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DEL I. Leders beretning  
 
EOS-utvalget er et permanent kontrollorgan oppnevnt av Stortinget. Hovedformålet med utvalgets 
kontroll er å klarlegge om og forebygge at noens rettigheter krenkes ved myndighetenes utøvelse 
av etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.  
 
EOS-kontrolloven regulerer utvalgets virksomhet.1 I løpet av et år skal utvalget gjennomføre minst 
13 inspeksjoner i EOS-tjenestene, behandle innkomne klager, samt iverksette undersøkelser i 
tjenestene av eget tiltak.  
 
Utvalget mottok i fjor 40 klager og tok opp 8 saker av eget tiltak. I løpet av 2022 gjennomførte 
utvalget 22 inspeksjoner.  Nærmere opplysninger om virksomheten blir gitt i utvalgets årsmelding 
for 2022 (Dokument 7:1 (2022–2023)). 
 
De målbare kravene til EOS-utvalgets kontrollvirksomhet er oppnådd. Innenfor virksomhetens 
rammer arbeider utvalget kontinuerlig med å forbedre kontrollen.  
 
Utvalgets utgifter i 2022 var innenfor godkjent bevilgning. Det var et mindreforbruk på kr 1 739 946.  
For nærmere detaljer vises det til del VI. Årsregnskap.  
 
EOS-utvalget består av 7 medlemmer. Utvalget har et permanent sekretariat, som per  
31. desember 2022 hadde 21 ansatte i fulltidsstillinger. I tillegg var en stilling vakant. Sekretariatet 
ledes av en sekretariatsleder og består for øvrig av tre enheter, en juridisk enhet, en teknologisk 
enhet og en administrativ enhet. 
 
Sekretariatet vil måtte utvides i årene fremover, blant annet som følge av innføringen av tilrettelagt 
innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon som ny metode for 
Etterretningstjenesten. Stortinget har bedt Stortingets presidentskap om å sikre EOS-utvalget 
ressurser i de årlige budsjettildelingene.2 Utvalget presenterte i sitt budsjettforslag for 2022 til 
Stortingets presidentskap en langtidsplan for gradvis økning til 30 ansatte i sekretariatet i 2025. 
  
Som leder av EOS-utvalget kan jeg konstatere at medlemmene i utvalget og de ansatte i 
sekretariatet har bidratt til solide og tilfredsstillende resultater i 2022. 
 
 
 

Oslo, 9. mars 2023 
 

 
Astri Aas-Hansen 

utvalgsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-kontrolloven). Loven ble sist 
endret 1. januar 2023. 
2 Riksrevisor er ekstern revisor for EOS-utvalget.  
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DEL II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 
 
EOS-utvalget startet sin virksomhet i 1996. Utvalgets oppgave er å kontrollere etterretnings-, 
overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-tjeneste) som utføres av den offentlige forvaltning, eller 
som er under styring av eller utføres på oppdrag fra offentlig forvaltning. 
 
Kontrollområdet er ikke knyttet til bestemte organisatoriske enheter. Det er derfor ikke avgjørende 
hvilke organer eller etater som til enhver tid utøver EOS-tjeneste. I dag er disse oppgavene 
hovedsakelig lagt til Etterretningstjenesten (E-tjenesten), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA). Ved en lovendring 
i 2017 ble utvalget også pålagt å ha minst en årlig inspeksjon av henholdsvis 
Etterretningsbataljonen og Forsvarets spesialstyrker. I tillegg inspiserer utvalget Sivil 
klareringsmyndighet årlig.  
 
Formålet med utvalgets kontroll er:3 
 

1) Å klarlegge om og forebygge at noens rettigheter krenkes, herunder påse at det ikke nyttes 
mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene, og at tjenestene 
respekterer menneskerettighetene, 

 
2) å påse at virksomheten ikke utilbørlig skader samfunnets interesser, og 

 
3) å påse at virksomheten holdes innen rammen av lov, administrative eller militære direktiver 

og ulovfestet rett. 
 
