 22 429 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 20 908 000 43 337 000
Sum Bygge- og eiendomspolitikk ............ 928 337 000

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

1582 Utvikling av Fornebuområdet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 500 000
30 Investeringer, Fornebu, kan overføres ...... 10 500 000 11 000 000

1590 Kirkelig administrasjon
1 Driftsutgifter ............................................. 159 476 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 26 786 000
71 Tilskudd til kirkelige formål ..................... 195 835 000
72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i 

kommunene .............................................. 10 000 000
73 Tilskudd til virksomheten ved Nidaros 

domkirke ................................................... 3 000 000
74 Tilskudd til Oslo domkirke ....................... 1 000 000
75 Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes 

under post 1 .............................................. 170 000 000
76 Tilskudd til forsøks- og utviklingstiltak i 

kirken, kan overføres ................................ 4 000 000
79 Til disposisjon, kan overføres ................... 500 000 570 597 000

1591 Presteskapet
1 Driftsutgifter ............................................. 822 246 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 5 832 000 828 078 000

1592 Nidaros domkirke m.m.
1 Driftsutgifter ............................................. 51 133 000 51 133 000

Sum Den norske kirke .............................. 1 449 808 000
Sum Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet ................................... 5 629 761 000

Kap. Post Kroner Kroner
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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 ............................................. 287 700 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 37 200 000
70 Tilskuddsmidler fra Finansmarkedsfondet 11 800 000 336 700 000

1602 Kredittilsynet
1 Driftsutgifter ............................................. 286 900 000 286 900 000

1605 Senter for statlig økonomistyring
1 Driftsutgifter ............................................. 309 500 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 15 400 000 324 900 000

1608 Tiltak for å styrke statlig økonomi- og 
prosjektstyring

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 16 600 000 16 600 000
Sum Finansadministrasjon ....................... 965 100 000

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 Toll- og avgiftsetaten
1 Driftsutgifter ............................................. 1 279 600 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 83 600 000 1 363 200 000

1618 Skatteetaten
1 Driftsutgifter ............................................. 4 260 300 000

21 Spesielle driftsutgifter .............................. 124 300 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres ........... 218 700 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 51 300 000 4 654 600 000
Sum Skatte- og avgiftsadministrasjon ...... 6 017 800 000

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

1620 Statistisk sentralbyrå
1 Driftsutgifter ............................................. 485 400 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 183 200 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 10 400 000 679 000 000
Sum Offisiell statistikk ............................. 679 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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A n d r e  f o r m å l

1632 Kompensasjon for merverdiavgift
61 Tilskudd til kommuner og fylkes-

kommuner, overslagsbevilgning ............... 13 900 000 000
72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, 

overslagsbevilgning .................................. 1 445 000 000 15 345 000 000

1634 Statens innkrevingssentral
1 Driftsutgifter ............................................. 238 200 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 15 000 000 253 200 000

1637 EU-opplysning
70 Tilskudd til frivillige organisasjoner ........ 4 600 000 4 600 000

1638 Kjøp av klimakvoter
1 Driftsutgifter, kan overføres ..................... 8 100 000

21 Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres 1 220 000 000
22 Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, 

kan overføres ............................................ 10 000 000 1 238 100 000

1645 Statens finansfond
70 Tilskudd til drift ........................................ 30 000 000 30 000 000

Sum Andre formål .................................... 16 870 900 000

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 ............................................. 30 900 000

89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk 
statsgjeld, overslagsbevilgning ................. 20 414 600 000 20 445 500 000
Sum Statsgjeld, renter og avdrag mv. ....... 20 445 500 000
Sum Finansdepartementet ........................ 44 978 300 000

Forsvarsdepartementet

1700 Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter ............................................. 319 823 000

73 Forskning og utvikling, kan overføres ...... 17 794 000 337 617 000

1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
24 Driftsresultat ............................................. -1 019 000 000
46 Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres 59 000 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres ......... 1 609 630 000 649 630 000

Kap. Post Kroner Kroner
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1716 Forsvarets forskningsinstitutt
51 Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt 158 847 000 158 847 000

1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under 
Forsvarsdepartementet

1 Driftsutgifter ............................................. 335 189 000
43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet 18 000 000
71 Overføringer til andre, kan overføres ....... 64 854 000
78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, 

kan overføres ............................................ 265 000 000 683 043 000

1720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsutgifter ............................................. 2 642 083 000 2 642 083 000

1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1 Driftsutgifter ............................................. 112 074 000 112 074 000

1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under 
Forsvarsstaben

1 Driftsutgifter ............................................. 1 715 903 000
50 Overføring Statens Pensjonskasse, 

kan overføres ............................................ 130 597 000
70 Renter låneordning, kan overføres ........... 5 964 000 1 852 464 000

1731 Hæren
1 Driftsutgifter ............................................. 4 561 305 000 4 561 305 000

1732 Sjøforsvaret
1 Driftsutgifter ............................................. 3 158 848 000 3 158 848 000

1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter ............................................. 3 725 002 000 3 725 002 000

1734 Heimevernet
1 Driftsutgifter ............................................. 1 001 921 000 1 001 921 000

1735 Etterretningstjenesten
21 Spesielle driftsutgifter .............................. 913 339 000 913 339 000

1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1 Driftsutgifter ............................................. 3 081 345 000 3 081 345 000

1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og 
nyanlegg

1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760 
post 45 ......................................................  1 027 627 000

Kap. Post Kroner Kroner
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44 Fellesfinansierte bygge- og anleggs-
arbeider, nasjonalfinansiert andel, 
kan overføres ............................................ 80 000 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 7 668 947 000

48 Fellesfinansierte bygge- og anleggs-
arbeider, fellesfinansiert andel, 
kan overføres ............................................ 209 000 000

75 Fellesfinansierte bygge- og anleggs-
arbeider, Norges tilskudd til NATOs 
investeringsprogram for sikkerhet, 
kan overføres, kan nyttes under kap. 1760 
post 44 ...................................................... 90 000 000 9 075 574 000

1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter ............................................. 945 090 000 945 090 000

1791 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter ............................................. 478 322 000 478 322 000

1792 Norske styrker i utlandet
1 Driftsutgifter ............................................. 1 277 049 000 1 277 049 000

1795 Kulturelle og allmennyttige formål
1 Driftsutgifter ............................................. 274 023 000

60 Tilskudd til kommuner, kan overføres ...... 1 564 000
72 Overføringer til andre ............................... 1 766 000 277 353 000

Sum Forsvarsdepartementet ..................... 34 930 906 000

Olje- og energidepartementet

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

1800 Olje- og energidepartementet
1 Driftsutgifter ............................................. 141 908 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 33 400 000
71 Tilskudd til Norsk Oljemuseum ............... 9 500 000 184 808 000

Sum Administrasjon ................................. 184 808 000

P e t r o l e u m

1810 Oljedirektoratet
1 Driftsutgifter ............................................. 206 200 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 63 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 10 000 000 279 200 000
Sum Petroleum ......................................... 279 200 000

Kap. Post Kroner Kroner
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E n e r g i  o g  v a n n r e s s u r s e r

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
1 Driftsutgifter ............................................. 398 350 000

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 64 650 000
22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, 

kan nyttes under post 60 ........................... 120 800 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 

kan overføres ............................................ 6 000 000
60 Tilskudd til skredforebygging, 

kan overføres, kan nyttes under post 22 ... 20 000 000
71 Tilskudd til strømforsyning, kan overføres 33 000 000
73 Tilskudd til utjevning av overførings-

tariffer, kan overføres ............................... 60 000 000 702 800 000
Sum Energi og vannressurser ................... 702 800 000

E n e r g i o m l e g g i n g

1825 Omlegging av energibruk og energi-
produksjon

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 34 500 000
50 Overføring til Energifondet ...................... 956 000 000
70 Tilskudd til elektrisitetssparing i 

husholdninger, kan overføres .................... 40 000 000
74 Naturgass, kan overføres .......................... 26 000 000
95 Kapitalinnskudd ........................................ 5 000 000 000 6 056 500 000

Sum Energiomlegging .............................. 6 056 500 000

T e k n o l o g i  o g  i n t e r n a s j o n a l i s e r i n g

1830 Forskning
22 Forvaltningsrettet forskning og utvikling, 

kan overføres ............................................ 32 500 000
50 Norges forskningsråd ................................ 741 000 000
70 Internasjonale samarbeids- og utviklings-

tiltak, kan overføres .................................. 10 300 000 783 800 000

1832 Internasjonalisering
70 Internasjonalisering, kan overføres .......... 26 000 000 26 000 000

1833 CO2-håndtering
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....... 1 358 000 000
22 CO2-håndtering, internasjonalt, 

kan overføres ............................................ 20 000 000
30 Investeringer, kan overføres ..................... 1 822 000 000
50 Overføring til fond for CLIMIT ............... 81 800 000

Kap. Post Kroner Kroner
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70 Administrasjon, Gassnova SF .................. 91 000 000 3 372 800 000
Sum Teknologi og internasjonalisering .... 4 182 600 000

S t a t l i g  p e t r o l e u m s v i r k s o m h e t

1870 Petoro AS
70 Administrasjon ......................................... 260 000 000 260 000 000

Sum Statlig petroleumsvirksomhet .......... 260 000 000
Sum Olje- og energidepartementet ........... 11 665 908 000

Ymse utgifter

2309 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter ............................................. 11 531 755 000 11 531 755 000

Sum Ymse utgifter ................................... 11 531 755 000

Statsbankene

2410 Statens lånekasse for utdanning
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 .... 305 620 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 173 851 000

50 Avsetning til utdanningsstipend, 
overslagsbevilgning ..................................  4 428 439 000

70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning .. 2 733 815 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning ......... 451 576 000
72 Rentestønad, overslagsbevilgning ............ 861 700 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning ......... 370 120 000
74 Tap på utlån .............................................. 334 900 000
76 Startstipend for kvotestudenter ................. 7 518 000
90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning 16 403 876 000 26 071 415 000

2412 Husbanken
1 Driftsutgifter ............................................. 308 550 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 15 400 000

71 Tap på utlånsvirksomhet ........................... 25 000 000
72 Rentestøtte ................................................ 18 000 000
90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning . 14 008 100 000 14 375 050 000

2415 Innovasjon Norge, fiskeri- og andre 
regionalpolitiske tiltak

75 Marint verdiskapingsprogram, 
kan overføres ............................................ 75 000 000 75 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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2421 Innovasjon Norge
50 Innovasjon – prosjekter, fond ................... 383 000 000
51 Tapsfond, såkornkapitalfond .................... 10 000 000
70 Bedriftsutvikling og administrasjon ......... 435 300 000
71 Nettverk, profilering og reiseliv – 

programmer, kan overføres ....................... 405 000 000
72 Forsknings- og utviklingskontrakter, 

kan overføres ............................................ 265 000 000
73 Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av 

kraft, kan overføres ................................... 40 000 000
78 Administrasjonsstøtte for distriktsrettede 

såkornfond ................................................ 3 700 000
79 Maritim utvikling, kan overføres .............. 15 500 000
90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, 

overslagsbevilging .................................... 45 900 000 000 47 457 500 000

2426 SIVA SF
70 Tilskudd, kan overføres ............................ 37 700 000
90 Lån, overslagsbevilgning .......................... 100 000 000
95 Egenkapital ............................................... 200 000 000 337 700 000

2428 Eksportfinans ASA
90 Lån ............................................................ 20 000 000 000 20 000 000 000

Sum Statsbankene ..................................... 108 316 665 000

Statlig petroleumsvirksomhet

2440 Statens direkte økonomiske engasjement i 
petroleumsvirksomheten

30 Investeringer ............................................. 23 000 000 000
50 Overføring til Statens petroleums-

forsikringsfond ......................................... 1 400 000 000 24 400 000 000
Sum Statlig petroleumsvirksomhet .......... 24 400 000 000

Statens forretningsdrift

2445 Statsbygg
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning ..... -3 393 100 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........ 1 279 847 000
3 Avskrivninger ........................................ 618 000 000
4 Renter av statens kapital ........................ 53 500 000
5 Til investeringsformål ........................... 916 545 000
6 Til reguleringsfondet ............................. -23 248 000 -548 456 000

30 Prosjektering av bygg, kan overføres ....... 96 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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32 Igangsetting av kurantprosjekter, 
kan overføres ............................................ 41 000 000

33 Videreføring av ordinære byggeprosjekter, 
kan overføres ............................................ 908 800 000

34 Videreføring av kurantprosjekter, 
kan overføres ............................................ 787 523 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 100 000 000

49 Kjøp av eiendommer, kan overføres ......... 100 000 000 1 484 867 000

2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter 
fra risikoavsetningsfond ........................ -69 300 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........ 69 300 000 0
72 Tilskudd til administrasjon av garanti-

ordning for langsiktige kraftavtaler .......... 10 000 000 10 000 000

2465 Statens kartverk
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter ....................................... -893 445 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........ 880 134 000
3 Avskrivninger ........................................ 10 831 000
4 Renter av statens kapital ........................ 2 480 000 0

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 12 000 000 12 000 000

2470 Statens Pensjonskasse
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning ..... -447 090 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ........ 371 326 000
3 Avskrivninger ........................................ 69 674 000
4 Renter av statens kapital ........................ 14 649 000
5 Til investeringsformål ........................... 18 069 000 26 628 000

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 285 943 000 312 571 000

2490 NVE Anlegg
24 Driftsresultat:

1 Driftsinntekter ....................................... -54 000 000
2 Driftsutgifter .......................................... 47 300 000
3 Avskrivninger ........................................ 5 600 000
4 Renter av statens kapital ........................ 1 100 000
5 Investeringsformål ................................. 1 000 000
6 Reguleringsfond .................................... -1 000 000 0

Kap. Post Kroner Kroner
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45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, 
kan overføres ............................................ 6 000 000 6 000 000
Sum Statens forretningsdrift ..................... 1 825 438 000

Folketrygden

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

2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel, 

overslagsbevilgning .................................. 13 351 500 000
71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, 

overslagsbevilgning .................................. 409 500 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, 

overslagsbevilgning .................................. 380 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, 

overslagsbevilgning .................................. 75 000 000 14 216 000 000
Sum Stønad ved fødsel og adopsjon ......... 14 216 000 000

A r b e i d s l i v

2540 Stønad under arbeidsledighet til fiskere og 
fangstmenn

70 Tilskudd, overslagsbevilgning .................. 30 000 000 30 000 000

2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslagsbevilgning .............. 13 140 000 000 13 140 000 000

2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., 

overslagsbevilgning .................................. 850 000 000 850 000 000
Sum Arbeidsliv ......................................... 14 020 000 000

S o s i a l e  f o r m å l

2620 Stønad til enslig mor eller far
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning .... 2 722 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning 445 000 000
73 Utdanningsstønad ..................................... 64 000 000
75 Tilskudd til flytting for å komme i arbeid 200 000
76 Forskuttering av underholdsbidrag ........... 860 000 000 4 091 200 000

2650 Sykepenger
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., 

overslagsbevilgning .................................. 32 840 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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71 Sykepenger for selvstendige, 
overslagsbevilgning .................................. 1 970 000 000

72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom 
m.m., overslagsbevilgning ....................... 570 000 000

73 Tilretteleggingstilskudd, kan overføres .... 273 406 000
75 Feriepenger av sykepenger, overslags-

bevilgning ................................................. 1 860 000 000 37 513 406 000

2651 Ytelser under arbeidsavklaring
70 Arbeidsavklaringspenger, overslags-

bevilgning ................................................. 27 579 000 000 27 579 000 000

2652 Medisinsk rehabilitering mv.
70 Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning 1 813 000 000
71 Legeerklæringer ....................................... 280 000 000 2 093 000 000

2653 Ytelser til yrkesrettet attføring
70 Attføringspenger, overslagsbevilgning ..... 1 890 000 000
71 Attføringsstønad, overslagsbevilgning ..... 570 000 000 2 460 000 000

2655 Uførhet
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning ......... 19 820 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning ...... 31 270 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning ............... 1 904 000 000
73 Foreløpig uførepensjon, overslags-

bevilgning .................................................. 40 000 000
74 Tidsbegrenset uførestønad, overslags-

bevilgning ................................................. 1 705 000 000
75 Menerstatning ved yrkesskade, overslags-

bevilgning ................................................. 100 000 000
76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, 

overslagsbevilgning .................................. 70 000 000 54 909 000 000

2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
70 Grunnstønad, overslagsbevilgning ........... 1 690 000 000
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning ........... 1 760 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og 

utdanning .................................................. 117 000 000
74 Tilskudd til biler ....................................... 1 045 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 3 049 300 000
76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 

som tjenester ............................................. 154 000 000
77 Ortopediske hjelpemidler 925 000 000
78 Høreapparater ........................................... 500 000 000 9 240 300 000

Kap. Post Kroner Kroner
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2670 Alderdom
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning ......... 42 868 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning ...... 68 777 000 000
72 Ventetillegg, overslagsbevilgning ............ 33 000 000
73 Særtillegg, overslagsbevilgning ............... 5 755 000 000 117 433 000 000

2680 Etterlatte
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning ......... 1 270 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning ...... 1 025 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning ............... 97 000 000
74 Utdanningsstønad ..................................... 1 350 000
75 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning 10 000 000 2 403 350 000

2686 Gravferdsstønad
70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning ..... 150 000 000 150 000 000

2690 Diverse utgifter
70 Sykestønadsutgifter i utlandet .................. 125 000 000
77 Pasienter fra gjensidighetsland mv. .......... 125 000 000 250 000 000

Sum Sosiale formål .................................. 258 122 256 000

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 ........................................... 1 288 000 000
71 Psykologhjelp ........................................... 172 000 000
72 Tannlegehjelp ........................................... 1 380 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt ..... 372 000 000 3 212 000 000

2751 Legemidler mv.
70 Legemidler ................................................ 7 913 500 000
71 Legeerklæringer ........................................ 11 000 000
72 Sykepleieartikler ....................................... 1 395 000 000 9 319 500 000

2752 Refusjon av egenbetaling
70 Egenandelstak 1 ........................................ 3 818 400 000
71 Egenandelstak 2 ........................................ 183 000 000 4 001 400 000

2755 Helsetjeneste i kommunene mv.
62 Fastlønnsordning fysioterapeuter, 

kan nyttes under post 71 ...........................  230 000 000
70 Allmennlegehjelp ..................................... 3 116 900 000
71 Fysioterapi, kan nyttes under post 62 .......  1 727 300 000
72 Jordmorhjelp ............................................. 43 000 000
73 Kiropraktorbehandling ............................. 105 000 000
75 Logopedisk og ortoptisk behandling ........ 81 000 000 5 303 200 000

Kap. Post Kroner Kroner
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2790 Andre helsetiltak
70 Bidrag, lokalt ............................................ 217 300 000 217 300 000

Sum Stønad ved helsetjenester ................. 22 053 400 000
Sum Folketrygden .................................... 308 411 656 000

S t a t e n s  p e n s j o n s f o n d  u t l a n d

2800 Statens pensjonsfond utland
50 Overføring til fondet ................................. 220 389 000 000 220 389 000 000

Sum Statens pensjonsfond utland ............. 220 389 000 000
Totale utgifter  ......................................... 1 240 948 890 000

Kap. Post Kroner Kroner
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Kap. Post Kroner Kroner

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 ............ 7 400 000
3 Oppdrag .................................................... 500 000 7 900 000

Sum Regjering .......................................... 7 900 000

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 ........................................... 6 000 000
3 Leieinntekter ............................................ 2 500 000 8 500 000

3051 Riksrevisjonen
1 Refusjon innland ...................................... 1 500 000
2 Refusjon utland ........................................ 1 500 000 3 000 000

Sum Stortinget og underliggende 
institusjoner .............................................. 11 500 000

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 ... 13 568 000
2 Gebyrer for utlendingssaker ved utenriks-

stasjonene ................................................. 63 900 000
5 Refusjon spesialutsendinger mv. .............. 7 068 000

90 Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet ..... 318 000 84 854 000
Sum Utenriksdepartementet ..................... 84 854 000

K u n n s k a p s d e p a r t e m e n t e t

3200 Kunnskapsdepartementet
5 Refusjon utdanningsbistand NORAD mv. 1 751 000 1 751 000

3220 Utdanningsdirektoratet
1 Inntekter ved oppdrag .............................. 3 383 000
2 Salgsinntekter mv. .................................... 6 637 000 10 020 000

3222 Statlige grunn- og videregående skoler og 
grunnskoleinternat

2 Salgsinntekter mv. .................................... 4 309 000 4 309 000
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3224 Senter for IKT i utdanningen
1 Inntekter fra oppdrag mv. ......................... 1 000 000 1 000 000

3225 Tiltak i grunnopplæringen
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ....... 141 275 000 141 275 000

3229 Andre tiltak
2 Salgsinntekter mv. .................................... 1 440 000

61 Refusjon fra fylkeskommuner .................. 946 000 2 386 000

3230 Kompetansesentre for spesialundervisning
1 Inntekter ved oppdrag .............................. 51 396 000
2 Salgsinntekter mv. .................................... 13 165 000 64 561 000

3256 Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetanse-
politikk

1 Inntekter ved oppdrag .............................. 9 413 000
2 Salgsinntekter mv. .................................... 1 201 000 10 614 000

3280 Felles administrative enheter
1 Inntekter ved oppdrag .............................. 10 000
2 Salgsinntekter mv. .................................... 10 000 20 000

3281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler
2 Salgsinntekter mv. .................................... 10 000 10 000

3286 Forskningsfond
85 Avkastning – Fondet for forskning og 

nyskaping ................................................. 3 558 160 000
86 Avkastning – Regionale forskningsfond .. 212 400 000 3 770 560 000

3287 Forskningsinstitutter og andre tiltak
85 Avkastning fra Niels Henrik Abels 

minnefond ................................................ 12 400 000
86 Avkastning fra Ludvig Holbergs 

minnefond ................................................ 9 100 000 21 500 000

3288 Internasjonale samarbeidstiltak
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ....... 4 752 000 4 752 000

Sum Kunnskapsdepartementet ................. 4 032 758 000

K u l t u r d e p a r t e m e n t e t

3300 Kulturdepartementet
1 Ymse inntekter ......................................... 66 000 66 000

Kap. Post Kroner Kroner
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3305 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
1 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS .... 833 333 000
2 Gebyr – lotterier ....................................... 4 540 000
3 Refusjon ................................................... 38 949 000
4 Gebyr – stiftelser ...................................... 235 000
7 Inntekter ved oppdrag .............................. 842 000 877 899 000

3320 Allmenne kulturformål
1 Ymse inntekter ......................................... 101 000 101 000

3322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig 
rom

1 Ymse inntekter ......................................... 103 000 103 000

3323 Musikkformål
1 Ymse inntekter ......................................... 33 441 000 33 441 000

3324 Scenekunstformål
1 Ymse inntekter ......................................... 103 000
2 Billett- og salgsinntekter m.m. ................. 25 900 000 26 003 000

3325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og 
museer

1 Ymse inntekter ......................................... 1 723 000
2 Inntekter ved oppdrag .............................. 36 120 000 37 843 000

3326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1 Ymse inntekter ......................................... 7 326 000
2 Inntekter ved oppdrag .............................. 915 000 8 241 000

3329 Arkivformål
1 Ymse inntekter ......................................... 5 050 000
2 Inntekter ved oppdrag .............................. 7 370 000 12 420 000

3334 Film- og medieformål
1 Ymse inntekter ......................................... 10 153 000
2 Inntekter ved oppdrag .............................. 7 542 000

70 Gebyr ........................................................ 15 500 000 33 195 000
Sum Kulturdepartementet ........................ 1 029 312 000

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

3400 Justisdepartementet
1 Diverse inntekter ...................................... 84 000
2 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ....... 1 000 000 1 084 000

Kap. Post Kroner Kroner
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3410 Rettsgebyr
1 Rettsgebyr ................................................ 158 739 000 158 739 000

3413 Jordskiftedomstolene
1 Saks- og gebyrinntekter ............................ 13 358 000
2 Sideutgifter ............................................... 5 344 000 18 702 000

3430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
2 Arbeidsdriftens inntekter .......................... 57 966 000
3 Andre inntekter ......................................... 14 973 000
4 Tilskudd .................................................... 1 624 000 74 563 000

3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter 
(KRUS)

3 Andre inntekter ......................................... 862 000 862 000

3440 Politidirektoratet – politi- og lensmanns-
etaten

1 Gebyr – pass og våpen ............................. 281 600 000
2 Refusjoner mv. ......................................... 231 652 000
3 Salgsinntekter ........................................... 50 000 000
4 Gebyr – vaktselskap ................................. 11 207 000
6 Gebyr – utlendingssaker ........................... 89 852 000
7 Gebyr – sivile gjøremål ............................ 505 021 000
8 Gebyr – ID-kort ........................................ 14 250 000 1 183 582 000

