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   Kommunikasjonsenheten 

Finansdepartementet 
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Telefaks: 
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Nr.: 24/2016 

Dato: 11.05.16 

Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059 

 

Revidert nasjonalbudsjett 2016: Regjeringen forsterker 

innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling 

 

– Utviklingen i norsk økonomi er todelt. Tilbakeslaget i oljenæringen 

rammer særlig Sør- og Vestlandet. Regjeringen foreslår nye, målrettede 

tiltak for å bidra til flere jobber i særlig utsatte områder, sier 

finansminister Siv Jensen (Frp).  

– For de som mister jobben eller opplever økt usikkerhet om jobben sin, er 

situasjonen alvorlig. Samtidig går mange norske bedrifter godt og sysselsettingen 

stiger i store deler av landet, sier finansminister Siv Jensen.  

Sør- og Vestlandet rammes derimot hardt av et av tidenes største oljeprisfall, og 

arbeidsledigheten i regionen har økt markert. Samlet sett ligger veksten i 

fastlandsøkonomien i 2016 an til å bli lavere enn ventet i fjor høst. 

Tilbakeslaget dempes av en kraftfull økonomisk politikk. Pengepolitikken er første 

forsvarslinje i møte med svakere konjunkturer. Renten er satt ned til et historisk 

lavt nivå, og kronen har svekket seg markert. Svakere krone hjelper 

eksportbedriftene, mens lav rente styrker mange husholdningers økonomi og gjør 

det billigere å skaffe kapital til bedrifter og nye prosjekter. Sammen med moderate 

lønnsoppgjør bidrar det til ny vekst i konkurranseutsatt næringsliv.  

– Vi ser allerede at bedret konkurranseevne har bidratt til økt eksport fra fastlandet 

og høyere aktivitet innen reiselivsnæringen. Norske leverandører har vunnet en 

stor andel av oppdragene knyttet til utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Den 

økonomiske politikken er en viktig grunn til at veksten ventes å ta seg opp 

framover, sier finansminister Siv Jensen.  

 

Finanspolitikken bidrar kraftig til å støtte opp under sysselsetting, aktivitet og 

omstilling i norsk økonomi. Budsjettet for 2016 er blant de mest ekspansive så 
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lenge handlingsregelen har ligget til grunn for finanspolitikken.  

Regjeringen har som mål at flest mulig skal ha en trygg jobb å gå til, og foreslår nå 

en rekke nye, målrettede tiltak på over 900 millioner kroner for å støtte opp under 

sysselsetting på Sør- og Vestlandet. Tiltakene er innrettet slik at de virker raskt og 

kommer i tillegg til tiltakspakken på 4 milliarder kroner som ble vedtatt sist høst.  

Regjeringen foreslår blant annet økte midler til kommunalt vedlikehold, 

vedlikehold og investeringer i veg og bane, vedlikehold av sykehusbygg og satsing 

på grønn skipsfart. 

– Vår viktigste oppgave nå er å bidra til at ledig arbeidskraft raskt kan flyttes til nye 

jobber i privat, konkurranseutsatt virksomhet. Rekordsatsing på veg og bane gir 

ikke bare arbeid til mange, men svarer også på ett av næringslivets fremste behov 

framover: Bedre infrastruktur. Regjeringens økonomiske politikk, med reduserte 

skatter og sterkere satsing på forskning, utdanning og infrastruktur, legger godt til 

rette for omstilling og nye arbeidsplasser, sier finansminister Siv Jensen. 

 

Revisjonen av budsjettet  

Regjeringen foreslår over 900 millioner kroner til en rekke målrettede tiltak på Sør- 

og Vestlandet. De største er: 

 

• Et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av 

kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Tilskuddet skal 

fordeles til kommuner som ligger i dette området og som har høyere andel 

arbeidsledige enn landsgjennomsnittet.  

 

• Tiltak innen vedlikehold, fornying og investeringer på veger og jernbane på 

Sør- og Vestlandet. 

 

• Opprettelse av ordninger for utvikling og bruk av lav- og nullutslippsteknologi i 

skipsfarten.  