Utvalgets virkemidler for å nå hovedmålene er først og fremst gjennomføring av inspeksjoner, 
behandling av klagesaker og undersøkelse av saker av eget tiltak.4  
 
Utvalgets erfaringer med kontrollen og resultatet av den meddeles årlig i en ugradert melding til 
Stortinget. Utvalget kan også avgi ugraderte særskilte meldinger til Stortinget, blant annet dersom 
det er avdekket forhold som Stortinget straks bør kjenne til.  
 
Stortinget velger EOS-utvalgets medlemmer i plenum etter innstilling fra Stortingets presidentskap. 
Funksjonsperioden er inntil 4 år, og medlemmene kan gjenoppnevnes én gang. Medlemmene kan 
dermed maksimalt inneha vervet i 8 år. Medlemmene utfører oppdraget som et verv.  
 
Utvalget utfører sitt løpende arbeid uavhengig av Stortinget, og stortingsrepresentanter kan ikke 
samtidig være medlemmer av utvalget. Personer som tidligere har arbeidet i EOS-tjenestene kan 
ikke velges som utvalgsmedlemmer.  
 
  

 
3 Jf. EOS-kontrolloven § 2 første ledd. 
4 Jf. EOS-kontrolloven § 5. 
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Per 31. desember 2022 bestod EOS-utvalget av følgende medlemmer:  
- Astri Aas-Hansen (leder) 
- Kristin Krohn Devold (nestleder) 
- Magnhild Meltveit Kleppa 
- Erling Johannes Husabø 
- Camilla Bakken Øvald 
- Olav Lysne 
- Jan Arild Ellingsen 

 
Utvalget møtes normalt til én månedlig møte- og inspeksjonssesjon på 4 dager. 
Utvalgsmedlemmenes samlede arbeid, inkludert nødvendige forberedelser innebærer omtrent 20 
prosent av en full stilling. Lederen har ytterligere ansvar som gjør at hun har omtrent 30 prosent 
av en full stilling.  
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DEL III. Årets aktiviteter og resultater 
 
EOS-utvalgets samfunnsoppdrag er å føre en legalitetskontroll med EOS-tjenestene – det vil si å 
påse at de hemmelige tjenestene holder seg innenfor lover og regler.  
 
Utvalgets kontrollvirksomhet utøves i hovedsak ved at utvalget gjennomfører anmeldte 
inspeksjoner i EOS-tjenestene. EOS-kontrolloven krever et minimum av 13 inspeksjoner per år, 
men utvalget kan ved behov gjennomføre flere inspeksjoner. Utvalget har i 2022 gjennomført 22 
inspeksjoner. 
 
I 2022 undersøkte utvalget 8 saker av eget tiltak, mot 13 saker i 2021. Sakene utvalget har 
undersøkt av eget tiltak er hovedsakelig funn fra utvalgets inspeksjoner. 
 
Utvalget undersøker klager fra enkeltpersoner og organisasjoner. Det kom inn 40 klager til utvalget 
i 2025, mot 25 klager i 2021. Utvalget har på formelt grunnlag avvist noen klagesaker, blant annet 
under henvisning til at forholdet faller utenfor utvalgets kontrollområde. Klager og henvendelser 
som faller innenfor utvalgets kontrollområde undersøkes i den eller de tjenester klagen retter seg 
mot. Utvalget praktiserer generelt sett en lav terskel for å behandle klagesaker.  
 
Utvalget mener at ressursbruken har vært effektiv i 2022. Samlet sett er utvalget fornøyd med 
resultater og måloppnåelse i 2022. Det har vært uforutsette forsinkelser knyttet til en større 
anskaffelse av IT-utstyr. I tillegg har det vært flere vakanser som følge av at det tar tid å rekruttere 
nytt personell. Dette har medført at EOS-utvalget i 2022 har hatt lavere kostnader enn i et normalår. 
 
