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Tilråding fra Finansdepartementet 11. mai 2021, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1  Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for 
norsk økonomi

Koronapandemien har preget Norge og verden
sterkt det siste året. Koronaviruset rammer liv og
helse, og smitteverntiltakene rammer sosial og
økonomisk aktivitet. Konsekvensene har vært
store for mange personer og bedrifter, og for
norsk og internasjonal økonomi. Det er utsikter til
at omfattende vaksinering vil gi kontroll med pan-
demien i løpet av de nærmeste månedene. Usik-
kerheten er likevel betydelig, og nye virusvarian-
ter, utfordringer med vaksineleveranser og smitte-
situasjonen i andre land kan forsinke veien ut av
pandemien. De langsiktige virkningene av virus-
pandemien kjenner vi ennå ikke omfanget av.

Mest sannsynlig vil smitteverntiltakene kunne
trappes gradvis ned de nærmeste ukene og måne-
dene og samfunnet gjenåpnes. I løpet av somme-
ren vil trolig veksten i norsk økonomi skyte fart,
og mange permitterte kan komme tilbake i jobb.
Samtidig kan det fortsatt i perioder være nødven-
dig med lokale smitteverntiltak i områder med
større utbrudd.

For å begrense skadevirkningene av pande-
mien for bedrifter og arbeidsplasser er det satt inn

svært omfattende økonomiske tiltak. Målet har
vært å bidra til at bedrifter som ellers er sunne og
levedyktige, ikke skal bukke under som følge av
virusbekjempelsen. Slik trygger vi lønnsomme
arbeidsplasser og verdiskaping, og vi unngår at
høy arbeidsløshet får varig feste.

Krisen har rammet skjevt. Mens store deler av
befolkningen har trygg jobb og nytt godt av lav
rente, har andre blitt permittert eller mistet job-
ben. Krisen har særlig rammet de med lite utdan-
ning og svak tilknytning til arbeidslivet. Det er
derfor satt inn store tiltak for å kompensere perso-
ner som har mistet jobb og inntekt. Strenge smit-
teverntiltak og begrenset aktivitet på skoler og
studiesteder har også fått negative konsekvenser
for mange. Regjeringen foreslår forsterkede tiltak
for sårbare grupper og elever og studenter.

De økonomiske tiltakene bør trappes ned i
løpet av gjenåpningsperioden for å stimulere til
aktivitet og økt sysselsetting. Det er viktig å for-
hindre at tiltak virker passiviserende når aktivite-
ten kan ta seg opp, noe som kan forsterke og for-
lenge de negative konsekvensene av pandemien.
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Samtidig må det tas hensyn til usikkerhet om tem-
poet i gjenåpningen. Regjeringen foreslår i revi-
dert budsjett økte bevilgninger til kommunene og
helsesektoren for å kunne håndtere pandemien
og smittevern. De brede støtteordningene for hus-
holdninger og bedrifter foreslås forlenget utover
perioden vi nå ser for oss at de strenge smitte-
verntiltakene vil gjelde. Det skaper forutsigbarhet
for husholdninger og bedrifter.

Regjeringens mål er å håndtere pandemien
slik at vi også fremover kan ha høy sysselsetting,
lav arbeidsledighet, sunne offentlige finanser og
et solid grunnlag for fortsatt gode velferdsordnin-
ger. Mange land har opplevd at økonomiske tilba-
keslag gir langvarige konsekvenser med arbeids-
ledighet som biter seg fast på et høyt nivå. Vårt fel-
les mål må være å unngå dette, og at vi skal
komme ut av krisen med en velfungerende og
vekstkraftig økonomi.

Regjeringens strategi for Norges vei ut av kri-
sen oppdateres i denne meldingen, blant annet for
å tydeliggjøre hvordan vi vil bekjempe negative
langtidsvirkninger av krisen. Vi skal ta Norge
trygt ut av koronakrisen. Vi skal sikre godt smitte-
vern og god behandling i helsetjenesten. Samtidig
skal vi få opp aktiviteten og folk tilbake i jobb. Vi
skal skape mer og inkludere flere.

Utsikter til sterk vekst i norsk økonomi

Koronapandemien har gitt et tilbakeslag i norsk
økonomi uten sidestykke i etterkrigstiden, men
det går bedre i norsk økonomi nå enn i fjor vår.
Det skyldes dels at smitteverntiltakene er innret-
tet litt annerledes, og dels at bedriftene i større
grad har tilpasset kostnader og drift til situasjonen
der det er mulig. Aktiviteten i økonomien er
nesten tilbake igjen på nivået fra før krisen, og tal-
let på permitterte er kommet markert ned.

Deler av økonomien – særlig tjenesteytende
næringer der virksomheten er basert på at mange
samles, slik som restauranter, hoteller, reiseliv og
kultur – står fortsatt i en krevende situasjon. I
disse næringene, som utgjør 10 pst. av verdiska-
pingen og 17 pst. av sysselsettingen, har aktivite-
ten falt med rundt 30 pst. siden før pandemien. I
øvrige næringer har det samlet sett vært en viss
oppgang. Norsk næringsliv drar nytte av høyere
oljepris og økt etterspørsel fra utlandet.

Også ute går det bedre enn i fjor vår, på tross
av strenge smitteverntiltak. Flere av våre han-
delspartnere har begynt å lette på en del av tilta-
kene. Oppdaterte prognoser fra IMF og OECD til-
sier at den internasjonale oppgangen kommer ras-
kere enn tidligere lagt til grunn. Veksten i BNP

hos våre handelspartnere anslås nå til 4,4 pst. i år
og 3,7 pst. neste år.

Ifølge OECD og IMF er Norge blant de lan-
dene som så langt er kommet best ut av pande-
mien, både når det gjelder helsemessige konse-
kvenser og utslagene i økonomien. Tjenestenæ-
ringer som er blitt hardt rammet, utgjør en min-
dre andel av norsk økonomi enn i mange andre
land. Men også i Norge rammes mange bedrifter i
tjenestenæringene hardt. Til tross for omfattende
økonomiske kompensasjonsordninger, må vi være
forberedt på flere konkurser når de økonomiske
tiltakene trappes ned. En del virksomheter vil
neppe komme tilbake til aktiviteten fra før pande-
mien.

Arbeidsledigheten har falt betydelig siden i
fjor vår, men er fortsatt klart høyere enn før pan-
demien. Økningen skyldes i hovedsak flere per-
mitterte i tjenestenæringer med kraftig omset-
ningsfall, hvor lavtlønnede og personer med lav
eller ingen utdanning er overrepresentert. Det er
særlig overfor disse arbeidstakerne og disse
bedriftene de omfattende og målrettede kompen-
sasjonsordningene har vært viktige. Det er grunn
til å tro at mange permitterte raskt vil komme til-
bake i jobb igjen, og ledigheten kan gå vesentlig
ned, etter hvert som smitteverntiltakene blir lettet
på. Det er likevel en fare for at yrkesdeltakelsen
kan gå varig ned som følge av pandemien. Regje-
ringen foreslår i revidert budsjett særskilte tiltak
for unge, langtidsledige og andre utsatte grupper.

Mange har fått penger til overs som følge av at
renten er satt ned, sparte transportutgifter og
lavere utgifter til for eksempel restaurantbesøk og
utenlandsreiser. Husholdningenes sparerate var
historisk høy i fjor. Analyser fra Norges Bank
tyder på at den økte sparingen primært skyldes
smitteverntiltak og smittefrykt. Det trekker i ret-
ning av at konsumet kan øke mye og bli en bety-
delig vekstmotor når smitteverntiltakene kan let-
tes på.

At mange har klart seg godt økonomisk, gjen-
speiles i høy temperatur i boligmarkedet. Beta-
lingsviljen for bolig er blitt trukket opp av
rekordlave utlånsrenter og høy sparing. Det er en
risiko for at høy boligprisvekst, særlig i kombina-
sjon med svært lave renter, kan virke selvforster-
kende og bidra til at husholdningenes gjeld skyter
fart fra et allerede høyt nivå.

Hvor raskt den økonomiske aktiviteten vil ta
seg opp fremover, avhenger i stor grad av hvor
raskt vaksineringen går og hvor tidlig smittevern-
tiltak kan fases ut. Ofte har økonomiske kriser
vært utløst og forsterket av finansielle ubalanser
som har bygd seg opp i forkant. Denne krisen er
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annerledes. Etter hvert som smitteverntiltak let-
tes på, vil trolig aktivitet og sysselsetting ta seg
raskt og kraftig opp. I kapittel 2 i denne meldingen
vises tre scenarioer for utviklingen i fastlands-
BNP gjennom 2021 og 2022, og forskjellen mel-
lom dem springer ut av smitteutviklingen. I alle de
tre scenarioene nærmer vi oss trendbanen fra før
krisen mot slutten av 2022. I de mest optimistiske
scenarioene kommer mye av gjeninnhentingen
allerede rundt sommeren, i det pessimistiske ikke
før neste år. Hovedbildet er likevel at vi får kon-
troll med pandemien gjennom vaksinering i løpet
av de kommende månedene, og at fastlands-BNP
vil vokse med 3¾ pst. både i år og neste år. Et slikt
vekstbilde legger til rette for at ledigheten kom-
mer tilbake til lave nivåer i løpet av neste år.

Bak dette bildet ligger en nokså ulik utvikling i
enkeltnæringer. Så lenge store deler av verdens
befolkning ikke er vaksinert og før vi får kontroll
med pandemien, vil det trolig være nødvendig
med restriksjoner og redusert reiseaktivitet.
Noen næringer kan dessuten oppleve langvarig
lavere etterspørsel som følge av endringer i reise-
vaner, handlevaner og at møter i større grad vil bli
avholdt digitalt. For reiseliv og persontransport
kan det innebære langvarig lavere etterspørsel.
Det samme kan gjelde den delen av varehandel
som ikke har nettbaserte løsninger.

De økonomiske utsiktene er nærmere omtalt i
kapittel 2.

Svært omfattende økonomiske tiltak som gradvis vil bli 
trappet ned

De omfattende økonomiske støttetiltakene har
brakt bruken av oljeinntekter i 2021, målt ved det
strukturelle oljekorrigerte underskuddet, opp til
3,7 pst. av fondskapitalen. Det er på nivå med utta-
ket i 2020. Oljepengebruken i 2021 anslås nå til
402,6 mrd. kroner, nær 90 mrd. kroner mer enn
budsjettforslaget i fjor høst. Budsjettindikatoren,
som måler endringen i bruken av oljepenger fra
ett år til det neste målt som andel av trend-BNP
for Fastlands-Norge, anslås nå til 0,6 pst. i 2021,
etter at den var på hele 3,9 pst. i 2020. De midler-
tidige endringene i petroleumsskattesystemet har
også bidratt til å holde etterspørselen i økonomien
oppe. Den finanspolitiske innsatsen under korona-
pandemien har ingen parallell i de femti årene
beregningene for budsjettindikatoren omfatter.

Oppsparte midler i Statens pensjonsfond
utland har gitt stor økonomisk handlefrihet til å
motvirke de negative konsekvensene av pande-
mien. I tråd med handlingsregelen har vi midlerti-
dig økt bruken av fondsmidler, slik at den brå ned-

turen skal få minst mulig skadevirkninger på lang
sikt. Handlingsregelen sier at bruken av oljepen-
ger skal tilpasses situasjonen i økonomien, mens
den langsiktige rettesnoren er at uttaket over tid
skal følge den forventede realavkastningen av fon-
det på 3 pst.

Regjeringens strategi for veien ut av krisen er
å kompensere når det er nødvendig, men trappe
ned de økonomiske tiltakene for å gi insentiver til
aktivitet så snart smittesituasjonen og smittevern-
tiltakene gjør det er mulig.

Så lenge det er smitteverntiltak som griper
sterkt inn i den økonomiske aktiviteten, vil det
være behov for økonomiske tiltak. Vi har nå de
støtteordningene vi trenger. Regjeringen foreslår
nå å forlenge kompensasjonsordningen, lønnsstøtte-
ordningen og lånegarantiordningen. Den gene-
relle kompensasjonsordningen for næringslivet
foreslås forlenget ut oktober (juli/august og sep-
tember/oktober), men i en nedtrappet versjon
som gir sterkere insentiver til aktivitet. Regjerin-
gen ber dessuten om fullmakt til å avvikle ordnin-
gen fra september dersom gjenåpningen av sam-
funnet har kommet tilstrekkelig langt på nasjonalt
nivå. Tidsrommet for når lønnsstøtteordningen
kan benyttes, foreslås utvidet i to måneder, til
31. august. I tillegg forlenges andre støtteordnin-
ger rettet mot næringslivet, kulturlivet og trans-
port. De viktigste utvidelsene i folketrygden for
ledige og permitterte er allerede forlenget til
1. oktober. Regjeringen foreslår nå at også særre-
glene for sykepenger, omsorgspenger og arbeids-
avklaringspenger forlenges til 1. oktober. Kapittel 4
gir en samlet fremstilling av støttetiltakene det
siste året, herunder behovet for tiltak i den siste
fasen av krisen.

Støtteordningene skal virke så lenge aktivite-
ten holdes nede av smitteverntiltak. Dersom støt-
teordningene varer ved lenge, kan de virke passi-
viserende og svekke insentiver til aktivitet og
omstilling. Offentlige støtteordninger for å for-
søke å fremskynde noe som markedet løser ras-
kere og bedre, bør unngås. Etter mer enn ett år
med offentlige støtteordninger i et omfang vi aldri
tidligere har sett, må næringslivet etter hvert til-
bake til normalen der investerings- og ansettelses-
beslutninger baseres på forventninger om egen
inntjening.

Regjeringen tar grep for å bekjempe negative
langtidsvirkninger av krisen. Bant annet foreslås
nye tiltak for økt kompetanse og for å ta igjen tapt
progresjon i skole, voksenopplæring og barne-
hage. Det foreslås også nye omfattende tiltakspak-
ker rettet mot sårbare grupper og psykisk helse.
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I mai i fjor la regjeringen frem en strategi for
«Norges vei ut av krisen». Den ble oppdatert i
nasjonalbudsjettet, og oppdateres på nytt i denne
meldingen. Hovedpunktene er:
1. Få folk i jobb. Vi skal få ledigheten ned og

inkludere flere i arbeidslivet. Vi må unngå at
de som ble ledige under koronakrisen, blir stå-
ende varig utenfor. Det er behov for å legge til
rette for særlig hardt rammede næringer som
reiseliv, uteliv og transport, og tiltak rettet mot
de med lav utdanning, unge og innvandrere.

2. Ny vekst i private bedrifter. Vi skal bidra til ny
vekst, omstilling og nyskapning, og legge til
rette for at det skapes flere arbeidsplasser i
hele landet.

3. Sammen ut av krisen. Vi skal ta ekstra godt
vare på de som har hatt det vanskeligst gjen-
nom krisen. Vi skal yte ekstra innsats for
ensomme eldre, ivareta volds- og overgrepsut-
satte barn, støtte barn og unge med psykiske
helseutfordringer, fremme integrering og tette
kunnskapshull i utdanningen.