3441 Oslo politidistrikt
2 Refusjoner ................................................ 24 288 000
3 Salgsinntekter ........................................... 12 204 000
5 Personalbarnehage .................................... 2 844 000 39 336 000

3442 Politihøgskolen
2 Diverse inntekter ...................................... 10 905 000
3 Inntekter fra Justissektorens kurs- og 

øvingssenter .............................................. 9 493 000 20 398 000

3450 Sivile vernepliktige, driftsinntekter
1 Inntekter av arbeid .................................... 21 309 000
2 Andre inntekter ......................................... 499 000 21 808 000

3451 Samfunnssikkerhet og beredskap
1 Gebyr ........................................................ 118 490 000
3 Diverse inntekter ...................................... 28 283 000 146 773 000

Kap. Post Kroner Kroner
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3455 Redningstjenesten
1 Refusjoner ................................................ 20 412 000 20 412 000

3456 Direktoratet for nødkommunikasjon
1 Brukerbetaling .......................................... 4 750 000
2 Refusjoner ................................................ 23 496 000 28 246 000

3462 Tinglysing
1 Gebyrinntekter, borettsregister ................. 51 760 000
2 Gebyrinntekter, fast eiendom ................... 928 800 000 980 560 000

3470 Fri rettshjelp
1 Tilkjente saksomkostninger m.m. ............ 2 232 000 2 232 000

3473 Statens sivilrettsforvaltning
1 Diverse inntekter ...................................... 157 000 157 000

3474 Konfliktråd
2 Refusjoner ................................................ 1 124 000 1 124 000

3490 Utlendingsdirektoratet
1 Retur og tilbakevending av flyktninger, 

ODA-godkjente utgifter ........................... 50 104 000
2 Gebyr for nødvisum ................................. 134 000
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra 

utlandet, ODA-godkjente utgifter ............ 12 500 000
4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter 1 942 374 000
6 Gjenbosetting av flyktninger – støttetiltak, 

ODA-godkjente utgifter ........................... 6 140 000 2 011 252 000
Sum Justis- og politidepartementet .......... 4 709 830 000

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

3585 Husleietvistutvalget
1 Gebyrer ..................................................... 630 000 630 000

3587 Statens bygningstekniske etat
4 Gebyrer, sentral godkjenning foretak ....... 28 700 000 28 700 000

Sum Kommunal- og regionaldepartementet 29 330 000

A r b e i d s d e p a r t e m e n t e t

3605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Administrasjonsvederlag .......................... 9 000 000
6 Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag . 22 000 000 31 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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3614 Boliglånsordningen i Statens Pensjons-
kasse

1 Gebyrinntekter, lån ................................... 18 000 000
90 Tilbakebetaling av lån .............................. 3 500 000 000 3 518 000 000

3615 Yrkesskadeforsikring
1 Premieinntekter ........................................ 136 000 000 136 000 000

3616 Gruppelivsforsikring
1 Premieinntekter ........................................ 98 000 000 98 000 000

3634 Arbeidsmarkedstiltak
85 Innfordring av feilutbetalinger, arbeids-

markedstiltak ............................................ 1 000 000 1 000 000

3635 Ventelønn
1 Refusjon statlig virksomhet mv. ............... 53 000 000

85 Innfordring av feilutbetaling av ventelønn 2 200 000 55 200 000

3640 Arbeidstilsynet
1 Diverse inntekter ...................................... 1 100 000
4 Kjemikaliekontroll, gebyrer ..................... 5 300 000
5 Tvangsmulkt ............................................. 1 960 000
7 Byggesaksbehandling, gebyrer ................ 17 400 000 25 760 000

3642 Petroleumstilsynet
2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet ....... 800 000
3 Refusjon av tilsynsutgifter ....................... 79 100 000
6 Refusjoner/ymse inntekter ....................... 2 700 000 82 600 000

Sum Arbeidsdepartementet ...................... 3 947 560 000

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

3703 Internasjonalt samarbeid
3 Refusjon fra Utenriksdepartementet ........ 18 855 000 18 855 000

3710 Nasjonalt folkehelseinstitutt
2 Diverse inntekter ...................................... 162 277 000
3 Vaksinesalg ............................................... 105 300 000 267 577 000

3715 Statens strålevern
2 Diverse inntekter ...................................... 39 276 000
5 Oppdragsinntekter .................................... 7 101 000 46 377 000

Kap. Post Kroner Kroner
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3716 Statens institutt for rusmiddelforskning
2 Diverse inntekter ...................................... 2 180 000 2 180 000

3718 Rusmiddelforebygging
4 Gebyrinntekter .......................................... 1 504 000 1 504 000

3720 Helsedirektoratet
2 Diverse inntekter ...................................... 2 407 000 2 407 000

3722 Norsk pasientskadeerstatning
2 Diverse inntekter ...................................... 1 167 000

50 Premie fra private ..................................... 9 500 000 10 667 000

3723 Pasientskadenemnda
50 Premie fra private ..................................... 500 000 500 000

3724 Statens autorisasjonskontor for helse-
personell

4 Gebyrinntekter .......................................... 18 497 000 18 497 000

3725 Nasjonalt kunnskapssenter for helse-
tjenesten

2 Diverse inntekter ...................................... 124 000 124 000

3732 Regionale helseforetak .............................
80 Renter på investeringslån ......................... 350 000 000
85 Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008 ..... 140 000 000
86 Driftskreditter ........................................... 500 000 000
90 Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007 ..... 670 000 000 1 660 000 000

3750 Statens legemiddelverk
2 Diverse inntekter ...................................... 1 977 000
4 Registreringsgebyr ................................... 128 774 000
6 Refusjonsgebyr ......................................... 2 489 000 133 240 000

3751 Legemiddeltiltak
3 Tilbakebetaling av lån .............................. 176 000 176 000

Sum Helse- og omsorgsdepartementet ..... 2 162 104 000

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 ........ 74 000 000 74 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
for voksne innvandrere

1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente 
utgifter ...................................................... 175 731 000 175 731 000

3842 Familievern
1 Diverse inntekter ...................................... 560 000 560 000

3854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ....... 51 917 000 51 917 000

3855 Statlig forvaltning av barnevernet
1 Diverse inntekter ...................................... 25 868 000
2 Barnetrygd ................................................ 3 372 000
3 Refusjon for enslige mindreårige 

asylsøkere og flyktninger ......................... 73 060 000
60 Kommunale egenandeler .......................... 896 746 000 999 046 000

3856 Barnevernets omsorgssenter for enslige, 
mindreårige asylsøkere

4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ....... 424 928 000 424 928 000

3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1 Diverse inntekter ...................................... 433 000 433 000

3859 EUs ungdomsprogram
1 Tilskudd fra Europakommisjonen ............ 2 300 000 2 300 000

Sum Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementet ........................................... 1 728 915 000

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

3900 Nærings- og handelsdepartementet
2 Ymse inntekter ......................................... 101 000 101 000

3901 Styret for det industrielle rettsvern
1 Patentavgifter ........................................... 118 000 000
2 Varemerkeavgifter .................................... 55 000 000
3 Designavgifter .......................................... 3 700 000
5 Inntekt av informasjonstjenester .............. 8 700 000
6 Diverse inntekter ...................................... 100 000
7 Avgifter knyttet til NPI ............................. 2 200 000 187 700 000

3902 Justervesenet
1 Gebyrinntekter .......................................... 42 600 000
3 Inntekter fra salg av tjenester ................... 13 940 000
4 Oppdragsinntekter .................................... 2 000 000 58 540 000
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3903 Norsk Akkreditering
1 Gebyrinntekter og andre inntekter ........... 25 900 000 25 900 000

3904 Brønnøysundregistrene
1 Gebyrinntekter .......................................... 385 800 000
2 Refusjoner, oppdragsinntekter og andre 

inntekter .................................................... 30 000 000
3 Refusjoner og inntekter knyttet til 

forvaltning av Altinn-løsningen ............... 100 000 415 900 000

3905 Norges geologiske undersøkelse
1 Oppdragsinntekter .................................... 30 150 000
2 Tilskudd til samfinansieringsprosjekter ... 37 200 000 67 350 000

3906 Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard

1 Leie av bergrettigheter og eiendommer ... 200 000
2 Behandlingsgebyr, bergrettigheter og 

konsesjoner ............................................... 2 150 000 2 350 000

3907 Sjøfartsdirektoratet
1 Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i 

NOR ......................................................... 127 300 000
2 Maritime personellsertifikater .................. 9 000 000
3 Diverse inntekter ...................................... 5 000 000
4 Gebyrer for skip i NIS .............................. 37 000 000
6 Overtredelsesgebyr ................................... 22 500 000 200 800 000

3908 Skipsregistrene
1 Gebyrer NOR ........................................... 11 850 000
2 Gebyrer NIS ............................................. 5 300 000 17 150 000

3950 Forvaltning av statlig eierskap
96 Salg av aksjer ........................................... 10 000 000 10 000 000

3961 Selskaper under NHDs forvaltning
70 Garantiprovisjon, Statkraft SF .................. 14 800 000
71 Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA ..... 9 000 000 23 800 000

Sum Nærings- og handelsdepartementet .. 1 009 591 000

F i s k e r i -  o g  k y s t d e p a r t e m e n t e t

4000 Fiskeri- og kystdepartementet
1 Refusjoner ................................................ 10 000
4 Refusjoner eksterne prosjekter ................. 6 442 000 6 452 000
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4020 Havforskningsinstituttet
3 Oppdragsinntekter .................................... 280 700 000 280 700 000

4021 Drift av forskningsfartøyene
1 Oppdragsinntekter .................................... 55 730 000 55 730 000

4022 NIFES
1 Oppdragsinntekter .................................... 80 800 000
2 Laboratorieinntekter ................................. 786 000 81 586 000

4023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU
90 Tilbakebetaling lån fra Nofima ................ 42 842 000 42 842 000

4030 Fiskeridirektoratet
1 Oppdragsinntekter .................................... 10 000
2 Salg av registre, diverse tjenester ............. 98 000
4 Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet 10 000
5 Gebyr kjøperregistrering .......................... 526 000
6 Forvaltningssanksjoner havbruk .............. 810 000
8 Gebyr havbruk .......................................... 12 322 000
9 Innmeldingsgebyr Merkeregisteret .......... 2 374 000

12 Gebyr fiskeflåten ...................................... 3 447 000
13 Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner .. 360 000 000
14 Refusjoner ................................................ 10 000
20 Forvaltningssanksjoner fiskeflåten ........... 10 000
22 Inntekter ordningen fiskeforsøk og 

veiledning ................................................. 4 650 000 384 267 000

4062 Kystverket
2 Andre inntekter ......................................... 9 453 000 9 453 000

4070 Samfunnet Jan Mayen
1 Inntekter fra kioskdrift ............................. 537 000
7 Refusjoner ................................................ 4 051 000 4 588 000

Sum Fiskeri- og kystdepartementet .......... 865 618 000

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. ....................................... 517 000 517 000

4112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på 
matområdet ...............................................

30 Husleie, Bioforsk ...................................... 17 870 000 17 870 000
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4115 Mattilsynet
1 Gebyr m.m. ............................................... 137 642 000
2 Driftsinntekter og refusjoner mv. ............. 4 921 000 142 563 000

4138 Støtte til organisasjoner m.m.
1 Refusjoner m.m. ....................................... 2 478 000 2 478 000

4143 Statens landbruksforvaltning
1 Driftsinntekter m.m. ................................. 34 551 000 34 551 000

4147 Reindriftsforvaltningen
1 Refusjoner m.m. ....................................... 35 000 35 000

4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen 
m.m.

85 Markedsordningen for korn ...................... 53 150 000 53 150 000
Sum Landbruks- og matdepartementet .... 251 164 000

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

4300 Samferdselsdepartementet
1 Refusjon fra Utenriksdepartementet ........ 2 000 000 2 000 000

4313 Luftfartstilsynet
1 Gebyrinntekter .......................................... 119 500 000 119 500 000

4320 Statens vegvesen
1 Salgsinntekter m.m. .................................. 151 700 000
2 Diverse gebyrer ........................................ 279 400 000
3 Refusjoner fra forsikringsselskaper .......... 29 000 000 460 100 000

4322 Svinesundsforbindelsen AS
90 Avdrag på lån ........................................... 27 000 000 27 000 000

4350 Jernbaneverket
1 Kjørevegsavgift ........................................ 25 800 000
2 Salg av utstyr og tjenester mv. ................. 189 000 000
6 Videresalg av elektrisitet til togdrift ......... 292 200 000
7 Betaling for bruk av Gardermobanen ....... 74 700 000

37 Anleggsbidrag .......................................... 15 400 000 597 100 000

4380 Post- og teletilsynet
1 Diverse gebyrer ........................................ 168 400 000

51 Fra reguleringsfondet ............................... 10 000 000 178 400 000
Sum Samferdselsdepartementet ............... 1 384 100 000
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M i l j ø v e r n d e p a r t e m e n t e t

4400 Miljøverndepartementet
2 Ymse inntekter ......................................... 337 000
3 Refusjon fra Utenriksdepartementet ........ 956 000 1 293 000

4426 Statens naturoppsyn
1 Ymse inntekter ......................................... 142 000
2 Oppdragsinntekter .................................... 50 000 192 000

4427 Direktoratet for naturforvaltning
1 Ymse inntekter ......................................... 2 952 000
9 Internasjonale oppdrag ............................. 5 132 000

54 Gebyrer ..................................................... 3 074 000 11 158 000

4429 Riksantikvaren
2 Refusjoner og diverse inntekter ............... 3 812 000
9 Internasjonale oppdrag ............................. 1 409 000 5 221 000

4432 Norsk kulturminnefond
85 Avkastning fra Norsk kulturminnefond ... 55 230 000 55 230 000

4441 Statens forurensningstilsyn
2 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp 

av klimakvoter .......................................... 5 463 000
4 Gebyrer ..................................................... 40 759 000
5 Leieinntekter ............................................ 323 000
6 Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger .... 22 000 000
7 Gebyrinntekter (Kvotesystemet) .............. 7 200 000
9 Internasjonale oppdrag ............................. 5 605 000 81 350 000

4471 Norsk Polarinstitutt
1 Salgs- og utleieinntekter ........................... 8 833 000
3 Inntekter fra diverse tjenesteyting ............ 21 525 000

21 Inntekter, Antarktis ................................... 10 874 000 41 232 000

4472 Svalbard miljøvernfond
70 Diverse inntekter ...................................... 25 000 25 000

Sum Miljøverndepartementet ................... 195 701 000

F o r n y i n g s - ,  a d m i n i s t r a s j o n s -  o g  k i r k e d e p a r t e m e n t e t

4510 Fylkesmannsembetene
1 Inntekter ved oppdrag .............................. 154 760 000 154 760 000
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4520 Departementenes Servicesenter
2 Ymse inntekter ......................................... 19 974 000
3 Brukerbetaling for tilleggsytelser fra 

departementene ........................................ 65 860 000
7 Parkeringsinntekter .................................. 1 813 000 87 647 000

4533 Sametinget
51 Avkastning av Samefolkets fond .............. 4 650 000 4 650 000

4540 Nasjonale minoriteter
71 Avkastning av Romanifolkets fond .......... 3 700 000 3 700 000

4550 Konkurransetilsynet
2 Ymse inntekter ......................................... 217 000 217 000

4560 Direktoratet for forvaltning og IKT
3 Diverse inntekter ...................................... 9 268 000
4 Internasjonale oppdrag ............................. 3 096 000 12 364 000

4581 Eiendommer til kongelige formål
1 Ymse inntekter ......................................... 135 000 135 000

4590 Kirkelig administrasjon
2 Ymse inntekter ......................................... 11 082 000
3 Inntekter ved oppdrag .............................. 26 786 000 37 868 000

4591 Presteskapet
2 Ymse inntekter ......................................... 13 551 000
3 Inntekter ved oppdrag .............................. 5 832 000 19 383 000

4592 Nidaros domkirke m.m.
2 Ymse inntekter ......................................... 15 661 000
3 Leieinntekter m.m. ................................... 2 366 000 18 027 000

Sum Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet ................................... 338 751 000

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

4600 Finansdepartementet
2 Diverse refusjoner .................................... 500 000

85 Avkastning fra Finansmarkedsfondet ....... 11 800 000 12 300 000

4605 Senter for statlig økonomistyring
1 Økonomitjenester ..................................... 35 700 000 35 700 000
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4610 Toll- og avgiftsetaten
1 Ekspedisjonsgebyr .................................... 6 200 000
2 Andre inntekter ......................................... 2 400 000
3 Refunderte pante- og tinglysingsgebyr .... 2 000 000

11 Gebyr på kredittdeklarasjoner .................. 240 000 000
85 Overtredelsesgebyr – valutadeklarering ... 5 000 000 255 600 000

4618 Skatteetaten
1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr . 50 000 000
2 Andre inntekter ......................................... 30 000 000
5 Gebyr for utleggsforretninger .................. 23 000 000
7 Gebyr for bindende forhåndsuttalelser ..... 2 000 000 105 000 000

4620 Statistisk sentralbyrå
1 Salgsinntekter ........................................... 300 000
2 Oppdragsinntekter .................................... 183 200 000

85 Tvangsmulkt ............................................. 10 000 000 193 500 000

4634 Statens innkrevingssentral
2 Refusjoner ................................................ 32 500 000

85 Misligholdte lån i Statens lånekasse for 
utdanning .................................................. 200 000 000

86 Bøter, inndragninger ................................. 1 200 000 000
87 Trafikantsanksjoner .................................. 65 000 000
88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret ... 200 000 000 1 697 500 000

4638 Salg av klimakvoter
1 Salgsinntekter ........................................... 825 000 000 825 000 000

Sum Finansdepartementet ........................ 3 124 600 000

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 .......................................... 216 000 216 000

4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
47 Salg av eiendom ....................................... 150 000 000 150 000 000

4720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsinntekter .......................................... 20 641 000 20 641 000

4723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1 Driftsinntekter .......................................... 2 523 000 2 523 000
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4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under 
Forsvarsstaben

1 Driftsinntekter .......................................... 30 113 000
70 Renter låneordning ................................... 36 000
90 Lån til boligformål ................................... 648 000 30 797 000

4731 Hæren
1 Driftsinntekter .......................................... 3 625 000 3 625 000

4732 Sjøforsvaret
1 Driftsinntekter .......................................... 24 205 000 24 205 000

4733 Luftforsvaret
1 Driftsinntekter .......................................... 97 662 000 97 662 000

4734 Heimevernet
1 Driftsinntekter .......................................... 1 878 000 1 878 000

4740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1 Driftsinntekter .......................................... 236 627 000 236 627 000

4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og 
nyanlegg

48 Fellesfinansierte bygge- og anleggs-
inntekter .................................................... 209 000 000 209 000 000

4790 Kystvakten
1 Driftsinntekter .......................................... 393 000 393 000

4791 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsinntekter .......................................... 434 997 000 434 997 000

4792 Norske styrker i utlandet
1 Driftsinntekter .......................................... 10 177 000 10 177 000

4795 Kulturelle og allmennyttige formål
1 Driftsinntekter .......................................... 2 369 000 2 369 000

4799 Militære bøter
86 Militære bøter ........................................... 500 000 500 000

Sum Forsvarsdepartementet ..................... 1 225 610 000
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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 samarbeidsvirksomhet ....... 1 145 000

70 Garantiprovisjon, Gassco ......................... 1 500 000 2 645 000

4810 Oljedirektoratet
1 Gebyrinntekter .......................................... 10 400 000
2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet ....... 39 300 000
3 Refusjon av tilsynsutgifter ....................... 10 700 000 60 400 000

4820 Norges vassdrags- og energidirektorat
1 Gebyrinntekter .......................................... 54 050 000
2 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet ....... 55 400 000

40 Flom- og skredforebygging ...................... 27 250 000 136 700 000

4825 Omlegging av energibruk og energi-
produksjon

85 Fondsavkastning ....................................... 796 000 000 796 000 000

4829 Konsesjonsavgiftsfondet
50 Overføring fra fondet ............................... 140 500 000 140 500 000

4833 CO2-håndtering
85 Fondsavkastning ....................................... 91 800 000 91 800 000

4860 Statnett SF
70 Garantiprovisjon ....................................... 200 000 200 000

Sum Olje- og energidepartementet ........... 1 228 245 000

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

5309 Tilfeldige inntekter
29 Ymse ........................................................ 50 000 000 50 000 000

5310 Statens lånekasse for utdanning
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter ....... 24 000 000

29 Termingebyr ............................................. 29 478 000
89 Purregebyrer ............................................. 92 000 000
90 Redusert lån og rentegjeld ........................ 7 685 500 000
93 Omgjøring av studielån til stipend ........... 4 134 200 000 11 965 178 000

5312 Husbanken
1 Gebyrer m.m. ........................................... 19 400 000

90 Avdrag ...................................................... 8 964 400 000 8 983 800 000
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5316 Kommunalbanken AS
70 Garantiprovisjon ....................................... 500 000 500 000

5325 Innovasjon Norge
50 Tilbakeføring fra landsdekkende innova-

sjonsordning ............................................. 5 000 000
70 Låne- og garantiprovisjoner ..................... 40 000 000
90 Avdrag på utestående fordringer .............. 43 800 000 000 43 845 000 000

5326 SIVA SF
70 Låne- og garantiprovisjoner ..................... 5 800 000
90 Avdrag på utestående fordringer .............. 40 000 000 45 800 000

5341 Avdrag på utestående fordringer
95 Avdrag på lån til Jugoslavia ..................... 200 000 200 000

Sum Ymse inntekter ................................. 64 890 478 000
Sum Inntekter under departementene ....... 92 257 921 000

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

5440 Statens direkte økonomiske engasjement i 
petroleumsvirksomheten

24 Driftsresultat:
1 Driftsinntekter ....................................... 140 500 000 000
2 Driftsutgifter .......................................... -33 000 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter ............... -2 000 000 000
4 Avskrivninger ........................................ -20 800 000 000
5 Renter av statens kapital ........................ -6 800 000 000 77 900 000 000

30 Avskrivninger ........................................... 20 800 000 000 105 500 000 000
80 Renter av statens kapital ........................... 6 800 000 000

Sum Inntekter fra statlig petroleums-
virksomhet ................................................ 105 500 000 000

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

5445 Statsbygg
39 Avsetning til investeringsformål .............. 916 545 000 916 545 000

5446 Salg av eiendom, Fornebu
40 Salgsinntekter, Fornebu ............................ 23 600 000 23 600 000

5460 Garanti-instituttet for eksportkreditt
71 Tilbakeføring fra Gammel alminnelig 

ordning ..................................................... 385 500 000

Kap. Post Kroner Kroner



86 Statsbudsjettet for 2010

72 Tilbakeføring fra Gammel særordning for 
utviklingsland ........................................... 5 300 000

91 Avdrag på lån til byggelånsgaranti-
ordningen .................................................. 100 000 390 900 000

5470 Statens Pensjonskasse
30 Avsetning til investeringsformål .............. 18 069 000 18 069 000

5490 NVE Anlegg
1 Salg av utstyr mv. ..................................... 500 000

30 Avsetning til investeringsformål .............. 1 000 000 1 500 000

5491 Avskrivning på statens kapital i statens 
forretningsdrift

30 Avskrivninger ........................................... 704 105 000 704 105 000
Sum Avskrivninger, avsetninger til 
investeringsformål og inntekter av statens 
forretningsdrift i samband med nybygg, 
anlegg mv. ................................................ 2 054 719 000

Skatter og avgifter

5501 Skatter på formue og inntekt
70 Toppskatt mv. ........................................... 29 300 000 000
72 Fellesskatt ................................................. 142 900 000 000
73 Skatt av opparbeidede forpliktelser i 

rederiene ................................................... 1 250 000 000 173 450 000 000

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

5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum
71 Ordinær skatt på formue og inntekt ......... 48 000 000 000
72 Særskatt på oljeinntekter .......................... 71 600 000 000
74 Arealavgift mv. ......................................... 1 700 000 000 121 300 000 000

5508 Avgift på utslipp av CO2 i petroleums-
virksomhet på kontinentalsokkelen 

70 Avgift ........................................................ 2 500 000 000 2 500 000 000

5511 Tollinntekter
70 Toll ........................................................... 2 033 000 000
71 Auksjonsinntekter fra tollkvoter .............. 87 000 000 2 120 000 000
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5521 Merverdiavgift
70 Avgift ........................................................ 189 600 000 000 189 600 000 000

