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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Arbeid, aktivitet og omstilling 
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Kortsiktige tiltak for økt sysselsetting: 

• Ekspansiv budsjettpolitikk 

• Tiltakspakke på 4 milliarder kroner 

• Ytterligere målrettede tiltak i sør og vest 

 

Langsiktige tiltak for omstilling og vekst: 

• Satsinger på samferdsel, forskning og utdanning 

• Skattereform  

• Andre strukturreformer 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Tabell 

Tips  farger: 

FINs fargepalett er lagt inn i malen 

og vil brukes automatisk i 

diagrammer og grafer 
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Råoljepris (Brent) 

USD per fat. Spotpriser og terminpriser 

Lavere oljepris rammer norsk økonomi 
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Kilder: Macrobond og ICE. 



Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Ledigheten øker i sør og vest 
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Endring i registrert ledighet det siste året.  

April 2015 - 2016  

Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV  og Finansdepartementet. 
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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Flere i jobb i store deler av landet 
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Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. 
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endring fra 1. kvartal 2010. 1000 personer. Sesongjusterte tall 
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Tabell 

Tips  farger: 

FINs fargepalett er lagt inn i malen 

og vil brukes automatisk i 

diagrammer og grafer 

Regionale forskjeller i boligmarkedet 
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Reelle boligpriser i utvalgte deler av 

landet . Indeks. 1.kv.2010=100  

 Kilder: EiendomNorge, FINN, Eiendomsverdi, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet 
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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Støtdemperne i norsk økonomi virker 
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Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.  

Timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge relativt til våre 

handelspartnere. Indeks. 2000=100 
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Tabell 

Tips  farger: 

FINs fargepalett er lagt inn i malen 

og vil brukes automatisk i 

diagrammer og grafer 

Fortsatt vekst, men oppgangen forskyves 

 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet 

Vekst i BNP for Fastlands-Norge 

Prosent 
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Finansdepartementet 
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• Budsjettimpuls på 1,1 prosent 

 

• Strukturelt underskudd på  

206 milliarder kroner 

 

• Bruken av fondsinntekter øker  

med 34 milliarder kroner fra 2015 

 

• Uttak på 2,8 prosent av fondskapitalen 

 

 

 

 



Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Over 900 millioner kroner til nye tiltak mot 

ledighet på Sør- og Vestlandet 

• Engangstilskudd kommunalt vedlikehold   250 

• Vedlikehold og investeringstiltak på riksveger 150  

• Vedlikehold og fornying Sørlandsbanen     75  

• Grønn skipsfart        65 

• Engangstilskudd til vedlikehold av sykehusbygg    50 

• Petroleumsforskning – DEMO 2000      50 
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Millioner kroner Noen eksempler: 



Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Andre tiltak mot ledighet 

• Nye permitteringsregler 

• Økt antall tiltaksplasser  

• Endring i dagpengeregelverket 

• Tilskudd til lærlinger 
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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 
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• Utgiftene øker med 0,2 milliarder kroner, blant annet til: 

–Anslagsendringer innvandring og integrering                  1,3 

–EØS-finansieringsordningene        0,5 

–Anslagsendringer i folketrygden                              - 0,6 

 

• Inntektene utenom skatter og avgifter  

reduseres med 5,1 milliarder kroner, blant annet til:  

–Utbytte fra selskaper under Nærings- og fiskeridepartementet - 1,0 

–Salg av klimakvoter         - 0,4 

–Utbytte fra Posten Norge AS        - 0,3 

      

Hovedtall for budsjettrevisjonen 2016 



Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Innvandring og integrering 

• Ventet nedgang i antall 

asylankomster 

 

• Utgiftene til blant annet bosetting og 

omsorgssentre øker 

 

• Integreringsmeldingen legger til rette 

for økt arbeidsdeltakelse 
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Fornybar AS 

• Et kapitalvirkemiddel som 

  reduserer klimagassutslipp 

  investerer med private 

  har en forankring i Norge 

• Utredningsarbeid pågår 

• Ses sammen med eksisterende virkemidler 

• Konkret forslag i statsbudsjettet for 2017 
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Kapittel / Temaside 

Finansdepartementet 

Skatte- og avgiftssaker 
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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Langsiktige tiltak for vekst og 

omstilling 

• Omfattende skattereform med 
lavere skatt på selskaper og 
personer 

 

• Skattesatsen på alminnelig inntekt 
redusert fra 27 til 25 prosent i 2016 

 

• Regjeringens arbeid for økt 

produktivitet – oppfølging av 

produktivitetskommisjonen og OECDs 

landrapport 
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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Oppfølging av budsjettet for 2016 

• Flypassasjeravgiften utsettes til 1. juni 

 

• Veibruksavgift for naturgass og LPG –
overgangsordning for naturgass som 
erstatning for biogass 

 

• Tilpasse skattebegrensningsregel til 
trinnskatten 
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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Andre skatte- og avgiftssaker 

• Fritak for merverdiavgift på mat til  
veldedige formål 

 

• Varsler midlertidig ordning for utsatt 
formuesskatt (fra 2016) 

 

• Endringer i eiendomsskattereglene 
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Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Arbeid, aktivitet og omstilling 
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Kortsiktige tiltak for økt sysselsetting: 

• Ekspansiv budsjettpolitikk 

• Tiltakspakke på 4 milliarder kroner 

• Ytterligere målrettede tiltak i sør og vest 

 

Langsiktige tiltak for omstilling og vekst: 

• Satsinger på samferdsel, forskning og utdanning 

• Skattereform  

• Andre strukturreformer 

 

 

 

 

 

 

 

 


