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KAP.  3612 STATENS INSTITUTT FOR ALKOHOL- OG
NARKOTIKAFORSKNING

(jfr. kap. 612)

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

1997
SIII

1998
Forslag

1999
02 Oppdragsinntekter 1 714 300 310
16 Refusjon fødselspenger 243

Sum kap. 3612 1 957 300 310

Post 02 Oppdragsinntekter
Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning kan øke utgiftene (kap. 612) mot

tilsvarende merinntekter (kap. 3612), jfr. romertallsvedtak. Dersom inntekten blir mindre
enn det som er ført opp, må instituttet gjennomføre en tilsvarende innsparing under kap. 612
post 01. SIFA hadde i 1997 en merinntekt på kr 1 664 055.

Post 16 Refusjon fødselspenger
Inntektene gjelder ordningen fra 1994 med direkte refusjon av fødselspenger til

statsetater. Kap. 612 post 01 Driftsutgifter kan overskrides med tilsvarende beløp som
refusjon under post 16 utgjør.

KAP. 613 STATENS FOND FOR ALKOHOLFRIE OVERNATTINGS- OG
SERVERINGSSTEDER

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

1997
SIII

1998
Forslag

1999
70 Tilskudd til Samarbeidsutvalget for

alkoholfrie overnattings- og
serveringsbedrifter 3 845
Sum kap. 0613 3 845

1. Formål og hovedprioriteringer
Fondet ble etablert i l95l. Formålet er å bidra til å fremme edruskapen, særlig blant

ungdom, ved å gi lån til kommuner, organisasjoner og andre. Lån kan nyttes til kjøp,
bygging, utvidelse og/eller modernisering av alkoholfrie overnattings- og serveringssteder.

2. Resultatrapport 1997
Fondet forvaltes av Rusmiddeldirektoratet med bistand fra Statens nærings- og

distriktutviklingsfond (SND) i henhold til forskrift av 15. juni 1995. Rentesatsen for lån i
fondet var i 1997 7,5 pst., og er fra 1. januar 1998 6 pst.

Fondets kapital var pr 31. desember 1997 på 64,7 mill. kroner. Kapitalen ble redusert
med en ekstraordinær refusjon fra fondet på 25 mill. kroner i 1997, jf. St.prp. nr. 83 (1996-
97) Bevilgninger til sykehussektoren i fylkeskommunene, slik at kapitalen i fondet nå er
39,7 mill. kroner. Fondets omløpsmidler er etter dette 24,7 mill. kroner. Det var ved
utgangen av 1997 tilsammen 38 løpende lån i fondet.

I følge forskrift om Statens fond for alkoholfrie overnattings- og serveringssteder skal
inntil 50 pst. av årlig avkastning nyttes til prosjekter som styrker rusfrie miljøtilbud spesielt
for ungdom (jfr. kap. 610).

Fondet mottok i 1997 1 ny søknad om lån, som ble innvilget. Forvaltningen av fondet
består nå hovedsakelig av oppfølging overfor eksisterende lånekunder med rente- og
avdragssaker, prioritetsvikelser og avskrivningssaker.

Det er innført lånestopp i fondet fra 1. januar 1998.
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3. Tilstandsvurdering
Interessen for fondet er betydelig redusert de senere år. I femårsperioden 1986-1990

mottok fondet tilsammen 119 søknader om lån, mens det for siste syvårsperiode bare er
mottatt 23 søknader. Få av disse søknadene er innvilget, samtidig som mange lån er
innfridd.

4. Satsingsområder og resultatmål for 1999
Fondets rolle som virkemiddel i det forebyggende arbeidet i rusmiddelsektoren er blitt

vurdert. For å stimulere til etablering og vedlikehold av alkoholfrie virksomheter og rusfrie
miljøtilbud, er det over kap. 610 etablert ordninger for driftstilskudd til organisasjonene i
Norsk senter for rusfri miljøutvikling, prosjekttilskudd for bedriftsutvikling og muligheter
for investeringstilskudd til nyetablering og modernisering av alkoholfrie virksomheter, ved
siden av stimuleringstilskudd til kommunenes forebyggingstiltak i henhold til
rusmiddelpolitiske planer. På denne bakgrunn anser departementet at det ikke lenger er
hensiktsmessig å opprettholde fondet som statlig kredittforetak på rusmiddelområdet.

I en avviklingsperiode vil Rusmiddeldirektoratet følge opp gjenværende lånekunder i
samråd med SND.

KAP. 3613 STATENS FOND FOR ALKOHOLFRIE OVERNATTINGS- OG
SERVERINGSSTEDER

(jfr. kap. 613)

(i 1 000 kr)

Post Betegnelse
Regnskap

1997
SIII

1998
Forslag

1999
50 Refusjon fra fondet 1 800 16 840 6 000

Sum kap. 3613 1 800 16 840 6 000

Post 50 Refusjon fra fondet
Ved en avvikling av Statens fond for alkoholfrie overnattings- og serveringssteder,

foreslås det at fondets frie midler innbetales til statskassen i 1999.
I følge forskrift om Statens fond for alkoholfrie overnattings- og serveringssteder, skal

inntil 50 pst. av årlig avkastning nyttes til prosjekter som styrker rusfrie miljøtilbud, spesielt
for ungdom (jf kap. 610). Ved avvikling av fondet og innbetaling av resterende kapital til
statskassen i 1999, vil det være lave renteinntekter fra gjenværende lån i fondet. Det foreslås
at alle inntektene innbetales til statskassen og at sammenkoplingen mellom kap. 3613 og
kap. 610 avvikles.