5526 Avgift på alkohol
70 Produktavgift på alkoholholdige 

drikkevarer ............................................... 11 927 000 000 11 927 000 000

5531 Avgift på tobakkvarer
70 Avgift ........................................................ 8 218 000 000 8 218 000 000

5536 Avgift på motorvogner mv.
71 Engangsavgift på motorvogner mv. ......... 16 000 000 000
72 Årsavgift ................................................... 8 600 000 000
73 Vektårsavgift ............................................ 360 000 000
75 Omregistreringsavgift .............................. 2 270 000 000
76 Avgift på bensin ....................................... 7 464 000 000
77 Avgift på olje til framdrift av motorvogn 

(autodieselavgift) ...................................... 8 541 000 000 43 235 000 000

5537 Avgifter på båter mv.
71 Avgift på båtmotorer ................................ 146 000 000 146 000 000

5541 Avgift på elektrisk kraft
70 Forbruksavgift .......................................... 7 382 000 000 7 382 000 000

5542 Avgift på mineralolje mv.
70 Avgift på mineralolje ................................ 1 311 000 000
71 Avgift på smøreolje mv. ........................... 91 000 000
72 Avgift på gass ........................................... 13 000 000 1 415 000 000

5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70 CO2-avgift ................................................ 4 823 000 000
71 Svovelavgift ............................................. 93 000 000 4 916 000 000

5546 Avgift på sluttbehandling av avfall
70 Avgift på sluttbehandling av avfall .......... 252 000 000 252 000 000

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 klimagasser
70 Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluor-

karbon (PFK) ............................................ 240 000 000 240 000 000
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5549 Avgift på utslipp av NOX

70 Avgift på utslipp av NOX  ......................... 72 000 000 72 000 000

5550 Miljøavgift på plantevernmiddel 
70 Miljøavgift på plantevernmiddel .............. 65 000 000 65 000 000

5551 Produksjonsavgift på mineraler
70 Produksjonsavgift på mineraler ................ 1 200 000 1 200 000

5555 Avgift på sjokolade- og sukkervarer
70 Avgift ........................................................ 1 196 000 000 1 196 000 000

5556 Produktavgift på alkoholfrie drikkevarer 
mv.

70 Avgift ........................................................ 1 739 000 000 1 739 000 000

5557 Avgift på sukker
70 Avgift ........................................................ 209 000 000 209 000 000

5559 Avgift på drikkevareemballasje
70 Grunnavgift på engangsemballasje .......... 832 000 000
71 Miljøavgift på kartong .............................. 226 000 000
72 Miljøavgift på plast .................................. 104 000 000
73 Miljøavgift på metall ................................ 209 000 000
74 Miljøavgift på glass .................................. 56 000 000 1 427 000 000

5565 Dokumentavgift
70 Avgift ........................................................ 4 500 000 000 4 500 000 000

5568 Sektoravgifter under Kulturdepartementet
71 Årsavgift – stiftelser ................................. 18 404 000 18 404 000

5572 Sektoravgifter under Helse- og omsorgs-
departementet

70 Legemiddelomsetningsavgift ................... 66 025 000
71 Vinmonopolavgift .................................... 44 100 000
72 Avgift utsalgssteder utenom apotek ......... 4 381 000
73 Legemiddelkontrollavgift ......................... 60 322 000 174 828 000

5575 Sektoravgifter under Fiskeri- og 
kystdepartementet

70 Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur ....... 17 864 000
71 Kontrollavgift fiskeflåten ......................... 24 077 000
73 Årsavgift Merkeregisteret ........................ 9 550 000
74 Sektoravgifter Kystverket ........................ 653 525 000 705 016 000
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5576 Sektoravgifter under Landbruks- og 
matdepartementet

70 Avgifter i matforvaltningen ...................... 606 143 000
71 Totalisatoravgift ....................................... 125 000 000 731 143 000

5578 Sektoravgifter under Miljøvern-
departementet

70 Sektoravgifter under Svalbard 
miljøvernfond ........................................... 11 425 000

71 Jeger- og fellingsavgifter .......................... 70 400 000
72 Fiskeravgifter ........................................... 16 175 000 98 000 000

5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet
70 Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene 286 900 000 286 900 000

5582 Sektoravgifter under Olje- og energi-
departementet

70 Bidrag til kulturminnevern ....................... 6 500 000 6 500 000

5583 Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser
70 Inntekter fra telesektoren .......................... 197 600 000 197 600 000

Sum Skatter og avgifter ............................ 579 530 591 000

Renter og utbytte mv.

5603 Renter av statens kapital i statens 
forretningsdrift

80 Renter av statens faste kapital .................. 71 729 000 71 729 000

5605 Renter av statskassens kontantbeholdning 
og andre fordringer

80 Av statskassens foliokonto i Norges Bank 1 517 600 000
81 Av verdipapirer og bankinnskudd i 

utenlandsk valuta ...................................... 1 000 000
82 Av innenlandske verdipapirer ................... 1 277 400 000
83 Av alminnelige fordringer ........................ 80 000 000
84 Av driftskreditt til statsbedrifter ............... 227 200 000
85 Renteinntekter fra bytteavtaler mv. .......... 7 165 000 000
89 Garantiprovisjon ....................................... 70 000 000 10 338 200 000

5607 Renter av boliglånsordningen i 
Statens Pensjonskasse

80 Renter ....................................................... 734 000 000 734 000 000

5610 Renter av lån til Nofima AS
80 Renter ....................................................... 1 000 000 1 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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5611 Aksjer i NSB AS
85 Utbytte ...................................................... 145 000 000 145 000 000

5613 Renter fra SIVA SF
80 Renter ....................................................... 30 300 000 30 300 000

5614 Renter fra Garanti-instituttet for 
eksportkreditt

80 Renter ....................................................... 2 800 000 2 800 000

5615 Husbanken
80 Renter ....................................................... 3 856 700 000 3 856 700 000

5616 Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS
85 Aksjeutbytte ............................................. 267 200 000 267 200 000

5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80 Renter ....................................................... 3 788 500 000 3 788 500 000

5619 Renter av lån til Oslo Lufthavn AS
80 Renter ....................................................... 214 200 000 214 200 000

5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS
80 Renter ....................................................... 38 000 000 38 000 000

5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80 Renter på lån fra statskassen .................... 400 000 000
86 Utbytte fra investeringsfond for 

Nordvest-Russland og Øst-Europa ........... 3 000 000 403 000 000

5630 Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as
85 Utbytte ...................................................... 3 300 000 3 300 000

5631 Aksjer i AS Vinmonopolet
85 Statens overskuddsandel .......................... 39 500 000
86 Utbytte ...................................................... 2 000 39 502 000

5651 Aksjer i selskaper under Landbruks- og 
matdepartementet

85 Utbytte ...................................................... 750 000 750 000

5652 Innskuddskapital i Statskog SF
85 Utbytte ...................................................... 5 000 000 5 000 000

Kap. Post Kroner Kroner
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5656 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85 Utbytte ...................................................... 4 613 700 000 4 613 700 000

5680 Innskuddskapital i Statnett SF
85 Utbytte ...................................................... 180 000 000 180 000 000

5685 Aksjer i Statoil ASA
85 Utbytte ...................................................... 15 489 000 000 15 489 000 000

Sum Renter og utbytte mv. ....................... 40 221 881 000

Folketrygden

5700 Folketrygdens inntekter
71 Trygdeavgift ............................................. 89 900 000 000
72 Arbeidsgiveravgift .................................... 131 400 000 000 221 300 000 000

5701 Diverse inntekter
2 Diverse inntekter ...................................... 295 100 000
3 Hjelpemiddelsentraler m.m. ..................... 30 000 000

71 Refusjon ved yrkesskade .......................... 1 090 000 000
73 Refusjon fra bidragspliktige ..................... 390 000 000
74 Refusjon medisinsk behandling ............... 6 000 000
80 Renter ....................................................... 1 700 000 1 812 800 000

5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
2 Dividende ................................................. 235 000 000 235 000 000

5705 Refusjon av dagpenger
1 Refusjon dagpenger, statsgaranti ved 

konkurs ..................................................... 65 000 000
3 Refusjon av dagpenger fra EØS-land 2 600 000 67 600 000

Sum Folketrygden .................................... 223 415 400 000

Statens pensjonsfond utland

5800 Statens pensjonsfond utland
50 Overføring fra fondet ............................... 153 780 000 000 153 780 000 000

Sum Statens pensjonsfond utland ............. 153 780 000 000

Statslånemidler

5999 Statslånemidler
90 Lån ............................................................ 44 188 378 000 44 188 378 000

Sum Statslånemidler ................................. 44 188 378 000
Totale inntekter ....................................... 1 240 948 890 000

Kap. Post Kroner Kroner
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II. Svalbardbudsjettet
I

På Svalbardbudsjettet for 2010 bevilges under:

Kap. Post Formål Kroner Kroner

U t g i f t e r
1 Svalbard kyrkje

1 Driftsutgifter  ....................................................................... 3 750 000

2 Tilskot til kulturelle formål m.m.
70 Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard  ................................. 960 000

3 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre
70 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre  .................................... 93 700 000

4 Tilskot til Svalbard museum
70 Tilskot til Svalbard museum  ............................................... 5 650 000

5 Sysselmannen (jf. kap. 3005)
1 Driftsutgifter  ....................................................................... 31 000 000

6 Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)
1 Driftsutgifter  ....................................................................... 75 000 000

7 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter  ....................................................................... 4 177 000

9 Kulturminnetiltak
1 Driftsutgifter  ....................................................................... 2 150 000

11 Bergmeisteren (jf. kap. 3011)
1 Driftsutgifter  ....................................................................... 1 400 000

17 Refusjon til Norsk Polarinstitutt
50 Refusjon  .............................................................................. 2 900 000

18 Fyr og radiofyr
1 Driftsutgifter  ....................................................................... 3 600 000

19 Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen
1 Driftsutgifter  ....................................................................... 6 200 000

20 Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)
1 Driftsutgifter  ....................................................................... 11 500 000

45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast  ........ 4 000 000
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II
Formues- og inntektsskatt til Svalbard for 

inntektsåret 2010
§ 1 Bruksområde for vedtaket

Dette vedtaket gjeld forskotsutskriving og ende-
leg utskriving av skatt på formue og inntekt for inn-
tektsåret 2010 etter føresegnene i lov av
29. november i 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

Skattepliktige som nemnde i skattebetalingslova
§ 1, jf. § 2, og svalbardskattelova § 5-1 første ledd,
skal betale forskot på formues- og inntektsskatt til
Svalbard for inntektsåret 2010. Ved utrekninga og
innbetalinga gjeld føresegnene i dette vedtaket og i
skattebetalingslova. 

§ 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) Anna inntekt: 16 pst. 
Personlege skatteytarar skal ha eit frådrag i

alminneleg inntekt som omfattast av b) på 20 000
kroner.

§ 4 Avrundingsreglar
Ved utrekning av skatt ved likning skal stipulert

formue avrundast nedover til næraste heile 1 000
kroner, og inntekt avrundast nedover til næraste heile
100 kroner.

Ved utrekning av skatt ved lønnstrekk skal inn-
tekta avrundast nedover til næraste heile kroner.

22 Likningsforvaltninga for Svalbard
1 Driftsutgifter  ....................................................................... 2 800 000

Totale utgifter ...................................................................... 248 787 000

I n n t e k t e r
3005 Sysselmannen (jf. kap. 5)

1 Diverse inntekter  ............................................................... 250 000

3006 Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)
1 Leigeinntekter  .................................................................... 1 200 000

3020 Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)
1 Inntekter  ............................................................................ 3 250 000

3030 Skattar og avgifter
70 Skattar m.m.  ...................................................................... 126 500 000
71 Utførselsavgift  ................................................................... 3 500 000
72 Utmålsgebyr, årsavgift  ...................................................... 1 110 000

3035 Tilskot frå statsbudsjettet
70 Tilskot  ................................................................................ 112 977 000

Totalt inntekter ................................................................... 248 787 000

Kap. Post Formål Kroner Kroner
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§ 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.

III
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Justisdepartementet i
2010 kan bestille varer for inntil 3 mill. kroner ut
over den totale løyvinga som er gitt under kap. 5 post
1 på svalbardbudsjettet.

IV
Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justisdepartementet i
2010 kan overskride løyvinga under:
1. kap. 5 post 1, tilsvarande det inntektsførte belø-

pet under kap. 3005 post 2

2. kap. 6 post 1, tilsvarande det inntektsførte belø-
pet under kap. 3006 post 2

V
Avgift av kol som blir utført frå Svalbard for 

budsjettterminen 2010
For budsjetterminen 2010 skal det svarast avgift

til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard,
etter følgjande satsar:
1,0 pst. av verdien for dei første 100 000 tonna,
0,9 pst. av verdien for dei neste 200 000 tonna,
0,8 pst. av verdien for dei neste 300 000 tonna,
0,7 pst. av verdien for dei neste 400 000 tonna,
0,6 pst. av verdien for dei neste 500 000 tonna,
0,5 pst. av verdien for dei neste 600 000 tonna,
0,4 pst. av verdien for dei neste 700 000 tonna,
0,3 pst. av verdien for dei neste 800 000 tonna,
0,2 pst. av verdien for dei neste 900 000 tonna.
0,1 pst. av verdien for dei neste 1 000 000 tonna.

Innst. 17 S behandlet i Stortinget 9. desember
2009
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III Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. 
for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Kapittel 1 - Generelt
§ 1-1 Vedtakets anvendelsesområde

Dette vedtaket gjelder endelig utskriving av skatt
på inntekt og formue for inntektsåret 2010. Vedtaket
legges også til grunn for utskriving av forskudd på
skatt for 2010.

Sammen med bestemmelsene om forskudd på
skatt i skattebetalingsloven, gjelder dette vedtaket
også når skatteplikt utelukkende følger av lov om
skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster
mv., og skattyteren ikke skal svare terminskatt etter
samme 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 700 000 kroner. Satsen
skal være 0,4 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 1 400 000 kroner. Satsen skal
være 0,4 pst.

§ 2-2 Formuesskatt til staten - upersonlig skattyter
Selskaper og innretninger som nevnt i skattelo-

ven § 2-36 annet ledd, og som ikke er fritatt for for-
muesskatteplikt etter skatteloven kapittel 2, svarer
formuesskatt til staten med 0,3 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 700 000 kroner. For ektefeller som lignes
under ett for begges formue, jf. skatteloven § 2-10,
skal fradraget være 1 400 000 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 Toppskatt
Personlig skattyter skal av personinntekt fastsatt

etter skatteloven kapittel 12, svare toppskatt til staten
med 9 pst. for den delen av inntekten som overstiger
456 400 kroner, og med 12 pst. for den delen av inn-
tekten som overstiger 741 700 kroner i klasse 0, 1 og
2.

Personlig skattyter i en kommune i Finnmark,
eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord,
Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms
fylke, skal likevel bare svare toppskatt til staten av
inntekt som nevnt i første ledd med 7 pst. av den inn-
tekten som overstiger 456 400 kroner, og med 12 pst.
for den delen av inntekten som overstiger 741 700
kroner i klasse 0, 1 og 2.

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
påbegynte måneder av året han har vært bosatt her.
Tilsvarende gjelder for skattyter som ikke er bosatt i
riket, men som plikter å svare skatt etter skatteloven
§ 2-3 første og annet ledd, eller lov om skattlegging
av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

§ 3-2 Fellesskatt
Enhver som plikter å betale inntektsskatt til 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: 9,05 pst.

– For personlig skattepliktig og dødsbo ellers:
12,55 pst.

§ 3-3 Skatt til staten
Selskaper og innretninger som nevnt i skattelo-

ven § 2-36 annet ledd, svarer skatt til staten med 28
pst.

§ 3-4 Skatt på grunnrenteinntekt i kraftforetak
Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i

medhold av skatteloven § 18-3 svares grunnrente-
skatt til staten med 30 pst.
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§ 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
bestemmelsene foran i dette vedtaket, svare skatt til
staten med 28 pst. av inntekten.

Person som ikke har bopel i riket, men som mot-
tar lønn av den norske stat, skal av denne inntekt
svare fellesskatt til staten etter satsen for personlig
skattyter og dødsbo i dette vedtaket § 3-2 annet ledd
annet strekpunkt, samt toppskatt 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 hjemmehø-
rende 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
12,80 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
undersjøiske 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 28 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,

behandling og rørledningstransport som nevnt i lov
om skattlegging av undersjøiske petroleumsfore-
komster mv. § 5, skal det svares særskatt med 50 pst.

§ 4-3 Terminskatt
Terminskatt for inntektsåret 2010 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
annen inntekt på grunnlag av alminnelig inntekt fra-
trukket skatter for henholdsvis særskattepliktig inn-
tekt og annen inntekt.

Kapittel 5 - Tonnasjeskatt
§ 5-1 Tonnasjeskatt

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap som nevnt
i skatteloven § 8-10, skal svare tonnasjeskatt, jf. skat-
teloven § 8-16, etter følgende satser:
– 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.
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Satsene i første ledd kan reduseres etter nærmere
bestemmelser fastsatt av departementet, jf. skattelo-
ven § 8-16 første ledd.

Kapittel 6 - Særlige bestemmelser om 
skattegrunnlag, beløpsgrenser og satser mv.

§ 6-1 Minstefradrag
Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skattelo-

ven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes
lavere enn 31 800 kroner, og ikke høyere enn 72 800
kroner.

Minstefradrag i pensjonsinntekt etter skatteloven
§ 6-32 første ledd bokstav b skal ikke settes lavere
enn 4 000 kroner, og ikke høyere enn 60 950 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 42 210 kroner

i klasse 1 og 84 420 kroner i klasse 2.

§ 6-4 Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt
Beløpsgrensene som nevnt i skatteloven § 17-1

første ledd skal være 113 700 kroner for enslige og
206 700 kroner for ektepar og samboere som går inn
under skatteloven § 2-16.

Kapittel 7 - Forskriftskompetanse mv.
§ 7-1 Avrundingsregler og utfyllende regler

Departementet kan gi forskrift til gjennomføring
og utfylling av bestemmelsene i dette vedtak, her-
under regler om avrunding av inntekts-, fradrags- og
formuesposter.

§ 7-2 Adgang til å fravike reglene i vedtaket
Reglene i dette vedtaket kan fravikes på vilkår

som nevnt i skattebetalingsloven § 4-8.

Avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2010

§ 1 Fra 1. januar 2010 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.

§ 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. 36 441
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. 72 881
kroner pr. år.

§ 3 Avgiftsgrunnlaget rundes nedover til nær-
meste tall som kan deles med 1 000.

§ 4 Av arv og gaver til arvelaterens/giverens
barn, fosterbarn - herunder stebarn som har vært opp-
fostret hos arvelateren/giveren - og foreldre, svares:

§ 5 Av arv og gaver som ikke går inn under § 4,
svares:

Avgifter mv. til folketrygden for 2010

For inntektsåret 2010 svares folketrygdavgifter
etter følgende regler og satser, jf. lov 28. februar
1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel
23:

Arbeidsgiveravgift
§ 1 Soneplassering

Arbeidsgiveravgift beregnes etter satsen som
gjelder i den sonen hvor arbeidsgiver anses å drive
virksomhet.

Et foretak som er arbeidsgiver, anses å drive virk-
somhet i den kommunen hvor foretaket er registrert.
En privatperson som er arbeidsgiver, anses å drive
virksomhet i den kommunen hvor vedkommende er
bosatt ifølge folkeregisteret.

Har foretaket registrerte underenheter, jf. for-
skrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juri-
diske personer m.m. i Enhetsregisteret § 10, anses
hver underenhet som egen beregningsenhet for
arbeidsgiveravgift.

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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Utføres hoveddelen av arbeidstakerens arbeid i
en annen sone enn der virksomheten er registrert, og
enhetsregisterreglene på grunn av virksomhetens art
ikke påbyr at underenhet registreres i sonen hvor
arbeidet utføres, benyttes likevel satsen i sonen hvor
arbeidet utføres på den del av lønnskostnadene som
knytter seg til dette arbeidet. Det samme gjelder ved
arbeidsutleie, dersom arbeidstakeren utfører hoved-
delen av sitt arbeid i en annen sone enn i den sonen
virksomheten er registrert. Med hoveddelen av arbei-
det menes her mer enn halvparten av antall arbeids-
dager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgi-
veren i løpet av avgiftsterminen.

Flytter arbeidsgiveren eller underenheten fra en
sone til en annen, legges satsen i tilflyttingssonen til
grunn fra og med påfølgende avgiftstermin etter
registrert flyttedato.

§ 2 Soner for arbeidsgiveravgift
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.

Sone Ia omfatter:
– kommunene Frosta og Leksvik i Nord-Trøndelag

fylke,
– kommunene Agdenes, Bjugn, Meldal, Midtre

Gauldal, Rissa, Selbu og Ørland i Sør-Trøndelag
fylke,

– kommunene Aukra, Eide, Gjemnes, Haram,
Herøy, Midsund, Nesset, Sande, Stordal, Vanyl-
ven i Møre og Romsdal fylke,

– kommunene Flora, Førde og Sogndal i Sogn og
Fjordane fylke,

– kommunene Etne, Tysnes, Kvinnherad, Jondal,
Kvam, Modalen og Bømlo i Hordaland fylke,

– kommunene Sauda, Vindafjord og Finnøy i
Rogaland fylke,

– kommunene Audnedal, Åseral, Hægebostad og
Sirdal i Vest-Agder fylke,

– kommunene Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Ive-
land i Aust-Agder fylke,

– kommunene Drangedal, Nome og Hjartdal i
Telemark fylke,

– kommunene Sigdal og Rollag i Buskerud fylke,
– kommunene Gausdal, Søndre Land og Nordre

Land i Oppland fylke,
– kommunene Nord-Odal, Eidskog, Grue, Våler,

Åsnes og Åmot i Hedmark fylke.

Sone II omfatter:
– kommunene Meråker, Mosvik og Verran i Nord-

Trøndelag fylke,

– kommunene Norddal, Stranda, Rauma, Tingvoll,
Sunndal og Sandøy i Møre og Romsdal fylke,

– Sogn og Fjordane fylke med unntak av kommu-
nene Flora, Førde og Sogndal,

– kommunene Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik,
Granvin, Masfjorden og Fedje i Hordaland fylke,

– kommunene Hjelmeland, Suldal, Utsira og
Kvitsøy i Rogaland fylke,

– kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og
Bykle i Aust-Agder fylke,

– kommunene Tinn, Seljord, Kviteseid, Nissedal,
Fyresdal, Tokke og Vinje i Telemark fylke,

– kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol og
Nore og Uvdal i Buskerud fylke,

– kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu i
Oppland fylke,

– kommunen Trysil i Hedmark fylke.

Sone III omfatter:
– kommunen Snåsa i Nord-Trøndelag fylke,
– kommunene Hemne, Snillfjord, Oppdal, Ren-

nebu, Røros, Holtålen og Tydal i Sør-Trøndelag
fylke,

– kommunene Surnadal, Rindal, Aure og Halsa 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.

Sone IV omfatter:
– Troms fylke, med unntak av kommunene

Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy,
Nordreisa, Kvænangen og Tromsø,

– Nordland fylke, med unntak av kommunen
Bodø,

– kommunene Namdalseid, Lierne, Røyrvik,
Namsskogan, Grong, Høylandet, Flatanger,
Vikna, Nærøy, Leka, Fosnes, Overhalla og Nam-
sos i Nord-Trøndelag fylke,

– kommunene Frøya, Hitra, Åfjord, Roan og Osen
i Sør-Trøndelag fylke,

– kommunen Smøla i Møre og Romsdal fylke.

Sone IVa omfatter:
– kommunen Tromsø i Troms fylke,
– kommunen Bodø i Nordland fylke.

Sone V omfatter:
– Finnmark fylke,
– kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjord,

Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen i
Troms fylke.
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§ 3 Satser for arbeidsgiveravgift etter sone
Satsen for arbeidsgiveravgift for inntektsåret

2010 er:
– 14,1 pst. i sone I.
– 14,1 pst. i sone Ia, 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 530 000 kroner for foretaket i 2010.
For veitransportforetak er satsen 10,6 pst. inntil
nevnte differanse overstiger 265 000 kroner for
foretaket i 2010. Med veitransportforetak menes
foretak som driver innen næringskodene 49.3
Annen landtransport med passasjerer og 49.4
Godstransport på vei, herunder flyttetransport,
med unntak av 49.312 (Transport med sporveis-
og forstadsbane) og 49.393 (Transport med tau-
baner, kabelbaner og skiheiser). Bestemmelsene
om reduserte avgiftssatser i sone Ia gjelder ikke
foretak som er omfattet av helseforetaksloven,
statsforvaltningen som omfattes av reglene i fol-
ketrygdloven § 24-5 tredje ledd, eller foretak
som har krav på støtte etter kapittel 16 i ESAs ret-
ningslinjer om statsstøtte til foretak i vanskelig-
heter. Når et foretak i sone Ia beregner avgift etter
redusert sats, kan den samlede fordelen av baga-
tellmessig støtte i form av redusert avgift og
annen bagatellmessig støtte til foretaket ikke
overstige 530 000 kroner i 2010, jf. forordning
(EF) nr. 1998/2006 om bagatellmessig støtte inn-
tatt i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslut-
ning nr. 29/2007. For foretak som driver innen
veitransport må slik samlet støtte ikke overstige
265 000 kroner i 2010.