 

• Et engangstilskudd på 50 millioner kroner til vedlikeholdstiltak i 

helseforetakene. Midlene skal fordeles mellom Helse Vest, Helse Sør-Øst(for å 

treffe Agderfylkene) og Helse Midt-Norge (for å treffe Møre og Romsdal). 

 

• Økte midler til DEMO 2000 med 50 millioner kroner. Programmet støtter 

prosjekter i petroleumssektoren, og retter seg spesielt mot 

leverandørindustrien.  

 

• 1 000 flere tiltaksplasser for ledige i andre halvår. 
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I tillegg til de nye, målrettede tiltakene, øker utgiftene på innvandrings- og 

integreringsområdet med 1,3 milliarder kroner som følge av en raskere bosetting 

av flyktninger enn ventet. 

Samlet sett anslås bruken av oljepenger i 2016 til 206 milliarder kroner, målt ved 

det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Det er 10 milliarder kroner høyere 

enn lagt til grunn i fjor høst. 

Endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP 

for Fastlands-Norge er et enkelt mål for hvordan budsjettet bidrar til samlet 

etterspørsel i økonomien. Fra 2015 til 2016 anslås denne budsjettimpulsen til 1,1 

prosent, opp fra 0,7 prosent i fjor høst. Drøyt en tredel av økningen i 

budsjettimpulsen skyldes økte inntekter i 2015 som ikke er videreført til 2016, 

mens resten skyldes økte utgifter og reduserte inntekter i 2016. 

 

Bruken av oljepenger svarer til 2,8 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond 

utland, uendret fra anslaget i Nasjonalbudsjettet 2016. Avstanden opp til 4-

prosentbanen er 93 milliarder kroner.  

Det vedtatte skatte- og avgiftsopplegget ligger fast, men Regjeringen foreslår 

enkelte mindre endringer, se egen pressemelding. 
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Pressemelding 

         Kommunikasjonseininga 

Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

  

Kontoradresse: 

Akersg. 40 

Nettadresse: 

www.regjeringen.no/fin  

 

Telefon: 

22 24 44 11 

Telefaks: 

22 24 95 10 

 

 

Nr.: 25/2016 

Dato: 11.05.2016 

Pressetelefon: 22 24 44 11 

 

Skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 2016 

Regjeringa foreslår meirverdiavgiftsfritak ved utdeling av matvarer til 

velgjerande føremål. Vidare vil regjeringa tilpasse skatteavgrensingsregelen til 

trinnskatten. Regjeringa varslar innføring av ei ordning med utsett 

formuesskatt i samband med budsjettet for 2017.  

 

Forslaga til endringar er anslått å redusere inntektene frå skattar og avgifter med om 

lag 264 millionar kroner påløpt og 257 millionar kroner bokført i 2016. 

 

Meirverdiavgiftsfritak ved utdeling av matvarer til velgjerande føremål  

Regjeringa foreslår eit fritak frå meirverdiavgift ved uttak av matvarer som blir leverte 

utan vederlag til eit velgjerande føremål. Bakgrunnen for forslaget er mellom anna 

arbeidet til Regjeringa med å redusere matsvinn. Meirverdiavgift ved uttak kan føre til 

at bedrifter vel å destruere matvarer i staden for å gje dei bort til eit velgjerande 

føremål. 

 

Forslaget inneber at avgiftspliktige aktørar i matbransjen ikkje skal rekne 

meirverdiavgift på uttak av mat- og drikkevarer som dei gir bort. Det vert stilt krav om 

at varene blir leverte vederlagsfritt til ein mottakar som er registrert i Einingsregisteret. 

Mottakaren må dele ut varene på velgjerande grunnlag. 

 

Sjå også pressemelding nr 28/2016. 

 

Tilpasse skatteavgrensingsregelen til trinnskatten 

Regjeringa foreslår å la skatteavgrensinga også gjelde for trinn 1 og 2 i trinnskatten, og 

ikkje berre for skatt på alminneleg inntekt og trygdeavgift slik reglane er no. Dermed 

unngår ein at ei lita gruppe som fortsatt vert skattlagt etter skatteavgrensingsregelen, 
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får auka skatt som følgje av at trinnskatten erstattar toppskatten frå 2016. Forslaget 

inneber ei skattelette på 14 millionar kroner påløpt og 7 millionar kroner bokført i 2016. 