4. Bygge kompetanse. Vi skal sørge for at flere
fullfører videregående skole og at flere får den
kompetansen som morgendagens arbeids- og
næringsliv trenger. Det gjelder også de som er
blitt permittert eller arbeidsledige som følge
av pandemien.

5. Grønn omstilling. Vi skal legge til rette for at
næringslivet kan skape grønne jobber og en
mer bærekraftig fremtid på veien ut av krisen.

6. Forsterket internasjonalt samarbeid. Vi skal
fortsette Norges internasjonale engasjement,
særlig innen vaksine, handel, utvikling, klima
og beredskap. Morgendagens utfordringer må
løses i samarbeid med andre land.

Strategien strekker seg lenger enn inneværende
år og har til hensikt å begrense de negative lang-
tidsvirkningene av krisen og skape muligheter for
ny vekst. En avgjørende forutsetning er at den
offentlige pengebruken knyttet til pandemien
trappes kraftig ned når smitteverntiltakene tas
ned, både for å skape rom for vekst og omstilling i
privat sektor og for å ivareta langsiktig økonomisk
bærekraft.

Offentlige utgifter i Norge var på et høyt nivå
allerede før koronakrisen, og krisehåndteringen
bør ikke bidra til et varig løft i utgiftsnivået. I bud-
sjettet for 2020 var det opprinnelig anslått at de
offentlige utgiftene ville tilsvart 57,6 pst. av verdi-
skapingen i fastlandsøkonomien, opp fra 55,4 pst. i
2000. Som følge av krisehåndteringen er utgiftsan-
delen løftet til 65,4 pst. i 2020 og 64,6 pst. i 2021.

Det er svært høye nivåer sett i historisk og inter-
nasjonal sammenheng.

Også utenom koronatiltak har oljepengebru-
ken økt siden regjeringens opprinnelige budsjett-
forslag. Det må blant annet ses i sammenheng
med stortingsbehandlingen av budsjettet før jul,
samt økte bevilgninger til alderspensjon og delta-
kelse i EU-programmer siden årsskiftet. I revidert
budsjett foreslår regjeringen også utgiftsøkninger
utenom koronatiltak, blant annet som følge av
anslagsendringer i folketrygden.

Med utsikter til god vekst i økonomien i andre
halvår er det ikke behov for nye generelle finanspoli-
tiske stimuleringstiltak nå. Når smitteverntiltakene
er fjernet, vil trolig mye aktivitet ta seg opp. En
rask nedtrapping av den ekstraordinære offent-
lige pengebruken vil bidra til å hindre at presset i
økonomien blir for høyt når krisen er over, og
legge til rette for vekst og nye arbeidsplasser i pri-
vat sektor.

Ser vi årene 2020 og 2021 under ett, kan den
ekstra bruken av oljepenger under pandemien
anslås til om lag 270 mrd. kroner, sammenlignet
med om vi hadde ført en nøytral budsjettpolitikk.
Pengebruken må også ned igjen for å unngå at
krisehåndteringen bidrar til et varig løft i det
offentlige utgiftsnivået, som var høyt allerede før
koronakrisen. Oljepengebruken som andel av ver-
diskapingen i fastlandsøkonomien har økt fra i
gjennomsnitt om lag 8 pst. i årene 2016-2019 til
over 12 pst. i 2021.

Til tross for den ekstraordinære pengebruken
under pandemien vokste Statens pensjonsfond
utland med vel 800 mrd. kroner gjennom fjoråret,
etter betydelig oppgang mot slutten av året. Fond-
sverdien var vel 10 900 mrd. kroner ved årsskiftet,
om lag 600 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i
Nasjonalbudsjettet 2021. Fondet har gått videre
opp med rundt 200 mrd. kroner etter årsskiftet.
De store svingningene i fondsverdien gjennom
fjoråret understreker viktigheten av at pandemien
ikke leder til et varig høyere fondsuttak. Både av
hensyn til bærekraft i offentlige finanser og usik-
kerhet i fremtidig fondsverdi bør bruken av olje-
penger bringes markert ned i årene fremover. En
forutsetning for å kunne bruke mer i dårlige tider
er at det brukes mindre i gode tider. Samlet sett
har regjeringen brukt om lag 300 mrd. kroner
mindre i perioden 2014-2021 enn en bruk tilsva-
rende den langsiktige rettesnoren i handlings-
regelen.

Vi har et ansvar for å ta vare på fellesskapets
verdier selv om det er krise. Det som finansieres i
dag, vil måtte betales av fremtidige generasjoner.
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Pengepolitikken har vært svært ekspansiv
under pandemien. I mai i fjor satte Norges Bank
styringsrenten ned til null, mot 1,5 pst. før virusut-
bruddet. Det er det laveste nivået for styringsren-
ten noensinne. Lavere rente bidro raskt til å bedre
likviditeten for husholdninger og næringsliv med
gjeld i krisens første fase. Samtidig virket også
finanspolitikken raskt, kraftfullt og målrettet,
blant annet gjennom pengeoverføringer til hus-
holdninger og bedrifter.

Krisen har rammet næringslivet skjevt. Mens
noen bedrifter har måttet redusere aktiviteten
som følge av smitteverntiltak, har mange klart seg
godt eller til og med kommet styrket ut av krisen.
De ekstraordinære, statlige støtteordningene har
vært innrettet særskilt for å motvirke inntektstap
for de som er hardt rammet av smitteverntilta-
kene. Flere av støtteordningene er laget slik at
støtten faller når aktiviteten tar seg opp. Og tilsva-
rende, dersom krisen forverres, ville de etablerte
ordningene og andre tiltak automatisk gi økte
overføringer til dem som opplever svikt i inntek-
tene. Disse egenskapene ved støtteordningene
gjør denne delen av finanspolitikken ganske pre-
sis og fleksibel. Renten virker derimot bredt, og
virkningen av en ekspansiv pengepolitikk avtar
ikke automatisk.

Usikkerheten i den økonomiske utviklingen er
fortsatt stor. Finanspolitikken kan, særlig gjen-
nom overføringer til privat sektor, men også gjen-
nom økt offentlig aktivitet, være forholdsvis godt
egnet til å håndtere en eventuell svakere utvikling
i produksjon og sysselsetting i tiden fremover.
Derimot er finanspolitikken ikke like egnet til å
stramme til raskt når det krever redusert offentlig
aktivitet eller reduserte overføringer som ikke er
av ekstraordinær karakter. Trolig er pengepolitik-
ken bedre egnet til å håndtere en uventet sterk
økonomisk utvikling og eventuelle finansielle uba-
lanser som bygger seg opp. Norges Bank har
varslet at styringsrenten mest sannsynlig vil bli
satt opp fremover, og at oppgangen vil starte i
andre halvår i år.

Regjeringen nedsatte et offentlig utvalg under
ledelse av Jon Gunnar Pedersen som fikk i opp-
drag å vurdere konsekvenser av virusutbruddet,
smitteverntiltakene og de økonomiske mottilta-
kene for utviklingen i norsk økonomi frem mot
2025. Utvalget leverte sin innstilling i slutten av
mars (NOU 2021: 4 Norge mot 2025 – Om grunn-
laget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og
velferd etter pandemien). Utvalget har blant annet
pekt på at koronatiltakene må trappes ned i takt
med smitteverntiltakene, og særlig må man unngå
å videreføre tiltak som gir uheldige insentiveffek-

ter. Utvalget fremhever dessuten at den høye olje-
pengebruken må trappes ned igjen for å sikre
langsiktig bærekraft i statsfinansene. Mange av
utvalgets vurderinger har et lenger perspektiv enn
2025, og utvalget minner om at utfordringene vi
hadde før koronakrisen, er der fortsatt. Målet om
å utvikle et bærekraftig velferdssamfunn med
reduserte klimagassutslipp er ikke blitt mindre
aktuelt. Nå må vi i tillegg håndtere ettervirknin-
gene av krisen vi er inne i. Da må vi unngå at tiltak
som iverksettes nå, forsterker de langsiktige
utfordringene. Det er redegjort nærmere for
utvalgets rapport i avsnitt 4.1.

Budsjettpolitikken er nærmere omtalt i avsnitt
3.1, mens pengepolitikken omtales i avsnitt 3.3.
Den økonomiske krisehåndteringen og støtteord-
ningene oppsummeres i kapittel 4, hvor det også
redegjøres nærmere for behovet for tiltak i den
siste fasen av krisen og regjeringens strategi for
veien ut av krisen.

Kommunenes økonomi

En god og forutsigbar kommuneøkonomi er
avgjørende for et godt tjenestetilbud til innbyg-
gerne og viktig for å møte et økt behandlingsbe-
hov i helsetjenestene som følge av pandemien.
Koronapandemien har betydelig innvirkning på
kommunesektorens inntekter og utgifter i både
2020 og 2021. Regjeringen har hatt tett dialog med
partene i Kommune-Norge, og har bevilget bety-
delige ekstra midler for å kompensere sektoren
for de økonomiske virkningene av pandemien.

Basert på anslag fra arbeidsgruppen som har
kartlagt økonomiske konsekvenser av covid-19-
situasjonen for kommunesektoren, samt oppda-
terte anslag for skatteinntekter og utgiftsdeflator,
anslås det nå at kommunesektoren er kompensert
med om lag 2 mrd. kroner utover de anslåtte virk-
ningene av pandemien i 2020. For 2021 er det
bevilget og foreslått 16 mrd. kroner for å kompen-
sere kommunesektoren for merutgifter og min-
dreinntekter, inkludert forslagene regjeringen nå
fremmer. Regjeringen vil komme tilbake med en
ny vurdering av kompensasjon for merutgifter og
mindreinntekter i kommunesektoren i 2021 på
bakgrunn av arbeidsgruppens augustrapport.

Ved inngangen til 2020 var kommuneøkono-
mien solid etter flere år med god vekst i kommu-
nesektorens frie inntekter. Foreløpige regn-
skapstall viser et sterkt netto driftsresultat for
kommunesektoren i 2020, og antall kommuner i
ROBEK-registeret har holdt seg lavt. Korrigert
for midlertidige tiltak, herunder koronatiltakene,
anslås både samlede inntekter og frie inntekter i
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2020 å ha økt betydelig sterkere enn det ble lagt
opp til høsten 2019, og anslagene er også oppjus-
tert siden Nasjonalbudsjettet 2021.

Også for 2021 anslås det nå betydelig inntekt-
søkning. Inntektene fra skatt på inntekt og formue
i 2021 er oppjustert med 3,2 mrd. kroner siden sal-
dert budsjett. Kommunesektorens samlede inn-
tekter anslås å øke reelt med 9,0 mrd. kroner i
2021 og de frie inntektene reelt med 5,9 mrd. kro-
ner i 2021.

I Kommuneproposisjonen 2022 signaliserer
regjeringen en realvekst i kommunesektorens frie
inntekter i 2022 på mellom 2,0 og 2,4 mrd. kroner.

Kommuneøkonomien er nærmere omtalt i
avsnitt 3.2.

Skatte- og avgiftsopplegget

Regjeringen foreslår enkelte endringer i skatte- og
avgiftsreglene som samlet reduserer provenyet
med om lag 1,0 mrd. kroner påløpt og knapt
0,9 mrd. kroner bokført i 2021. Av dette er
0,6 mrd. kroner knyttet til midlertidige tiltak i pan-
demihåndteringen. Helårsvirkningen av lettelsene
er vel 0,1 mrd. kroner.

Regjeringen foreslår å forlenge den midler-
tidige reduksjonen i den lave satsen i merverdi-
avgiften til og med 30. september 2021. Pande-
mien i kombinasjon med strenge smitteverntiltak
har gitt kraftig redusert omsetning og inntjening
for virksomheter i reiselivet og persontranspor-
ten. Når samfunnet gradvis åpner mer opp igjen,
kan forlenget redusert merverdiavgiftssats gi
slike virksomheter et ekstra løft. Samtidig må de
økonomiske tiltakene tilpasses den nye situasjo-
nen, noe som tilsier at også dette tiltaket fases ut.

Videre foreslår regjeringen en strategi for
gradvis avvikling av den midlertidige ordningen
med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at virk-
somheter i oppstarts- og vekstfasen skal kunne til-
trekke seg kompetent arbeidskraft og styrke
ansattes medeierskap for å fremme verdiskapin-
gen. Regjeringen fikk derfor innført en ny og sær-
skilt gunstig ordning for skattlegging av opsjoner
til ansatte i små, nystartede selskap fra 2018. Ord-
ningen ble utvidet i forbindelse med statsbudsjet-
tet for 2020 og Revidert nasjonalbudsjett 2020,
men det viser seg at ordningen likevel er relativt
lite brukt. Departementet vil sende på høring for-
slag til en ny, enklere og gunstigere ordning for
ansatteopsjoner for selskap i oppstarts- og vekstfa-
sen, med sikte på at den nye ordningen skal gjelde
fra 2022.

Regjeringen ønsker at pensjonister som har
minstenivået i alderspensjonen for enslige og ikke
har andre inntekter, ikke skal betale skatt. For at
dette fremdeles skal være tilfellet i 2021 etter at
minste pensjonsnivå er økt, må skattereglene for
pensjon justeres. Regjeringen foreslår derfor å
øke satsen for minstefradraget i pensjonsinntekt
fra 32 til 37 pst.

Regjeringen foreslår å innføre avgift på viltle-
vende marine ressurser (fiskerier). Forslaget har
vært på høring og følger opp Stortingets anmod-
ningsvedtak nr. 554.

Det foreslås å innføre særavgift på nye nikotin-
varer som for eksempel e-sigaretter. Forslaget har
vært på høring. Regjeringen foreslår også at unn-
taket for merverdiavgiftsplikt for akupunktur,
naprapati og osteopati forlenges til 1. januar 2022 i
påvente av en eventuell autorisasjon av disse grup-
pene.

Regjeringen foreslår også enkelte andre
endringer, blant annet i reglene om anvendelse av
midler i boligsparing for ungdom (BSU), regler
for registrering av britiske avgiftssubjekt i Mer-
verdiavgiftsregisteret, og oppheving av ansvarsre-
gelen i skattebetalingsloven § 16-12. Videre fore-
slår regjeringen enkelte justeringer av, og tillegg
til, reglene om kildeskatt på renter og royalty,
blant annet for å avverge dobbeltbeskatning av
norske deltagere i NOKUS-selskap.

Regjeringen varsler også at en tar sikte på å
innføre en moderat produksjonsavgift på vind-
kraftverk fra 2022.

Skatte- og avgiftspolitikken er nærmere omtalt
i kapittel 5 i denne meldingen og i Prop. 194 LS
(2020–2021) Endringar i skatte- avgifts- og tollovgiv-
inga m.m.