– 10,6 pst. i sone II.
– 6,4 pst. i sone III.
– 7,9 pst. i sone IVa.
– 5,1 pst. i sone IV.
– 0 pst. i sone V og for avgift som svares av foretak

hjemmehørende på Svalbard, og når andre fore-
tak utbetaler lønn og annen godtgjørelse som blir
skattlagt etter lov 29. november 1996 nr. 68 om
skatt til Svalbard.

§ 4 Særregler om avgiftssats for stålproduksjon og 
skipsverft

Avgift skal beregnes med 14,1 pst., uansett hvor
foretaket er hjemmehørende, når foretaket er beskjef-
tiget med produksjon av stålprodukter opplistet i
Annex I til kapittel 25B om regionalstøtte i ESAs ret-
ningslinjer for statsstøtte. Det samme gjelder dersom
foretaket bygger eller reparerer selvdrevet, sjøgående
kommersielt fartøy som er på minst 100 BRT for
transport av passasjerer eller gods, eller som er på
minst 100 BRT til særlige formål, eller som er et sle-
pefartøy på minst 365 kW, eller som er et flytende og
flyttbart uferdig skrog av slike fartøy. Regelen i før-

ste punktum gjelder også foretak som foretar vesent-
lig ombygging av slike fartøy over 1 000 BRT.

Inntil differansen overstiger 530 000 kroner mel-
lom den avgift som ville følge av en sats på 14,1 pst.
for foretaket i 2010 og den avgift som følger av sat-
sen for sonen hvor foretaket drives etter reglene
foran, er satsen likevel 10,6 pst. i sone II og Ia, 6,4
pst. i sone III, 7,9 pst. i sone IVa, 5,1 pst. i sone IV og
0 pst. i sone V. Dette gjelder likevel ikke for foretak
som har krav på støtte med hjemmel i kapittel 16 i
ESAs retningslinjer om statsstøtte til foretak i van-
skeligheter.

For foretak med blandet virksomhet og et klart
regnskapsmessig skille mellom virksomhet omfattet
av første ledd og annen type virksomhet, kan avgiften
kreves beregnet etter satsene i § 3, eventuelt i § 5, for
den del av virksomheten som ikke er omfattet av før-
ste ledd.

Bestemmelsen i § 3 annet strekpunkt femte punk-
tum om begrensningene for samlet bagatellmessig
støtte gjelder tilsvarende for virksomheter som
anvender reduserte satser etter denne bestemmelse.

§ 5 Særregel om avgiftssats for produkter som ikke 
omfattes av EØS-avtalen

For virksomhet som bare driver med produksjon,
foredling og engroshandelen av produkter som ikke
omfattes av EØS-avtalen, jf. avtalens § 8, beregnes
arbeidsgiveravgift med 5,1 pst. når virksomheten dri-
ves i sone IVa, og med 10,6 pst. når den drives i sone
Ia. Dette gjelder følgende næringskoder:

01.1–
01.3

Dyrking av ettårige vekster, flerårige veks-
ter og planteformering

01.4 Husdyrhold
01.5 Kombinert husdyrhold og planteproduk-

sjon
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 skogbruksaktiviteter,
avvirkning og innsamling av viltvoksende
produkter av annet enn tre og del av 16.10
(produksjon av pæler)

02.40 Tjenester tilknyttet skogbruk (med unntak
av tømmermåling)

03.11–
03.12

Hav- og kystfiske og fangst og ferskvanns-
fiske

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 fjør-
fevarer
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For foretak med blandet virksomhet og et klart
regnskapsmessig skille mellom virksomhet omfattet
av denne bestemmelsen og annen type virksomhet,
kan arbeidsgiver kreve at avgiften beregnes etter sat-
sene her for den del av virksomheten som omfattes av
denne bestemmelsen.

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 3 pst.

§ 7 Trygdeavgift av lønnsinntekt mv.
Av lønnsinntekt og annen personinntekt som

nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 2,
beregnes trygdeavgift med 7,8 pst.

§ 8 Trygdeavgift av næringsinntekt mv.
Av næringsinntekt og annen personinntekt som

nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3,
beregnes trygdeavgift med 11 pst.

Avgift av næringsinntekt (annen ervervsinntekt) i
jord- og skogbruk samt reindrift, som overstiger 7,8
pst. av inntekten, skal dekkes med tilskudd knyttet til
næringsavtalene i landbruket. Næringsinntekt i jord-
bruk er i denne sammenhengen inntekt som nevnt i
Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 8-1-
11. Inntekt av skogbruk og reindrift i denne sammen-
heng omfatter også inntekter som nevnt i forskriften
§ 8-1-11 nr. 1 annet ledd og nr. 2.

Andre bestemmelser
§ 9 Forskriftsfullmakt mv.

Kongen gir regler om grunnlag og satser for
avgifter 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.

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2010

Fra 1. januar 2010 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 47 øre per standardkubikkmeter
b) for olje eller kondensat 47 øre per liter.

Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2010

Med hjemmel i folketrygdloven § 23-5 annet
ledd fastsettes:

I
I 2010 skal følgende avgifter til folketrygden

dekkes ved en produktavgift på omsetning av fisk,

hval og sel, og produkter av disse, fra fartøy som har
drevet egen fangstvirksomhet innenfor det aktuelle
kalenderår:
1. Trygdeavgift over 7,8 pst. av pensjonsgivende

inntekt fra fiske, hval- og selfangst i inntektsåret.

10.20 Bearbeiding og konservering av fisk, skall-
dyr og bløtdyr

10.3 Bearbeiding og konservering av frukt og
grønnsaker

10.4 Produksjon av vegetabilske og animalske
oljer og fettstoffer

10.5 Produksjon av meierivarer og iskrem
10.6 Produksjon av kornvarer, stivelse og stivel-

sesprodukter, samt del av 10.89 (produk-
sjon av kunstig honning og karamell)

10.85 Produksjon av ferdigmat
10.9 Produksjon av fôrvarer
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og

levende dyr
46.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker,

samt del av 10.39 (produksjon av skrellede
grønnsaker og blandede salater)

46.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
46.33 Engroshandel med meierivarer, egg, mat-

olje og -fett
46.381 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
50.202 Innenriks sjøtransport med gods, men bare

for så vidt gjelder drift av brønnbåter
52.10 Lagring, men bare for så vidt gjelder drift

av kornsiloer.
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2. Arbeidsgiveravgift på hyre til mannskapet på
fiske-, 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 2,9 pst. for 2010.
Avgift på omsetning av råfisk, råfiskprodukter,

hval og hvalprodukter innkreves av godkjente salgs-
lag, jf. lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av
råfisk § 3. Ved fiske på fjerne farvann der omsetnin-
gen foregår utenom salgslag og ved omsetning av sel
og produkter av sel, skal den avgiftspliktige innbetale
produktavgiften til Fiskeridirektoratet.

Merverdiavgift for budsjetterminen 2010 (kap. 5521 post 70)

§ 1 Saklig virkeområde og forholdet til 
merverdiavgiftsloven

Fra 1. januar 2010 svares merverdiavgift etter
satsene i dette vedtaket og i samsvar med lov 19. juni
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 14 pst.
Merverdiavgift svares med 14 pst. av omsetning,

uttak og innførsel av næringsmidler som nevnt i mer-
verdiavgiftsloven § 5-2.

§ 4 Redusert sats med 8 pst.
Merverdiavgift svares med 8 pst. av omsetning

og uttak av tjenester som gjelder:
a) persontransport mv. som nevnt i merverdiav-

giftsloven § 5-3,
b) transport av kjøretøy på ferge 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.

§ 5 Redusert sats med 11,11 pst.
Merverdiavgift svares med 11,11 pst. av omset-

ning mv. av råfisk som nevnt i merverdiavgiftsloven
§ 5-8.

Særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2010
Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2010 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 videre gi forskrift 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, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift på varer som
a) fra produsents eller importørs lager

1. utføres til utlandet,
2. leveres direkte eller via tollager til proviant

etter tolloven § 4-23,

Alkoholholdig drikk Volumprosent alkohol Kr

t.o.m. 0,7 avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer
Brennevinsbasert over 0,7 6,18 per volumprosent og liter
Annen over 0,7 t.o.m. 2,7 2,76 per liter

over 2,7 t.o.m. 3,7 10,41 per liter
over 3,7 t.o.m. 4,7 18,04 per liter
over 4,7 t.o.m. 22 4,03 per volumprosent og liter

Etanol til teknisk bruk over 0,7 sats som for alkoholholdig drikk
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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
lager,

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,
g) framstilles ved ikke ervervsmessig produksjon.

Fritaket omfatter ikke brennevinsbasert drikk og
gjelder kun framstilling til eget bruk.
Departementet kan gi forskrift om 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
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

Om avgift på tobakkvarer (kap. 5531 post 70)
§ 1 Fra 1. januar 2010 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:

Med en sigarett menes en sigarett som har en
lengde til og med 90 mm, som to regnes sigaretten
dersom den har en lengde på over 90 mm, men maks
180 mm osv. Filter og munnstykke tas ikke med ved
beregningen av lengden.

Vekten av fastmunnstykke skal tas med i den net-
tovekt som danner grunnlaget for beregning av avgif-
ten.

Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften. Departementet kan videre gi forskrift om
forenklet avgiftsberegning for varer som reisende
innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf.
tolloven § 4-20.

§ 2 Departementet kan gi forskrift eller fatte
enkeltvedtak om at varer som er ment eller er egnet
som erstatning for varer som nevnt i § 1, er avgifts-
pliktige. Dersom avgiftsplikt blir pålagt, skal det
betales avgift med samme beløp som for tilsvarende
tobakkvare.

§ 3 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift på varer 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
lager,

e) kvalitetsprøves og forbrukes på fabrikk eller
lager.
Departementet kan gi forskrift om avgrensing av

og vilkår for fritak.

Produkt Kr
Sigarer ............................................................................... 2,12 per gram av pakningens nettovekt
Sigaretter ........................................................................... 2,12 per stk.
Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning 2,12 per gram av pakningens nettovekt
Skråtobakk ........................................................................ 0,82 per gram av pakningens nettovekt
Snus ................................................................................... 0,82 per gram av pakningens nettovekt
Sigarettpapir og sigaretthylser .......................................... 0,0323 per stk.
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§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5 Departementet kan frita for eller sette ned
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

Om avgift på motorvogner mv. (kap. 5536)
I. Engangsavgift på motorvogner mv. 

(kap. 5536 post 71)
§ 1 Fra 1. januar 2010 skal det i henhold til lov

19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjø-

retøyer og båter betales avgift til statskassen ved før-
ste gangs registrering av motorvogner i det sentrale
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

omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Avgift skal betales med følgende beløp:

Avgiftsgrupper Egenvekt (kg)
Motoreffekt 

(kW)
CO2-utslipp 

(g/km) Slagvolum (cm3) Sats Vrakpantavgift

Avgiftsgruppe A kr 1 300
Personbiler, varebiler 
klasse 1, busser under 6 
m med inntil 17 sete-
plasser 0-1150 kr 35,67

1 151-1 400 kr 77,74
1 401-1 500 kr 155,51

over 1500 kr 180,85
0-65 kr 55,10

66-90 kr 481,00
91-130 kr 1 297,33

over 130 kr 2 702,77
Motorvogn med plikt til 
å dokumentere driv-
stofforbruk og CO2-
utslipp, og med
– utslipp 120 g/km og 

over 0-120 kr 0
121-140 kr 725,00
141-180 kr 731,00
181-250 kr 1 704,00
over 250 kr 2 735,00

– CO2-utslipp under 120 
g/km gjøres følgende 
fradrag per g/km for 
den del av utslippet 
som ligger under 120 kr -609

Motorvogn uten plikt til 
å dokumentere drivstof-
forbruk og CO2-utslipp
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– bensindrevne 0-1 200 kr 13,85
1 201-1 800 kr 46,14
1 801-2 200 kr 108,30

over 2 200 kr 116,82
– ikke bensindrevne 0-1 200 kr 10,62

1 201-1 800 kr 37,68
1 801-2 200 kr 88,40

over 2 200 kr 91,95
Avgiftsgruppe B kr 1 300
Varebiler klasse 2, laste-
biler 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

22 pst. av
A

22 pst. av
A

Avgiftsgruppe C kr 1 300
Campingbiler 22 pst. av

A
22 pst. av

A
22 pst. av

A
22 pst. av

A
Avgiftsgruppe D 
(opphevet)
Avgiftsgruppe E kr 0
Beltebiler 36 pst. av

verdiavgifts-
grunnlaget

Avgiftsgruppe F kr 0
Motorsykler kr 10 283

per stk.
0-11 kr 0

over 11 kr 457,60
0-125 kr 0

126-900 kr 35,31
over 900 kr 77,45

Avgiftsgruppe G kr 1 300
Beltemotorsykler 
(snøscootere) 0-100 kr 14,49

101-200 kr 28,99
over 200 kr 57,95

0-20 kr 38,65
21-40 kr 77,27

over 40 kr 154,53
0-200 kr 3,03

201-400 kr 6,04
over 400 kr 12,07

Avgiftsgrupper Egenvekt (kg)
Motoreffekt 

(kW)
CO2-utslipp 

(g/km) Slagvolum (cm3) Sats Vrakpantavgift
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Engangsavgift for motorvogn med CO2-utslipp
under 120 g/km, vrakpantavgift ikke medregnet, kan
ikke settes lavere enn den avgift som skal svares for
motorvogn i avgiftsgruppe I.

Vrakpantavgiften inngår ikke i beregningsgrunn-
laget for merverdiavgiften.

Departementet kan gi forskrift om refusjon av
vrakpantavgift for motorvogner som utføres til utlan-
det.

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,
CO2-utslipp, slagvolum og motoreffekt benyttes de
tekniske data som fastsettes i forbindelse med motor-
vognens godkjenning etter veimyndighetenes regel-
verk.

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 vegmyndighetenes
regelverk om dokumentasjon av drivstofforbruk og
CO2-utslipp, skal baseres på CO2-utslipp når utslip-
pet på annen måte er dokumentert overfor veimyn-
dighetene 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
motor til framdrift (hybridbiler), inngår verken effek-
ten 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 fradrag 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, refusjon eller ytes tilskudd 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
NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i
den utstrekning dette følger av internasjonale
avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter
på tilsvarende vilkår også styrker fra land som
deltar i Partnerskap for fred,

d) lett pansrete motorvogner til offentlig bruk,

Avgiftsgruppe H kr 1 300
Motorvogn i avgifts-
gruppe A, som ved før-
ste gangs registrering 
her i landet blir registrert 
på løyveinnehaver 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 100 pst. av A

Avgiftsgruppe I kr 1 300
Avgiftspliktige motor-
vogner som er 30 år eller 
eldre 3 386 per stk.
Avgiftsgruppe J kr 1 300
Busser under 6 m med 
inntil 17 seteplasser, 
hvorav minst 10 er fast-
montert i fartsretningen

40 pst. av
A

40 pst. av
A

40 pst. av
A

40 pst. av
A

Avgiftsgrupper Egenvekt (kg)
Motoreffekt 

(kW)
CO2-utslipp 

(g/km) Slagvolum (cm3) Sats Vrakpantavgift
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e) motorvogner til bruk utelukkende som banekjø-
retøy og i rally, samt motorsykler til bruk uteluk-
kende i trial- og endurukonkurransekjøring,

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 tilfeller hvor batteri under kjøring tilføres
strøm ved bruk av en ekstern stempeldrevet for-
brenningsmotor,

j) busser som ved første gangs registrering her i lan-
det blir registrert på
1. innehaver av løyve etter §§ 6 eller 9 i lov 21.

juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med mo-
torvogn og fartøy, 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
etter 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 fradag i avgiften etter § 2 på kr
10 000. Med etanol menes i denne sammenheng kon-
sentrasjoner på minst 85 pst. etanol.

Motorvogner som nevnt i første ledd bokstav a til
c er fritatt også for vrakpantavgift.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 6 Departementet kan gi forskrift om betaling av
avgifter ved endring av en motorvogns avgiftsmes-
sige status og om hva som skal anses som slik end-
ring.

Departementet kan gi forskrift om betaling av
avgifter dersom det foretas endringer av en motor-
vogn som har betydning for grunnlaget for beregning

av avgiften, og om hva som skal anses som en slik
endring.

§ 7 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 8 Departementet kan frita for eller sette ned
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning eller også ellers en klart urimelig
virkning.

II. Årsavgift (kap. 5536 post 72)
§ 1 For 2010 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:
a) kr 2 790 for personbiler, varebiler, campingbiler,

busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbi-
ler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg,

b) kr 3 245 for dieseldrevne motorvogner som nevnt
i bokstav a som ikke har fabrikkmontert partik-
kelfilter,

c) kr 2 790 for årsprøvekjennemerker for motorvog-
ner,

d) kr 1 045 for campingtilhengere med egenvekt
over 350 kg,

e) kr 1 705 for motorsykler; trehjuls, lette, mellom-
tunge og tunge,

f) kr 395 for
1. motorvogner som er registrert på innehaver

av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om
yrkestransport med motorvogn eller fartøy
som drosje (ikke reserve- eller erstatnings-
drosje) eller for transport av funksjonshem-
mede,

2. motorvogner som er registrert på innehaver
av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om
yrkestransport med motorvogner eller fartøy,
eller som er utleid på kontrakt med varighet
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,
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5. motorvogner som bare bruker elektrisitet til
framdrift, herunder motorvogner hvor elek-
trisiteten er produsert i brenselceller,

6. motorredskap,
7. beltekjøretøy,
8. trekkbiler som ikke omfattes av bokstav a

eller b,
9. mopeder,

10. traktorer,
11. motorvogner som er 30 år eller eldre.
Departementet kan gi forskrift om hva som

omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 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,

c) motorvogner som er registrert på NATO eller
NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i
den utstrekning dette følger av internasjonale
avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter
på tilsvarende vilkår også styrker fra land som
deltar i Partnerskap for fred,

d) motorvogner registrert til bruk på Svalbard,
e) campingtilhengere som er 30 år eller eldre,
f) motorvogn som er stjålet i løpet av avgiftsåret.

Departementet kan gi forskrift om 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 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 f 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
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

III. Vektårsavgift (kap. 5536 post 73)
§ 1 Fra 1. januar 2010 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 Luftfjæring

Annet 
fjærings-
system

2 eller flere aksler
7 500 - 11 999 kg 399 399

2 aksler
12 000 - 12 999 kg 399 714
13 000 - 13 999 kg 714 1 275
14 000 - 14 999 kg 1 275 1 630
15 000 kg og over 1 630 3 188

3 aksler
12 000 - 14 999 kg 399 399
15 000 - 16 999 kg 714 949
17 000 - 18 999 kg 949 1 529
19 000 - 20 999 kg 1 529 1 864
21 000 - 22 999 kg 1 864 2 657
23 000 kg og over 2 657 3 910

Minst 4 aksler
12 000 - 24 999 kg 1 864 1 884
25 000 - 26 999 kg 1 884 2 720
27 000 - 28 999 kg 2 720 4 082
29 000 kg og over 4 082 5 863
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Kombinasjoner av kjøretøy - vogntog

2. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes 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 avgasskrav-
nivå.

Departementet kan også gi forskrift om etterbe-
regning av avgift dersom det viser seg at et kjøretøy
ikke oppfyller de krav til avgassutslipp som lå til
grunn for beregning av avgiften.

§ 3 Departementet kan gi 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-

Avgiftsgruppe Luftfjæring

Annet 
fjærings-
sysstem

2 + 1 aksler
7 500 - 13 999 kg 399 399
14 000 - 15 999 kg 399 399
16 000 - 17 999 kg 399 540
18 000 - 19 999 kg 540 723
20 000 - 21 999 kg 723 1 161
22 000 - 22 999 kg 1 161 1 385
23 000 - 24 999 kg 1 385 2 180
25 000 - 27 999 kg 2 180 3 521
28 000 kg og over 3 521 5 879

2 + 2 aksler
16 000 - 24 999 kg 704 1 109
25 000 - 25 999 kg 1 109 1 569
26 000 - 27 999 kg 1 569 2 119
28 000 - 28 999 kg 2 119 2 475
29 000 - 30 999 kg 2 475 3 809
31 000 - 32 999 kg 3 809 5 131
33 000 kg og over 5 131 7 583

2 + minst 3 aksler
16 000 - 37 999 kg 4 163 5 640
38 000 - 40 000 kg 5 640 7 523
over 40 000 kg 7 523 10 076

Minst 3 + 1 aksler
16 000 - 24 999 kg 704 1 109
25 000 - 25 999 kg 1 109 1 569
26 000 - 27 999 kg 1 569 2 119
28 000 - 28 999 kg 2 119 2 475
29 000 - 30 999 kg 2 475 3 809
31 000 - 32 999 kg 3 809 5 131
33 000 kg og over 5 131 7 583

Minst 3 + 2 aksler
16 000 - 37 999 kg 3 727 5 020
38 000 - 40 000 kg 5 020 6 790
over 40 000 kg 6 790 9 853

Minst 3 + minst 3 aksler
16 000 - 37 999 kg 2 292 2 690
38 000 - 40 000 kg 2 690 3 818
over 40 000 kg 3 818 5 845

Avgiftsgruppe Luftfjæring

Annet 
fjærings-
sysstem

Avgasskravnivå
Vektklasser Ikke EURO EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V 0-utslipp

7 500 - 11 999 kg 4 084 2 269 1 588 968 510 318 0
12 000 - 19 999 kg 6 701 3 724 2 605 1 588 838 520 0
20 000 kg og over 11 916 6 826 4 841 2 910 1 536 954 0



Statsbudsjettet for 2010 109

ten til summen av kjøretøyets egenvekt og tillatt
(registrert) lasteevne.

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for
avgiften, herunder at avgiftsgrunnlaget skal settes
lavere 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 tilhen-

gere,
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
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.
Departementet kan gi forskrift om avgrensing av

og vilkår for fritak.

§ 6 Departementet kan gi forskrift om utskriving
av avgiften i flere terminer og om forholdsmessig
beregning av avgiften ved avregistrering, vraking og
omregistrering.

Departementet kan gi forskrift om betaling av
avgift basert på en dagsats på to pst. av full vektårs-
avgift 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
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

IV. Omregistreringsavgift (kap. 5536 post 75)
§ 1 Fra 1. januar 2010 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer

og båter betales avgift til statskassen ved omregistrering av nedenfor nevnte, tidligere her i landet registrerte 
motorvogner og tilhengere med følgende beløp:

Registreringsår

2010
og

2009
kr

2008
kr

2007
kr

2006
til

1999
kr

1998
og

eldre
kr

a. Mopeder. Motorsykler. Beltemotorsykler.
1. Mopeder ......................................................... 626 626 626 626 626
2. Motorsykler og beltemotorsykler med motor til 

og med 250 cm3 slagvolum, samt elektrisk 
drevne motorsykler ........................................ 1 788 1 788 1 788 1 788 1 557

3. Motorsykler og beltemotorsykler med motor 
over 250 cm3 slagvolum ................................. 2 979 2 979 2 979 2 979 1 557

b. Personbiler. Busser.
Egenvekt (typegodkjent):
1. t.o.m. 800 kg ................................................... 8 749 6 628 4 996 3 340 1 557
2. over 800 kg t.o.m. 1 200 kg ........................... 11 947 9 290 6 877 4 767 1 557
3. over 1 200 kg t.o.m. 1 600 kg ........................ 17 180 13 344 9 754 6 628 1 557
4. over 1 600 kg .................................................. 22 248 17 180 12 560 8 574 1 557

c. Lastebiler. Trekkbiler. Varebiler. Kombinerte 
biler. Campingbiler. Beltebiler.
Egenvekt (typegodkjent):
1. t.o.m. 1 000 kg ................................................ 7 106 5 468 4 293 2 731 1 557
2. over 1 000 kg t.o.m. 2 000 kg ........................ 10 847 8 812 6 560 4 529 1 557
3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg ........................ 14 289 11 428 8 484 5 804 1 557



110 Statsbudsjettet for 2010

Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det gis fritak eller refusjon av 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 hevet kjøp
etter kjøpslovens bestemmelser,

k) ved fusjon mellom aksjeselskaper,
l) ved omdannelse av virksomheter når tidligere og

ny eier er identisk,
m) ved sletting av registrert eier eller medeier i mo-

torvognregisteret.
Departementet kan gi forskrift om 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
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

V. Avgift på bensin (kap. 5536 post 76)
§ 1 Fra 1. januar 2010 skal det i henhold til lov

19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon
av bensin med følgende beløp per liter:
a) svovelfri bensin (under 10 ppm svovel): kr 4,54,
b) lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 4,58,
c) annen bensin: kr 4,58.

Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal
betales etter Stortingets vedtak om CO2-avgift på
mineralske produkter.

Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften. Departementet kan videre gi forskrift om at
det skal betales avgift av annet flytende brennstoff
som anses anvendelig som motordrivstoff. Departe-
mentet avgjør hva som er anvendelig som motordriv-
stoff.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift på bensin som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til

utførsel,
c) innføres

1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg ........................ 19 671 15 729 11 797 7 923 7 923
5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg ........................ 25 291 20 176 15 167 10 113 10 113
6. over 5 000 kg .................................................. 30 534 24 476 18 293 12 304 12 304

d. Biltilhengere, herunder semitrailere og cam-
pingtilhengere, med egenvekt over 350 kg.
Egenvekt (typegodkjent):
1. over 350 kg t.o.m. 1 000 kg ........................... 7 099 5 467 4 289 2 731 1 557
2. over 1 000 kg t.o.m. 2 000 kg ........................ 8 198 6 560 4 996 3 203 1 557
3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg ........................ 9 930 7 990 5 992 3 997 1 557
4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg ........................ 13 205 10 487 8 073 5 247 5 247
5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg ........................ 18 613 14 983 11 241 7 433 7 433
6. over 5 000 kg .................................................. 24 571 19 293 14 429 9 616 9 616

Registreringsår

2010
og

2009
kr

2008
kr

2007
kr

2006
til

1999
kr

1998
og

eldre
kr
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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,
f) benyttes i fly, unntatt Forsvarets fly,
g) benyttes til teknisk og medisinsk formål,
h) benyttes i anlegg eller innretninger som har til-

knytning til utnyttelse av naturforekomster i hav-
områder utenfor norsk territorialgrense, til trans-
port mellom land og slike anlegg eller
innretninger, og for spesialskip som har oppdrag
i slik virksomhet,

i) benyttes i båter og snøscootere i veiløse strøk,
j) benyttes i motorsager og andre arbeidsredskaper

med 2-taktsmotor der den benyttede bensin har
særlige helse- og miljømessige egenskaper,

k) er gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour Recovery
Unit).
Departementet kan gi forskrift om avgrensing av

og vilkår for fritak.

§ 3 Departementet kan ved overtredelse av § 2
nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere
eller lengre tid.

§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5 Departementet kan frita for eller sette ned
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

VI. Avgift på olje til framdrift av motorvogn 
(autodieselavgift) (kap. 5536 post 77)

§ 1 Fra 1. januar 2010 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon
av olje til framdrift av motorvogn med følgende
beløp per liter:
a) svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr

3,56,
b) lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr

3,61,
c) annen mineralolje: kr 3,61,
d) biodiesel: kr 1,78.

Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal
betales etter Stortingets vedtak om CO2- og svovelav-
gift på mineralske produkter.

Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Olje som er merket i samsvar med forskrift
fastsatt av departementet, skal ikke ilegges avgift
etter § 1 første ledd.

Departementet kan bestemme at
a) fritak for avgiftsplikten kan skje på annen måte

enn bruk av merket olje,
b) avgift skal betales ved bruk av merket olje.

§ 3 På vilkår fastsatt av departementet kan det
benyttes 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, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift på olje som
a) 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,

b) brukes i motorvogner
1. tilhørende fremmede lands diplomatiske tje-

nestemenn som er tilsatt her og er offisielt
anmeldt,

2. som benyttes av utsendt generalkonsul, kon-
sul og visekonsul i den utstrekning tilsva-
rende norske tjenestemenn nyter samme for-
del i vedkommende fremmede land,

3. 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.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 5 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet.
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§ 6 Departementet kan frita for eller sette ned
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

Om avgift på båtmotorer (kap. 5537 post 71)
§ 1 Fra 1. januar 2010 skal det i henhold til lov

19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon
av båtmotorer (framdriftsmotorer) på minst 9 hk med
kr 150,50 per hk. Avgiftsplikten omfatter også mo-
torblokker til båtmotorer, men ikke elektriske moto-
rer.

Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift på båtmotorer som
a) fra produsents, importørs eller forhandlers lager

1. utføres til utlandet,
2. legges inn på tollager når varene er bestemt

til utførsel,
b) innføres som reisegods, flyttegods eller arvegods

etter tolloven § 5-1,
c) 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,

d) kommer i retur til produsents, importørs eller for-
handlers lager,

e) skal gjenutføres etter reglene i tolloven kapittel 6,
f) fra produsents, importørs eller forhandlers lager

leveres til bruk i fartøy som er registrert i registe-
ret over merkepliktige norske fiskefarkoster,
unntatt utenbordsmotorer og hekkaggregater,

g) fra produsents, importørs eller forhandlers lager
leveres til bruk i fartøy mv. som er registrert i
skipsregisteret, unntatt fritidsbåter,

h) benyttes i Forsvarets marinefartøy.
Departementet kan gi forskrift om 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
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

Om forbruksavgift på elektrisk kraft 
(kap. 5541 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2010 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen med 11,01 øre per kWh på elektrisk kraft
som leveres her i landet.

Det skal betales avgift med 0,45 øre per kWh for
kraft som leveres
a) til industri, bergverk, produksjon av fjernvarme

og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industri-
produksjon. Den reduserte satsen omfatter elek-
trisk 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 også betales avgift ved uttak av elektrisk

kraft til eget bruk.
Departementet kan gi forskrift om hva som

omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift på kraft som
a) er produsert ved energigjenvinningsanlegg og

leveres direkte til sluttbruker,
b) er produsert i aggregat med generator som har

merkeytelse mindre enn 100 kVA og leveres
direkte til sluttbruker,

c) er produsert i nødstrømsaggregat i tilfeller hvor
den normale 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 offisi-
elle virksomhet,

g) brukes til kjemisk reduksjon eller elektrolyse,
metallurgiske og mineralogiske prosesser,

h) leveres energiintensive foretak i treforedlingsin-
dustrien som deltar i godkjent energieffektivise-
ringsprogram. Fritaket gjelder kun kraft som
benyttes i forbindelse med selve produksjonspro-
sessen,

i) leveres til veksthusnæringen,
j) leveres til bruk i driften av verneverdige fartøy,

museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kul-
turelle kulturminner på museumssektoren,

k) leveres til husholdninger og offentlig forvaltning
i Finnmark og følgende kommuner i Nord-
Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen,
Nordreisa, Skjervøy og Storfjord,

l) leveres i direkte sammenheng med produksjon av
elektrisk kraft,
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m) 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 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
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

Om grunnavgift på fyringsolje mv. 
(kap. 5542 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2010 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 0,886 per liter. For mineralolje
til treforedlingsindustrien og produsenter av farge-
stoffer og pigmenter skal det betales avgift med kr
0,126 per liter.

Avgiftsplikten omfatter ikke
a) flyparafin (jetparafin) som leveres til bruk om

bord i fly,
b) olje som pålegges avgift etter Stortingets vedtak

om avgift på olje til framdrift av motorvogn
(autodieselavgift).
Departementet kan gi forskrift om hva som

omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift på mineralolje som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til

utførsel,
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) benyttes til skip i utenriks fart,
g) benyttes til gods- og passasjertransport i innen-

riks sjøfart,
h) benyttes til fiske og fangst i nære farvann,
i) benyttes til fiske og fangst i fjerne farvann,
j) benyttes i anlegg eller innretninger som har til-

knytning til utnyttelse av naturforekomster i hav-
områder utenfor norsk territorialgrense, til trans-
port mellom land og slike anlegg eller
innretninger og for spesialskip som har oppdrag i
slik virksomhet,

k) benyttes som råstoff i industriell virksomhet der-
som mineraloljen i sin helhet inngår og forblir i
det ferdige produkt,

l) benyttes i verneverdige fartøy, museumsjernba-
ner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturmin-
ner på museumssektoren,

m) benyttes i sildemel- og fiskemelindustrien,
n) benyttes til framdrift av tog eller annet skinnegå-

ende transportmiddel, herunder oppvarming av
og belysning i transportmiddelet.
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for

avgift for andel av biodiesel i mineraloljen.
Departementet kan gi forskrift om 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
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

Om energiavgift på naturgass og LPG 
(kap. 5542 post 72)

§ 1 Fra den tid departementet bestemmer skal det
i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter
betales avgift til statskassen ved innførsel og innen-
landsk produksjon av følgende produkter med føl-
gende beløp:
a) Naturgass til oppvarming: kr 0,05 per standard-

kubikkmeter.
b) Gass til annet enn oppvarming:

1. Naturgass: kr 0,10 per standardkubikkmeter.
2. LPG: kr 0,37 per kg.
Departementet kan gi forskrift om hva som

omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift på naturgass og LPG som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til

utførsel,
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,
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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) benyttes i jordbruksvirksomhet, herunder vekst-

husnæringen,
g) benyttes til kjemisk reduksjon eller elektrolyse,

metallurgiske og mineralogiske prosesser,
h) benyttes i anlegg eller innretninger som har til-

knytning til utnyttelse av naturforekomster i hav-
områder utenfor norsk territorialgrense, til trans-
port mellom land og slike anlegg eller
innretninger og for spesialskip som har oppdrag i
slik virksomhet.
Departementet kan gi forskrift om 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
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

Om miljøavgifter på mineralske produkter mv.
A. CO2-avgift på mineralske produkter 

(kap. 5543 post 70)
I

§ 1 Fra 1. januar 2010 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-
avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk
produksjon av følgende mineralske produkter med
følgende beløp:
a) Mineralolje: kr 0,58 per liter. For mineralolje til

innenriks luftfart skal det betales avgift med kr
0,68 per liter. For mineralolje til treforedlingsin-
dustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det
betales avgift med kr 0,30 per liter.

b) Bensin: kr 0,86 per liter.
Departementet kan gi forskrift om hva som

omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
CO2-avgift på mineralske produkter som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til

utførsel,
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) benyttes som råstoff i industriell virksomhet på

en slik måte at det ikke oppstår utslipp av karbon
til luft eller utslippet er vesentlig lavere enn det
mengden råstoff skulle tilsi,

g) leveres til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter
klimakvoteloven.

§ 3 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd 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) fiske og fangst i nære farvann,
e) verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tek-

niske anlegg og kulturelle kulturminner på muse-
umssektoren,

f) fly i utenriks fart.
Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for

avgift for andel biodiesel i mineralolje.

§ 4 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd 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 der den benyttede bensin 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, refusjon eller ytes tilskudd for

avgift for andel bioetanol i bensin.

§ 5 Departementet kan gi forskrift om avgrensing
av og vilkår for fritak.

Departementet kan ved overtredelse av §§ 2–4
nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere
eller lengre tid.

§ 6 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 7 Departementet kan frita for eller sette ned
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.
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II
Fra den tid departementet bestemmer gjøres føl-

gende endringer i Stortingets vedtak om CO2-avgift
på mineralske produkter for budsjetterminen 2010:

A
§ 1 første ledd nye bokstaver c og d skal lyde:
c) Naturgass: kr 0,51 per standardkubikkmeter.
d) LPG: kr 0,65 per kg.

B
§ 5 skal lyde:

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
CO2-avgift på gass til
a) annen bruk enn oppvarming av bygg mv.,
b) veksthusnæringen.

C
Gjeldende §§ 5, 6 og 7 blir nye §§ 6, 7 og 8.

B. Svovelavgift (kap. 5543 post 71)
§ 1 Fra 1. januar 2010 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 7,5 øre per liter for hver påbe-
gynt 0,25 pst. vektandel svovel.

Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
svovelavgift på mineralolje som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager og varene er bestemt til

utførsel,
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) benyttes i skip i utenriks fart,
g) benyttes i fly i utenriks fart,
h) benyttes i fiske og fangst i fjerne farvann,
i) benytttes i verneverdige fartøy, museumsjernba-

ner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturmin-
ner på museumssektoren,

j) gir utslipp av svovel til atmosfæren mindre enn
det svovelinnholdet i mineraloljen skulle tilsi.

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift for andel av biodiesel i mineralolje.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3 Departementet kan ved overtredelse av § 2
nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere
eller lengre tid.

§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5 Departementet kan frita for eller sette ned
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

C. Avgift på smøreolje mv. (kap. 5542 post 71)
§ 1 Fra 1. januar 2010 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 1,80 per liter.

Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift på smøreolje mv. som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til

utførsel,
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) benyttes i utenriks fart,
g) benyttes i fiske og fangst i fjerne farvann,
h) benyttes i anlegg eller innretninger som har til-

knytning til utnyttelse av naturforekomster i hav-
områder utenfor norsk territorialgrense, til trans-
port mellom land og slike anlegg eller
innretninger og for spesialskip som har oppdrag i
slik virksomhet,

i) benyttes i fly, unntatt olje til Forsvarets fly,
j) benyttes i verneverdige fartøy, museumsjernba-

ner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturmin-
ner på museumssektoren,

k) benyttes som råstoff i industriell virksomhet der-
som smøreoljen i sin helhet inngår og forblir i det
ferdige produkt,
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l) omsettes i forbrukerpakninger med innhold min-
dre enn 0,15 liter,

m) er påfylt kjøretøy, maskiner o.l. ved inn- eller
utførsel.
Departementet kan gi forskrift om avgrensing av

og vilkår for fritak.

§ 3 Departementet kan ved overtredelse av § 2
nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere
eller lengre tid.

§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5 Departementet kan frita for eller sette ned
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-

fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

Om avgift på sluttbehandling av avfall 
(kap. 5546 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2010 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen for sluttbehandling av avfall.

Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Ved innlevering av avfall til deponi skal det
betales avgift med følgende beløp per tonn:
a) kr 455 for biologisk nedbrytbart avfall som depo-

neres etter dispensasjon gitt fra forurensnings-
myndighetene,

b) kr 275 for annet avfall.

§ 3 Ved forbrenning av avfall skal det betales avgift ved utslipp av følgende stoffer med følgende beløp per
gram:

For utslipp av CO2 skal det betales avgift med kr 63,47 per tonn innlevert avfall.

§ 4 Ved innlevering av avfall til sluttbehandling
på deponi gis det fritak, refusjon eller ytes tilskudd
for avgift på avfall som
a) innleveres til særskilt behandling etter avfallsfor-

skriften kapittel 11,
b) innleveres til anlegg for ombruk, gjenvinning

eller sortering for gjenvinning,
c) består av uorganisk materiale og som legges på

særskilt opplagsplass,
d) er restavfall fra utnyttelse av returfiber i trefored-

lingsindustrien,
e) består av forurensede jord- og løsmasser, her-

under avfall fra nedlagte avfallsdeponi.
Ved forbrenning av avfall som nevnt i første ledd

gis det fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
a) hele avgiften dersom avfallet forbrennes særskilt,
b) avgift knyttet til utslipp av CO2 dersom avfallet

forbrennes sammen med annet avfall.
Departementet kan gi forskrift om avgrensing av

og vilkår for fritak.

§ 5 Oppstår det tvil om avgiftsplikten avgjøres
spørsmålet av departementet.

§ 6 Departementet kan frita for eller sette ned
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-

ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet 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 2010 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 også TRI og PER som
inngår som bestanddel i andre produkter. Avgift beta-
les bare dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av
produktets totale vekt eller andelen PER er over 0,1
vektprosent av produktets totale vekt.

Avgift skal betales med følgende beløp:

Støv HF HCl NOx SO2 Hg Cd

kr 0,669 kr 23,65 kr 0,118 kr 0,0174 kr 0,0197 kr 32,00 kr 61,56
Pb Cr Cu Mn As2 Ni dioksiner
kr 73,50 kr 43,11 kr 0,356 kr 110,14 kr 11,26 kr 10,78 kr 2 724 500

Innhold TRI/PER kr per kg
Pst. TRI PER

over 0,1 t.o.m. 1 0,62
over 1 t.o.m. 5 3,10 3,10
over 5 t.o.m. 10 6,21 6,21
over 10 t.o.m. 30 18,62 18,62
over 30 t.o.m. 60 37,24 37,24
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Ved beregning av avgift benyttes den høyeste av
enten faktisk eller oppgitt andel TRI eller PER.

Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift på varer som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til

utførsel,
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
lager,

f) gjenvinnes til eget bruk.
Departementet kan gi forskrift om 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
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet 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 2010 skal det i henhold til lov

19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen ved innførsel eller innenlands produksjon
av hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner
(PFK), herunder gjenvunnet HFK og PFK.

Avgiftsplikten omfatter også HFK og PFK som
inngår som bestanddel i andre varer. Departementet
kan gi forskrift om at avgift på HFK og PFK som inn-
går som bestanddel i andre varer, fastsettes på annen
måte enn etter vekt og at avgiften i slike tilfeller skal
betales etter sjablonsatser.

Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Avgift skal betales med følgende beløp:

Er produkttypen ukjent, skal avgift beregnes etter
den høyeste avgiftssats av de produkttyper det kan
være. For gassblandinger skal avgift beregnes for
hver produkttype i blandingen. Er blandingsforholdet
ukjent, benyttes satsen for produkttypen med den
høyeste satsen for hele vekten.

§ 3 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift på varer som
a) utføres til utlandet,
b) legges inn på tollager når varene er bestemt til

utførsel,
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. for midlertidig bruk etter tolloven § 6-1 annet

ledd,
d) etter tolloven § 5-3 leveres til eller innføres av

1. diplomater,

over 60 t.o.m. 100 62,06 62,06

Produkttyper Kjemisk formel
Avgiftssats 

(kr/kg)

HFK
HFK-23 CHF3 2 442
HFK-32 CH2 F2 136
HFK-41 CH3F 31
HFK-43-10mee C5H2F10 271
HFK-125 C2HF5 584
HFK-134 C2H2F4 209
HFK-134a CH2FCF3 271
HFK-152a C2H4F2 29
HFK-143 C2H3F3 63
HFK-143a C2H3F3 793
HFK-227ea C3HF7 605
HFK-236fa C3H2F6 1 315
HFK-245ca C3H3F5 117

PFK
Perfluormetan CF4 1 356
Perfluoretan C2F6 1 920
Perfluorpropan C3F8 1 461
Perfluorbutan C4F10 1 461
Perfluorcyklobutan c-C4F8 1 816
Perfluorpentan C5 F12 1 565
Perfluorheksan C6F14 1 544
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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 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
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet 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 2010 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen med kr 16,14 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 offshoreinstallasjoner og anlegg på

land.
For NOX-utslipp ved avgiftspliktig forbrenning

av avfall skal det betales avgift etter Stortingets ved-
tak om avgift på sluttbehandling av avfall.

Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd 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) verneverdige fartøyer, museumsjernbaner eller

tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på
museumssektoren,

e) utslippskilder omfattet av miljøavtale med staten
om gjennomføring av NOx-reduserende tiltak i
samsvar med et fastsatt miljømål.
Departementet kan gi forskrift om avgrensing av

og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om avgiftsplikten avgjøres
spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

Om avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. 
(kap. 5555 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2010 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 17,60 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
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift på varer 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
lager,

e) brukes som råstoff mv. ved framstilling av varer.
Departementet kan gi forskrift om 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
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.
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Om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. 
(kap. 5556 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2010 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 per liter:
a) alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller

kunstig søtstoff: kr 2,76,
b) sirup som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff

som nyttes til ervervsmessig framstilling av alko-
holfrie drikkevarer i dispensere, fontener o.l: kr
16,83.
Med alkoholfrie drikkevarer likestilles drikk med

alkoholstyrke til og med 0,7 volumprosent alkohol.
Avgiftsplikten omfatter ikke varer i pulverform.
Departementet kan gi forskrift om hva som

omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for
avgift på varer 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
lager,

e) benyttes til ervervsmessig framstilling av annet
enn drikkevarer.
Departementet kan gi forskrift om 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
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

Om avgift på sukker mv. (kap. 5557 post 70)
§ 1 Fra 1. januar 2010 skal det i henhold til lov

19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til
statskassen på sukker mv. med kr 6,82 per kg av
varens avgiftspliktige vekt.

Avgiftsplikten omfatter
a) sukker (roe-/bete- og rørsukker),
b) sirup og sukkeroppløsning av nevnte varer.

Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd 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
lager,

e) benyttes til ervervsmessig framstilling av varer,
f) benyttes til biavl.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av
og vilkår for fritak, herunder hvilken ervervsmessig
framstilling av varer som omfattes av første ledd
bokstav e.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

Om avgifter på drikkevareemballasje 
(kap. 5559 post 70-74)

§ 1 Fra 1. januar 2010 skal det i henhold til lov
19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales miljøav-
gift og grunnavgift til statskassen ved innførsel og
innenlandsk produksjon av drikkevareemballasje.
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Departementet kan gi forskrift om hva som
omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for
avgiften.

§ 2 Det skal betales miljøavgift av drikkevareem-
ballasje med følgende beløp per emballasjeenhet:
a) Glass og metall: kr 4,97
b) Plast: kr 3,00
c) Kartong og papp: kr 1,24

Departementet kan gi forskrift om fritak, reduk-
sjon eller refusjon av miljøavgiften dersom emballa-
sjen inngår i et retursystem, herunder fastsette vilkår
for fritak.

§ 3 Det skal betales grunnavgift på engangsem-
ballasje med kr 1,02 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 fritatt også for miljøavgift.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 5 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd 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
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
lager,

e) har rominnhold på minst fire liter.
Departementet kan gi forskrift om 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
avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjo-
ner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truf-
fet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en
utilsiktet virkning.

Dokumentavgift (kap. 5565 post 70)
§ 1 Fra 1. januar 2010 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
legater med allmennyttige formål, eller til foren-
inger med allmennyttige formål som har styre-
sete 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 ved overtagelse av fast eien-
dom 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
arveandel og heller ikke testamentsarv i den
utstrekning 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
dette følger av internasjonale avtaler Norge er
forpliktet av,

i) overføring av hjemmel til fast eiendom mellom
den krets av kongefamilien som har arve- og
gaveavgiftsfritak, jf. lov 19. juni 1964 nr. 14 om
avgift på arv og visse gaver § 1 femte ledd.
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Departementet kan gi forskrift om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3 Ved førstegangsoverføring av en selvstendig
og i sin helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i
bruk, og overføring av bygg under arbeid betales

avgift bare av salgsverdien av tomta dersom det blir
tinglyst hjemmelsoverføring til denne.

§ 4 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplik-
ten, avgjøres spørsmålet av departementet.

Andre avgiftsvedtak
Avgift på frekvenser (kap. 5583 post 70)

§ 1 Fra 1. januar 2010 skal det betales avgift til statskassen for bruk av frekvenser til drift av annen og tredje
generasjons 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
bestemmelser om beregning og oppkreving av avgif-
ten.

§ 2 Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2010 kan forestå salg av fem-sifrede telefon-
nummer. Prisene fastsettes av Samferdselsdeparte-
mentet.

Inntekter ved tildeling av konsesjoner 
(kap. 5309 post 29)

§ 1 For 2010 kan Samferdselsdepartementet inn-
hente inntekter ved tildeling av konsesjoner.

§ 2 Inntektene innhentes ved tildeling av konse-
sjoner. Beløpet skal innbetales til statskassen.

§ 3 Samferdselsdepartementet kan gi forskrift
om innbetaling og oppkreving av beløpet.

Avgift knyttet til andre undersjøiske 
naturforekomster enn petroleum 

(kap. 5551 post 70)
§ 1 For 2010 kan Nærings- og handelsdeparte-

mentet innhente inntekter ved tildeling av konsesjo-
ner for utforsking og undersøkelser etter og utnyt-
telse av andre undersjøiske naturforekomster enn
petroleumsforekomster.

§ 2 Inntektene innhentes ved tildeling av konse-
sjoner. Beløpet skal innbetales til statskassen.

§ 3 Nærings- og handelsdepartementet kan fast-
sette nærmere bestemmelser om beregning, innbeta-
ling og oppkreving av avgiften.