 

Formuesskatt – varsling av ei ordning med utsett formuesskatt 

Formuesskatten kan vere spesielt utfordrande i krevjande tider når eigarar må ta ut 

utbytte frå verksemder som går med underskot for å betale formuesskatten. For 

verksemder som ikkje har god tilgang på kapital, kan dette skape likviditetsproblem og 

gjere det vanskelegere å oppretthalde aktiviteten. For å førebyggje slike problem vil 

Regjeringa i samband med budsjettet for 2017 foreslå ei midlertidig og avgrensa 

ordning med utsett formuesskatt for eigarar av verksemder som går med 

rekneskapsmessig underskot. Ein tek sikte på at ordninga skal gjelde frå og med 

inntektsåret 2016.  

 

Sjå også pressemelding nr 26/2016. 

 

Utsatt iverksetjing av flypassasjeravgifta 

I samband med budsjettet for 2016 vedtok Stortinget å innføre ei flypassasjeravgift. 

Stortinget la til grunn at avgifta skulle tre i kraft 1. april 2016, men gav departementet 

fullmakt til å vedta iverksetjinga. EFTAs overvakingsorgan (ESA) vurderer nå avgifta 

etter statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Departementet har derfor vedteke å utsetje 

avgifta til 1. juni 2016. Utsetjinga gjer eit provenytap på om lag 250 millionar kroner 

påløpt og bokført samanlikna med vedteke budsjett for 2016.  

 

Endringar i eigedomsskattelova 

Regjeringa foreslår å gi kommunane høve til å frita fritidsbustader når dei skriv ut 

eigedomsskatt. Forslaget vil gje kommunane større fleksibilitet i utskrivinga av 

eigedomsskatt og leggje betre til rette for hytteutbygging med ringverknader for det 

lokale næringslivet. 

 

Regjeringa foreslår vidare at eigedomsskattesatsen på bustader og fritidsbustader skal 

vere på minstenivået på to promille det første året kommunen skriv ut eigedomsskatt på 

slik eigedom, også når kommunen har skrive ut eigedomsskatt på annan eigedom 

tidlegare. Satsen kan i dag vere inntil sju promille frå første året når kommunen allereie 

skriv ut eigedomsskatt på annan eigedom. Forslaget inneber at kommunen må byrje 

med lågaste skattesats også i desse tilfella, slik at ein eventuell auke i skattesatsen må 

skje gradvis. 

 

Sjå også pressemelding nr 27/2016. 

 

Skogbruk 

Regjeringa foreslår å endre overgangsordninga for skog som frå 2016 ikkje lenger blir å 

rekne for skogbruk, slik at skogeigar kan velje å føre gjennomsnittsunderheng på vinst- 

og tapskonto. Det gjev ei utsetjing med skattlegginga samanlikna med den vedtekne 

overgangsordninga. 
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Produktavgift på førstehandsomsetning av fisk 

Regjeringa foreslår å redusere produktavgifta frå 2,7 prosent  til 2,5 prosent frå 1. juli 

2016. Justeringa skyldast at utbetalingane til dagpengar er forventa å minke, samt at ein 

reknar at førstehandsverde vil auke.  

 

Revidert nasjonalbudsjett inneheld òg andre, mindre endringar i skatte- og 

avgiftsopplegget for 2016. 

 

Les meir i Prop. 121 LS (2015-2016) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga.  

 

7



 
 

Pressemelding 

           Kommunikasjonseininga 

Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

  

Kontoradresse: 

Akersg. 40 

Nettadresse: 

www.regjeringen.no/fin  

 

Telefon: 

22 24 44 11 

Telefaks: 

22 24 95 10 

 

 

Nr.: 26/2016 

Dato: 11.05.16 

Pressetelefon: 22 24 44 11 

 

Utsett formuesskatt ved underskot 

 

I samband med budsjettet for 2017 vil Regjeringen foreslå ei midlertidig og 

avgrensa ordning med utsett formuesskatt for eigarar av verksemder som går 

med rekneskapsmessig underskot. - Utsett formuesskatt for eigarane kan gjere 

det enklare for verksemder som ikkje har god tilgang på kapital, å holde 

aktiviteten ved lag i ein krevjande periode, seier finansminister Siv Jensen. 