En nærmere redegjørelse for resultatene av utvalgets kontroll i 2022 vil følge av utvalgets 
årsmelding for 2022. Den overleveres til Stortinget 29. mars 2023.  
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DEL IV. Styring og kontroll i virksomheten 
 
Utvalgets virksomhet reguleres av EOS-kontrolloven. Videre kan det gis føringer fra Kontroll- og 
konstitusjonskomiteen i dens innstillinger om utvalgets meldinger til Stortinget, samt fra 
stortingsbehandlingen av meldingene. Stortinget kan også ved plenarvedtak pålegge utvalget å 
foreta nærmere definerte undersøkelser innenfor utvalgets kontrollmandat.5 
 
Utvalget er som øvrige statlige virksomheter underlagt kontroll av Riksrevisjonen. Riksrevisjonen 
har ikke hatt merknader som har krevd oppfølging fra utvalget i 2022. 
 
Utvalget har interne instruksdokumenter som regulerer driften i utvalget og sekretariatet.  
 
IA-avtalen har høy oppmerksomhet i sekretariatet. Sykefraværet i sekretariatet har vært på 4,6 
prosent i 2022. I 2021 var tallet 4,1 prosent. 
 
DEL V. Vurdering av fremtidsutsikter 
 
Utvalget vil også i 2023 gjennomføre inspeksjoner i henhold til kravene, i tillegg til å behandle 
innkomne klagesaker, samt undersøke saker av eget tiltak i EOS-tjenestene. Utvalget undersøker 
også saker innenfor kontrollområdet som har vært gjenstand for offentlig kritikk. 
 
Ny lov om Etterretningstjenesten trådte i kraft 1. januar 2021. I loven har tjenesten fått hjemmel til 
å benytte en ny metode kalt «tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk 
kommunikasjon» (tilrettelagt innhenting). EOS-utvalget er pålagt å føre løpende kontroll med 
denne metoden. Dette vil innebære en betydelig økning i omfanget av utvalgets oppgaver.  
 
I forslag til lovvedtak, Prop. 31 L (2022–2023) Endringer i politiloven og politiregisterloven, foreslås 
det endringer i politiloven som blant annet åpner for at PST kan lagre, systematisere og analysere 
store mengder åpent tilgjengelig informasjon for utarbeidelse av analyser og 
etterretningsvurderinger. 
 
EOS-utvalget uttalte i sitt høringssvar 17. desember 2021 til Justis- og beredskapsdepartementet 
at et vedtak av de foreslåtte reglene i politiloven vil kreve betydelig mer av utvalgets kontroll med 
PST. Utvalget viste til at kontrollkapasiteten til en viss grad kan økes gjennom en forsterking av 
sekretariatet. I tillegg kan det bli behov for teknisk utstyr og programvare for opplæring og analyse 
av data i kontrolløyemed.  
 
 
  

 
5 Jf. EOS-kontrolloven § 1 femte ledd. Stortinget har til nå ikke fattet et slikt vedtak. 
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DEL VI. Årsregnskap 
 
Ledelseskommentarer til årsregnskapet for 2022 
 
Formål 
EOS-utvalget kontrollerer EOS-tjenestene på vegne av Stortinget, men er uavhengig i sitt løpende 
arbeid. Utvalget fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til 
årsregnskapet. 
 
Bekreftelse 
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten kapittel 2.3.3, 
jf. Finansdepartementets rundskriv R-115 datert 17. desember 2019. Jeg mener regnskapet gir et 
dekkende bilde av utvalgets disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter. 
 
Vurderinger av vesentlige forhold 
Regnskapstallene for 2022 viser et forbruk på kr 35 095 054. Det innebærer et mindreforbruk på 
kr 1 739 946 sammenlignet med budsjettet for 2022, som var på kr 36 835 000, inkludert overføring 
på kr 1 730 000 fra 2021. Det er anmodet om å få overført kr 1 739 946 til budsjettet for 2023. 
 
Utbetalinger til lønn, godtgjørelse og sosiale utgifter til utvalgsmedlemmene og ansatte i 
sekretariatet beløp seg til kr 23 921 851, mot kr 20 910 024 i 2021. Utgifter til lønn og godtgjørelse 
utgjorde 68,2 prosent av driftsutgiftene for 2022.  
 