Avgift på plantevernmiddel (kap. 5550 post 70)
§ 1 For 2010 kan Landbruks- og matdepartemen-

tet pålegge produsenter og importører en miljøavgift
på plantevernmiddel. Avgiften betales til statskassen.

§ 2 Landbruks- og matdepartementet kan i for-
skrifter fastsette nærmere bestemmelser om bereg-
ning og oppkreving av avgiften.

Avgifter i matforvaltningen (kap. 5576 post 70)
§ 1 Stortinget samtykker i at Landbruks- og mat-

departementet i 2010 kan:
a. oppkreve matproduksjonsavgifter begrenset

oppad til følgende satser:
1. Avgift på norsk produsert kjøtt med en sats på

kr 0,49 per kg.
2. Avgift på norsk produsert melk med en sats

på kr 0,0634 per liter.
3. Avgift på andre norsk produserte animalia

med en sats på 1,92 pst.
4. Avgift på norsk produserte vegetabilier med

en sats på 0,80 pst.
5. Avgift på fisk landet fra EØS-fartøy med en

sats på kr 14,60 per mottatt tonn råstoff.
6. Avgift på fisk landet fra tredjelandsfartøy

med en sats på kr 14,60 per mottatt tonn.
7. Avgift på fisk tatt om bord på norsk fabrikk-

fartøy eller omlastet til utenlandsk fartøy
med en sats på kr 14,60 per mottatt tonn.

8. Avgift på produksjon av oppdrettsfisk med en
sats på kr 14,60 per mottatt tonn fisk til slak-
ting.

9. Avgift på importert fisk og fiskevarer med en
sats på kr 14,60 per tonn.

10. Avgift på importerte råvarer, unntatt fisk og
fiskevarer, med en sats på 1,14 pst.

11. Avgift på importerte ferdigvarer og halvfa-

– UMTS 23 068 000 kroner per tildelt konsesjon,
– GSM 1800 251 000 kroner per disponert dupleks kanal (2 x 200 kHz),
– GSM 900 251 000 kroner per disponert dupleks kanal (2 x 200 kHz),
– CDMA 450 1 101 000 kroner per MHz (dupleks) disponert båndbredde.
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brikata, unntatt fisk og fiskevarer, med en
sats på 0,71 pst.

b. oppkreve avgifter for tilsyn og kontroll med drik-
kevann (vannverk), kosmetikk, fôr til dyr utenom
matproduksjon og planter som ikke er mat.

§ 2 Avgiftene skal dekke kostnader ved tilsyn og
kontroll. Avgiftene oppkreves i henhold til lov 19.

Desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og matt-
rygghet mv. (matloven) § 21, lov 20. Desember 1974
nr. 73 om dyrevern § 30a, lov 4. Desember 1992 nr.
130 om husdyravl § 6a, lov 15. Juni 2001 nr. 75 om
veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 37 a og lov
21. Desember 2005 nr. 26 om kosmetikk og
kroppspleieprodukter (kosmetikklova) § 18.

Toll for budsjetterminen 2010 (kap. 5511 post 70 og 71)

§ 1 Plikten til å svare toll
Fra 1. januar 2010 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 2009 skal fortsatt
gjelde fra 1. januar 2010.

§ 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.

§ 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, iverk-
sette tollmessige handels- eller beskyttelsestiltak i
form av økning av den ordinære tollsatsen på enkelte
vareslag, dersom det foreligger slike omstendigheter
som framgår av tolloven §§ 10-1 til 10-7.

§ 5 Kunngjøring mv.
Dette stortingsvedtaket med de satser som skal

gjelde for budsjettåret 2010, skal departementet
kunngjøre slik som bestemt i tolloven § 1-6.

Departementet gis fullmakt til å innarbeide nye
tariffoppdelinger eller endre gjeldende oppdelinger.
Departementet skal kunngjøre nye og endrede opp-
delinger slik som bestemt i første ledd.
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IV. Andre vedtak
Utenriksdepartementet

1.
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2010 kan overskride bevilgningen under kap. 100
Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske bor-
gere i utlandet som ikke er sjømenn, ved behov for
bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakue-

ring av norske borgere i kriserammede land. Full-
makten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som
gjelder for denne typen bistand.

Innst. 5 S behandlet i Stortinget 15. desember
2009

2.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2010 kan:
1.

2. overskride bevilgningen under kap. 166 Miljø og
bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd
mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Miljø
og bærekraftig utvikling mv., post 1 Salgsinntek-
ter fra salg av bistandseiendommer som er finan-
siert 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. 

3.
Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2010 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. 

4.
Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2010 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. 

5.
Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på til-
skudd som er utbetalt fra Norge til multi-bi-prosjek-
ter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte
til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan
benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepar-
tementet og den enkelte mottaker. 

6.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om: 
1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger

følgende beløp: 

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under
kap. 100 post 1 kap. 3100 postene 2 og 5
kap. 100 post 71 kap. 3100 post 6
kap. 140 post 1 kap. 3140 post 5

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

116 Deltaking i internasjonale organisasjoner
72 EØS-finansieringsordningen .................................................................... 2 405 mill. kroner
73 Den norske finansieringsordningen ......................................................... 1 640 mill. kroner
74 Bilaterale samarbeidsprogram med Bulgaria og Romania ...................... 158 mill. kroner
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2. tilskudd til globalt fond for fornybar energi og
energieffektivitet (GEEREF) med inntil 80 mill.
kroner over fire år i perioden 2008–2011 over
kap. 166 Miljø- og bærekraftig utvikling mv.,
post 72 Internasjonale miljøprosesser og bære-
kraftig utvikling.

3. tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumo-
kokkbakterien innenfor initiativet Advance Mar-
ket Commitments for Vaccines (AMC) med inn-
til 57 mill. USD i perioden 2009–2017 over kap.
169 Globale helse- og vaksineinitiativ, post 70
Vaksine og helse. 

7.
Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2010 kan gi garantier innenfor en ramme for nye til-
sagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for
å minske norske importørers risiko ved direkte
import fra utviklingsland, jf. omtale under kap. 161
Næringsutvikling i Prop. 1 S (2009–2010). 

8.
Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 kan
inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger
ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en total-
ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må over-
stige 1 750 mill. kroner. 

9.
Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til
toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, UNIDO,
OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten,
Den internasjonale havrettsdomstolen og for regulært
bidrag til FN.

10.
Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 kan
ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar

med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjelds-
lette for utvikling for inntil 500 mill. kroner under
Garantiinstituttet for Eksportkreditts gamle porte-
følje (gammel alminnelig ordning og den gamle sær-
ordningen for utviklingsland). Fordringene verdset-
tes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestids-
punktet. 

11.
Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2010 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 tilskudd til interna-
sjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan
foretas i henhold til regelverket til den enkelte
organisasjon.

2. Utbetalinger innenfor ett budsjettår av tilskudd til
utviklingsformål kan foretas én gang i året der-
som avtaler om samfinansiering med andre
givere, inklusive private og halvstatlige aktører,
innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det. 

12.
Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i
2010 kan: 

1. fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd
ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med
kapitalpåfyllinger under Det internasjonale
utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet,
Det afrikanske utviklingsfondet, Den globale
miljøfasiliteten og Det felles fond for råvarer.

2. fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 for
å inngå avtale med mottakere om raskere trekk på
gjeldsbrev enn utbetalingsbehovet tilsier ved
kapitalpåfyllinger under Det internasjonale
utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfon-
det og Det asiatiske utviklingsfondet.

118 Nordområdetiltak mv.
70 Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland .......................... 188 mill. kroner

161 Næringsutvikling
70 Næringsutvikling ..................................................................................... 550 mill. kroner

166 Miljø og bærekraftig utvikling mv.
73 Klima- og skogsatsingen .......................................................................... 1 400 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
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13.
Deltakelse i International Finance Facility for 

Immunisation (IFFIm)
Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i

2010 i forbindelse med utbetaling av det norske
bidraget til GAVI Fund Affiliate på 5,4 mill. USD
kan fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om
utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de
aktuelle utgiftene og å bruke tilskudd som sikkerhet
for lån. 

14.
Deltakelse i IMFs låneordning til lavinntektsland 
som utsettes for økonomiske sjokk og kortsiktige 

betalingsbalanseproblemer
Stortinget samtykker i at Norge fra 2010 til 2012

kan delta i eksisterende og nye låneordninger under
IMF rettet mot lavinntektsland med kortsiktige beta-
lingsbalanseproblemer innenfor en totalramme på
14,1 mill. SDR.

15.
Deltakelse i den femte kapitaløkningen i 

Den asiatiske utviklingsbanken
Stortinget samtykker i at:

1. Norge deltar i den femte kapitaløkningen i Den
asiatiske utviklingsbanken med en innbetalt
andel tilsvarende motverdien i norske kroner på
innbetalingstidspunktet av til sammen USD
11 617 150. Innbetalingen foretas i løpet av årene
2010–2014, og belastes kap. 171 Multilaterale
finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og
fond.

2. Den norske garantikapitalen i Den asiatiske
utviklingsbanken økes med 231,3 mill. SDR
(Special Drawing Rights).

Innst. 7 S behandlet i Stortinget 9. desember
2009

Kunnskapsdepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

1. Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2010 kan:

2. overskride bevilgningene til oppdragsvirksomhet på postene 21 mot tilsvarende merinntekter.
3. bruke inntekter fra salg av eiendom ved universitetene til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til

undervisnings- og forskningsformål ved den samme virksomheten.
4. gi Norges forskningsråd fullmakt til å kjøpe og avhende eiendommer. Salgsinntekter føres til Forsknings-

rådets eiendomsfond.

overskride bevilgningen på mot tilsvarende merinntekt under

kap. 200 post 1 kap. 3200 post 2
kap. 220 post 1 kap. 3220 post 2 
kap. 221 post 1 kap. 3221 post 2
kap. 222 post 1 kap. 3222 postene 2 og 61
kap. 224 post 1 Kap. 3224 post 1
kap. 230 post 1 kap. 3230 post 2 
kap. 256 post 1 kap. 3256 post 2
kap. 280 post 1 kap. 3280 post 2
kap. 280 post 21 kap. 3280 post 1
kap. 281 post 1 kap. 3281 post 2
kap. 286 post 50 kap. 3286 post 85
kap. 286 post 60 kap. 3286 post 86
kap. 287 post 56 kap. 3287 post 86
kap. 287 post 73 kap. 3287 post 85
kap. 2410 post 1 kap. 5310 post 3
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2.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2010 kan:

1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt
ansvar ikke overstiger følgende beløp:

2. gi tilsagn om å utbetale støtte for første halvår
2011 (andre halvdelen av undervisningsåret
2010–11) etter de satsene som blir fastsatt
andre halvår 2010 (første halvdelen av under-
visningsåret 2010–11), jf. kap. 2410 Statens
lånekasse for utdanning postene 70 Utdan-
ningsstipend, 71 Andre stipend, 72 Rente-
støtte og 90 Økt lån og rentegjeld samt kap.
5617 Renter fra Statens lånekasse for utdan-
ning post 80 Renter.

3. gi tilsagn om å konvertere lån til stipend før-
ste halvår 2011 (andre halvdelen av undervis-
ningsåret 2010–11) etter de satsene som blir
fastsatt for andre halvår 2010 (første halvde-
len av undervisningsåret 2010–11), jf. kap.
2410 Statens lånekasse for utdanning post 50
Avsetning til utdanningsstipend.

4. gi tilsagn om å utbetale tillegg til utdannings-
lånet for 2010 med 3 900 kroner per måned i
opptil to måneder for studenter som tar del i
undervisning som er omfattet av ordningen
med sommerundervisning, jf. kap. 2410 Sta-
tens lånekasse for utdanning postene 72 Ren-
testøtte og 90 Økt lån og rentegjeld samt kap.
5617 Renter fra Statens lånekasse for utdan-
ning post 80 Renter.

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 356 kroner dersom privatis-

ten ikke har prøvd seg i faget tidligere som priva-
tist eller elev, og 730 kroner ved forbedringsprø-
ver. Kandidater som melder seg opp til fag-/
svenneprøver etter opplæringsloven § 3-5, skal
betale 730 kroner per prøve dersom kandidaten
ikke har gått opp tidligere, og 1 460 kroner ved
senere forsøk. 

2. Kunnskapsdepartementet i 2010 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 oppdragsvirksomheten

til kapitalinnskudd ved opprettelse av nye
selskap 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.

3. Kunnskapsdepartementet i 2010 kan gi Høgsko-
len i Bergen fullmakt til å bruke tidligere tildelte
midler til investering i utstyr og drift, samt midler
til drift i 2009, til kjøp av utstyr til metningsdyk-
kerutdanningen i tilfelle utsettelser av leveranser
planlagt levert i 2009.

4. Kunnskapsdepartementet i 2010 kan gi Statens
lånekasse for utdanning fullmakt til å inngå avta-
ler om leveranser til å gjennomføre modernise-
ringen i Statens lånekasse for utdanning, jf. kap.
2410 Statens lånekasse for utdanning, post 45
Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold. Fullmakten
gjelder innenfor programmets vedtatte kostnads-

Kap. Post Betegnelse
Samlet ramme 
(i mill. kroner)

220 Utdanningsdirektoratet
70 Tilskudd til læremiddel m.v. 20,0

226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter 60,0

270 Studium i utlandet og sosiale formål for studenter
75 Tilskudd til bygging av studentboliger 80,0

285 Norges forskningsråd
52 Forskningsformål 37,5
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ramme på 796,5 mill. kroner, jf. Budsjett-innst.
S. nr. 12 (2007–2008) og St.prp. nr. 1 (2007–
2008). 

5. Kunnskapsdepartementet i 2010 kan regulere
inngående balanse i kapitalregnskapet for utlån
gjennom Statens lånekasse for utdanning per 1.
januar 2010 mot konto for forskyvning i balan-
sen, tilsvarende totale utlån til kunden eksklusive
påløpte gebyrer, basert på endrede føringsprin-
sipper som en overgangsordning ved omlegging
til føring av opptjente renter baserte på kalender-
året for statlige utlån.

6. Kunnskapsdepartementet kan gi Universitetet i
Bergen fullmakt til å bruke overskudd fra opp-
dragsvirksomhet til kapitalinnskudd ved oppret-
telse av et aksjeselskap for å forvalte stiftelser
som har tilknytning til Universitetet i Bergen,
samt drive annen virksomhet som naturlig hører
til dette.

Innst. 12 S behandlet i Stortinget 9. desember
2009

4.
Fullmakt

Stortinget samtykker i at maksimalgrensen for
foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetil-
bud blir fastsatt til 2 330 kroner per måned og 25 630
kroner per år fra 1. januar 2010, jf. forskrift
16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i
barnehager § 1.

Innst. 14 S behandlet i Stortinget 15. desember
2009

Kulturdepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2010 kan:
1.

2. overskride bevilgningen under kap. 324 Scenekunstformål, post 21 Spesielle driftsutgifter med et beløp
som tilsvarer alle merinntektene på kap. 3324, post 2 Billett- og salgsinntekter. Ubrukte merinntekter kan
regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under

kap. 300 post 1 kap. 3300 post 1
kap. 305 post 1 kap. 3305 post 3
kap. 305 post 21 kap. 3305 post 7
kap. 320 post 1 kap. 3320 postene 1 og 3
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. 325 post 1 kap. 3325 post 1
kap. 325 post 21 kap. 3325 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
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2.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men
slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

3.
Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 kan
inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med
utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme
for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige
4 000 mill. kroner.

4.
Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler
for 2010:

2. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de
nordnorske knutepunktinstitusjonene med unn-
tak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mel-
lom de offentlige tilskuddspartene med 70 pro-
sent på staten og 30 prosent på regionen, jf. kap.
322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom,
post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 323
Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner.

3. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de
øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom
de offentlige tilskuddspartene med 60 prosent på
staten og 40 prosent på regionen, jf. kap. 323
Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner
og kap. 328 Museums- og andre kulturvernfor-
mål, post 70 Det nasjonale museumsnettverket.

4. Det offentlige driftstilskuddet til region- og dis-

triktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige
tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30
prosent på regionen, jf. kap. 324 Scenekunstfor-
mål, post 73 Region- og distriktsopera.

5.
Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2010 skal:

1. gebyret for merking av hver kopi av et videogram
for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturde-
partementet kan sette ned eller frita for gebyr i
visse tilfelle.

2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring til
Norsk kino- og filmfond være 3,50 kroner.

3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere
være 2 254 kroner ekskl. merverdiavgift. Til-
leggsavgiften ved forsinket betaling av kringkas-
tingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter
reglene i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om
kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pro-
sent av kringkastingsavgiften.

6.
Fastsetting av vederlagsfri overdragelse av aksjer

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i
2010 kan overdra statens aksjeandel i Beaivvás
Teáhter på 40 000 kroner vederlagsfritt til Sametin-
get.

Innst. 14 S behandlet i Stortinget 15. desember
2009

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

320 Allmenne kulturformål
73 Nasjonale kulturbygg ............................................................................. 698,0 mill. kroner

322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
50 Kunst i offentlige rom ............................................................................ 15,6 mill. kroner

Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de 
øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles 
mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 
pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 323 
Musikkformål, post 72 Knutepunktinstitusjoner, 
kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål, 
post 72 Knutepunktinstitusjoner og kap. 328 
Museums- og andre kulturvernformål, post 70 
Det nasjonale museumsnettverket.

1.
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Justis- og politidepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

1. Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan:

2. overskride bevilgningen under kap. 451 Samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter, med inntil
75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451
Samfunnsikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv. 

2.
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 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 politideparte-
mentet i 2010 kan bestemme at det under ordningen
med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forplik-
telser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobe-
handling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil
10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye til-
sagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kro-
ner. 

4.
Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og politideparte-
mentet i 2010 kan:

1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475
Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter,
inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser
i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets
øvrige virksomhet

2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475
Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter,

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 61 post 1 kap. 3061 post 3 
kap. 400 post 1 kap. 3400 post 1
kap. 410 post 1 kap. 3410 post 3
kap. 411 post 1 kap. 3411 post 3
kap. 413 post 1 kap. 3413 post 1 
kap. 413 post 21 kap. 3413 post 2
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, 6 og 8
kap. 441 post 1 kap. 3441 postene 2, 3 og 5
kap. 442 post 1 kap. 3442 postene 2 og 3
kap. 451 post 1 kap. 3451 postene 3 og 6
kap. 455 post 1 kap. 3455 post 1
kap. 462 post 1 kap. 3462 post 1
kap. 472 post 1 kap. 3472 post 1 
kap. 473 post 1 kap. 3473 post 1
kap. 474 post 1 kap. 3474 post 2

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1 Driftsutgifter .......................................................................................... 40 mill. kroner
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tilbakebetalte inntekter under ordningen med
utgifter til bobehandling

3. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eien-
dommer fra salgsinntekter før det overskytende
inntektsføres under kap. 3451 Samfunnsikkerhet
og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv., og
under kap. 3441 Oslo politidistrikt, post 3 Salgs-
inntekter. 

5.
Førtidsdimittering i siviltjenesten

Stortinget samtykker i at Justis- og politideparte-
mentet i 2010 kan bestemme førtidsdimittering av
mannskaper slik det fremgår av omtalen under kap.
450 Sivile vernepliktige i Prop. 1 S (2009–2010). 

6.
Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og politideparte-
mentet i 2010 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en
verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til
underpris når særlige grunner foreligger.

Innst. 6 S behandlet i Stortinget 3. desember
2009

7.
Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og politideparte-
mentet i 2010 kan overskride bevilgningen under
kap. 456 post 45 mot tilsvarende merinntekter under
kap. 3456 post 2.

Innst. 13 S behandlet i Stortinget 10. desember
2009

8.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan:

9.
Fullmakt om midlertidig innkvartering av 

asylsøkere og flyktninger
Stortinget samtykker i at Justis- og politideparte-

mentet i 2010 kan inngå avtaler om midlertidig inn-
kvartering av asylsøkere og flyktninger med varighet
utover 2010. Dersom behovet for mottaksplasser for
asylsøkere og flyktninger blir større enn antatt i stats-
budsjettet for 2010, samtykker Stortinget i at Justis-
og politidepartementet kan øke antall plasser i stat-

lige mottak innenfor gjeldende rammer for etablering
og drift av det statlige mottaksapparatet, selv om det
medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap.
490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle drifts-
utgifter, statlige mottak, post 60 Tilskudd til verts-
kommuner for statlige mottak for asylsøkere og
flyktninger eller post 70 Økonomiske ytelser til
beboere i asylmottak.

Innst. 16 S behandlet i Stortinget 11. desember
2009

Kommunal- og regionaldepartementet

1.
Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regio-
naldepartementet i statsbudsjettet for 2010 kan
utgiftsføre uten bevilgning:

1. inntil 300 mill. kroner på kap. 571 Rammetil-
skudd til kommuner, post 90 Forskudd på ram-
metilskudd som forskudd på rammetilskudd for
2011 til kommuner.

2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd
til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på ramme-

tilskudd som forskudd på rammetilskudd for
2011 til fylkeskommuner.

2.
Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2010 kan
gi tilsagn om lån for 15 mrd. kroner. Lånene vil bli
utbetalt i 2010 og senere år. 

Innst. 5 S behandlet i Stortinget 15. desember
2009

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 490 post 1 kap. 3490 post 5
kap. 491 post 1 kap. 3491 post 1
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3.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 kan:

4.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd ut over
gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

5.
Investeringsramme skole- og svømmeanlegg
Stortinget samtykker i at Kommunal- og regio-

naldepartementet i 2010 kan gi nye tilsagn om rente-
kompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2
mrd. kroner over kap. 582, post 60 Rentekompensa-
sjon – skole- og svømmeanlegg.

6.
Garantiprovisjon fra Kommunalbanken AS
Stortinget samtykker i at Kommunalbanken AS i

2010 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 pst.
av bankens lån opptatt før 1. november 1999.

7.
Regulering av inngående balanse i Husbanken

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regio-
naldepartementet som en overgangsordning ved

omlegging til føring av opptjente renter basert på
kalenderåret for statlige utlån, kan regulere inngå-
ende balanse i kapitalregnskapet for utlån gjennom
Husbanken pr. 1. januar 2010 mot konto for forskyv-
ning i balansen, tilsvarende totale utlån til kundene
basert på endrede føringsprinsipper.

8.
Avvikling av Husbankens grunnfond og risikofond

Stortinget samtykker i at Husbankens grunnfond
og risikofond, slik de fremkommer i kapitalregnska-
pet pr. 31. desember 2009, kan avvikles og reguleres
mot konto for forskyvning i balansen pr. 1. januar
2010.

Innst. 16 S behandlet i Stortinget 11. desember
2009

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 500 post 1 kap. 3500 post 1
kap. 554 post 1 kap. 3554 post 1
kap. 585 post 1 kap. 3585 post 1
kap. 587 post 1 kap. 3587 post 4
kap. 2412 post 1 kap. 5312 post 1

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

551 Regional utvikling og nyskaping
61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt 

arbeidsgiveravgift ................................................................................. 100,0 mill. kroner
581 Bolig- og bomiljøtiltak

75 Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger ....................... 333,9 mill. kroner
77 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet ................. 23,1 mill. kroner
78 Boligsosialt kompetansetilskudd .......................................................... 72,0 mill. kroner

586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
64 Investeringstilskudd ............................................................................. 1 715,3 mill. kroner
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Helse- og omsorgsdepartementet

1.
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at det av avgiftspliktig
omsetning for legemiddelgrossister i 2010 skal beta-
les avgift tilsvarende 0,55 pst.

2.
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at statens andel i 2010 av
driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til
50 pst. av resultatet i 2009 før ekstraordinære poster
og etter vinmonopolavgiften.

Innst. 3 S behandlet i Stortinget 26. november
2009

3.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan:

4.
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan foreta bestillinger utover gitte bevilg-
ninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

5.
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan gi tilsagn 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. 700 post 1 kap. 3700 post 2
kap. 703 postene 21, 60 og 70 kap. 3703 post 3
kap. 710 post 1 kap. 3710 post 2 
kap. 710 post 21 kap. 3710 postene 2 og 3 
kap. 715 postene 1 og 21 kap. 3715 postene 2 og 5
kap. 716 post 1 kap. 3716 post 2
kap. 720 postene 1 og 21 kap. 3720 post 2
kap. 721 post 1 kap. 3721 postene 2 og 4
kap. 722 post 1 kap. 3722 postene 2 og 50
kap. 723 post 1 kap. 3723 post 50
kap. 724 post 1 kap. 3724 post 4
kap. 725 post 1 kap. 3725 post 2
kap. 750 post 1 kap. 3750 post 2

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

710 Nasjonalt folkehelseinstitutt
21 Spesielle driftsutgifter .................................................................................. 180 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

761 Omsorgstjeneste
79 Andre tilskudd .............................................................................................. 1 mill. kroner
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6.
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

1. Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 kan gi de
regionale helseforetakene inntil 6,9 mrd. kroner i
driftskreditt, men slik at utestående lån ved
utgangen av 2010 ikke skal overstige 6,4 mrd.
kroner.