 

Formuesskatten kan vere spesielt utfordrande i krevjande tider når eigarar må ta ut 

utbytte frå verksemder som går med underskot for å betale formuesskatten. For 

verksemder som ikkje har god tilgang på kapital, kan dette skape likviditetsproblem og 

gjere det vanskelegere å oppretthalde aktiviteten. For å førebyggje slike problem vil 

Regjeringa i samband med budsjettet for 2017 foreslå ei midlertidig og avgrensa 

ordning med utsett formuesskatt for eigarar av verksemder som går med 

rekneskapsmessig underskot. Ein tek sikte på at ordninga skal gjelde frå og med 

inntektsåret 2016.  
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Pressemelding 

           Kommunikasjonseininga 

Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

  

Kontoradresse: 

Akersg. 40 

Nettadresse: 

www.regjeringen.no/fin  

 

Telefon: 

22 24 44 11 

Telefaks: 

22 24 95 10 

 

 

Nr.: 27/2016 

Dato: 11.05.16 

Pressetelefon: 22 24 44 11 

 

Endringar i eigedomsskattelova 

 

Regjeringa foreslår at kommunane skal kunne frita fritidsbustader når dei 

skriv ut eigedomsskatt, og at kommunane må bruke lågaste skattesats når dei 

utvidar skatten til også å gjelda for bustader og fritidsbustader. - Endringane 

vil gje meir fleksibilitet til kommunane og ei gradvis innfasing av 

eigedomsskatt for dei som eig bustader og fritidsbustader, seier finansminister 

Siv Jensen. 

 

Når kommunane skriv ut eigedomsskatt i heile kommunen, må dei inkludere 

fritidsbustader. Ved å frita fritidsbustader for eigedomsskatt vil kommunane kunna 

leggje betre til rette for hytteutbygging, med ringverknader for det lokale næringslivet. 

 

Eigedomsskattesatsen skal vere to promille det første året kommunen skriv ut 

eigedomsskatt. Seinare år kan satsen aukast gradvis inntil maksimalt sju promille. 

Satsen kan likevel vere inntil sju promille frå første året når kommunen allereie skriv ut 

eigedomsskatt på annan eigedom. For eksempel er det ikkje uvanleg at kommunar som 

har hatt eigedomsskatt på "verk og bruk" utvidar eigedomsskatten til å omfatta også 

bustader og fritidsbustader. Regjeringa meiner dagens reglar kan medføre ei for brå 

økonomisk belasting for eigarane av bustader og fritidsbustader.  

 

Regjeringa foreslår derfor at eigedomsskattesatsen på bustader og fritidsbustader skal 

vere to promille det første året kommunen skriv ut eigedomsskatt på slik eigedom, også 

når kommunen har skrive ut eigedomsskatt på annan eigedom tidlegare. Forslaget 

inneber at kommunen må byrje med lågaste skattesats også i desse tilfella, og i tillegg 

at ein eventuell auke i skattesatsen må skje gradvis. 

 

Regjeringa foreslår at endringane skal tre i kraft frå 1. januar 2017. 
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Pressemelding 

         Kommunikasjonseininga 

Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

 

Kontoradresse: 

Akersg. 40 

Nettadresse: 

www.regjeringen.no/fin 

 

Telefon: 

22 24 44 11 

Telefaks: 

22 24 95 10 

 

 

Nr.: 28/2016 

Dato: 11.05.16 

Pressetelefon: 22 24 44 11 

 

Fritak frå meirverdiavgift ved utdeling av mat til velgjerande 
føremål  
 

Regjeringa foreslår eit fritak frå meirverdiavgift ved uttak av næringsmiddel 

som blir leverte vederlagsfritt til velgjerande føremål. – Fritaket vil medverke 

til å redusere matsvinn og gjer det billegare for bransjen å gi mat til menneske 

som har det vanskeleg, seier finansminister Siv Jensen (FrP).  