Sårbarheter i det norske finansielle systemet

Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspri-
ser er de største sårbarhetene i det norske finansi-
elle systemet. Under pandemien har den lave ren-
ten ført til kraftig vekst i boligprisene. Reduserte
forbruksmuligheter og høy sparing i husholdnin-
gene har trolig også bidratt til prisoppgangen, og
pandemien med utstrakt bruk av hjemmekontor
kan ha økt betalingsviljen for bolig. Samtidig har
gjeldsveksten i husholdningene økt litt siden i fjor
sommer, og husholdningenes gjeldsbelastning er
historisk høy.

Dersom boligprisveksten vedvarer og gjelden
fortsetter å stige, kan finansielle ubalanser utløse
et økonomisk tilbakeslag. Den høye gjelden gjør
husholdninger sårbare for inntektsbortfall, økte
renter og fall i boligprisene, selv om mer sparing
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har gitt mange husholdninger større finansielle
buffere det siste året. Dersom mange husholdnin-
ger strammer inn på konsumet for å betjene gjel-
den, kan det påvirke bedriftenes inntjening og
evne til å betjene sin gjeld, noe som igjen kan føre
til tap i bankene.

I tråd med skjerpede kapitalkrav fra myndig-
hetene har bankene styrket sin soliditet betydelig
de siste årene, og det gjorde dem godt rustet til å
møte krisen. Solide norske banker har kunnet
fortsette å gi kreditt til bedrifter og husholdnin-
ger. Reduksjonen i det motsykliske kapitalbuffer-
kravet og de midlertidige lettelsene i boliglånsfor-
skriften ga bankene økt fleksibilitet overfor bolig-
lånskundene, mens den statlige lånegarantiord-
ningen har bidratt til å opprettholde lånetilbudet
til bedriftene. Samtidig var den høye aktiviteten i
boligmarkedet en del av bakgrunnen for å gå til-
bake til ordinære fleksibilitetskvoter i boliglåns-
forskriften i fjerde kvartal i fjor.

Finansiell stabilitet er nærmere omtalt i
avsnitt 3.4.

Sysselsettings- og inntektspolitikken

Selv om arbeidsledigheten nå er vesentlig lavere
enn på samme tid i fjor, er det fortsatt mange
arbeidsledige. For å sikre mot bortfall av inntekt
for personer som er blitt permittert eller arbeids-
ledig, er flere midlertidige endringer i dagpenge-
regelverket videreført til 30. september 2021. Det
gjelder både dagpengeperioden ved permittering,
det reduserte kravet til tidligere inntekt, det redu-
serte kravet til tapt arbeidstid for å kunne motta
dagpenger og den forhøyede dagpengesatsen for
de med lavest dagpengegrunnlag.

Dagpengeperioden ved permitteringer må til-
passes situasjonen i arbeidsmarkedet. På samme
måte som høy kompensasjon over tid kan ha uhel-
dige virkninger, kan også adgang til å permittere
ansatte over en lang periode innebære kostnader
både for den enkelte og for samfunnet, ved å gjøre
det vanskeligere for arbeidstakerne å komme til-
bake i jobb og ved å utsette nødvendige omstillin-
ger i økonomien. I takt med redusert smitte og
økt vaksinering i befolkning ventes etterspørselen
etter arbeidskraft å ta seg markert opp fremover. I
samsvar med dette legger regjeringen til grunn at
den maksimale periode med fritak fra lønnsplikt
og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker
for permitteringer som iverksettes etter 30. juni
2021. Regjeringen vil vurdere varigheten på nytt
dersom det blir behov for det. Regjeringen har
besluttet å ikke innføre en arbeidsgiverperiode II

fra 1. juni for permitteringer som har vart over 30
uker som tidligere varslet.

Regjeringen har lagt stor vekt på at arbeidsle-
dige under pandemien skal få muligheten til å til-
egne seg ny kompetanse. Som et midlertidig tiltak
er det derfor mulig for permitterte og arbeidsle-
dige å ta opplæring og samtidig beholde retten til
dagpenger. Regjeringen har vurdert at det er
behov for å endre og fornye regelverket som gjør
det mulig å kombinere dagpenger med utdanning.
I lys av dette har regjeringen derfor foreslått et
nytt permanent regelverk fra 1. oktober 2021 som
utvider muligheten for å kombinere dagpenger
med opplæring og utdanning for helt arbeidsle-
dige og permitterte.

Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at
årslønnen økte med 3,1 pst. i 2020 for økonomien
samlet. Nedgangen i sysselsettingen i 2020 kom
særlig i yrker og næringer med lavt lønnsnivå, noe
som isolert sett har bidratt til å øke det gjennom-
snittlige lønnsnivået. Denne effekten vil delvis
reverseres i år og neste år, etter hvert som flere
permitterte med lavt lønnsnivå vil komme tilbake i
jobb når aktiviteten i økonomien tar seg opp.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Par-
tene i frontfaget kom til enighet etter mekling. På
bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forstå-
else med LO, anslås årslønnsveksten i industrien
samlet i NHO-området til 2,7 pst. i 2021. I denne
meldingen legges det til grunn at sammen-
setningseffekter vil trekke ned gjennomsnittlig
årslønn med om lag 0,3 prosentenheter i år, og at
anslaget for årslønnsveksten for økonomien sam-
let blir 2,4 pst.

Sysselsettingspolitikken og det inntektspoli-
tiske samarbeidet er nærmere omtalt i avsnitt 3.5.

Klimapolitikken

Selv om globale utslipp av klimagasser har gått
betydelig ned under pandemien, er trolig det
meste av nedgangen forbigående. Verdenssam-
funnet står fortsatt overfor en stor utfordring med
å redusere utslippene av klimagasser mer varig.
Sammen med EU fører Norge en ambisiøs
klimapolitikk som skiller seg ut i global sammen-
heng. Norge har forpliktet seg til å redusere
utslipp med minst 50 pst. og opp mot 55 pst. i 2030
sammenliknet med 1990.

Regjeringen har hevet ambisjonsnivået i
klimapolitikken og iverksatt viktige tiltak. I
februar i år la regjeringen frem Klimaplanen for
2021-2030. Ett av de viktigste virkemidlene i
denne planen er at regjeringen vil øke CO2-avgiften
gradvis til 2 000 kroner per tonn CO2 frem mot
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2030. Virkemidlene bør innrettes slik at klima- og
miljømålene oppnås til lavest mulige kostnader for
samfunnet.

I tillegg til prising av utslipp, er det også nød-
vendig å støtte forskning og utvikling av lav- og
nullutslippsteknologi. Det gis støtte til kjøp og
bruk av elbil blant annet gjennom betydelige
avgiftsfritak. Vi ligger godt an til å nå det ambisi-
øse målet om at alle nye biler i 2025 skal være nul-
lutslippsbiler. Dagens bilavgiftssystem er ikke
bærekraftig, verken med hensyn til proveny eller
miljø. Regjeringen presenterte prinsipper for
bærekraftige bilavgifter i Nasjonalbudsjettet 2021.

Karbonopptak i skog, landareal og industriell
karbonfangst vil være en viktig del av det grønne
skiftet. Gjennom Langskip-prosjektet bidrar
Norge til utvikling av teknologi for fangst og lag-
ring av CO2. Norge bidrar også med betydelige
midler til å redusere avskoging i tropene. I perio-
den 2008-2020 har Norge betalt 10 mrd. kroner for
320 mill. tonn reduserte CO2-ekvivalenter fra tro-
pisk skog. Reduksjonen i perioden tilsvarer rundt
halvparten av Norges klimagassutslipp i samme
periode.

I Norges forsterkede klimamål for 2030 er
nettoopptaket i skog- og arealbrukssektoren ikke
regnet med, i motsetning til i EU. For Norge vil et
mål identisk med EUs klimamål gi et vesentlig
lavere ambisjonsnivå enn hva vi faktisk har meldt
inn. Det skyldes at Norge har et stort CO2-opptak
i den eksisterende skogen, langt større enn EU
relativt sett, og at nettoopptaket av CO2 ventes å
være vesentlig høyere i 2030 enn i 1990.

For 2050 er målet at Norge skal bli et lavut-
slippssamfunn. Dette målet innebærer utslippsre-
duksjoner på 90-95 pst. i 2050 sammenlignet med
1990. Flere land, blant annet EU, har satt mål om
netto nullutslipp i 2050. Et tilsvarende mål for
Norge ville resultert i et lavere ambisjonsnivå enn
det eksisterende 2050-målet, som følge av vårt
store CO2-opptak i stående skog. Fremskrivinger
indikerer at nettoopptaket fra skog- og arealbruks-
sektoren vil holde seg høyt fremover, og over
gjenværende utslipp i 2050.

Klimapolitikken er nærmere omtalt i avsnitt
3.7, sammen med oppfølgingen av anmodnings-
vedtak om klimatiltak i budsjettet.
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2  De økonomiske utsiktene

2.1 Norsk økonomi

Norsk økonomi er fortsatt preget av koronapande-
mien, men fra andre halvår i år kan vi få sterk
vekst. Lavere smittespredning og stadig flere vak-
sinerte gir grunn til optimisme, selv om det er
usikkerhet om tempoet i vaksineringen de neste
månedene. Det er utsikter til at mange av smitte-
verntiltakene vil kunne trappes ned før somme-
ren, men det kan også ta lengre tid. Samtidig kan
det i perioder være nødvendig med strengere
lokale smitteverntiltak i områder med høyt smitte-
trykk.

Det går bedre i norsk økonomi nå enn i fjor
vår, dels fordi smitteverntiltakene er mer målret-
tet, og dels fordi bedrifter og virksomheter i langt
større grad har tilpasset kostnader og drift til situ-
asjonen der det er mulig. Handelen i nettbutikker
har økt med mer enn 70 pst. det siste året. Flere
nedstengte butikker ser ut til å ha opprettholdt en
del aktivitet gjennom å tilby hjemkjøring av varer
eller henting av varer utenfor butikk.

Norsk næringsliv drar også nytte av høyere
oljepris og høyere etterspørsel fra utlandet enn i
fjor vår. Eksporten fra fastlandet er likevel lavere
enn før krisen, særlig som følge av reiserestriksjo-
ner som legger begrensninger på turisme og
annen reisevirksomhet. Vareeksporten fra fastlan-
det er derimot tilbake på nivået fra før krisen. Det
har vært store forskjeller i utviklingen mellom
ulike varegrupper. Mens eksporten av fisk er
klart høyere enn før krisen, er eksporten av verk-
stedprodukter og raffinerte oljeprodukter fortsatt
lavere.

Omfattende økonomiske tiltak og lavere smit-
tespredning har bidratt til at fallet i økonomisk
aktivitet her hjemme har vært mindre enn i
mange andre land. Norge er blant de landene som
så langt er kommet best ut både når det gjelder
helsemessige konsekvenser av pandemien og
utslag i økonomien. Selv om en del tjenestenærin-
ger er hardt rammet også hos oss, utgjør de en
mindre andel av verdiskapingen i Norge. Det
bidrar til å begrense de negative effektene på øko-
nomien sammenlignet med andre land. For de

mest utsatte næringene er imidlertid situasjonen
svært krevende.

Situasjonen på arbeidsmarkedet vil være den
største utfordringen i norsk økonomi i 2021 og
2022. Per 4. mai var det registrert til sammen
198 000 arbeidssøkere hos Nav. Arbeidsledighe-
ten har falt markert fra toppen i fjor vår, men er
fortsatt betydelig høyere enn før krisen. Selv om
mange permitterte er kommet tilbake i jobb igjen,
er det om lag 90 000 flere arbeidssøkere registrert
hos Nav enn før krisen. Om lag ¾ av denne øknin-
gen skyldes flere enten helt eller delvis permit-
terte. Mange permitterte vil raskt kunne komme
tilbake til arbeid igjen når smitteverntiltakene
lempes på og aktiviteten i økonomien tar seg opp.
Arbeidsmarkedet er nærmere omtalt i avsnitt 2.2
og boks 2.1.

Samlet sett falt BNP for Fastlands-Norge med
2,5 pst. i 2020, målt i faste priser. BNP inkludert
utvinning, rørtransport og utenriks sjøfart, falt
klart mindre, med en nedgang på 0,8 pst. Det må
særlig ses i sammenheng med økt produksjon på
Johan Sverdrup-feltet. Norges inntekter falt bety-
delig mer enn produksjonen i 2020. Disponibel
realinntekt for Norge gikk ned med 7,4 pst. i 2020.
Det er den største nedgangen siden finanskriseå-
ret 2009. Målt per innbygger var nedgangen på
nesten 40 tusen kroner. Den viktigste forklaringen
er lavere priser på olje og gass.

Aktiviteten i fastlandsøkonomien var i februar
2,3 pst. lavere enn før pandemien, men de
næringsvise forskjellene er store. Tjenesteytende
næringer som er blitt hardest rammet av krisen,
herunder blant annet kultur og underholdning,
overnattings- og serveringsvirksomhet og trans-
porttjenester, utgjør 10 pst. av norsk økonomi.
Aktiviteten i disse næringene var i februar nesten
30 pst. lavere enn før pandemien slo inn. I enkelt-
næringer har nedgangen vært enda større. I over-
nattings- og serveringsvirksomhet var aktiviteten i
februar i år nesten halvert sammenlignet med
februar i fjor. For kultur og underholdning har
nedgangen vært på nesten 40 pst. De utsatte tje-
nestenæringene har en større andel av sysselset-
tingen enn av BNP, og står for rundt en seksdel av
samlet sysselsetting. De øvrige 90 pst. av norsk
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økonomi (som også inkluderer offentlig sektor)
har mer enn hentet igjen hele tapet, slik at aktivi-
teten i februar var om lag 0,5 pst. høyere enn i
februar i fjor. Også her er det store forskjeller mel-
lom næringene. Mens verdiskapingen i varehan-
delen var 2,3 pst. høyere i februar i år enn i
februar i fjor, var verdiskapingen i bygge- og
anleggsvirksomhet nesten 4 pst. lavere.

I kjølvannet av virusutbruddet reduserte Nor-
ges Bank styringsrenten i tre omganger med til
sammen 1,5 prosentenheter i løpet av våren 2020.
Styringsrenten er nå 0 pst., den laveste noensinne.
Norges Banks prognose for styringsrenten inne-
bærer en gradvis økning fra andre halvår i år. Nor-
ges Banks reduksjon i styringsrenten og omfat-
tende tilførsel av likviditet i det norske pengemar-
kedet bidro til å trekke ned markedsrentene som
sammen med boliglånsrentene har vært på histo-
risk lave nivåer det siste året. Kronen svekket seg
kraftig som følge av markedsuroen i fjor vår, men
har gradvis styrket seg igjen og er nå tilbake på
nivåene fra før virusutbruddet, målt ved den
importveide kursindeksen I-44.