2. Investeringslån og driftskredittrammen til regio-
nale helseforetak aktiveres i statens kapitalregn-
skap.

7.
Stortinget ber regjeringen sørge for at det etable-

res gode rutiner ved den offentlige tannhelsetjenesten
slik at mistanke om omsorgssvikt rapporteres til rette
myndighet.

Innst. 11 S behandlet i Stortinget 8. desember
2009

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1,
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan:

2.
Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdi-
rektoratet for 2010 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 gis per enslig forsørger,

uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år ved-
kommende faktisk forsørger.

For stønadsmottakere bosatt i Finnmark og Nord-
Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen,
Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) ytes et tillegg i bar-
netrygden på 3 840 kroner per barn per år, det såkalte
finnmarkstillegget.

Finnmarkstillegget skal også utbetales for barn i
fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i de aktuelle
kommunene.

For stønadsmottakere bosatt på Svalbard ytes et
tillegg i barnetrygden på 3 840 kroner per barn per år,
det såkalte svalbardtillegget.

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 842 post 1 kap. 3842 post 1
kap. 855 post 1 kap. 3855 postene 1, 2, 3 og 60
kap. 856 post 1 kap. 3856 post 1
kap. 858 post 1 kap. 3858 post 1
kap. 859 post 1 kap. 3859 post 1
kap. 868 post 1 kap. 3868 post 1
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3.
Satser for kontantstøtte

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2010 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41
om kontantstøtte til småbarnsforeldre, kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp for 1- og 2-åringer:

4.
Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2010 i medhold av lov av 28. februar 1997 nr.
19 om folketrygd kan utbetale:

Innst. 14 S behandlet i Stortinget 15. desember 2009

5.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan:

Innst. 16 S behandlet i Stortinget 11. desember 2009

Nærings- og handelsdepartementet

1.
Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakt)

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde-
partementet i 2010 kan foreta utbetalinger til Garanti-
instituttet 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 trekk-
fullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-institut-
tet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekk-
fullmakt – byggelånsgarantiordning.

2.
Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde-
partementet i 2010 kan gi:

1. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å
gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for
nye garantier og gammelt ansvar på 110 000 mill.
kroner ved eksport til og investeringer i utlandet
innenfor Alminnelige garantiordning og inklu-
dert Gammel alminnelig ordning. Garantivirk-
somheten skal finne sted innenfor de rammer
som "Arrangement on Officially Supported

Avtalt oppholdstid i barnehage per uke
Kontantstøtte i

prosent av full sats
Kontantstøtte i kroner

per barn per år

Ikke bruk av barnehageplass 100 39 636
Til og med 8 timer 80 31 704
9–16 timer 60 23 784
17–24 timer 40 15 852
25–32 timer 20 7 932
33 timer eller mer 0 0

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, lovens § 14-17 ............................................. 35 263 kroner per barn
Stønad ved fødsel utenfor institusjon, lovens § 5-13 .................................................. 1 765 kroner per fødsel

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 820 post 1 kap. 3820 post 1
kap. 823 post 1 kap. 3823 post 1
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Export Credits" setter. Alminnelig garantiord-
ning skal drives i balanse på lang sikt. Nærings-
og handelsdepartementet kan gi utfyllende
bestemmelser om gjennomføringen av dette ved-
taket.

2. Garanti-instituttet 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 utvik-
lingsland, men likevel slik at rammen ikke over-
skrider sju ganger det til enhver tid innestående
beløp på ordningens grunnfond. Garantivirksom-
heten skal finne sted innenfor de rammer som
"Arrangement on Officially Supported Export
Credits" setter. Virksomheten skal drives i
balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunn-
fondet. Nærings- og handelsdepartementet kan i
samråd med Utenriksdepartementet gi utfyllende
bestemmelser om gjennomføringen av dette ved-
taket.

3. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å
gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for
nye tilsagn og gammelt ansvar på 6 500 mill. kro-
ner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindus-
trien. Ordningen skal drives i balanse på lang
sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi
utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av
dette vedtaket.

4. Garanti-instituttet 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. Nærings-
og handelsdepartementet kan gi utfyllende
bestemmelser om gjennomføringen av dette ved-
taket.

Innst. 5 S behandlet i Stortinget 15. desember
2009

3.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2010 kan:

4.
Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde-
partementet i 2010 kan overskride bevilgningen
under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post
21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerho-
norarer og utgifter til faglig bistand ved salg av stat-
lige aksjeposter, samt andre endringer som kan få
betydning for eierstrukturen i selskapene.

5.
Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde-
partementet i 2010 kan utgiftsføre utbetalinger knyt-
tet til utførte pålagte miljøtiltak etter virksomheten i
Raufoss ASA innenfor gitt garantiramme på 90 mill.
kroner uten bevilgning under kap. 960 Raufoss ASA,
post 71 Refusjon for miljøtiltak.

6.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde-
partementet i 2010 kan:

1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger,
men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gam-
melt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

2. gi tilsagn om tilskudd på 115,96 mill. euro utover
gitt bevilgning for å delta i de frivillige program-
mene til Den europeiske romorganisasjonen ESA.
Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar
skal likevel ikke overstige 159,26 mill. euro.

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 900 postene 1 og 21 kap. 3900 post 2
kap. 901 post 1 kap. 3901 postene 5, 6 og 7
kap. 902 post 1 kap. 3902 postene 1 og 3
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. 907 post 1 kap. 3907 postene 1 og 3

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

2421 Innovasjon Norge
72 Forsknings- og 

utviklingskontrakter 100 mill. kroner
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3. gi Eksportfinans ASA tilsagn om statlig dekning
av framtidig underskudd på avregningskontoen
for eksisterende eksportkredittordning, den
såkalte 108-ordningen. Fullmakten gjelder for
samlede framtidige underskudd som oppstår som
følge av tilsagn om lån fram til 31. desember
2010. Fullmakten har som forutsetning at:

a) Eksportfinans ASA fram til 31. desember
2010 kan gi tilsagn om lån ved eksport av
kapitalvarer og skip til de gunstigste rentevil-
kår og kredittider som OECD (Arrangement
on Officially Supported Export Credits) tilla-
ter.

b) Eksportfinans ASAs innlånspraksis for ord-
ningen må godkjennes av Nærings- og han-
delsdepartementet. Nærings- og handelsde-
partementet kan for øvrig utarbeide nærmere
retningslinjer for ordningen.

7.
Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt 

bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og 
lignende

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde-
partementet i 2010 kan inngå forpliktelser for inntil
7,5 mill. kroner til utredninger o.l. utover gitt bevilg-
ning under kap. 900 Nærings- og handelsdeparte-
mentet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

8.
Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde-
partementet i 2010 kan gi Innovasjon Norge fullmakt
til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kro-
ner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men
slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke
overstiger 340 mill. kroner.

9.
Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde-
partementet i 2010 kan:

2. inngå avtaler om forsikringsansvar under bered-
skapsordning for statlig varekrigsforsikring
innenfor en totalramme for nye tilsagn og gam-
melt ansvar på 2 000 mill. kroner.

10.
Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde-
partementet i 2010 kan gi Innovasjon Norge fullmakt
til å gi tilsagn om:

1. nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en
ramme på inntil 500 mill. kroner.

2. nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en
ramme på inntil 2 500 mill. kroner.

11.
Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde-
partementet i 2010 kan gi Norsk Romsenter fullmakt
til å:

1. selge andeler i selskaper hvor institusjonen for-
valter eierandeler, og kjøpe andeler i nye selska-
per.

2. benytte utbytte fra selskaper hvor institusjonen
forvalter eierandeler og inntekter fra salg av
andeler i slike selskaper til romrelatert virksom-
het, herunder kjøp av andeler i nye selskaper.

12.
Fullmakt til å avhende og bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde-
partementet i 2010 kan bortfeste hjemfalte gruveei-
endommer til museale formål vederlagsfritt.

Innst. 8 S behandlet i Stortinget 14. desember
2009

13.
Tilsagnsfullmakter

      Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsde-
partementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover 
gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye 
tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende 
beløp:
Kap. Post Betegnelse   Samlet ramme

920  Norges forskningsråd

 50 Tilskudd   144 mill.kroner

      Innst. 12 S behandlet i Stortinget 9. desember 
2009

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.
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Fiskeri- og kystdepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 kan:

Innst. 8 S behandlet i Stortinget 14. desember 2009

2.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 kan:
1.

2. regne med alle ubrukte merinntekter ved beregning av sum som kan overføres på kap. 1020, postene 1
Driftsutgifter og 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 1021, postene 1 Driftsutgifter og 21 Spesielle driftsut-
gifter.

Innst. 12 S behandlet i Stortinget 9. desember 2009

3.
Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdeparte-
mentet i 2010 kan overskride bevilgningen under

kap. 1062 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter,
med inntil 15 mill. kroner dersom det er nødvendig å
sette i verk tiltak mot akutt forurensning uten opp-
hold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

4.
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgnin-
ger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

5.
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilg-
ninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under

kap. 1000 post 21 kap. 4000 post 4
kap. 1030 post 21 kap. 4030 post 22

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under

kap. 1020 postene 1 og 21 kap. 4020 post 3
kap. 1021 postene 1 og 21 kap. 4021 post 1
kap. 1022 postene 1 og 21 kap. 4022 post 1

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1062 Kystverket
30 Nyanlegg og større vedlikehold ............................................................. 375 mill. kroner
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold .............................................. 3 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1062 Kystverket
60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg .............................................................. 20 mill. kroner
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6.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdeparte-
mentet i 2010 kan:

1. overskride bevilgningen under kap. 1062 postene
1 og 45 mot tilsvarende merinntekt under kap.
4062 post 2 og kap. 5575 post 74

2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra
salg av ikke-næringsaktive fiskerihavner under

kap. 4062 post 2 til følgende formål under kap.
1062 post 30:
a. dekning av salgsomkostninger forbundet

med salget
b. oppgradering og vedlikehold av fiskerihav-

ner under kap. 1062 post 30.

Innst. 13 S behandlet i Stortinget 10. desember
2009

Landbruks- og matdepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2010 kan:
1.

2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og
vedlikehold, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom. Ubrukte merinntekter fra salg
av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

2.
Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen under kap.
1147 Reindriftsforvaltningen, post 1 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i sammenheng med forskuttering
av utgifter til tvangsflytting av rein. 

3.
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte
bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

4.
Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matde-
partementet i 2010 kan selge innkjøpt og opprinnelig
statseiendom for inntil 8 mill. kroner.

Innst. 8 S behandlet i Stortinget 14. desember
2009

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1100 post 1 kap. 4100 post 1
kap. 1115 post 1 kap. 4115 post 2
kap. 1143 post 1 kap. 4143 post 1
kap. 1147 post 1 kap. 4147 post 1

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1148 Naturskade – erstatninger og sikring
71 Naturskade, erstatninger  ............................................................. 34,7 mill. kroner
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Samferdselsdepartementet

1.
Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en
verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

2.
Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

3.
Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

4.
Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2010 kan inngå avtaler om forskuttering av
midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap.
1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesterin-
ger, post 31 Rassikring, post 36 E16 over Filefjell og
post 37 E6 vest for Alta, likevel slik at samlede,
løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 1 500
mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten
kompensasjon for renter og prisstigning.

5.
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til 

investeringsprosjekter
Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-

mentet i 2010 kan:

1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er
omtalt i merknadene til kap. 1320 Statens vegve-
sen i Prop. 1 S (2009–2010) innenfor de kost-
nadsrammer som der er angitt.

2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover
gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen,
post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassik-
ring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest
for Alta, for investeringsprosjekter som ikke er
omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget,
likevel slik at samlet ramme for gamle og nye
forpliktelser ikke overstiger 1 500 mill. kroner.

6.
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover 

budsjettåret for vedlikeholdsarbeider
Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-

mentet i 2010 kan forplikte staten for framtidige bud-
sjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens
vegvesen, post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold
av riksveger m.m., slik at samlet ramme for gamle og
nye forpliktelser ikke overstiger 6 500 mill. kroner,
og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke
overstiger 1 800 mill. kroner.

7.
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover 

budsjettåret for riksvegferjedriften
Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-

mentet i 2010 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 3 600 mill. kroner, og slik at forpliktelsene
som forfaller hvert år ikke overstiger 450 mill. kro-
ner. 

8.
Investeringsramme transporttiltak i fylkene
Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-

mentet i 2010 kan gi tilsagn om rentekompensasjon
tilsvarende en investeringsramme på 2 000 mill. kro-
ner over kap. 1320 Statens vegvesen, post 61 Rente-
kompensasjon for transporttiltak i fylkene.

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1313 post 1 kap. 4313 post 2

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1320 postene 23, 30 og 72 kap. 4320 postene 1, 2 og 3
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9.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan:

10.
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger,
likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

11.
Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i 2010 kan inngå avtaler om forskuttering av
midler til jernbaneformål utover gitt bevilgning på
kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i lin-
jen, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforplik-
telser ikke overstiger 200 mill. kroner. Forskutterin-
gene skal refunderes uten kompensasjon for renter og
prisstigning.

12.
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til 

investeringsprosjekter
Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-

mentet i 2010 kan:

1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er
omtalt i merknadene til kap. 1350 Jernbaneverket
i Prop. 1 S (2009–2010) innenfor de kostnads-
rammer som der er angitt.

2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover
gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post
30 Investeringer i linjen, for investeringsprosjek-
ter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag
overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme
for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 250
mill. kroner.

13.
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover 

budsjettåret for vedlikeholdsarbeider
Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-

mentet i 2010 kan forplikte staten for framtidige bud-
sjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbane-
verket, post 23 Drift og vedlikehold og post 25 Drift
og vedlikehold av Gardermobanen, slik at samlet
ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger
2 500 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som for-
faller hvert år ikke overstiger 600 mill. kroner.

14.
Restverdisikring for eksisterende materiell, 
oppgraderinger av eksisterende materiell og 

investeringer i nytt materiell
Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-

mentet, for det materiellet som inngår i statens ram-
meavtale med NSB, i 2010 kan:

1. gi NSB AS en restverdigaranti for bokførte ver-
dier på inntil 2 759 mill. kroner.

2. gi NSB AS ytterligere restverdigaranti på opp-
graderinger og nyinvesteringer innenfor en
ramme på inntil 3 225 mill. kroner. 

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

Kap. 1350 postene 23 og 30 Kap. 4350 postene 2 og 6
Kap. 1350 post 25 Kap. 4350 post 7
Kap. 1350 post 30 Kap. 4350 post 37

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1350 Jernbaneverket
23, 25 og 30 Drift, vedlikehold og investeringer .............................................. 800 mill. kroner
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15.
Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan bestille materiell utover bevilgningen, like-
vel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

16.
Overføring til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2010 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra
Post- og teletilsynets reguleringsfond.

Innst. 13 S behandlet i Stortinget 10. desember 2009

Miljøverndepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

1. Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan:

2. overskride bevilgningen under kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlike-
hold, med et beløp som tilsvarer regnskapsførte inntekter fra salg av anleggsmidler under kap. 5465 Statens
kartverk, post 49 Salg av anleggsmidler. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved utregning av
overført beløp. 

2.
Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan utgiftsføre uten bevilgning fastslåtte tap på
garantier for lån til miljøverntiltak og energiøkonomiseringsformål som staten er juridisk forpliktet til å dekke,
under kap. 1400 Miljøverndepartementet, post 77 Oppfyllelse av garantiansvar.

3.
Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan omdisponere inntil 5 mill. kroner mellom kap.
1465 Statens kartverk, arbeid med nasjonal geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter, og kap.
2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1380 Post- og teletilsynet
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold .............................................. 4 mill. kroner

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1400 post 1 kap. 4400 post 2
kap. 1427 post 1 kap. 4427 post 1 
kap. 1427 post 21 kap. 4427 postene 9 og 54 
kap. 1429 post 1 kap. 4429 postene 2 og 9
kap. 1432 post 50 kap. 4432 post 85
kap. 1441 post 1 kap. 4441 postene 4, 5, 6 og 9
kap. 1441 post 22 kap. 4441 post 2
kap. 1471 post 1 kap. 4471 postene 1 og 3
kap. 1471 post 21 kap. 4471 post 21
kap. 1472 post 50 kap. 4472 post 70 og kap. 5578 post 70



142 Statsbudsjettet for 2010

4.
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan fravike spesifikasjonene under kap. 2465 Sta-
tens kartverk, post 24 Driftsresultat, ved bruk av reguleringsfondet.

5.
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan utføre bestillinger:
1. av materiell o.l. utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar

ikke overstiger følgende beløp:

2. av kartgrunnlag utover gitt bevilgning under kap. 1465 Statens kartverk, arbeid med nasjonal geografisk
infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter, men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar
ikke overstiger 90 mill. kroner.

6.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgnin-
ger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

7.
Fullmakt til å inngå forpliktelser

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2010 kan pådra forpliktelser for fremtidige år til å kjøpe
inn materiell og til å gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning under kap. 1441 Statens forurensningstilsyn,
post 39 Oppryddingstiltak, men slik at samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger
25 mill. kroner.

Innst. 9 S behandlet i Stortinget 7. desember 2009

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1426 Statens naturoppsyn 
32 Skjærgardsparker mv. ........................................................................ 7,0 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1427 Direktoratet for naturforvaltning
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder ................................ 80,0 mill. kroner
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner .............................................. 35,7 mill. kroner
34 Statlige erverv, nasjonalparker........................................................... 245,2 mill. kroner
35 Statlige erverv, nytt skogvern ............................................................ 140,0 mill. kroner
77 Tilskudd til nasjonalparksentre.......................................................... 2,0 mill. kroner
79 Kompensasjon ved flytting av oppdrettsanlegg................................. 6,75 mill. kroner

1429 Riksantikvaren
72 Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og 

kulturmiljøer ...................................................................................... 35,0 mill. kroner
73 Brannsikring og beredskapstiltak ...................................................... 2,0 mill. kroner
74 Fartøyvern.......................................................................................... 8,0 mill. kroner
77 Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet................................. 2,0 mill. kroner
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Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2010 kan:

Innst. 12 S behandlet i Stortinget 9. desember 2009

2.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2010 kan:

3.
Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet i 2010 kan nettoføre
som utgiftsreduksjon under kap. 1510 Fylkes-
mannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter,
refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkes-
mannen samordner utgiftene.

4.
Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet i 2010 kan:

1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49,
med inntil 175 mill. kroner mot dekning i regule-
ringsfondet.

2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49,
med beløp som tilsvarer inntekter fra salg av
eiendommer, samt medregne ubrukte inntekter
fra salg av eiendom ved beregning av overført
beløp.

5.
Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet i 2010 kan omdispo-
nere:

1. under kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor hus-
leieordningen, mellom postene 30–45.

2. under kap. 1581 Eiendommer til kongelige for-
mål, fra post 1 til post 45. 

3. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30–
49.

6.
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til 

investeringsprosjekter
Stortinget samtykker i at Fornyings-, administra-

sjons- og kirkedepartementet i 2010 kan pådra staten
forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre de
byggeprosjekter og andre investeringsprosjekter som
er omtalt under kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor
huseleieordningen, kap. 1581 Eiendommer til konge-
lige formål, kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet
og kap. 2445 Statsbygg i Prop. 1 S (2009–2010),
innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

7.
Fullmakter i forbindelse med kurantprosjekt-

ordningen
Stortinget samtykker i at Fornyings-, administra-

sjons- og kirkedepartementet i 2010 kan:
1. under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Igangsetting

av kurantprosjekter, sette i gang byggeprosjekter
uten at disse er omtalt med kostnadsramme over-

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekt under

kap. 1590 post 1 kap. 4590 post 2
kap. 1590 post 21 kap. 4590 post 3 
kap. 1591 post 1 kap. 4591 post 2
kap. 1591 post 21 kap. 4591 post 3
kap. 1592 post 1 kap. 4592 postene 2 og 3

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1510 post 21 kap. 4510 post 1
kap. 1520 post 1 kap. 4520 postene 2 og 3
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for Stortinget, når leietaker har nødvendige hus-
leiemidler innenfor gjeldende budsjettrammer.

2. under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Igangsetting
av kurantprosjekter og post 34 Videreføring av
kurantprosjekter, pådra staten forpliktelser
utover budsjettåret innenfor en samlet ramme på
1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser
i forbindelse med gjennomføringen av byggepro-
sjektene.

8.
Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:
1. Fornyings-, administrasjons- og kirkedeparte-

mentet i 2010 kan:
a) godskrive det enkelte bygge- og eien-

domsprosjekt med innbetalt dagmulkt, kon-
vensjonalbot og erstatning for misligholdt
entreprise, ved at innbetalingen blir postert i
statsregnskapet på vedkommende investe-
ringspost som en utgiftsreduksjon.

b) godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av
eiendom forvaltet av Statsbygg eller av stat-
lige virksomheter som ikke har egen salgs-
fullmakt, for inntil 500 mill. kroner totalt i
budsjettåret. 

c) godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved
salgsinntekter, innsparte midler eller midler
fra reguleringsfondet for inntil 150 mill. kro-
ner i hvert enkelt tilfelle, og for inntil
300 mill. kroner totalt, utover bevilgningen
på kap. 2445 Statsbygg, post 49 Kjøp av eien-
dom.

d) overdra statlige spesialskoleeiendommer til
underpris eller vederlagsfritt til kommuner
og fylkeskommuner, dersom ansvaret for
skoledriften overtas av kommunen eller fyl-
keskommunen.

e) foreta bortfeste, salg og makeskifte av eien-
dommer som er nødvendig ved disponering
av statens eiendommer på Fornebu for inntil
100 mill. kroner.

f) korrigere Statsbyggs balanse i de tilfeller pro-
sjekterings- og investeringsmidler ført på
kap. 2445 Statsbygg overføres til andre bud-
sjettkapitler eller prosjektene ikke realiseres.

g) avhende statlig fast eiendom til barnehage-
formål direkte til kommuner til markedstakst.

2. Kongen i 2010 kan avhende statlig eiendom til
lavere pris enn markedspris der særlige hensyn
tilsier det.

9.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2010 kan:

Finansdepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 kan:
1.

2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på
kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle
driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinn-

tektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 2
Oppdragsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes
med ved utregning av overførbart beløp på posten.

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1535 post 1 kap. 4535 post 2
kap. 1536 post 1 kap. 4536 post 2

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1600 post 1 kap. 4600 post 2
kap. 1605 post 1 kap. 4605 post 1
kap. 1610 post 1 kap. 4610 post 1
kap. 1618 post 1 kap. 4618 post 2
kap. 1634 post 1 kap. 4634 post 2
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2.
Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at:

1. Finansdepartementet i 2010 kan overskride
bevilgningen på kap. 1638 Kjøp av klimakvoter,
post 1 Driftsutgifter, til dekning av honorarer,
transaksjonskostnader og utgifter til faglig
bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

2. Finansdepartementet i 2010 kan overskride
bevilgningen på kap. 1638 Kjøp av klimakvoter,
post 21 Kvotekjøp, generell ordning, med et
beløp som tilsvarer inntekter fra salg av klima-
kvoter som er regnskapsført på kap. 4638 Salg av
Klimakvoter, post 2 Salg av innkjøpte kvoter.

3.
Inntektsføring av renter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i
statsregnskapet for 2010 uten bevilgning kan inn-
tektsføre renteinntekter mv. fra Statens finansfond
under kap. 5605 Renter av statskassens kontantbe-
holdning og andre fordringer, post 87 Renteinntekter
mv. fra Statens finansfond.

4.
Kjøp av klimagasskvoter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i
2010 kan inngå avtaler om kjøp av klimagasskvoter
ved bruk av Kyoto-mekanismene for inntil 3 700
mill. kroner utover gitt bevilgning under kap. 1638
Kjøp av klimakvoter, post 21 Kvotekjøp, generell
ordning. 

5.
Fullmakt til å inngå avtaler om investerings-

prosjekter
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i

2010 kan gjennomføre de investeringsprosjektene
som er omtalt i Prop. 1 S (2009–2010) under kap.
1610 Toll- og avgiftsetaten, post 45 Større utstyrsan-
skaffelser og vedlikehold, og kap. 1618 Skatteetaten,
post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnads-
rammer som der er angitt.

6.
Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i
2010 kan gi garantier for:

1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank
innenfor en totalramme for nye tilsagn og gam-

melt ansvar som ikke må overstige 715 959 651
euro.