Mellomværende med statskassen utgjorde per 31. desember 2022 kr 1 683 267. 
 
Tilleggsopplysninger 
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for utvalget. Årsregnskapet er ikke 
ferdig revidert per d.d., men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av andre kvartal 2023.  
 
 
 
 
 

Oslo, 9. mars 2023 
 

 
Astri Aas-Hansen 

utvalgsleder 
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Prinsippnote årsregnskapet 
Årsregnskap for EOS-utvalget er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i 
bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene»), fastsatt 12. desember 2003 med 
endringer, senest 23. september 2019. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 
3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 fra 11. november 2015 og 
eventuelle tilleggskrav fastsatt av Stortinget. 
 
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og 
en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet.  
 
Oppstillingen av artskontorapporeringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til 
statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser 
grupper av kontoer som inngår i mellomværende med statskassen. 
 
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med 
utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet: 
 

a) Regnskapet følger kalenderåret 
b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret 
c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp 
d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet  

 
Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, 
men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene 
punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen «Netto 
rapportert til bevilgningsregnskapet» er lik i begge oppstillingene. 
 
Alle statlige virksomheter er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav 
i bestemmelsene punkt 3.7.1. Ordinære forvaltningsorgan (bruttobudsjetterte virksomheter) tilføres 
ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved 
overgang til nytt år. 
 
Bevilgningsrapporteringen 
Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som utvalget har rapportert til statsregnskapet. Det 
stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som utvalget har fullmakt til å 
disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser utvalget står oppført med i 
Statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva virksomheten har fått stilt til 
disposisjon i tildelingsbrev for hver kombinasjon av kapittel/post. 
 
Artskontorapporteringen 
Artskontorapporteringen viser regnskapstall utvalget har rapportert til statsregnskapet etter 
standard kontoplan for statlige virksomheter. Utvalget har en trekkrettighet for disponible tildelinger 
på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene skal ikke inntektsføres og vises derfor ikke som 
inntekt i oppstillingen. 
 
Note 8 til artskontorapporteringen viser forskjeller mellom avregning med statskassen og 
mellomværende med statskassen. 



Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2022
Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling** Regnskap 2022 Merutgift (-) og 

mindreutgift

0044

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, 

overvåkings- og sikkerhetstjeneste 01 Driftsutgifter 36 835 000 35 095 054 1 739 947

0 0

1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift 01 Nettoordning for mva i staten 0 853 286

Sum utgiftsført 36 835 000 35 948 339

Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling** Regnskap 2022 Merinntekt og 
mindreinntekt(-)

5309 Tilfeldige inntekter 29 Tilfeldige inntekter 0 24 642

5700 Folketrygdens inntekter 72 Arbeidsgiveravgift 0 2 954 917

Sum inntektsført 0 2 979 559

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet 32 968 780
Kapitalkontoer
60092001 Norges Bank KK /innbetalinger 155 497

60092002 Norges Bank KK/utbetalinger -32 366 862

700060 Endring i mellomværende med statskassen -757 415

Sum rapportert 0

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
Konto Tekst 2022 2021 Endring
700060 Mellomværende med statskassen -1 683 267 -925 852 -757 415

700060 3 -925852

700060 4 -757414,5

*Merk at tilleggskolonnene er kun aktuelle for virksomheter som har avgitt belastningsfullmakt på inntektskapittel. Tilleggskolonnene skal utelates når det ikke er gitt slik belastningsfullmakt. 

Skraverte felt skal ikke fylles inn. 

** Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter (gjelder både for utgiftskapitler og inntektskapitler). Se note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart 

beløp til neste år for nærmere forklaring.



Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter
Kapittel og post  Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet tildeling
004401 1 730 000 35 105 000 36 835 000



Note B  Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Kapittel og post Stikkord
 Merutgift(-)/ mindre 

utgift

Utgiftsført av andre iht. 

avgitte belastnings-

fullmakter(-)

 Merutgift(-)/ mindreutgift 

etter avgitte belastnings-

fullmakter

Merinntekter / 

mindreinntekter(-) iht. 

merinntektsfullmakt

Omdisponering fra post 

01 til 45 eller til post 

01/21 fra neste års 

bevilgning

Innsparinger(-)
Sum grunnlag 

for overføring
Maks.  overførbart beløp *

Mulig overførbart beløp beregnet 

av virksomheten

004401 Driftsutgifter 1 739 946 1 739 946 1 739 946 1 755 250 1 739 946

*Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se årlig rundskriv R-2 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte                                          

bevilgninger.

Mulig overførbart beløp

EOS-utvalgets ubrukte bevilgning på kapittel/post 004401 beløper seg til kr 1 739 946. Dette beløpet er innenfor grensen på 5%, og kr 1 739 946 kan overføres til neste budsjettår. EOS-utvalget har søkt om 

overføring av kr 1 739 946 til budsjettet for 2023.

Overføringen til 2023 er nødvendig for å dekke løpende driftsutgifter.



Oppstilling av artskontorapporteringen  31.12.2022

Note 2022 2021
Driftsinntekter rapportert til 
bevilgningsregnskapet

Innbetalinger fra gebyrer 1 0 0

Innbetalinger fra tilskudd og overføringer 1 0 0

Salgs- og leieinnbetalinger 1 0 0

Andre innbetalinger 1 0 0

Sum innbetalinger fra drift 0 0

Driftsutgifter rapportert til 
bevilgningsregnskapetUtbetalinger til lønn 2 23 921 852 20 910 024

Andre utbetalinger til  drift 3 10 436 752 14 421 113

Sum utbetalinger til drift 34 358 604 35 331 137

Netto rapporterte driftsutgifter 34 358 604 35 331 137

Investerings- og finansinntekter 
rapportert til bevilgningsregnskapetInnbetaling av finansinntekter 4 0 0

Sum investerings- og finansinntekter 0 0

Investerings- og finansutgifter rapportert 
til bevilgningsregnskapetUtbetaling til investeringer 5 736 449 512 333

Utbetaling til kjøp av aksjer 5, 9 del B 0 0

Utbetaling av finansutgifter 4 0 0

Sum investerings- og finansutgifter 736 449 512 333

Netto rapporterte investerings- og 
finansutgifter

736 449 512 333

Driftsinntekter krevd inn på vegne av andre 

statlige virksomheter*Gebyrinntekt krevd inn på vegne av andre 

statlige virksomheter

6 0 0

Sum driftsinntekter krevd inn på vegne av andre 

statlige virksomhter

0 0

Innkrevingsvirksomhet og andre 
overføringer til staten*Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer 

m.m.
7 0 0

Sum innkrevingsvirksomhet og andre 

overføringer til staten
0 0

Tilskuddsforvaltning og andre 
overføringer fra staten*Utbetalinger av tilskudd og stønader 8 0 0

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer 

fra staten
0 0

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler **
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 