Koronapandemien legger fortsatt en betyde-
lig demper på internasjonal økonomi, men det er
utsikter til at veksten ute vil øke fremover. Den
økonomiske aktiviteten har steget betydelig siden
fremleggelsen av Nasjonalbudsjettet 2021 og har
det siste halvåret vært mindre påvirket av strenge
smitteverntiltak enn i fjor vår, også ute. Flere av
våre handelspartnere er i ferd med å lette noe på
tiltakene. Samtidig er smitten fortsatt høy flere
steder, og de muterte virusene utgjør en betydelig
risiko for utviklingen frem til en større andel er
vaksinert. Etter hvert som stadig flere blir vaksi-
nert, ventes den økonomiske aktiviteten hos våre
handelspartnere å ta seg markert opp gjennom
året og inn i 2022.

Oljeprisen har den siste tiden ligget rundt 65
dollar per fat. Det er om lag 15 dollar høyere enn
ved starten av året og rundt 40 dollar høyere enn
prisene på det laveste i fjor vår. Prisene på fremti-
dige leveranser av olje ligger noe lavere enn
dagens nivå. Investeringene på norsk sokkel ven-
tes å falle i 2021, selv om de midlertidige lettel-
sene i petroleumsbeskatningen gir selskapene
insentiver til å gjennomføre planlagte investe-
ringsprosjekter.

Regjeringen la 7. april frem en plan for en
trinnvis gjenåpning av samfunnet, basert på en
anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelsein-
stituttet. Planen består av fire trinn og en oversikt
over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn. Gjen-
åpningen av Norge planlegges ikke rundt kon-
krete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetnin-

ger som må være til stede for å kunne åpne opp.
Før det blir aktuelt å gå fra ett trinn til det neste,
gjøres det vurderinger basert på smittesituasjon
og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og
vaksinasjon. Planen sier at barn og unge skal prio-
riteres først når smitteverntiltak skal lettes på,
deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjen-
nomførte regjeringen det første trinnet i gjenåp-
ningsplanen 16. april, noe som innebar en reverse-
ring av de nasjonale smitteverntiltakene som ble
innført før påske. Lettelser i de nasjonale tiltakene
har ikke betydning for områder som har stren-
gere regionale tiltak fastsatt av regjeringen, eller
kommuner med strengere lokale forskrifter, som
Oslo. Gjenåpningsplanen skal vurderes på nytt i
juni eller tidligere.

Hvor raskt den økonomiske aktiviteten vil ta
seg opp, avhenger i stor grad av hvordan smittesi-
tuasjonen utvikler seg, hvor raskt vaksineringen
går og hvor tidlig smitteverntiltak kan fases ut.
Etter hvert som smittetrykket og smitteverntilta-
kene blir mindre omfattende, vil aktiviteten i
norsk økonomi ta seg opp igjen, og flere permit-
terte kan komme tilbake i jobb. For å illustrere
usikkerheten presenterer regjeringen i denne
meldingen tre ulike scenarioer for utviklingen i
fastlands-BNP, se figur 2.1. I alle de tre scenario-
ene nærmer vi oss trendbanen fra før krisen mot
slutten av 2022.

I det optimistiske scenarioet kommer mye av
gjeninnhentingen i norsk økonomi allerede i løpet
av sommeren. I et slikt scenario kan smitteverntil-
takene nasjonalt lettes på slik at det mot slutten av
sommeren kun er få smitteverntiltak utover
grunnleggende hygienetiltak og reiserestriksjo-
ner overfor deler av verden med utbredt smitte.

I det nøkterne scenarioet tar det noe lenger tid
å fase ut smitteverntiltakene, slik at oppgangen i
norsk økonomi skyves litt ut i tid. I denne meldin-
gen har vi lagt til grunn det nøkterne scenarioet
for de makroøkonomiske prognosene som pre-
senteres i tabell 2.2. Det er forenlig med det gule
forløpet for fastlands-BNP i figur 2.1. Hovedbildet
er at vi får kontroll med pandemien gjennom vak-
sinering i løpet av de kommende månedene, og at
fastlands-BNP vil vokse med 3¾ pst. både i 2021
og 2022.

Mest sannsynlig vil smitteverntiltakene kunne
trappes gradvis ned de nærmeste månedene, men
vi kan heller ikke utelukke en mer krevende vei ut
av krisen. I det pessimistiske scenarioet lar oppgan-
gen vente på seg. I et slikt scenario får vi ikke vak-
sinert en tilstrekkelig høy andel av befolkningen
til at det er mulig å avvikle smitteverntiltakene i
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løpet av året. Det kan skyldes forsinkelser i vaksi-
neleveranser eller andre forhold. I et slikt scena-
rio kan verdiskapingen i Fastlands-Norge i 2021
bli liggende på nesten samme nivå som i 2020,
men når oppgangen først kommer, blir den rask
og gir en vekst i fastlands-BNP på opp mot 5½ pst.
i 2022. Det skyldes at smitteverntiltakene vil ha
bidratt til høy sparing i husholdningene over en så
lang periode at vi trolig får en betydelig, forbruks-
drevet vekst når tiltakene først lettes på. Likevel
vil aktiviteten i økonomien ved utgangen av 2022
være lavere enn i de to andre scenarioene. Det
skyldes at tilbakeslaget gjennom 2021 både er
dypere og mer langvarig. Flere bedrifter vil da gå
konkurs. I et slikt scenario kan aktiviteten også ha
blitt redusert av at strengere innreisebestemmel-
ser over lang tid har skapt utfordringer for de
delene av norsk arbeidsliv som er avhengige av
arbeidskraft fra utlandet.

Det nøkterne og det mest pessimistiske scena-
rioet gir lavere vekst i 2021 enn vi la til grunn i
nasjonalbudsjettet. Det må ses i sammenheng
med nye mutasjoner av viruset som smitter let-
tere, økt smitte og strengere smitteverntiltak.

Økonomien kan også bli liggende på utsiden
av ytterscenarioene. For eksempel kan et stort
antall konkurser og behov for omstillinger bidra
til at det tar lengre tid for økonomien å nærme seg
trendnivået enn skissert i det mest pessimistiske
scenarioet. På den annen side kan konsumet bli
svært høyt når situasjonen tillater det, slik at akti-
viteten i økonomien til og med blir høyere enn det
trendutviklingen fra før krisen skulle tilsi.

Selv om vi i denne meldingen anslår at aktivite-
ten i fastlandsøkonomien nærmer seg trenden fra
før krisen i løpet av 2022, er det en risiko for at
koronapandemien kan påvirke verdiskapingen i
økonomien lenger fram. Markedsforholdene for
enkelte næringer og bransjer kan bli endret, og
det er en risiko for at pandemien vil trekke ned
yrkesdeltakelsen på lang sikt. Økt langtidsledig-
het under pandemien øker risikoen for frafall fra
arbeidslivet. Det kan gjøre at det tar tid før syssel-
settingen vender tilbake til nivået før pandemien.

Mange bedrifter i de utsatte tjenestenærin-
gene har fortsatt lav omsetning, og vi må være for-
beredt på at antall konkurser vil øke når de økono-
miske tiltakene trappes ned. Det har ifølge
Brønnøysundregistrene vært en nedgang i antall
konkurser fra 2019 til 2020, fra om lag 5 000 til

Figur 2.1 Ulike scenarioer for fastlands-BNP. Indeks. Februar 2020 = 100

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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Tabell 2.1 Ulike scenarioer for fastlands-BNP. 
Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet 
er angitt

2021 2022

Optimistisk 4,2 3,7

Nøkternt 3,7 3,8

Pessimistisk 0,2 5,3
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4 000. Fra uke 1 til og med uke 17 i år har det vært
954 konkurser. Det er rundt 23 pst. lavere enn i til-
svarende periode i 2020. Én årsak til fallet er at
skattemyndighetene under pandemien ikke på
ordinær måte har drevet inn krav der det er innvil-
get betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav.
Skatteutsettelsene er omtalt i avsnitt 4.3.8. Skatte-
myndighetene, som normalt er rekvirent for et
flertall av konkurssakene, begjærte om lag 2 500
konkurser i 2020 mot om lag 4 900 i 2019.

Lavere etterspørsel etter varer og tjenester og
økt usikkerhet førte til et kraftig fall i fastlandsbe-
driftenes investeringer etter virusutbruddet i fjor
vår. Nedgangen var størst innen tjenestenæringer,
bygge- og anleggsvirksomhet og i industrien.
Investeringene i fastlandsbedriftene har siden
hentet seg inn igjen. Konkurranseevnen til norske
bedrifter har bedret seg markert de siste årene, se
figur 2.3A. Det legger til rette for økt aktivitet og
økte investeringer i de delene av norsk næringsliv

Figur 2.2 Utviklingstrekk i norsk økonomi
1 Anslag for 2021 er årsgjennomsnitt.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Nav, ICE, og Finansdepartementet.
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som er utsatt for internasjonal konkurranse frem-
over.

Smitteverntiltak og nedstenginger har begren-
set norske husholdningers forbruksmuligheter.

Nordmenns konsum i utlandet har nærmest ute-
blitt, og tjenestekonsumet har falt kraftig. Grense-
handel, restaurantbesøk og utenlandsferier er del-
vis erstattet med økt konsum av varer innenlands.

1 Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.
2 Utenom lagerendring.
3 Beregningsteknisk forutsetning basert på terminpriser i mars.
4 Positivt tall angir svakere krone.
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Norges Bank, Nav, ICE, Reuters, Macrobond og Finansdepartementet.

Tabell 2.2 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

Mrd. kroner1

2020 2020 2021

Privat konsum................................................................................. 1 486,0 -7,6 4,7

Offentlig konsum ........................................................................... 909,6 1,7 4,3

Bruttoinvesteringer i fast kapital .................................................. 906,9 -3,9 0,2

Herav: Oljeutvinning og rørtransport .......................................... 179,7 -4,9 -5,4

Bedrifter i Fastlands-Norge ..................................................... 312,9 -6,3 0,0

Boliger........................................................................................ 190,8 -4,0 6,4

Offentlig forvaltning ................................................................. 218,1 -0,3 -0,8

Etterspørsel fra Fastlands-Norge2 ................................................ 3 117,4 -4,2 3,9

Eksport............................................................................................ 1 102,9 -0,9 4,1

Herav: Råolje og naturgass 349,5 9,5 3,3

Varer fra Fastlands-Norge........................................................ 407,6 -2,3 3,7

Tjenester fra Fastlands-Norge ................................................. 226,9 -17,4 10,8

Import.............................................................................................. 1 123,0 -12,2 3,0

Bruttonasjonalprodukt................................................................... 3 408,6 -0,8 3,7

Herav: Fastlands-Norge................................................................. 3 042,3 -2,5 3,7

Andre nøkkeltall: ............................................................................

 Sysselsetting, vekst i personer ................................................ -1,3 0,5

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

 Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå) .................................. 5,0 3,5

 Årslønnsvekst............................................................................ 3,1 2,4

 Konsumprisvekst (KPI) ........................................................... 1,3 2,8

 Vekst i KPI-JAE ......................................................................... 3,0 2,0

 Råoljepris, kroner per fat (løpende priser)............................. 407 557

 Råoljepris, USD per fat (løpende priser) ................................ 43 66

 Tremåneders pengemarkedsrente, pst.3................................ 0,7 0,6

 Importveid kursindeks, årlig endring i pst.4.......................... 6,3 -5,4
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Samlet var det likevel en nedgang på 7,6 pst. i det
private forbruket i fjor. Mye av bortfallet av
lønnsinntekter i husholdningssektoren ble motvir-
ket av høyere overføringer fra det offentlige.
Sammen med det lave konsumet bidro det til en
kraftig økning i sparingen, se figur 2.4A. Ifølge
nasjonalregnskapet sparte husholdningene
257 mrd. kroner i 2020. Det er en dobling fra 2019.
Spareraten på vel 15 pst. var historisk høy. Analy-
ser fra Norges Bank kan tyde på at økningen i spa-
ringen i hovedsak forklares med smitteverntiltak
og smittefrykt. Det trekker i retning av at konsu-
met kan øke mye og bli en betydelig vekstmotor
når smitteverntiltakene lettes på.

Forbrukertillitsindikatorer vitner om økende
optimisme blant norske husholdninger, noe som
også kan tyde på oppgang i forbruket fremover.
Mens Finans Norges tillitsindikator i

1. kvartal fortsatt lå lavere enn i årene før
virusutbruddet, har Opinions indikator de siste
månedene vært høyere enn på flere år. I denne
meldingen er det lagt til grunn at konsumet tar
seg opp i takt med at smitteverntiltakene lettes på.
Det private forbruket vil med det være nær tren-
den fra før krisen ved utgangen av året eller tidlig

neste år. Oppgang i tjenestekonsumet og økt kon-
sum i utlandet vil reversere noe av økningen i
varekonsumet det siste året. Mens tjenestekonsu-
met er antatt å stige raskt etter hvert som tiltak
lettes på, kan det ta lenger tid før konsumet i
utlandet, det vil si utenlandsreiser, er tilbake på
nivåene fra før krisen.

Boligprisene falt i mars og april i fjor, umiddel-
bart etter virusutbruddet, men nedgangen ble
hentet inn allerede i mai. Siden har prisveksten
vært svært høy og omsetningen rekordstor. Utvik-
lingen må særlig ses i sammenheng med historisk
lave utlånsrenter. Husholdningenes gjeldsvekst har
økt siden sommeren i fjor, etter å ha avtatt over en
lengre periode. Gjeldsbelastningen er nå på et his-
torisk høyt nivå og utgjør en sårbarhet i det nor-
ske finansielle systemet.

Boliginvesteringene har de siste årene kommet
ned fra et høyt nivå, målt som andel av fastlands-
BNP. Salget av nye boliger falt kraftig etter virus-
utbruddet, men har tatt seg betydelig opp siden i
fjor sommer. De høye boligprisene er ventet å
bidra til fortsatt oppgang i boligbyggingen, og
boliginvesteringene er ventet å stige i år etter å ha
falt i fjor.

Figur 2.3 Konkurranseevne og investeringer
1 Tallene for handelspartnerene er fra Eurostat. Eurostat har publisert nivåtall for perioden 2016–2019. Tallene for 2020 og tallene

før 2016 er anslått ved å benytte arbeidskraftkostnadsindekser fra Eurostat. Tallene for Norge er beregnet ved å benytte tall fra
Nasjonalregnskapet.

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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Årslønnsveksten i 2020 ble høyere enn ventet.
Nedgangen i sysselsettingen kom særlig i yrker
og næringer med lavt lønnsnivå, noe som har
bidratt til å endre sammensetningen av lønnsta-
kerne og heve det gjennomsnittlige lønnsnivået.
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsopp-
gjørene anslår denne sammensetningseffekten til
0,5 prosentenheter i 2020 av årslønnsveksten i
lønnsstatistikken. Effekten vil delvis reverseres i
år og neste år, etter hvert som flere med lavt
lønnsnivå kommer tilbake i jobb når aktiviteten tar
seg opp. Partene i frontfaget er i årets oppgjør
kommet til enighet innenfor en ramme for
årslønnsveksten i industrien på 2,7 pst. Det er i
denne meldingen lagt til grunn at sammen-
setningseffekter vil trekke ned gjennomsnittlig
årslønn med 0,3 prosentenheter i år, og at anslaget
for årslønnsveksten for økonomien samlet i 2021
blir 2,4 pst.