2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrø-
rende ordningen med prosjektinvesteringslån
innenfor en totalramme for nye tilsagn og gam-
melt garantiansvar som ikke må overstige
340 991 000 euro.

3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank
innenfor en totalramme for nye tilsagn og gam-
melt garantiansvar som ikke må overstige
63 500 000 euro.

7.
Fullmakt til fortsatt bobehandling

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet
for 2010 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 18,2 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av
bevilgningene under kap. 1610 Toll- og avgiftseta-
ten, post 1 Driftsutgifter, og kap. 1618 Skatteetaten,
post 21 Spesielle driftsutgifter.

8.
Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og 

feilposteringer i tidligere års statsregnskap
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i

2010 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.

9.
Nye langsiktige innanlandske statslån

Finansdepartementet gis fullmakt til å ta opp nye
langsiktige innanlandske statslån i 2010 til eit beløp
av 50 000 mill. kroner.

10.
Uteståande kortsiktige marknadslån

Finansdepartementet gis fullmakt til å ha utestå-
ande kortsiktige marknadslån til eit beløp av 350 000
mill. kroner i 2010.

11.
Innskot i form av kontolån frå statsinstitusjonar og 

statlege fond
Finansdepartementet gis fullmakt i 2010 til å ta imot

innskot i form av kontolån frå statsinstitusjonar og stat-
lege fond, og frå institusjonar som ved særlege høve kan
bli pålagde å plassere likviditet som kontolån til staten.



146 Statsbudsjettet for 2010

12.
Rentebyteavtaler og tilsvarande derivatavtaler
Finansdepartementet gis fullmakt til å inngå ren-

tebyteavtaler og tilsvarande derivatavtaler i 2010.

Innst. 5 S behandlet i Stortinget 15. desember
2009

XII
Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor
i 2010 kan overskride bevilgningen på kap. 21 Stats-
rådet, post 1 Driftsutgifter, for å iverksette nødven-
dige sikkerhetstiltak for Regjeringen.

Innst. 16 S behandlet i Stortinget 11. desember
2009

Forsvarsdepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2010 kan:

1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med føl-
gende unntak:
a. inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.
b. inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen

under kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser
og vedlikehold.

2. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

2.
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2010 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

1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1 Driftsutgifter ............................................................................................. 80 mill. kroner

1731 Hæren
1 Driftsutgifter ............................................................................................. 900 mill. kroner

1732 Sjøforsvaret
1 Driftsutgifter ............................................................................................. 800 mill. kroner

1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter ............................................................................................. 1 440 mill. kroner

1734 Heimevernet
1 Driftsutgifter ............................................................................................. 150 mill. kroner

1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1 Driftsutgifter ............................................................................................. 300 mill. kroner

1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1 Driftsutgifter ............................................................................................. 125 mill. kroner

44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel .... 150 mill. kroner
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold ................................................. 20 000 mill. kroner
48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel ......... 230 mill. kroner
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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.

3.
Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2010 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:

4.
Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i
2010 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 vedlikehold og kap. 4710 For-
svarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av
eiendom.

5.
Personell

Stortinget samtykker i at:

1. Forsvarsdepartementet i 2010 kan fastsette leng-
den på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten
og heimevernstjenesten slik det går fram av Prop.
1 S (2009–2010).

2. enheter oppsatt med frivillig heimevernsperso-
nell kan overføres til forsvarsgrener og fellesin-
stitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

3. gjeldende befalsordning justeres i henhold til
prinsippene som går fram av Prop. 1 S (2009–
2010).

6.
Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i
2010 kan:

1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder
større bygg- og eiendomsprosjekter, som er pre-
sentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2009–
2010), innenfor de kostnadsrammer som der er
omtalt.

2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i
Prop. 1 S (2009–2010), herunder endrede kost-
nadsrammer.

3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer
og byggeprosjekter 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 (2009–
2010).

5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av
planlagte materiellanskaffelser.

6. igangsette prosjektering av byggeprosjekter med
en samlet utgift tilsvarende 5 pst. av bevilgnin-
gen på de respektive poster.

7.
Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i
2010 kan:

1. avhende fast eiendom uansett verdi til markeds-
pris når det ikke foreligger annet statlig behov for
eiendommen. Eiendommene skal normalt legges
ut for salg i markedet, men kan selges direkte til
fylkeskommuner eller kommuner til markeds-

75 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs 
investeringsprogram for sikkerhet ............................................................ 100 mill. kroner

1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter ............................................................................................. 3 200 mill. kroner

1791 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter ............................................................................................. 90 mill. kroner

1792 Norske styrker i utlandet
1 Driftsutgifter ............................................................................................. 50 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1700 Forsvarsdepartementet
73 Forskning og utvikling ........................................................................... 26 mill. kroner

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
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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. 

2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil
100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris
når særlige grunner foreligger.

8.
Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i
2010 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger
gjennom NAMSA fra det tidspunkt materiell blir
rekvirert, selv om levering først skjer senere i bud-
sjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

Innst. 7 S behandlet i Stortinget 9. desember
2009

Olje- og energidepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan:

2.
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 kan 
1. overskride bevilgningen under kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, til

dekning av meglerhonorar og utgifter til faglig bistand ved statlig kjøp/salg av aksjeposter, rådgivning samt
andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i Statoil ASA. 

2. godkjenne utøvelse av statens forkjøpsrett ved overdragelser av andeler i utvinningstillatelser på norsk kon-
tinentalsokkel og overskride bevilgningen med inntil 5 mrd. kroner under kap. 2440/5440 Statens direkte
økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten.

3.
Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan utgiftsføre uten bevilgning tilskudd til
fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen under kap. 2442 Disponering av innretninger på kontinental-
sokkelen, post 70 Tilskudd.

4.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men
slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt udekket ansvar ikke overstiger følgende beløp:

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. 2490 post 45 kap. 5490 post 1

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon
50 Overføring til Energifondet .................................................................... 400,0 mill. kroner
74 Naturgass ................................................................................................ 20,0 mill. kroner

1830 Forskning
50 Norges forskningsråd.............................................................................. 33,0 mill. kroner
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5.
Fullmakt til å inngå forpliktelser ut over gitt bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2010 kan pådra seg forpliktelser utover gitte
bevilgninger innenfor følgende beløp:

6.
Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2010 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
ledende personell i Gassco AS.

7.
Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige 

driftsrelaterte forpliktelser
Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-

mentet i 2010 kan godkjenne at staten pådras forplik-
telser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440
Statens direkte økonomiske engasjement i petrole-
umsvirksomheten, knyttet til:

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.

8.
Utbyggingsrelaterte forpliktelser

Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 kan god-
kjenne at staten pådras forpliktelser utover gitte
bevilgninger under kap. 2440/5440 Statens direkte
økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten,
hvor øvre grense for SDØEs forholdsmessige andel
for det enkelte prosjekt/fase utgjør 5 mrd. kroner
knyttet til deltagelse i:

1. utbyggingsprosjekter (planer for utbygging/
anlegg og drift) på norsk kontinentalsokkel.

2. utviklingsprosjekter under Gassled.

9.
Forpliktelser før plan for utbygging og drift og for 

anlegg og drift er behandlet
Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-

mentet i 2010 kan godkjenne at staten pådras forplik-
telser utover gitte bevilgninger under kap. 2440/5440
Statens direkte økonomiske engasjement i petrole-
umsvirksomheten 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.

10.
Forpliktelser knyttet til petroleumsvirksomhet på 

islandsk sokkel
Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 ved

eventuell norsk statlig deltakelse i petroleumsvirk-
somhet på islandsk sokkel, kan:

1. pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgnin-
ger under kap. 2440/5440 Statens direkte økono-
miske engasjement i petroleumsvirksomheten
innenfor en total økonomisk ramme på 1,5 mrd.
kroner, herunder yte innskuddskapital, lån og
stille garantier. 

2. etablere en ny organisatorisk enhet, eiet av den
norske stat, som direkte eller indirekte skal eie
eierandeler i rettighetshaverselskaper i Island. 

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme

1800 Olje- og energidepartementet
21 Spesielle driftsutgifter ............................................................................. 7,0 mill. kroner

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
22 Flom- og skredforebygging..................................................................... 50,0 mill. kroner

1830 Forskning
22 Forvaltningsrettet forskning og utvikling................................................ 10,0 mill. kroner

1833 CO2-håndtering
70 Administrasjon, Gassnova SF ................................................................. 20,0 mill. kroner

1870 Petoro AS
70 Administrasjon ........................................................................................ 35,0 mill. kroner
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11.
Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel

Stortinget samtykker i at Kongen i 2010 kan god-
kjenne prosjekter (planer for utbygging/anlegg og
drift) på norsk kontinentalsokkel under følgende for-
utsetninger:

1. Prosjektet må ikke ha prinsipielle eller samfunns-
messige sider av betydning.

2. Øvre grense for de samlede investeringer per pro-
sjekt utgjør 10 mrd. kroner.

3. Hvert enkelt prosjekt må vise akseptabel sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet og være rimelig
robust mot endringer i prisutviklingen for olje og
naturgass.

12.
Overføring av eiendomsrett mot bruksrett

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2010 kan godkjenne overføring av eien-
domsrett fra en rettighetshavergruppe hvor Petoro
AS som forvalter av SDØE er en av rettighetsha-
verne, til en annen rettighetshavergruppe. Det forut-
settes at Petoro AS som forvalter av SDØE er sikret
tilstrekkelig bruksrett. Denne fullmakt vil gjelde for
de prosjekter hvor Kongen har fått fullmakt til å god-
kjenne plan for utbygging/anlegg og drift, samt ved
mindre endringer for prosjekter hvor plan for utbyg-
ging/anlegg og drift allerede er godkjent. Fullmakten
gis under forutsetning av at overføring av eiendoms-
rett ikke har prinsipielle eller samfunnsmessige sider
av betydning.

13.
Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser

Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-
mentet i 2010 kan godkjenne overdragelse av andeler
for Petoro AS som forvalter av SDØE i utvinningstil-
latelser der det antas at samlede utvinnbare ressurser
i forekomstene er mindre enn 10 mill. tonn oljeekvi-
valenter.

14.
Overdragelse og samordning av andeler i 

utvinningstillatelser
Stortinget samtykker i at Olje- og energideparte-

mentet i 2010 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 forekom-
ster 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 2010 kan godkjenne nødvendige transaksjo-
ner for overdragelse av andeler for Petoro AS som
forvalter av SDØE for å innlemme rørledninger med
SDØE-andel i Gassled. Statens andel i Gassled skal
justeres for å gjenspeile innlemmelsen.

16.
Opphevelse av generalforsamlingsklausulen
Stortinget samtykker i at generalforsamlings-

klausulen skal kunne oppheves for gitte tillatelser og
erstattes av en vetorett i tråd med konsesjonsdirekti-
vet og petroleumsforskriftens § 12, dersom rettig-
hetshaverne skulle ønske dette. Olje- og energidepar-
tementet skal i så fall godkjenne dette i hvert enkelt
tilfelle.

Innst. 9 S behandlet i Stortinget 7. desember
2009
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Arbeidsdepartementet

1.
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2010 kan:

2.
Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i
2010 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 mellom bevilgningene under kap.
605 Arbeids- og velferdsetaten, post 70 Tilskudd
til helse- og rehabiliteringstjenester for syke-

meldte og kap. 732 Regionale helseforetak, post
79 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester
for sykmeldte.

3. omdisponere mellom bevilgningene under kap.
604 NAV-reform og pensjonsreform, post 21
Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og
velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

4. omdisponere mellom bevilgningene under kap.
604 NAV-reform og pensjonsreform, post 45
Større nyanskaffelser og vedlikehold og kap. 605
Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større
utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

3.
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger,
men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

4.
Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i
2010 kan ettergi rente- og avdragsfrie lån gitt til
arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede der dette
blir vurdert som nødvendig for å sikre den videre
driften.

5.
Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i
2010 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap.
604 Nav-reform og pensjonsreform, postene 21 og
45 og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, postene 1,

21 og 45, refusjoner av kommunenes andel av utgif-
ter til opprettelse og drift av Nav-kontorer.

Innst. 15 S behandlet i Stortinget 8. desember
2009

6.
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i
2010 kan overskride bevilgningen under kap. 2470
Statens Pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaf-
felser og vedlikehold, med inntil 10 mill. kroner mot
dekning i reguleringsfondet.

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 post 1, 4, 5 og 6
kap. 605 post 21 kap. 3605 post 2
kap. 621 post 21 kap. 3621 post 2
kap. 640 post 1 kap. 3640 post 1, 6 og 7
kap. 642 post 1 kap. 3642 post 6 og 7
kap. 642 post 21 kap. 3642 post 2

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
634 Arbeidsmarkedstiltak

76 Tiltak for arbeidssøkere 3 145,65 mill. kroner
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7.
Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjektet 

PERFORM
Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i

2010 kan gjennomføre PERFORM-prosjektet i Sta-
tens Pensjonskasse, herunder forplikte staten innen-
for en samlet kostnadsramme på 888 mill. kroner.

8.
Fullmakt til regulering av inngående balanse i 

boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet

som en overgangsordning ved omlegging til føring
av opptjente renter basert på kalenderåret for statlige
utlån, kan regulere inngående balanse i kapitalregn-
skapet for utlån gjennom boliglånsordningen i Sta-
tens Pensjonskasse pr. 1. januar 2010 mot konto for
forskyvning i balansen, tilsvarende totale utlån til
kundene basert på endrede føringsprinsipper.

Innst. 16 S behandlet i Stortinget 11. desember
2009
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Folketrygden

1.
Statstilskudd til finansiering av folketrygden

Stortinget samtykker i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdlovens § 23-10, gis med
84 919 300 000 kroner, hvorav 16 989 400 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved
tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd.

2.
Folketrygdytelser

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2010 skal følgende ytelser etter folketrygden utgjøre*):

*satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.
1 Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992.
2 Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.
3 Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.
4 Fra 1. januar 2004 dekkes 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprø-

vet.

3.
Alderspensjonens særtillegg

Særtillegget, ordinær sats, settes til 100 pst. av grunnbeløpet med virkning fra 1. mai 2010.

Innst. 15 S behandlet i Stortinget 8. desember 2009

kroner
1a. Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats) ........... 7 308
1b. Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til ................... 11 160
1c. eller til ...................................................................................................................... 14 652
1d. eller til ...................................................................................................................... 21 576
1e. eller til ...................................................................................................................... 29 268
1f. eller til ...................................................................................................................... 36 564

2a-1. Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset 1 2  ................................................... 12 180
2a-2. Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til uføre som må ha tilsyn og pleie3 ....................... 13 104
2b. Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre under 18 år som må ha særskilt 

tilsyn og pleie3 .......................................................................................................... 26 208
2c. eller til ...................................................................................................................... 52 416
2d. eller til ...................................................................................................................... 78 624

3. Behovsprøvet gravferdsstønad opptil ....................................................................... 19 344

4. Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-11 og 17-9 4 
for første barn ........................................................................................................... 39 888
for to barn ................................................................................................................. 52 056
for tre og flere barn ................................................................................................... 58 980



Statsbudsjettet for 2010 154

Datoer for behandling av komiteenes budsjettinnstillinger 
i Stortinget høsten 2009

Arbeids- og sosialkomiteen
Innst. 15 S 8. desember

Energi- og miljøkomiteen
Innst. 9 S 7. desember

Familie- og kulturkomiteen
Innst. 14 S 15. desember

Finanskomiteen
Innst. 2 S 26. november
Innst. 3 S 26. november
Innst. 5 S 15. desember

Helse- og omsorgskomiteen
Innst. 11 S 8. desember

Justiskomiteen
Innst. 6 S 3. desember

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Innst. 12 S 9. desember

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Iinnst. 16 S 11. desember

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Innst. 10 S 3. desember

Næringskomiteen
Innst. 8 S 14. desember

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Innst. 13 S 10. desember

Utenriks- og forsvarskomiteen
Innst.7  S 9. desember
Innst. 17 S 9. desember
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Vedlegg

Artsgruppering av saldert budsjett for 2010. Alle tall i mill. kroner. 
(Postitive tall angir inntekter og negative tall angir utgifter)

Formål Saldert budsjett

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge
Skatt på formue og inntekt ...................................................................................................... 174 850
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift ......................................................................................... 221 300
Merverdiavgift ........................................................................................................................ 189 600
Tobakksavgift .......................................................................................................................... 8 218
Avgift på bil, bensin mv. ......................................................................................................... 43 235
Avgift på alkohol ..................................................................................................................... 11 927
Elektrisitetsavgift .................................................................................................................... 7 382
Avgift på mineralolje og mineralske produkter ...................................................................... 6 331
Tollinntekter ............................................................................................................................ 2 120
Dokumentavgift ...................................................................................................................... 4 500
Andre avgifter ......................................................................................................................... 7 568

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge ............................................................................. 677 031

Inntekter av statens forretningsdrift
Renter av statens kapital ......................................................................................................... 72
Avskrivninger .......................................................................................................................... 704
Tilbakeføring av midler fra GIEK ........................................................................................... 391
Salg av eiendom ...................................................................................................................... 24
Avsetning til investeringsformål mv. ...................................................................................... 936

Sum inntekter av statens forretningsdrift ................................................................................... 2 126

Renter og aksjeutbytte 
Renter fra statsbankene ........................................................................................................... 8 076
Renter av kontantbeholdningen og andre fordringer .............................................................. 10 338
Andre renteinntekter ............................................................................................................... 1 340
Aksjeutbytte, ekskl. utbytte fra StatoilHydro .......................................................................... 5 257

Sum renter og aksjeutbytte ......................................................................................................... 25 011

Andre inntekter
Spilleoverskudd Norsk Tipping AS ........................................................................................ 833
Rettsgebyr ............................................................................................................................... 159
Brønnøysundregistrene ........................................................................................................... 416
Inntekter under Folketrygden .................................................................................................. 2 115
Direktorater mv. 5 495
Tilfeldige inntekter .................................................................................................................. 50
Andre inntekter under departementene ................................................................................... 16 080

Sum andre inntekter ................................................................................................................... 25 149

Petroleumsinntekter
SDØE, driftsresultat ................................................................................................................ 77 900
SDØE, andre inntekter ............................................................................................................ 27 600
Skatt og avgift på utvinning av petroleum .............................................................................. 123 800
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Aksjeutbytte fra StatoilHydro ................................................................................................. 15 489
Sum petroleumsinntekter ........................................................................................................... 244 789
Statsbudsjettets inntekter (utenom overføringer fra Statens pensjonsfond – 
Utland og lånetransaksjoner) .................................................................................................. 974 105
Driftsutgifter (postene 1–29)

Forsvaret ................................................................................................................................. -24 230
Statens vegvesen ..................................................................................................................... -7 120
Jernbane .................................................................................................................................. -4 509
Politi og påtalemyndigheten ................................................................................................... -11 531
Rettsvesen ............................................................................................................................... -2 001
Kriminalomsorg ...................................................................................................................... -3 456
Barne- og ungdomstiltak ......................................................................................................... -5 316
Arbeids- og velferdsetaten ...................................................................................................... -9 290
Skatte-, avgifts- og tolladminstrasjon ..................................................................................... -5 883
Statens Pensjonskasse mv.
Departementene og Statsministerens kontor ........................................................................... -6 112
Statlig lønnsoppgjør, grunnbeløpsregulering mv. ................................................................... -11 532
Direktorater mv. ...................................................................................................................... -12 260
Statens forretningsdrift ............................................................................................................ 522
Andre driftsutgifter ................................................................................................................. -35 733

Sum driftsutgifter (postene 1-29) ............................................................................................... -138 451

Investeringer (postene 30-49) 
Forsvaret ................................................................................................................................. -9 645
Riksveganlegg ......................................................................................................................... -6 478
Statsbygg ................................................................................................................................. -2 033
Bygg utenfor husleieordningen ............................................................................................... -874
Jernbaneverket ........................................................................................................................ -3 919
Direktorater ............................................................................................................................. -1 223
Andre investeringsbevilgninger .............................................................................................. -3 927

Sum investeringer (postene 30-49) ............................................................................................ -28 099

Overføringer til andre statsregnskap (postene 50-59)
Høyere utdanning .................................................................................................................... -22 555
Forskning ................................................................................................................................ -6 205
Fond innen kultur, media og billedkunst ................................................................................ -915
Jordbruksavtalen og Reindriftsavtalen, fond .......................................................................... -1 043
Andre overføringer .................................................................................................................. -7 953

Sum overføringer til andre statsregnskap (postene 50-59) ........................................................ -38 670

Overføringer til kommunesektoren (postene 60-69)
Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner ............................................................... -81 670
Tilskudd til barnehager ........................................................................................................... -26 686
Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere .................................................................. -186
Ressurskrevende tjenester ....................................................................................................... -4 350
Tilskudd til nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser ............................................................ -2 112
Kompensasjon for merverdiavgift .......................................................................................... -13 900

Formål Saldert budsjett
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Andre tilskudd ......................................................................................................................... -15 005
Sum overføringer til kommunesektoren (postene 60-69) -143 908

Overføringer til private (postene 70-89)
Folketrygden, sykepengeutbetalinger ..................................................................................... -37 513
Folketrygden, alderspensjoner ................................................................................................ -117 433
Folketrygdens øvrige sosiale formål (uførhet mv.) ................................................................. -103 176
Folketrygdens helsedel ............................................................................................................ -21 823
Folketrygden, arbeidsliv ......................................................................................................... -14 020
Fødsels- og adopsjonspenger .................................................................................................. -14 216
Andre pensjoner ...................................................................................................................... -1 485
Regionale helseforetak ............................................................................................................ -98 826
Barnetrygd ............................................................................................................................... -14 820
Kontantstøtte ........................................................................................................................... -1 418
Jordbruksavtalen ..................................................................................................................... -11 915
Bistand .................................................................................................................................... -22 584
Betaling for transport- og posttjenester ................................................................................... -3 103
Film- og pressestøtte ............................................................................................................... -466
Kulturformål ........................................................................................................................... -4 735
Sysselsettingstiltak .................................................................................................................. -7 208
Bolig, bomiljø og bygg ........................................................................................................... -4 665
Private skoler, folkehøgskoler og høgskoler ........................................................................... -3 480
Andre overføringer .................................................................................................................. -30 667

Sum overføringer til private (postene 70-89) ............................................................................. -513 554

Renteutgifter (postene 80-89)
Renter innenlandsk statsgjeld ..................................................................................................... -20 415
Sum renteutgifter (postene 80-89) ............................................................................................. -20 415

Petroleumsvirksomheten
SDØE, investeringer ............................................................................................................... -23 000
SDØE, overføringer ................................................................................................................ -1 400

Sum petroleumsvirksomheten .................................................................................................... -24 400

Statsbudsjettets utgifter (utenom overføringer til Statens pensjonsfond - Utland og 
lånetransaksjoner) -907 496
Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond - Utland .................................................. 66 609
Brutto overføring til Statens pensjonsfond - Utland .................................................................. -220 389
= Oljekorrigert overskudd ...................................................................................................... -153 780
Overføring fra Statens pensjonsfond - Utland ........................................................................... 153 780
= Overskudd før lånetransaksjoner

Formål Saldert budsjett
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Lånetransaksjoner 

Petroleumsvirksomheten i statsbudsjettet 

Formål
Saldert

 budsjett

Tilbakebetalinger
Avdrag fra statsbankene  .......................................................................................................... 60 450
Salg av aksjer ........................................................................................................................... 10
Andre tilbakebetalinger ............................................................................................................ 8 415

Sum tilbakebetalinger ................................................................................................................. 68 875

Utlån og avdrag
Avdrag innenlandsk statsgjeld .................................................................................................
Lån og egenkapital til statsbankene ......................................................................................... -76 612
Boliglån til statsansatte ............................................................................................................
Fondet for forskning og nyskaping .......................................................................................... -5 000
Regionale forskningsfond ........................................................................................................
Lån til regionale helseforetak ................................................................................................... -10
Omlegging av energibruk og energiproduksjon ....................................................................... -5 000
Kulturminnefondet ...................................................................................................................
Andre lånetransaksjoner ........................................................................................................... -26 442

Sum utlån og avdrag ................................................................................................................... -113 064
Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov ............................................................................. -44 188

Petroleumsinntekter .................................................................................................................... 244 789
Petroleumsutgifter ....................................................................................................................... -24 400
= Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten .............................................................. 220 389
= Brutto overføring til Statens pensjonsfond utland ................................................................... -220 389
Overføring fra Statens pensjonsfond utland ................................................................................ 153 780
= Netto overføring til Statens pensjonsfond utland ............................................................... -66 609
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