5309, inntekt)
24 642 23 313

Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 

5700, inntekt)
2 954 917 2 577 163

Nettoføringsordning for merverdiavgift 

konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)
853 286 533 832

Netto rapporterte utgifter på felleskapitler -2 126 274 -2 066 645

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet 32 968 780 33 776 825

Oversikt over mellomværende med 

statskassen ***
Eiendeler og gjeld 2022 2021

Fordringer på ansatte 0 0

Kontanter 0 0

Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank 0 0

Skyldig skattetrekk og andre trekk -1 088 515 -925 852

Skyldige offentlige avgifter 0 0

Avsatt pensjonspremie til Statens pensjonskasse**** -593 745 0

Mottatte forskuddsbetalinger 0 0

Lønn (negativ netto, for mye utbetalt lønn m.m) 0 0

Differanser på bank og uidentifiserte innbetalinger -1 007 0

Sum mellomværende med statskassen 9 -1 683 267 -925 852



Note 1 Innbetalinger fra drift
31.12.2022 31.12.2021

Innbetalinger fra gebyrer

Sum innbetalinger fra gebyrer 0 0

Innbetalinger fra tilskudd og overføringer 

Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer 0 0

Salgs- og leieinnbetalinger

Sum salgs- og leieinnbetalinger 0 0

Andre innbetalinger

Sum andre innbetalinger 0 0

Sum innbetalinger fra drift 0 0



Note 2 Utbetalinger til lønn
31.12.2022 31.12.2021

Lønn 17 420 216 15 365 582

Arbeidsgiveravgift 2 954 917 2 577 163

Pensjonsutgifter* 1 843 464 1 814 138

Sykepenger og andre refusjoner (-) -155 497 -770 459

Andre ytelser 1 858 753 1 923 599

Sum utbetalinger til lønn 23 921 852 20 910 024

Antall utførte årsverk: 21 17

* Nærmere om pensjonskostnader

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. 
Premiesats for 2022 er 12 prosent. Premiesatsen for 2021 var 12 prosent.



Note 3 Andre utbetalinger til drift
31.12.2022 31.12.2021

Husleie 5 779 065 4 272 277

Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 0

Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 0 0

Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler 850 042 7 911 963

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 0 0

Mindre utstyrsanskaffelser 198 817 102 207

Leie av maskiner, inventar og lignende 128 165 299 079

Kjøp av konsulenttjenester 102 907 115 818

Kjøp av andre fremmede tjenester 948 880 337 881

Reiser og diett 1 224 720 652 768

Øvrige driftsutgifter 1 204 156 729 121

Sum andre utbetalinger til drift 10 436 752 14 421 113



Note 4 Finansinntekter og finansutgifter
31.12.2022 31.12.2021

Innbetaling av finansinntekter

Renteinntekter 0 0

Valutagevinst 0 0

Annen finansinntekt 0 0

Sum innbetaling av finansinntekter 0 0

31.12.2022 31.12.2021

Utbetaling av finansutgifter

Renteutgifter 0 0

Valutatap 0 0

Annen finansutgift 0 0

Sum utbetaling av finansutgifter 0 0



Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer
31.12.2022 31.12.2021

Utbetaling til investeringer

Immaterielle eiendeler og lignende 0 0

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0

Infrastruktureiendeler 0 0

Maskiner og transportmidler 18 070 36 960

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 718 379 475 373

Sum utbetaling til investeringer 736 449 512 333

31.12.2022 31.12.2021

Utbetaling til kjøp av aksjer

Kapitalinnskudd 0 0

Obligasjoner 0 0

Investeringer i aksjer og andeler 0 0

Sum utbetaling til kjøp av aksjer 0 0



Note 6 Driftsinntekter krevd inn på vegne av andre statlige virksomhter

31.12.2022 31.12.2021

Sum driftsinntekter krevd inn på vegne av andre statlige virksomheter 0 0



Note 7 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
31.12.2022 31.12.2021

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0



Note 8 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
31.12.2022 31.12.2021

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 0 0



Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
31.12.2022 31.12.2022

Spesifisering 

av bokført 

avregning 

Spesifisering av 

rapportert 

mellomværende 

Forskjell

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler* 0 0 0

Obligasjoner 0 0 0

Sum 0 0 0

Omløpsmidler

Kundefordringer 0 0 0

Andre fordringer 0 0 0

Bankinnskudd, kontanter og lignende 0 0 0

Sum 0 0 0

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld 0 0 0

Sum 0 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld -2 146 634 0 -2 146 634

Skyldig skattetrekk -1 088 515 -1 088 515 0

Skyldige offentlige avgifter 0 0 0

Annen kortsiktig gjeld -53 190 -594 752 541 562

Sum -3 288 339 -1 683 267 -1 605 072

Sum -3 288 339 -1 683 267 -1 605 072

* Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 9 B

Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler

0

0

0

0

0

0

-1088515

0

-594751,5

0
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