Etter å ha falt kraftig i 2020 ventes høyere pri-
ser på råolje og elektrisitet å bidra til at konsum-
prisveksten tar seg markert opp i år. På den annen
side viser Finansdepartementets beregninger at
avgiftslettelser i forbindelse med koronapande-
mien kan trekke konsumprisveksten ned med

rundt 0,3 prosentenheter i 2021. Den kraftige
svekkelsen av kronen i fjor vår har bidratt til å
løfte prisene på importerte varer. Effekten av kro-
nekurssvekkelsen på inflasjonen vil etter hvert
tømmes ut slik at den underliggende inflasjonen
er ventet å gå ned fra i fjor til i år.

2.2 Arbeidsmarkedet

Koronapandemien har gitt store negative utslag i
arbeidsmarkedet med markert økning i arbeidsle-
digheten og redusert sysselsetting, men det går
bedre nå enn i fjor vår. Antallet arbeidssøkere ved
Nav-kontorene, som også inkluderer helt og del-
vis permitterte, nådde en topp i april i fjor og
utgjorde da over 15 pst. av arbeidsstyrken. I takt
med lavere smitte og lettelser i smitteverntiltak
kom mange permitterte tilbake i jobb utover
våren og sommeren, og antallet arbeidssøkere ble
betydelig redusert frem til oktober. Etter det
bidro økt smitte og strengere smitteverntiltak til
at flere arbeidstakere ble permittert, men ikke på
langt nær i samme omfang som på samme tid i
fjor, se figur 2.5A. I løpet av de siste ukene har

Figur 2.4 Husholdningenes etterspørsel
1 Eksklusive netto kontantoverføringer.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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lemping av smitteverntiltak bidratt til at flere per-
mitterte har kommet tilbake i jobb og arbeidsle-
digheten er blitt noe redusert.

Per 4. mai var det registrert til sammen
198 000 arbeidssøkere hos Nav, som utgjør
7,0 pst. av arbeidsstyrken. Av disse var om lag
108 000 helt ledige, tilsvarende 3,8 pst. av arbeids-
styrken. Det er om lag på samme nivå som ved
utgangen av 2020. Av de helt ledige var 35 000 per-
mitterte. Det var 4. mai registrert om lag 42 000
flere helt ledige enn før krisen. Hoveddelen av
denne økningen skyldes flere permitterte, se figur
2.5B. Antallet delvis ledige ligger også fortsatt
høyere enn før krisen, og i begynnelsen av mai var
om lag 39 000 personer delvis permitterte.

Selv om mange permitterte har kommet til-
bake til jobb siden i fjor vår, er det likevel en del
permitterte som har vært lenge borte fra jobb.
Langvarig ledighet kan svekke tilknytningen til
arbeidsmarkedet. Ved utgangen av april i år var i
overkant av 34 000 personer registrert som sam-
menhengende helt ledige i seks måneder eller
lenger hos Nav. Det utgjør 1,2 pst. av arbeidsstyr-
ken og nær en tredel av alle registrerte helt
ledige. Det er markert høyere enn på samme tid i
fjor, men likevel lavere enn på begynnelsen av
1990-tallet, da norsk økonomi var preget av et
markert tilbakeslag, se figur 2.5C. Etter hvert som
aktiviteten i norsk økonomi tar seg videre opp og
etterspørselen etter arbeidskraft øker, er det ven-
tet at antall langtidsledige vil avta.

Utslagene i arbeidsledigheten målt ved
arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har vært
vesentlig mindre enn i den registrerte ledigheten.
Det skyldes at permitterte først regnes som
arbeidsledige i AKU når de har vært sammen-
hengende permitterte i tre måneder. Per 1. kvar-
tal i år utgjorde AKU-ledigheten 4,6 pst. av
arbeidsstyrken, det er 0,4 prosentenheter lavere
enn i 4. kvartal i fjor. Det er AKU-tallene som er
vanlige å bruke i sammenligninger på tvers av
land. Omlegging av AKU fra 2021 innebærer at
det er knyttet særlig stor usikkerhet til tallene for
1. kvartal 2021.

Det er ventet at utrulling av vaksiner og lettel-
ser i smitteverntiltak vil medføre en nedgang i
antallet arbeidssøkere gjennom resten av året, i
hovedsak som følge av at permitterte tas tilbake i
arbeid. Det vil bidra til å redusere ledigheten
fremover. Den registrerte arbeidsledigheten
anslås nå til 3,5 pst. av arbeidsstyrken i år. Det er
0,4 prosentenheter høyere enn lagt til grunn i
Nasjonalbudsjettet 2021, men vil likevel innebære
en nedgang på 1½ prosentenhet sammenlignet
med 2020. Den forventede nedgangen gjennom

året innebærer at den registrerte ledigheten ved
utgangen av 2021 vil ligge om lag 0,6–0,7 prosen-
tenheter høyere enn før krisen. Med det vekstbil-
det som er lagt til grunn i 2022, ventes det at den
registrerte arbeidsledigheten vil fortsette å avta
gjennom neste år.

Økt aktivitet vil sammen med en videre ned-
gang i antallet helt permitterte også bidra til å
redusere ledigheten målt ved AKU fremover. På
den annen side kan lavere aktivitet i noen nærin-
ger føre til at enkelte grupper kan miste jobben,
og det kan bli vanskeligere for nye jobbsøkere å
finne arbeid. Dette er grupper som ikke nødven-
digvis registrerer seg ved Nav-kontorene, blant
annet fordi de ikke har opparbeidet seg dagpenge-
rettigheter. Som gjennomsnitt for 2021 legges det
til grunn en AKU-ledighet på 4,4 pst. av arbeids-
styrken. Det er om lag ½ prosentenhet høyere enn
gjennomsnittet for de siste 20 år.

Koronapandemien førte til en brå og kraftig
nedgang i sysselsettingen i fjor, både målt i antall
timer og i antall personer. Sysselsettingen falt
sesongjustert med 76 000 personer fra 1. til 2.
kvartal i fjor, og det var nedgang over hele landet
og i de fleste næringer i privat sektor, se nærmere
omtale i boks 2.1. Sysselsettingen tok seg opp
gjennom andre halvår, i takt med lettelser i smitte-
verntiltakene, se figur 2.5D. Sysselsettingen steg
med i underkant av 20 000 personer, eller 0,7 pst.
fra 3. kvartal til 4. kvartal i fjor, justert for normale
sesongvariasjoner, og det var oppgang i flere
næringer. Samlet falt sysselsettingen med om lag
38 000 personer fra 2019 til 2020, tilsvarende en
nedgang på 1,3 pst.

Lavere aktivitet i arbeidsmarkedet gjenspeiles
også i at antallet ledige stillinger falt markert i 2.
kvartal i fjor. Nedgangen ble snudd til oppgang
allerede fra 3. kvartal. Det understreker at beho-
vet for arbeidskraft var betydelig i flere bransjer
og næringer gjennom fjoråret.

Det har vært en betydelig nedgang i syssel-
satte personer på korttidsopphold i Norge. I 1. kvar-
tal 2021 var det 65 000 sysselsatte på korttidsopp-
hold, det er en nedgang på om lag 18 100 personer
fra samme kvartal året før. Nedgangen må ses i
sammenheng med at mange ikke har kommet til
Norge for å ta arbeid som vanlig. Innreiserestrik-
sjoner har påvirket tilgangen på arbeidskraft i
flere næringer. Dette gjelder særlig i bygge- og
anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenestey-
ting (som blant annet omfatter utleie av arbeids-
kraft) og i deler av industrien. I Statistisk sentral-
byrås konjunkturbarometer melder flere industri-
ledere om at mangel på arbeidskraft fra utlandet
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Figur 2.5 Utviklingstrekk i arbeidsmarkedet
1 Nav har ikke publisert ledighetstall for uke 16, 52 og 53 i fjor, og uke 1, 13 og 14 i år.
2 Langtidsledige er definert som personer som har vært sammenhengende helt ledige i seks måneder eller mer.
3 Bortsett fra 2021, hvor tall per april er benyttet.
Kilder: Nav, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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med riktig kompetanse har begrenset produksjo-
nen i 1. kvartal i år.

Andelen personer i yrkesaktiv alder som er i
arbeid, sysselsettingsandelen, har falt det siste
året. I aldersgruppen 15–74 år var sysselsettings-
andelen 67,0 pst. i 4. kvartal fjor, ifølge AKU, en
nedgang på 0,9 prosentenheter fra året før. Ande-
len sysselsatte har særlig falt blant unge i den
samme perioden. Det er i tråd med tidligere erfa-
ringer og må blant annet ses i sammenheng med
at unge har mindre arbeidserfaring, kortere ansi-
ennitet og en løsere tilknytning til arbeidsmarke-
det enn eldre aldersgrupper. Ungdom arbeider
også i større grad i næringer som er særlig ram-
met av smitteverntiltak enn eldre aldersgrupper.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til den
videre utviklingen i sysselsettingen. Hvor raskt
sysselsettingen henter seg inn igjen, vil avhenge
av tempoet i gjenåpningen i økonomien. I Norges
Banks regionale nettverk rapporterer bedriftene
om at sysselsettingen har falt noe de siste tre
månedene. Det skyldes i hovedsak flere permitte-
ringer som følge av nye nedstengninger. Samtidig

venter bedriftene en oppgang i sysselsettingen de
neste tre månedene. I industrien ventes sysselset-
tingen å øke som følge av forventning om høyere
aktivitet, mens innen varehandel og tjenesteyting
er veksten knyttet til tro på gjenåpning av ned-
stengt virksomhet. Statistisk sentralbyrås kon-
junkturbarometer viser også en forventning om
moderat vekst i sysselsettingen i industrien kom-
mende kvartal.

I takt med at smitteverntiltakene avvikles, ven-
tes bedriftene å ta flere permitterte tilbake i
arbeid igjen. Lønnsstøtteordningen som ble satt i
verk fra mars, gir ytterligere insentiver til aktivi-
tet. Sysselsettingen ventes å ta seg markert opp
gjennom året, i takt med avvikling av smittevern-
tiltak og gjenåpning av økonomien. I denne mel-
dingen anslås det en vekst i antall sysselsatte på
om lag 15 000 personer eller 0,5 pst. fra 2020 til
2021.

Så langt har denne nedgangsperioden kun gitt
mindre utslag i arbeidsstyrken. Når etterspørselen
etter arbeidskraft avtar, velger normalt flere å gå
ut av arbeidsmarkedet eller utsette sin inntreden.

1 Sysselsatte personer ifølge nasjonalregnskapet. Tilsvarer bosatte og ikke-bosatte personer som er sysselsatt i innenlandsk pro-
duksjonsvirksomhet.

2 Arbeidsstyrken ifølge AKU. Tilsvarer summen av antall sysselsatte og arbeidsledige personer bosatt i Norge. Ikke-bosatte lønn-
stakere sysselsatt i innenlandsk produksjonsvirksomhet inngår ikke i dette målet.

3 Tilsvarer arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen.
4 Justert for brudd i 2018.
Kilder: Nav, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.3 Utviklingen i arbeidsmarkedet. Prosentvis endring fra året før

Nivå
 2020

Årlig gj.snitt
2014–2018 2019 2020 2021

Etterspørsel etter arbeidskraft:

Utførte timeverk, mill. ........................................ 3 833 0,8 1,8 -2,2 2,2

Sysselsetting, 1000 personer1 ............................ 2 800 0,9 1,6 -1,3 0,5

Tilgang på arbeidskraft:

Befolkning 15–74 år, 1000 personer .................. 4 035 1,0 0,6 0,5 0,3

Arbeidsstyrken, 1000 personer2 ........................ 2 840 0,7 1,0 0,4 0,6

Nivå:

Yrkesdeltakelse (15–74 år)3............................... 70,4 70,5 70,4 70,6

AKU-ledige........................................................... 4,2 3,7 4,6 4,4

 Gjennomsnitt siste 20 år................................ 3,8

 egistrerte arbeidsledige4............................... 2,9 2,2 5,0 3,5

 Gjennomsnitt siste 20 år................................ 3,0
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For yngre personer motsvares gjerne avgangen
fra arbeidsmarkedet med økt deltakelse i utdan-
ning, mens eldre arbeidstakere kan pensjonere
seg eller gå over på andre trygdeytelser. I 2020
var 70,4 pst. av befolkningen i arbeidsdyktig alder
(15–74 år) i arbeidsstyrken, ifølge AKU. Det er
bare 0,1 prosentenheter lavere enn året før. At
nedgangen i arbeidsstyrken har vært forholdsvis
moderat, har sammenheng med at personer som
har vært helt permittert i mer enn 90 dager blir
regnet som arbeidsledige i AKU og dermed som
en del av arbeidsstyrken, uavhengig av om de
aktivt søker etter jobb eller ikke.1

2.3 Internasjonal økonomi

Internasjonalt ser de økonomiske utsiktene nå
noe lysere ut enn i fjor høst, selv om pandemien
fortsatt preger verdensøkonomien. Både OECD
og IMF tror nå at oppgangen kommer raskere og
blir sterkere, og de har oppjustert sine anslag for
verdensøkonomien i løpet av våren.

Smitteverntiltakene har i mindre grad tynget
den økonomiske aktiviteten hos våre handelspart-
nere det siste halvåret enn de gjorde våren 2020.
Særlig har varehandel og industriproduksjon
holdt seg bedre oppe. Aktiviteten tok seg raskt
opp i mange land da smitteverntiltakene ble lettet
på i fjor sommer. Høy smittespredning og strenge
smitteverntiltak holder fortsatt aktiviteten tilbake,
men det er ventet betydelig oppgang etter hvert
som vaksineringen skrider frem og samfunnene
åpnes opp. Husholdningenes sparing har økt kraf-
tig under pandemien, noe som legger til rette for
rask vekst i privat etterspørsel når smitteverntilta-
kene slippes opp. Kraftig finanspolitisk stimulans i
noen land, særlig i USA, ventes å gi ringvirkninger
i andre land og bidra til å trekke opp aktiviteten
globalt i 2021 og inn i 2022.

Usikkerheten er likevel stor. Det er uklart
hvor raskt pandemien vil komme under kontroll
og om økonomiene har fått mer varige skader av
pandemien som vil svekke oppgangen. Selv om
flere av våre handelspartnere har begynt å lette på
smitteverntiltakene, kan mange land bli nødt til å
leve med strenge tiltak en god stund fremover.
Fremdriften i vaksineringen vil ha stor betydning.
Det er ikke tilstrekkelig at pandemien slås tilbake
i de mer velstående landene. Så lenge viruset er

aktivt i deler av verden vil faren for nye virusvari-
anter og ny spredning innebære at usikkerheten
vedvarer, med de negative konsekvensene for ver-
densøkonomien som følger. Multilateralt samar-
beid som Access to Covid-19 Tools – Accelerator
(ACT-A), der Norge har en ledende rolle, er viktig
for tilgang til vaksiner, medisiner og tester globalt.