 

Ulike ledd i verdikjeda har ofte brukande matvarer som likevel ikkje kan seljast. 

Grunnen til dette kan vere datomerking for haldbarheit eller skadd emballasje. I slike 

høve kan aktørane velje å gi bort eller å destruere maten.  

 

Det skal reknast meirverdiavgift når mat blir gitt bort, medan destruksjon av matvarer 

eller varesvinn ikkje fører til plikt til å rekna ut meirverdiavgift. Meirverdiavgifta kan 

derfor føre til at bedrifter vel å destruere matvarer i staden for å gi dei bort til 

velgjerande føremål. 

 

Fritaket vil gjere det gunstigare for matbransjen å gi bort matvarer. Forslaget inneber at 

avgiftspliktige aktørar i matbransjen ikkje skal rekne meirverdiavgift på uttak av mat- og 

drikkevarer som dei gir bort. Det blir stilt krav om at varene blir leverte vederlagsfritt til 

ein mottakar som er registrert i Einingsregisteret. Mottakaren må dele ut varene på 

velgjerande grunnlag. 

 

Forslaget blei varsla i Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 punkt 31.4 og 

har vore på høyring. Høyringsinstansane er positive til forslaget. Forslaget inneber ei 

endring i § 6-19 i meirverdiavgiftslova. Departementet vil fastsette særskilte 

dokumentasjonskrav for utdelinga i forskrift. 
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Faktaark 

           Kommunikasjonsenheten 

Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

  

Kontoradresse: 

Akersg. 40 

Nettadresse: 

regjeringen.no/fin  

 

Telefon: 

22 24 44 11 

Telefaks: 

22 24 95 10 

 

 

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen 

Svakere utvikling i norsk økonomi – klar todeling 

Veksten i norsk økonomi ser ut til å bli noe lavere i år enn lagt til grunn i 

Nasjonalbudsjettet i fjor høst. Prisene på olje og gass har vært lavere enn forutsatt. Det 

preger aktiviteten i petroleumsrettet virksomhet, og arbeidsledigheten har steget 

videre på Sør- og Vestlandet. I andre deler av landet har utviklingen vært klart mer 

positiv, med nedgang eller liten endring i ledigheten det siste året.  

 

Den økonomiske politikken har lagt godt til rette for at veksten vil ta seg opp igjen. En 

ekspansiv finanspolitikk bidrar til høyere aktivitet og sysselsetting. Renten er satt videre 

ned, og konkurranseevnen er kraftig forbedret som følge av svakere kronekurs. 

Lønnsomheten i næringslivet styrkes også gjennom moderate lønnsoppgjør.  

 

Fra og med neste år ventes det at veksten i økonomien tar seg gradvis opp. Fallet i 

petroleumsinvesteringene er ventet å avta, samtidig som foretakene gradvis tilpasser 

seg en bedret konkurranseevne. Anslagene er usikre. Den videre utviklingen i norsk 

økonomi avhenger blant annet av prisene på olje og gass og hvordan husholdninger og 

bedrifter reagerer på endringer i petroleumspriser og arbeidsledighet. Gjelden blant 

norske husholdninger er høy og stigende, og de er blitt mer sårbare ved 

inntektsbortfall.  

 

Moderat vekst i internasjonal økonomi 

Åtte år etter utbruddet av den globale finanskrisen er veksten i internasjonal økonomi 

fremdeles svak. Mange land preges fortsatt av ubalansene som bygget seg opp i forkant 

av og under krisen. Den siste tiden har veksten avtatt i fremvoksende økonomier, 

samtidig som oppgangen i euroområdet fortsatt er moderat. Også i USA bremset 

veksten opp mot slutten av fjoråret. Samlet sett var den globale veksten i 2015 den 

svakeste siden kriseåret 2009, til tross for svært ekspansiv pengepolitikk i mange 

OECD-land. Nedgangen i oljeprisen har heller ikke bidratt til å løfte veksten slik som 

ventet. Veksten i de tradisjonelle industrilandene dempes av fortsatt høy gjeld i både 

privat og offentlig sektor, demografiske forhold, svak vekst i investeringene og svak 

utvikling i produktiviteten. 

