
Finansdepartementet 

Norsk mal: Startside 

Tips for engelsk mal 

Klikk på 

utformingsfanen og velg 

DEPMAL – engelsk 

Eller  velg  DEPMAL– 

engelsk under ”oppsett”. 

Trenger vi avvenning fra 

oljeavhengigheten? 

Finansminister Siv Jensen 

17. november 2014 



Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Bedring i USA, fortsatt svakt i 
euroområdet 

Verdiskaping og bedre hverdag 
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Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Oljevirksomheten har lenge vært en motor i 

norsk økonomi 

Verdiskaping og bedre hverdag 

Etterspørsel fra olje- og gassvirksomheten  

Prosent av BNP for Fastlands-Norge. 1970-2013 
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¹For november er det benyttet gjennomsnitt for perioden 3-13. november. Kilder: Macrobond, ICE og Finansdepartementet 

Oljeprisen har falt den siste tiden, men er 

ventet å ta seg noe opp igjen framover 
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Omslag i etterspørselen fra 

petroleumsvirksomheten 

Verdiskaping og bedre hverdag 
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Kostnadsnivået en utfordring for næringslivet 

Verdiskaping og bedre hverdag 
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Produktivitetsveksten er avgjørende 

for vår framtidige velferd 

Verdiskaping og bedre hverdag 

BNP Fastlands-Norge per innbygger ved ulik vekst i 

arbeidsproduktivitet.  

Faste priser. Indeks 1970 =100 
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Finanspolitikken i 2015 

Bruk av oljepenger og avkastning av pensjonsfondet. 

Milliarder 2015-kroner 

Kilde: Finansdepartementet 

 

• Rask vekst i pensjonsfondet har 

gitt stor avstand til  

4-prosentbanen 

 

• Underskuddet neste år svarer til 

3,0 prosent av fondskapitalen, opp 

fra 2,8 prosent i år 

 

• Samme budsjettimpuls i 2015 som 

vi foreslo for 2014 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
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sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 
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”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 
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klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Thøgersen-utvalget 

• Behov for å se på praktiseringen av 

retningslinjene for bruk av 

oljeinntekter i lys av  

• veksten i pensjonsfondet 

• utfordringene for norsk 

økonomi 

 

• Ekspertutvalget ledes av professor 

Øystein Thøgersen 

Verdiskaping og bedre hverdag 

Kilde: Finansdepartementet 
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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Vår skattepolitikk 

• Lavere skatte- og avgiftsnivå 

– 15,6 mrd. kroner i påløpte 

lettelser 2014/2015 

 

• Mer lønnsomt å arbeide, 

spare og investere 

 

• Enklere regler 
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stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Forenkling og 
avbyråkratisering 

• Redusere næringslivets 
rapporteringskostnader med 15 
milliarder kroner innen 2017 

• Finne og fjerne tidstyver 

• Opprette et uavhengig regelråd 

• Regelverket for offentlige anskaffelser 
skal forenkles 

• Forenklinger i jordbrukssektoren 

• Mindre byråkrati og mer forutsigbare 
plan- og byggesaksprosesser 
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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Reform: Mindre byråkrati,  

mer igjen for pengene 

Avbyråkratiserings- og 

effektiviseringsreform  

• Krever effektivisering hvert år 

• Omfatter alle statlige 

virksomheter  

• Mindre til drift, mer til prioriterte 

formål 

• Trekker inn  

1,4 milliarder kroner  

i 2015 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 
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”språk” 

Langsiktige tiltak 

Ekspertutvalg:  

• Skal vurdere flerårige budsjetter 
på utvalgte områder og et 
tydeligere skille mellom 
investering og drift i budsjettet 

• Ledes av Øystein Børmer 

 

Reformer i mange sektorer, 
blant annet: 

• Transportreform 

• Politireform 

• Kommunereform 

• Reform av skatte- og 
avgiftsinnkrevingen 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 
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redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 
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klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Tydelige prioriteringer 

• Samferdsel  
– 55 milliarder til samferdsel – 10 prosent økning fra 2014 

• Helse og omsorg  
– 2 milliarder kroner til mer pasientbehandling og  

3 500 flere omsorgs- og dagaktivitetsplasser 

• Kunnskap og forskning 
– Over 1 milliard kroner til videreutdanning av lærere 

– Ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

– Styrker SkatteFunn og næringsrettet forskning 

• Justis og beredskap  

– Nye tiltak for om lag 1,5 milliarder kroner 

• Kommunene  
– 4,4 milliarder kroner mer i frie inntekter 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 
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klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Statsbudsjettet 2015  - et første svar på 

kommende utfordringer  

• Konkurransekraft for norske 

arbeidsplasser 

 

• En enklere hverdag for folk flest 

 

• Kunnskap gir muligheter for alle 

  

• Regjeringen vil bygge landet 

  

 

Verdiskaping og bedre hverdag 

• Trygghet i hverdagen og styrket 

beredskap  

 

• Et velferdsløft for eldre og syke 

 

• Et sterkere sosialt sikkerhetsnett 

 

• Levende lokaldemokrati  

  

 statsbudsjettet.no 

#budsjett2015 
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