For Norges handelspartnere sett under ett
anslås en vekst i BNP på 4,4 pst. i år og 3,7 pst.
neste år. Vekstanslaget for inneværende år er
lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2021, noe
som må sees i sammenheng med at fallet i 2020
ble vesentlig mindre enn ventet. På nivå ventes
BNP hos handelspartnerne i 2021 å ligge høyere
enn anslått i fjor høst. I Nasjonalbudsjettet ble det
anslått et fall i BNP på 6,3 pst. hos handelspart-
nerne i 2020. Foreløpige nasjonalregnskapstall
viser at fallet ble på 4,3 pst.

Norden har klart seg bedre økonomisk enn
resten av Europa med et fall i BNP på rett under
3 pst. i fjor.2 Regionen har klart å holde smitte-
presset relativt moderat. Landene har fulgt nokså
like smittevernstrategier, med Sverige som et
unntak, men alle de nordiske landene har søkt å
begrense effekten på næringer der smitterisikoen
er relativt lav og å unngå å stenge ned hele regio-
ner. De nordiske landene har også dratt nytte av
en variert næringsstruktur. Med unntak av Island,
utgjør for eksempel reiselivsnæringen en mindre
del av de nordiske økonomiene. Landene har inn-
ført tiltak for å sikre husholdningenes inntekter
gjennom pandemien, i tillegg til i utgangspunktet
å ha et godt sikkerhetsnett og mindre innslag av
uformell arbeidssektor.

Pandemien rammet svensk økonomi i fjor vår,
både gjennom svakere innenlandsk konsum og
lavere internasjonal etterspørsel. Fallet i BNP i
Sverige i fjor, på 2,8 pst., var mindre enn i mange
andre europeiske land. Arbeidsledigheten har ste-
get noe, men ordninger med støtte til delvis per-
mitteringer har trolig holdt tilbake ledighetsøk-
ningen slik den måles i AKU. Svensk økonomi tok
seg litt opp i starten av 2021. Detaljhandelen viser
god vekst, og industriproduksjonen er tilbake på
nivået fra før krisen. Smittenivået er fortsatt høyt,
og smittevernrestriksjoner begrenser aktiviteten i
deler av tjenestesektoren. Eksporten blir holdt
noe tilbake av forstyrrelser i skipsfrakt og global
mangel på viktige innsatsvarer for industrien, men
det ventes å være midlertidig. For 2021 under ett
ventes svensk økonomi å vokse med 3,1 pst.

1 Som følge av omleggingen i AKU fra 2021 kan helt permit-
terte med en varighet på mer enn 90 dager etter denne
datoen derimot bli klassifisert som utenfor arbeidsstyrken
hvis de ikke oppfyller kravene om å søke aktivt etter arbeid
samt å være tilgjengelig for å kunne påta seg arbeid.

2 Vektet gjennomsnitt for Danmark, Sverige, Island, Finland
og Fastlands-Norge.



24 Meld. St. 2 2020–2021
Revidert nasjonalbudsjett 2021
Dansk BNP falt med 2,7 pst i 2020. Danmark
ble rammet av en kraftig smittebølge i vinter, og
strengt smittevern over en lengre periode begren-
set tjenestekonsumet og detaljhandelen. Aktivite-
ten ventes derfor å ha vært svak i første halvår av
2021, men anslås å ta seg betydelig opp fremover
som følge av vaksinering og lettelser i smittevern-
tiltakene. BNP ventes å vokse med 2,8 pst. i 2021.

Vekstutsiktene for USA er særlig sterke, truk-
ket opp av svært ekspansiv finanspolitikk og god
fremdrift i vaksineringen. Amerikansk økonomi
fortsatte å vokse mot slutten av fjoråret selv om
antallet syke var høyt, og flere delstater strammet
derfor kraftig inn på smitteverntiltakene. De
finanspolitiske tiltakspakkene som ble vedtatt i
desember 2020 og mars 2021, utgjør nær 13 pst.
av BNP og vil trekke veksten opp både i 2021 og
2022. Veksten i amerikansk økonomi ser ut til å ha
tiltatt inn i 2021. Det er også tegn til økende tiltro
til økonomien blant både husholdninger og bedrif-
ter. Særlig viser indikatorer for bedriftenes tillit
stor optimisme. Arbeidsledigheten fortsetter å
avta, mens sysselsettingsandelen har blitt lig-
gende på et klart lavere nivå enn før krisen. BNP
anslås å vokse med 6,4 pst. i 2021, etter et fall på
3,5 pst. i 2020.

Utsiktene for euroområdet er mer moderate,
og situasjonen varierer mye mellom medlemslan-
dene. Vaksineringen har kommet kortere enn i
USA og Storbritannia, og smittetallene er fortsatt
høye i flere euroland. Høy smitte og behov for
strengere smitteverntiltak trakk BNP litt ned i vin-
ter, og det er fortsatt lav aktivitet i tjenestesekto-
ren. Industriproduksjonen har derimot hentet inn
hele fallet fra i fjor vår, og det er tegn til fortsatt
økende aktivitet. Landene i nord med stor indus-
trisektor, har jevnt over klart seg bedre økono-
misk enn landene i sør. Deler av industrien kan bli
rammet av de pågående globale forstyrrelsene i
skipsfrakt og tilgang på innsatsvarer, men det er
trolig forbigående. I en del av landene i sør, som
ble hardt rammet på grunn av stor reiselivssektor,
kan økonomien trenge lengre tid for å hente seg
inn igjen. For euroområdet under ett ventes en
vekst i BNP på 4,4 pst. i 2021, etter et fall på
6,6 pst. i 2020.

Britisk økonomi ventes å vokse med 5,3 pst i
2021. Det er likevel langt fra nok til å hente inn fal-
let på hele 9,9 pst. i 2020. Storbritannia innførte
smitteverntiltak senere enn de fleste andre euro-
peiske land, og tiltakene var deretter svært omfat-
tende og langvarige. Dette ga et fall i BNP på nær
20 pst. i 2. kvartal 2020. Aktivitetsfallet ga kraftig
utslag i antall utførte timeverk, mens arbeidsledig-
heten kun har steget moderat, dempet av tiltak på

arbeidsmarkedet. Strenge smittevernsrestriksjo-
ner har trolig fortsatt å holde igjen veksten i star-
ten av 2021, men veksten ventes å tilta fremover.
Storbritannia har vaksinert en relativt stor andel
av befolkningen sammenlignet med andre euro-
peiske land og har begynt å lette på restriksjo-
nene. Indikatorer for både bedriftenes og hus-
holdningenes tillit til økonomien har også steget
raskt etter årsskiftet. En ny avtale som regulerer
britenes økonomiske forhold til EU, trådte i kraft
fra 1. januar 2021. Frihandelsavtalen sikrer tollfri-
het i handelen med EU og fjernet mye av usikker-
heten som knyttet seg til brexit. Aktørene i økono-
mien må likevel tilpasse seg nye administrative
rutiner og regulatoriske hindre.

I Kina førte de omfattende smittevernstilta-
kene ved starten av 2020 til en skarp økonomisk
nedgang, men aktiviteten tok seg raskt opp igjen
da tiltakene ble lettet på. Allerede i 2. kvartal 2020
var BNP på et høyere nivå enn ved inngangen til
året, og kinesisk etterspørsel etter innsatsvarer
har bidratt til å trekke opp aktiviteten internasjo-
nalt. Kina har også dratt nytte av stor etterspørsel
etter kinesiske ferdigvarer, blant annet smitte-
vernutstyr. Oppgangen i Kina har vært drevet av
investeringsvekst, mens privat konsum ikke har
hentet seg inn igjen i samme grad. I 2021 er det
ventet vekst i BNP på 8,1 pst.

Arbeidsledigheten, målt ved arbeidskraftunder-
søkelser, er i mange land blitt holdt nede av ulike
ordninger for kompensasjon til bedriftene for
kostnader knyttet til at ansatte midlertidig jobber
mindre. Det har vært et av hovedverktøyene i
Europa. Effekten av tiltakene blir særlig tydelig
når man ser AKU-ledigheten opp mot fallet i time-
verkene, se figur 2.6E. Spesielt euroområdet og
Storbritannia opplevde et svært kraftig fall i time-
verk under den første nedstengningen våren 2020,
mens ledigheten ikke steg tilsvarende. Timever-
kene tok seg opp igjen etter hvert som aktiviteten
tiltok, men fortsatt var nivået i 4. kvartal 2020 klart
under nivået i samme kvartal året før. Den lave
bruken av arbeidstimer innebærer at det er langt
større slakk i arbeidsmarkedet enn ledighetsra-
tene skulle tilsi. Det kan derfor ta lengre tid før
arbeidsledigheten faller selv om den økonomiske
aktiviteten tar seg betydelig opp. For våre han-
delspartnere venter vi at arbeidsledigheten skal
øke videre fra 6,1 pst. i 2020 til 6,6 pst. i år.

Lav oljepris og lav etterspørsel trakk konsum-
prisveksten hos Norges handelspartnere ned i
2020, men prisveksten er ventet å vende tilbake til
nivåene før krisen. Bedre vekstutsikter, sammen
med ekspansiv penge- og finanspolitikk flere ste-
der, vil kunne trekke prisveksten opp fremover.
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Samtidig ventes arbeidsledigheten å forbli relativt
høy og lønnspresset moderat også i inneværende
år. Konsumprisveksten hos våre handelspartnere
anslås å stige fra 1,0 pst. i 2020 til 1,8 pst. i 2021. I
USA ventes prisveksten å bli liggende noe over
sentralbankens mål på 2 pst. Dette er i tråd med
Federal Reserves nye pengepolitiske rammeverk,
som åpner for at inflasjonen kan ligge over målet
en stund, dersom den har ligget under målet i den
foregående perioden.

Myndigheter over hele verden iverksatte
omfattende finanspolitiske og pengepoliske tiltak for
å demme opp for pandemiens økonomiske konse-
kvenser. IMF anslår at uten de økonomiske tilta-
kene, og stimulansen som kom fra automatiske
stabilisatorer, ville globalt BNP falt tre ganger så
mye i 2020.

Den finanspolitiske responsen på pandemien
summerer seg så langt til omkring 16 000 mrd.
USD på verdensbasis3. Avanserte økonomier står
for en stor andel av dette. Mange av de pandemi-

1 Norges 25 viktigste handelspartnere sammenveid med andeler av norsk eksport av tradisjonelle varer.
2 Norges 25 viktigste handelspartnere sammenveid med konkurranseevnevekter fra OECD.
3 I prosent av arbeidsstyrken.
4 Norges 22 viktigste handelspartnere (kun OECD-land) vektet etter arbeidsstyrkens størrelse i landene.
Kilder: IMF, OECD, Eurostat og Finansdepartementet.

Tabell 2.4 Hovedtall for internasjonal økonomi. Prosentvis endring fra året før, der ikke annet er angitt.

2018 2019 2020 2021 2022

Bruttonasjonalprodukt

Handelspartnerne1 2,4 2,0 -4,3 4,4 3,7

Euroområdet ............................................................. 1,8 1,3 -6,6 4,4 3,8

USA............................................................................. 3,0 2,2 -3,5 6,4 3,5

Storbritannia.............................................................. 1,3 1,4 -9,9 5,3 5,1

Sverige ....................................................................... 2,0 1,4 -2,8 3,1 3,4

Japan........................................................................... 0,6 0,3 -1,2 3,3 2,5

Kina ............................................................................ 6,7 5,8 2,3 8,1 5,6

Konsumpriser

Handelspartnerne2 ................................................... 2,0 1,8 1,0 1,8 1,7

Euroområdet ............................................................. 1,8 1,2 0,3 1,4 1,2

USA............................................................................. 2,4 1,8 1,2 2,3 2,4

Storbritannia.............................................................. 2,5 1,8 0,9 1,5 1,9

Sverige ....................................................................... 2,0 1,6 0,7 1,5 1,4

Arbeidsledighet3

Handelspartnerne4 ................................................... 5,3 5,0 6,1 6,6 6,2

Euroområdet ............................................................. 8,2 7,6 7,9 8,7 8,5

USA............................................................................. 3,9 3,7 8,1 5,8 4,2

Storbritannia.............................................................. 4,1 3,8 4,5 6,1 6,1

Sverige ....................................................................... 6,3 6,8 8,3 8,7 8,4

Memo:

BNP-vekst i verdensøkonomien ................................... 3,6 2,8 -3,3 6,0 4,4
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Figur 2.6 Hovedtrekk i internasjonal økonomi
1 Vektet snitt for Sverige, Storbritannia, euroområdet og USA.
2 PMI Manufacturing (Purchasing Manager Index) er en aktivitetsindikator basert på informasjon fra innkjøpssjefer. Verdier over

50 indikerer vekst i produksjonen.
3 Brudd i serier fra 1. januar 2021.
Kilder: Macrobond, MarkitEconomics, Swedbank, MSCI Barra, Federal Reserve, ESB, Riksbanken, Norges Bank, nasjonale statis-
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rettede tiltakene vil falle bort eller avvikles etter
hvert som smittetrykket ebber ut og samfunnet
åpnes opp. Samtidig har en del land vedtatt nye
stimulanspakker. Nedtrappingen av økonomiske
tiltak vil, på samme måte som i Norge, først og
fremst slå ut fra 2021 til 2022 ettersom tiltaksnivå-
ene vil være høye både i 2020 og 2021. Under-
skuddet i offentlig forvaltning i avanserte økono-
mier økte til nesten 12 pst. av BNP i 2020 og ven-
tes kun å avta ned mot 10 pst. i 2021. IMF anslår at
det aktivitetskorrigerte underskuddet vil bli lig-
gende om lag uendret på 7,6 pst. i de to årene,
men med store forskjeller mellom land. Ved
utgangen av 2021 vil offentlig sektors bruttogjeld
kunne utgjøre 99 pst. av BNP på verdensbasis, en
økning på 15 prosentenheter på to år. Avanserte
økonomier står overfor lave renter, og gjelden er
trolig godt innenfor det som er håndterbart for
disse landene på kort og mellomlang sikt. Flere
fremvoksende økonomier og utviklingsland, som
ikke har samme sikre tilgang på rimelig gjeldsfi-
nansiering, kan derimot få problemer med å finan-
siere gjelden dersom markedene skulle miste til-
tro til deres betalingsevne.

Pengepolitikken er svært ekspansiv og ventes å
forbli ekspansiv i årene fremover. Alle ledende
sentralbanker iverksatte omfattende tiltak for å
lette situasjonen gjennom fjoråret. Den amerikan-
ske sentralbanken satte ned styringsrenten med
1,5 prosentenheter til intervallet 0 til 0,25 pst.,
mens den britiske sentralbanken satte renten ned
fra 0,75 pst. til 0,1 pst. I euroområdet og Sverige
var renten nær null allerede før pandemien. Sen-
tralbankene har utvidet sine oppkjøp av verdipapi-
rer. Det blir også gitt tydelige signaler om at sen-
tralbankene er villige til å strekke seg langt for å
bidra til å holde økonomiene i gang og stabilisere
markedene.