 

Sterkere vekst i Sverige og enkelte andre europeiske land som vi handler mye med, 

førte likevel til at veksten i BNP hos Norges handelspartnere tok seg litt opp i fjor. 

Veksten hos handelspartnerne anslås nå til rundt 2¼ prosent både i år og neste år. 

Dette er noe lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet. 
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Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før  

1 Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser. 
2 Utenom lagerendring.  
3 Nivå i løpende priser. 
4 Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i april. 
5 Positivt tall angir svakere krone. 
6 Norges 25 viktigste handelspartnere sammenveid med andeler av norsk eksport av tradisjonelle varer.  

Kilder: OECD, nasjonale kilder, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. 

  

Mrd. 

kroner1 

 

 

     

 2015 2015 2016 2017 

  Privat konsum  ......................................................  1 335,6 2,0 1,0 1,7 

  Offentlig konsum ..................................................  727,3 1,8 3,0 2,0 

  Bruttoinvesteringer i fast kapital .........................  728,8 -4,0 -1,8 1,9 

  Herav: Oljeutvinning og rørtransport .................  190,4 -14,7 -14,0 -8,0 

              Bedrifter i Fastlands-Norge .....................  225,7 -2,8 0,3 4,9 

              Boliger .......................................................  158,1 1,6 4,2 3,4 

              Offentlig forvaltning..................................  153,0 3,2 3,9 6,1 

  Etterspørsel fra Fastlands-Norge2 .......................  2 599,6 1,6 1,8 2,5 

  Eksport ..................................................................  1 162,8 2,3 -0,9 1,2 

  Herav: Råolje og naturgass ..................................   450,0 0,9 -4,0 -1,4 

              Tradisjonelle varer ... ................................  374,4 5,5 3,1 4,2 

              Tjenester utenom olje og utenriks sjøfart... 227,0 4,7 3,7 4,7 

  Import ....................................................................   982,0 0,6 0,8 3,0 

  Herav: Tradisjonelle varer  ..................................  583,9 1,7 1,5 3,3 

  Bruttonasjonalprodukt .........................................   3 140,8 1,6 0,1 1,1 

  Herav: Fastlands-Norge .......................................   2 610,7 1,0 1,0 1,7 

Andre nøkkeltall:     

  Sysselsetting, personer ........................................   0,6 0,2 0,7 

  Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå) .......................   4,4 4,7 4,6 

  Arbeidsledighetsrate, registrert……………  3,0 3,2 3,3 

  Årslønnsvekst ........................................................   2,8 2,4 2,8 

  Konsumprisvekst (KPI) .......................................   2,1 2,8 2,1 

  Vekst i KPI-JAE .....................................................   2,7 2,8 2,2 

  Råoljepris, kroner pr. fat 3 ....................................   430 346 396 

  Tremåneders pengemarkedsrente, pst.4 ....................  1,3 0,9 0,8 

  Importveid kursindeks, årlig vekst i pst.5…………  9,4 2,4 -0,1 

  Vekst i BNP hos Norges handelspartn.6…………..  2,4 2,2 2,3 
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Faktaark 

           Kommunikasjonsenheten 

Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

  

Kontoradresse: 

Akersg. 40 

Nettadresse: 

regjeringen.no/fin  

 

Telefon: 

22 24 44 11 

Telefaks: 

22 24 95 10 

 

Nøkkeltall i budsjettet for 2016  

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2016 har følgende hovedtrekk: 

 Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 206 milliarder kroner, som er 

10 milliarder kroner høyere enn i saldert budsjett. Om lag halvparten av 

oppjusteringen skyldes lavere anslåtte strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra 

fastlandsøkonomien som følge av svakere vekstutsikter for norsk økonomi. Det 

resterende skyldes økte utgifter og reduserte inntekter utenom skatter. Blant 

annet økes utgiftene med over 900 millioner kroner til nye, målrettede tiltak for å 

støtte opp under sysselsetting i områder som er særlig berørt av lavere oljepris. 

Utgiftene på innvandrings- og integreringsområdet økes med 1,3 milliarder 

kroner som følge av at bosettingen av flyktninger går raskere enn ventet. Videre 

er anslaget for statens utbytteinntekter satt ned med 1 milliard kroner. 

 Bruken av olje- og fondsinntekter øker med 34 milliarder 2016-kroner fra 2015. 

Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge anslås det strukturelle, olje-

korrigerte underskuddet å øke med 1,1 prosentenhet, opp fra 0,7 prosentenheter 

i saldert budsjett. Vel 1/3 av oppjusteringen skyldes engangsinntekter i 2015, 

mens det resterende i hovedsak kan tilskrives økte utgifter og reduserte 

inntekter i 2016. 

 Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 

3,5 prosent, eller drøyt 40 milliarder kroner, mot 3,2 prosent i saldert budsjett. 

Den nominelle utgiftsveksten anslås til 6,0 prosent. 

 Bruken av olje- og fondsinntekter i 2016 utgjør 2,8 prosent av kapitalen i Statens 

pensjonsfond utland ved inngangen til 2016. Avstanden opp til 4-prosentbanen 

anslås til 93 milliarder kroner.  

 

Nøkkeltall for budsjettets stilling. Anslag for 2016 gitt på ulike tidspunkt.
1
 Mrd. kroner 

 NB16 Endring Saldert Endring RNB16 

Oljekorrigert underskudd  207,8 1,2 209,0 6,9 215,9 

Strukturelt, oljekorrigert underskudd 194,0 1,2 195,2 10,4 205,6 

Forventet realavkastning (4%-banen) 281,0 0,0 281,0 17,4 298,4 

Avstand til 4%-banen -87,0 1,2 -85,8 -7,0 -92,8 

Memo (prosentpoeng):      

Budsjettimpuls
2
 0,7 0,0 0,7 0,4 1,1 

Reell, underliggende utgiftsvekst  2,6 0,0 3,2 0,3 3,5 

1. Nasjonalbudsjettet 2016 (NB16), Saldert budsjett for 2016 vedtatt av Stortinget høsten 2015 (saldert) og 

Revidert nasjonalbudsjett 2016 (RNB16).  

2. Endring i strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. 

Positivt tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. 
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Finansdepartementet 

Norsk mal: Startside 

Finansdepartementet 

Finansminister Siv Jensen 

11. mai 2016 

Revidert nasjonalbudsjettet 2016 

Arbeid, aktivitet og omstilling 

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 

2 

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 
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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. 

3 

Finansdepartementet 

Norsk mal: Tabell 

Tips  farger: 

FINs fargepalett er lagt inn i malen 
og vil brukes automatisk i 
diagrammer og grafer 

4 

Råoljepris (Brent) 

USD per fat. Spotpriser og terminpriser 

Lavere oljepris rammer norsk økonomi 
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Kilder: Macrobond og ICE. 
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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. 

Ledigheten øker i sør og vest 

5 

Endring i registrert ledighet det siste året.  
April 2015 - 2016  

Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV  og Finansdepartementet. 
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AKU ledighet
Registrert ledighet
Gj.sn siste 25 år (AKU)
Gj.sn siste 25 år (registrert)

Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken. AKU og 
registrert ledighet. Sesongjusterte tall 

Sterk oppgang 

Nedgang 

Liten endring 

Arbeidsledighet 

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 

6 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. 
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Sysselsetting etter  utvalgte næringer. Akkumulert     
endring fra 1. kvartal 2010. 1000 personer. Sesongjusterte tall 

Endring i sysselsetting fordelt på tre regioner: Østlandet, 

Sør- og Vestlandet og Trøndelag og Nord-Norge. Årlig 

endring. Gjennomsnitt for de siste fire  kvartalene.  Blå 
indikerer oppgang, lyseblå mindre oppgang og  rødt nedgang 

Nedgang 

Oppgang 

Sysselsetting 
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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 

7 

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 

8 

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 

9 

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Faktisk

Anslag

Trend

Finansdepartementet 

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2016 
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Finanspolitikken brukes aktivt 

Kilde: 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 
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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. 

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 

11 

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 

 
 

18 

22



  

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 

20 

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 
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