De omfattende tiltakene fra viktige sentralban-
ker roet raskt internasjonale finansmarkeder etter
at utbruddet av koronapandemien umiddelbart
hadde gitt kraftige fall i aksjepriser og økte rente-
påslag. Aksjemarkedene har siden fortsatt å stige,
med kun mindre utslag i perioder med økt usik-
kerhet. Veksten i det amerikanske aksjemarkedet
har vært særlig sterk. Uroen i fjor vår økte også
etterspørselen etter verdipapirer med lav risiko,
og dette trakk rentene ned på statsobligasjoner i
land som anses som sikre. Rentene på amerikan-
ske statsobligasjoner har senere steget igjen og
veksten tiltok etter årsskiftet. Dette kan gjenspeile
bedre vekstutsikter og høyere inflasjonsforvent-
ninger noe frem i tid. Også i Europa har statspa-

pirrentene økt, men i litt mindre grad. Valutamar-
kedene var også preget av store fluktuasjoner i
fjor vår. I perioder med stor usikkerhet og mar-
kedsuro trekker flere investorer seg til store, lik-
vide valutaer, som amerikanske dollar.

2.4 Eiendomspriser

Boligprisene har steget kraftig under pandemien.
Prisfallet som kom umiddelbart etter nedsteng-
ningen i mars og april i fjor, ble kortvarig og var
hentet inn allerede i mai. Prisveksten har siden
vært svært høy, med unntak av en tilnærmet flat
utvikling i april. Boligprisene var da 12,2 pst. høy-
ere enn tilsvarende måned i fjor. Det er en høy
tolvmånedersvekst sammenliknet med de seneste
årene, se figur 2.7A. Prisene har steget i alle deler
av landet, men veksten har vært særlig sterk i
Oslo, der tolvmånedersveksten var 15,7 pst. i
april. Boligprisene er høye i forhold til konsumpri-
sene og husholdningenes inntekter, se figur 2.7B.

Den sterke prisveksten har først og fremst
sammenheng med historisk lave utlånsrenter.
Samtidig har den økte arbeidsledigheten som
følge av pandemien i større grad rammet yrkes-
grupper med lav inntekt, der en mindre andel eier
egen bolig. Smitteverntiltakene har begrenset for-
bruksmulighetene det siste året, og husholdnin-
gene har samlet sett spart mer av inntektene sine.
Det har trolig trukket opp betalingsviljen for
bolig. Pandemien med utstrakt bruk av hjemme-
kontor kan også ha bidratt til høyere betalingsvilje
i boligmarkedet. Den midlertidige utvidelsen av
fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften i 2. og 3.
kvartal i fjor har trolig også spilt en rolle i utviklin-
gen.

Omsetningen vitner også om høy aktivitet i
boligmarkedet. Både i 2020 samlet sett og i første
kvartal i år ble det solgt rekordmange boliger.
Mengden boliger lagt ut for salg var stabil gjen-
nom fjoråret og rekordhøy i første kvartal i år.
Høy omsetning har imidlertid ført til at antallet
boliger som er til salgs har gått betydelig ned det
siste året, og antallet nå er lavt sammenliknet med
tidligere år, se figur 2.7C. Høy etterspørsel og få
tilgjengelige boliger bidrar til prispress i marke-
det.

Prisene på næringseiendom har også steget
kraftig, etter et fall i kjølvannet av virusutbruddet.
Selv om nedgangen var markert i første halvår i
fjor, var prisene i tredje kvartal tilbake på nivåer
fra før pandemien. Veksten fortsatte i fjerde kvar-
tal, da prisene steg kraftig og var 11 pst. høyere
enn samme kvartal året før. Salgsprisene på3 Kilde: IMF Fiscal Monitor, april 2021.
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næringseiendom4 beregnes som forholdet mel-
lom avkastningskrav og leiepris, der leieprisen
historisk har variert med den økonomiske utvik-
lingen. Prisnedgangen i første halvår skyldtes i
hovedsak lavere leiepriser, som tok seg opp igjen i
andre halvår. Sammen med lavere avkastnings-
krav bidro det til at prisnedgangen ble mer enn
hentet inn. Utviklingen gjennom pandemien skil-
ler seg fra tidligere kriser, der prisene har gått
markert ned.

2.5 Petroleumssektoren

Oljeprisen har tatt seg videre opp siden i fjor høst i
takt med utrulling av vaksiner og høyere aktivitet i
internasjonal økonomi. At OPEC og samarbeids-
landene i stor grad har overholdt sine avtalte pro-
duksjonsbegrensninger, har også bidratt til opp-
gangen. Oljeprisen var i begynnelsen av mai i
underkant av 70 dollar per fat. Det er det samme
som før virusutbruddet og nesten 50 dollar høy-
ere enn da den var på sitt laveste i april i fjor.

Utviklingen i pandemien og vaksi-
neringstempo vil være av stor betydning for etter-
spørselen etter olje på kort sikt, og mest sannsyn-
lig vil etterspørselen øke i takt med at man gradvis
får kontroll med pandemien i de rike landene. På
tilbudssiden bidrar strengere kapitalkrav til å
begrense produksjonsveksten blant amerikanske
skiferoljeprodusenter. Produksjonen er fortsatt
lavere enn før pandemien. På møtet i april i år ved-
tok OPEC og samarbeidslandene en gradvis
økning av produksjonen frem mot sommeren.
Presidentskiftet i USA vil kunne bidra til at ato-
mavtalen med Iran blir gjenopptatt, noe som vil
kunne føre til at eksporten av olje fra Iran tar seg
opp.

I denne meldingen er det beregningsteknisk
lagt til grunn at oljeprisen de nærmeste årene vil
utvikle seg i tråd med prisene i terminmarkedet
slik de var i midten av mars. Det innebærer en
oljepris på 66 dollar per fat i år målt i faste 2021-
priser. Det tilsvarer 557 kroner per fat, se figur
2.8B. Anslaget er 133 kroner høyere enn i Nasjo-
nalbudsjettet 2021.

Gassmarkedet har vært mindre preget av
koronapandemien enn oljemarkedet. Mildt vær og
lavere etterspørsel etter gass i Asia, som gjorde at
mer flytende naturgass (LNG) kom til Europa,
bidro til å trekke gassprisen ned til historisk lave

nivåer sommeren 2020. Gassprisene i Europa har
siden tatt seg opp. Økningen kommer som følge
av en kald vinter i Europa og høye priser på
utslipp av CO2 som bidro til økt etterspørsel etter
gass til oppvarming og kraftproduksjon, se figur
2.8A. Også etterspørselen etter LNG i Asia har tatt
seg opp igjen, og tilbudet av slik gass til Europa
har derfor gått ned. Som for olje vil utviklingen i
den økonomiske aktiviteten være viktig for etter-
spørselen etter gass den nærmeste tiden, men
også værforholdene ha mye å si.

For norsk gasseksport er det i denne meldin-
gen lagt til grunn en gjennomsnittlig pris på
1,70 kroner per Sm3 i år. Anslaget for i år er jus-
tert opp med 0,23 kroner per Sm3 siden Nasjonal-
budsjettet 2021.

Petroleumsinvesteringene falt med 4,9 pst. i fjor,
etter å ha økt kraftig året før, se figur 2.8C. Våren
2020 bidro smitteverntiltak som følge av virusut-
bruddet og lave petroleumspriser til utfordringer
for petroleumsselskapene, som skjøv på planlagte
investeringer og vedlikehold. I juni i fjor vedtok
Stortinget midlertidige endringer i petroleums-
skatteloven med mål om å begrense fallet i aktivi-
teten på norsk sokkel og i norsk leverandørindus-
tri. De midlertidige skattelettelsene gir selska-
pene insentiver til å gjennomføre planlagte inves-
teringsprosjekter.

Investeringene ventes likevel å gå noe ned
også i år, men vil fortsatt være på et høyt nivå his-
torisk sett. Nedgangen må ses i sammenheng
med at investeringene i flere felt som har kommet,
eller snart kommer, i drift er gjennomført – særlig
Johan Sverdrup-feltet.

Oppstarten av Johan Sverdrup-feltet i oktober
2019 førte til at produksjonen av petroleum på
norsk sokkel økte kraftig i 2020. Oljeproduksjo-
nen i 2020 var på sitt høyeste siden 2010, se figur
2.8D. Gassproduksjonen falt derimot, noe som må
ses i sammenheng med utsatt oppstart av produk-
sjon på noen utvalgte felt og midlertidig nedsteng-
ning av Snøhvit fra og med september, som følge
av brannen på LNG-anlegget på Melkøya. Gass-
produksjonen i fjor var på sitt laveste siden 2014.
Av petroleumsproduksjonen i fjor var 49 pst. gass,
43 pst. olje og 8 pst. NGL og kondensater.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirk-
somheten anslås til 154 mrd. kroner i 2021, se
figur 2.8B. Av anslaget på statens netto kontant-
strøm i 2021 utgjør nettoinntektene fra Statens
direkte økonomiske engasjement (SDØE) 59 pst.,
skatter og avgifter 35 pst. og utbytte fra Equinor
6 pst. Anslaget på statens netto kontantstrøm er
justert opp med 55,5 mrd. kroner siden Nasjonal-

4 Salgspriser for de mest attraktive kontorlokalene i Oslo
benyttes som en indikator på utviklingen i næringseien-
domspriser.
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Figur 2.7 Boligmarkedet

Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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budsjettet 2021 som følge av høyere anslag på
petroleumsprisene.

Figur 2.8 Petroleumsvirksomheten

Kilder: IEA Oil Market Report (august), Macrobond, Statistisk sentralbyrå, Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet og
Finansdepartementet.
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Boks 2.1 Store næringsvise forskjeller i arbeidsmarkedet

Koronapandemien har rammet skjevt, både mel-
lom personer, bedrifter, næringer og yrkesgrup-
per. Virusutbruddet og innføring av smittevern-
tiltak førte til en brå nedgang i sysselsettingen,
særlig innen overnatting og servering og kultur
og underholdning. Nedgangen var langt mer
moderat for industri og bygg og anlegg. Den
samlede sysselsettingen økte gjennom 2. halvår
i fjor. Gjeninnhentingen har tatt lenger tid i
enkelte næringer. Innen overnattings- og serve-
ringsvirksomhet og forretningsmessig tjeneste-
yting (herunder utleie av arbeidskraft) har sys-
selsettingen i liten grad tatt seg opp. Til gjen-
gjeld ser det ut til at mange hadde kommet til-
bake i jobb innenfor næringsgruppen kultur,
underholdning og annen tjenesteyting mot slut-
ten av fjoråret. Det må ses i sammenheng med
at flere ansatte i idrettslag og treningssentre
kom tilbake i jobb fra permittering i løpet av
sommeren og høsten. Innenfor deler av kultur-
og underholdningsbransjen har smitteverntil-
tak derimot bidratt til å holde aktiviteten mer
nede. Offentlig ansatte har i liten grad blitt per-
mitterte eller arbeidsledige som følge av smitte-
verntiltak, og sysselsettingen i denne delen av
økonomien holdt seg oppe gjennom hele 2020,
se figur 2.9A.

I likhet med fallet i sysselsettingen, har også
den registrerte ledigheten, som inkluderer helt
permitterte, steget mest i deler av tjenestesekto-
ren. Ledigheten er fremdeles klart høyest innen
reiseliv og transport, der 11,6 pst. av arbeids-
styrken var registrert som helt ledige per 4. mai.
I denne yrkesgruppen inngår servitører og
andre fra restaurantbransjen som har blitt sær-

lig hardt rammet av smitteverntiltakene innført i
begynnelsen av 2021. Ledigheten var også høy
for enkelte grupper innen kontorarbeid, ser-
viceyrker samt butikk- og salgsarbeid. Innen
undervisning, akademiske yrker og helse, pleie
og omsorg, som i stor grad er tilknyttet offentlig
sektor, har ledigheten holdt seg forholdsvis lav.

Det lyses ut mange stillinger, men det er
store forskjeller mellom yrker. Forholdet mel-
lom ledige personer og ledige stillinger gir et
bilde av hvor stramt arbeidsmarkedet er. I april i
år var avstanden mellom disse to størrelsene
særlig stor innenfor yrkesgruppene reiseliv og
transport, ledere og butikk- og salgsarbeid, se
figur 2.9B. Det samsvarer med hvilke yrkes-
grupper som har opplevd den største økningen i
antall helt ledige siden februar i fjor. Samtidig er
arbeidsmarkedet forholdsvis stramt i flere yrker,
og særlig innen yrkesgruppene som i stor grad
er tilknyttet offentlig sektor.

Pandemien har rammet skjevt langs flere
dimensjoner. En rapport fra Frisch-senteret fant
at ungdom, personer uten fullført videregående
opplæring, personer med lav inntekt og uten-
landsfødte var særlig utsatt for økt ledighet etter
de første 22 ukene av pandemien.1 Det skyldes
at disse gruppene har forholdsmessig flere
ansatte i næringer og yrker som har vært mest
berørt. De har også vanligvis større utfordrin-
ger enn andre med å få fotfeste i arbeidsmarke-
det.

1 Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Knut Røed, Trond
Vigtel og Gaute Eielsen (2020) Koronakrisen etter 22
uker – hvem er (ikke) tilbake i jobb? Oslo: Frischsente-
ret.



32 Meld. St. 2 2020–2021
Revidert nasjonalbudsjett 2021
Boks 2.1 forts.

Figur 2.9 Næringsvise forskjeller i arbeidsmarkedet
1 Nav publiserer ikke beholdningstall for ledige stillinger. Det er derfor brukt tall for tilgangen av ledige stillinger gjennom

april og beholdningstall for helt ledige ved utgangen av måneden.
Kilder: Nav og Statistisk sentralbyrå.
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Boks 2.2 Utviklingen i Norges driftsbalanse overfor utlandet

Verdien av Norges eksport har vært betydelig
høyere enn verdien av det vi importerer i mange
år siden 1970-tallet. Overskuddet på handelsba-
lansen skyldes store inntekter fra eksport av olje
og gass. Etter å ha vært på historisk høye nivåer
fra begynnelsen av 2000-tallet og frem til 2012,
har overskuddet falt de siste årene. I fjor hadde
Norge et underskudd på handelsbalansen for
første gang siden 1988, først og fremst som følge
av lave oljepriser.

Handelsbalansen alene gir ikke et dekkende
bilde av Norges økonomiske forhold til utlandet.
Plasseringen av oljeinntektene i Statens pen-
sjonsfond utland har siden 1990-tallet gitt store
rente- og utbytteinntekter fra utlandet, som etter
hvert har resultert i betydelige overskudd på
rente- og stønadsbalansen. Det bidro til at det
var et overskudd på driftsbalansen i fjor, til tross
for underskuddet på handelsbalansen.

Dersom eksport av olje og gass holdes
utenom, hadde Norge i fjor et underskudd på
handelsbalansen på 12,6 pst. av fastlands-BNP.
De siste 20 årene har dette underskuddet gjen-
nomgående økt, se figur 2.10A. Det gjenspeiler
økt bruk av oljepenger, dvs. økte uttak fra olje-
fondet. Det økte underskuddet på handelsbalan-
sen utenom eksport av olje og gass motsvares av
høyere inntekter fra fondet, som gir økte over-
skudd på rente- og stønadsbalansen. Driftsba-
lansen korrigert for eksport av olje og gass har

derfor vært mer stabil enn handelsbalansen, se
figur 2.10B.

For Norge vil et underskudd på handelsba-
lansen være bærekraftig over tid fordi vi får
store valutainntekter fra oljefondet som kan
betale for importoverskuddet. Det er gjennom
import av varer og tjenester vi får glede av olje-
inntektene som er samlet opp i fondet. Ved
utgangen av 2020 utgjorde 3 pst. av fondets
verdi nesten 10 pst. av årlig BNP for Fastlands-
Norge.

Handelsbalansen korrigert for verdien av
olje- og gasseksporten, gir ikke svaret på hvor-
dan Norges handelsbalanse vil se ut uten olje-
og gassvirksomheten. Også importen påvirkes
sterkt av aktiviteten i oljevirksomheten. I 2018
ble nær halvparten av investeringene og en tre-
del av produktinnsatsen i petroleumsnæringen
dekket ved import (direkte eller indirekte),
ifølge beregninger fra SSB. Når aktiviteten i olje-
sektoren etter hvert går ned, vil import knyttet
til investeringer og øvrige leveranser til sokke-
len også falle. Handelsunderskuddet – korrigert
for både eksport og import knyttet til oljevirk-
somheten – er derfor vesentlig mindre enn i
figur 2.10B. For å vurdere om den langsiktige
avkastningen i oljefondet er tilstrekkelig til å
betale for handelsunderskuddet utenom olje og
gass, må denne importen korrigeres for.
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Et slikt «oljekorrigert» mål på handelsbalansen
gir likevel ikke et fullgodt bilde av det fremtidige
Norges handelsbalanse uten oljen. Det er også
store leveranser fra fastlandsøkonomien til olje-
virksomheten. Deler av arbeidskraften og kapi-
talen som i dag brukes for å produsere investe-
ringsvarer og produktinnsats til oljesektoren, vil
kunne brukes til annen vare- og tjenesteproduk-
sjon. Med vedvarende høy avkastning fra SPU,
vil det, som illustrert ovenfor, ikke være utsikter
til underskudd i driftsbalansen og følgelig ikke

bli nødvendig å erstatte oljevirksomheten fullt ut
med annen eksportrettet virksomhet. Arbeids-
kraft og andre Arbeidskraft og andre ressurser
som i dag brukes i oljevirksomheten kan i større
grad brukes til produksjon av varer og tjenester
vi vil ha glede av i Norge. Fallende overskudd på
handelsbalansen de siste årene er følgelig ikke
et varsel om ubalanser som bygger seg opp,
men et uttrykk for en normalisering og at vi
over noen tiår har lyktes med å overføre en stor
petroleumsformue til en finansiell formue.

Figur 2.10 Utviklingen i driftsbalansen og handelsbalansen

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

A. Driftsbalanse og handelsbalanse. 
I prosent av fastlands-BNP

B. Driftsbalanse og handelsbalanse justert for 
eksport av olje og gass. I prosent av fastlands-BNP
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Boks 2.3 Utvikling i internasjonale anslag under pandemien

Det økonomiske tilbakeslaget under koronapan-
demien skiller seg markert fra tidligere lavkon-
junkturer etter andre verdenskrig, både i
omfang og virkning. De økonomiske tiltakene
har i mange land vært langt mer omfattende enn
tidligere, med til dels nye typer tiltak. Økono-
miske krisetiltak har tradisjonelt hatt til hensikt
å øke aktiviteten, men siden smitteverntiltakene
har hatt som formål å ta aktiviteten ned, har
mange land måttet ta i bruk økonomisk kom-
pensasjon og lån til næringslivet. Pandemiens
forløp har vært svært vanskelig å forutsi, og de
økonomiske virkningene og effekten av støtten
har også vært krevende å vurdere. Usikkerhe-
ten gjenspeiles i store endringer i anslagene fra
ulike prognosemiljøer gjennom pandemien.

Da det nye viruset ble oppdaget i Kina sent i
2019, var erfaringene fra tidligere regionale epi-
demier, som SARS i 2003, at effektene på ver-
densøkonomien ville være begrensede. I januar
2020 anslo IMF at den moderate veksten i 2019
ville fortsette i 2020. Men allerede i februar
samme år ble det klart at viruset hadde fått fot-
feste i flere regioner utenfor Kina, og dødstal-
lene steg raskt. Det oppsto fare for at helsevese-
net kunne bryte sammen flere land, og myndig-
heter over hele verden innførte omfattende
restriksjoner og nedstengningstiltak for å
bremse smitten. De økonomiske utsiktene
endret seg brått, og i mange land falt aktiviteten

i privat sektor nærmest umiddelbart med 20–
25 pst. I april 2020 anslo IMF at BNP ville falle
markert i 2020 for nær alle land. Anslaget ble
ytterligere nedjustert i juni.

Da smitten kom ned i fjor sommer, tok aktivi-
teten seg raskere opp enn ventet. Omfattende
støtteordninger klarte å motvirke konkursras og
bidro til at husholdningene hadde inntekter å
bruke når det åpnet opp. Den raske oppgangen
tydet på at de varige økonomiske skadene av
pandemien ikke vil bli så omfattende som fryk-
tet. I løpet av høsten oppjusterte både IMF og
OECD sine anslag for 2020. Samtidig var det
bekymring for at nye smittebølger, slik man har
sett ved tidligere epidemier, skulle trekke verdi-
skapingen ned igjen.

På tross av nye runder med smitte, har de
økonomiske utsiktene gradvis bedret seg gjen-
nom det siste halve året. Oppløftende nyheter
om vaksineutvikling, og senere vaksineutrul-
ling, ga også håp om at pandemien skulle være
tilbakelagt raskere enn først lagt til grunn.
Anslagene har blitt oppjustert, selv med nye inn-
stramminger i smittevernrestriksjonene. Ved å
trekke på erfaringer fra den første smittebølgen
kunne smittevernet utformes slik at de i mindre
grad begrenset økonomisk aktivitet. Bedrifter
og husholdninger lærte dessuten å tilpasse seg
situasjonen slik at flere tjenester og varer kunne
leveres innenfor smittevernreglene.
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De omfattende økonomiske tiltakene ser også ut
til å ha begrenset de langsiktige økonomiske
skadene av krisen. OECD anslår at de avanserte
økonomiene i G20 i sum vil være omtrent tilbake
på trenden fra før krisen ved utgangen av neste
år, men med store forskjeller mellom landene i
gruppen. Særlig vil USA komme raskt tilbake,
dels fordi de har kommet langt med vaksinerin-
gen og dels som følge av svært ekspansive
finanspolitiske tiltak, mens det kan ta lengre tid
for en del av landene i euroområdet. Også IMF
venter at de langsiktige negative effektene blir

moderate for avanserte økonomier. Prognosene
bygger på at pandemien vil komme under kon-
troll i løpet av de nærmeste månedene i de avan-
serte landene og at de økonomiske konsekven-
sene avgrenses til de direkte effektene vi har
sett nå. For verdensøkonomien sett under ett
kan det ta lang tid før effektene av tilbakeslaget
er tilbakelagt. Selv om Kina og noen få andre
fremvoksende land ser ut til å komme raskt til-
bake, vil krisen trolig ha betydelige langsiktige
effekter for fremvoksende økonomier og utvi-
klingsland.

Figur 2.11 Utvikling i internasjonale anslag

Kilder: IMF, OECD og Finansdepartementet.
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3  Den økonomiske politikken

Alle deler av den økonomiske politikken har blitt
benyttet for å motvirke økonomisk nedgangstid i
møtet med koronakrisen. Finanspolitikken har
virket raskt, kraftfullt og målrettet, blant annet
gjennom pengeoverføringer til husholdninger og
bedrifter. Lavere rente bidro også raskt til å bedre
likviditeten for husholdninger og næringsliv med
gjeld i krisens første fase.

Oppsparte midler i Statens pensjonsfond
utland har gitt stor økonomisk handlefrihet til å
motvirke de negative konsekvensene av pande-
mien. I tråd med handlingsregelen har vi midlerti-
dig økt bruken av fondsmidler, slik at den brå ned-
turen skal få minst mulig skadevirkninger også på
lang sikt. Uten den omfattende finanspolitiske
responsen ville kostnadene som følge av pande-
mien og smitteverntiltakene blitt langt større,
gjennom lavere verdiskaping, konkurser og tap av
arbeidsplasser. Den økonomiske håndteringen av
koronapandemien er nærmere omtalt i kapittel 4.
Koronatiltakene har brakt oljepengebruken opp
på et høyt nivå som andel av verdiskapingen i fast-
landsøkonomien, og pengebruken anslås nå å
ligge vesentlige høyere enn den langsiktige rette-
snoren på 3 pst. av fondsverdien.

3.1 Budsjettpolitikken

Finanspolitikken må legge til rette for en balan-
sert utvikling i norsk økonomi i tråd med hand-
lingsregelen. På kort sikt skal bruken av oljepen-
ger tilpasses situasjonen i økonomien. Den lang-
siktige rettesnoren er at uttaket over tid skal følge
den forventede årlige realavkastningen av fondet
anslått til 3 pst.

Regjeringen har i hele sin periode lagt vekt på
å føre en ansvarlig finanspolitikk. I de siste årene
frem til pandemien var det en god utvikling i
norsk økonomi. Oljepengebruken var i flere år
relativt stabil målt som andel av verdiskapingen,
og i hele regjeringsperioden før pandemien har
uttaket fra fondet ligget på eller under den lang-
siktige rettesnoren1. Samlet har mindreforbruket
sammenlignet med en pengebruk som slavisk føl-
ger den langsiktige rettesnoren, akkumulert seg

til rundt 300 mrd. kroner under denne regjerin-
gen, medregnet den høye pengebruken i 2020 og
2021.

Den høye oljepengebruken i møte med koro-
napandemien er i tråd med intensjonen bak hand-
lingsregelen. Pengebruken skal tilpasses kon-
junktursituasjonen for å dempe konjunktursving-
ninger. Økonomien er fortsatt i krise og sterkt
preget av smitteverntiltakene, og det er et stort
omfang av økonomiske tiltak i virke, se nærmere
omtale i kapittel 4. Ser vi årene 2020 og 2021
under ett, kan den ekstra bruken av oljepenger
under pandemien nå anslås til om lag 270 mrd.
kroner, sammenlignet med om vi hadde ført en
nøytral budsjettpolitikk hvor oljepengebruken ble
holdt uendret som andel av verdiskapingen i fast-
landsøkonomien.

Oljepengebruken i inneværende år har økt
kraftig siden regjeringen la frem sitt budsjettfor-
slag for 2021 i oktober i fjor, og den er nå høyere
enn i 2020. Økningen i oljepengebruken skyldes i
hovedsak de midlertidige krisetiltakene. Med
utsikter til god vekst i økonomien i andre halvår,
er det ikke behov for nye generelle finanspolitiske
stimuleringstiltak nå. Mye aktivitet vil ta seg opp
når smitteverntiltakene fjernes, se kapittel 2. En
rask nedtrapping av den ekstraordinære offent-
lige pengebruken vil bidra til å hindre at presset i
økonomien blir for høyt når krisen er over, og
legge til rette for vekst og nye arbeidsplasser i pri-
vat sektor.

Den langsiktige bærekraften i statsfinansene
forutsetter at pengebruken trappes ned på vei ut
av pandemien. Høyere budsjettunderskudd i dag
svekker bærekraften i statsfinansene på lengre
sikt. Fremtidige generasjoner vil indirekte betale
for dagens offentlige forbruk gjennom høyere
skatter eller lavere offentlig forbruk. Samtidig
kunne en mindre kraftfull respons på krisen med-
ført en større nedgang i økonomien, flere konkur-
ser og høyere arbeidsledighet, og dette kunne gitt

1 I Meld. St. 29 (2016–2017) Perspektivmeldingen 2017 ble
forventet realavkastning i Statens pensjonsfond utland ned-
justert fra 4 til 3 pst. Uttaksprosenten har likevel ligget på
eller under 3 pst. i perioden 2014–2019, slik det nå anslås.
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langvarige kostnader. En finanspolitisk respons på
det nivået vi har hatt i Norge, har derfor vært rik-
tig.

Å ta ned oljepengebruken er også viktig av
hensyn til utgiftene i offentlig forvaltning2, slik at
ikke offentlig sektor vokser på bekostning av pri-
vat sektor som følge av krisehåndteringen. Alle-
rede før krisen var utgiftene i offentlig forvaltning
på et høyt nivå målt som andel av verdiskapingen i
økonomien. Offentlige utgifter som andel av BNP
for Fastlands-Norge anslås nå å tilsvare 64,6 pst. i
2021, som er nesten 5 prosentenheter høyere enn
i 2019, se figur 3.1F. Utgiftsnivået er nå svært høyt
både i historisk sammenheng og sammenlignet
med andre land.

3.1.1 Oppdaterte tall for budsjettpolitikken i 
2020

Koronapandemien har ført til store revisjoner i
anslaget for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet
i 2020. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet
endte på 370,5 mrd. kroner, se tabell 3.1. Det er
46,9 mrd. kroner lavere enn etter vedtatt nysal-
dert budsjett og 62,7 mrd. kroner lavere enn
anslått i nasjonalbudsjettet i fjor høst. Mindre
underskudd enn tidligere anslått skyldes både at
skatteinngangen ble høyere og utgiftene lavere
enn tidligere lagt til grunn.

De økonomiske tiltakene bevilget i forbindelse
med koronapandemien i 2020 summerer seg til
131,3 mrd. kroner, se nærmere oversikt i tabell
4.2 i kapittel 4.

Bruken av oljepenger, målt ved det strukturelle
oljekorrigerte budsjettunderskuddet, anslås nå til
369,3 mrd. kroner i 2020. Det er 23,7 mrd. kroner
lavere enn anslaget etter vedtatt nysaldert bud-
sjett. Endringen kan i hovedsak forklares med
lavere utgifter enn tidligere anslått. I beregningen
av den strukturelle budsjettbalansen, som oljepen-
gebruken måles ved, inngår ikke de faktiske
skatteinntektene og dagpengeutgiftene, men en
beregnet trend for disse. Anslaget for det under-
liggende strukturelle skattenivået er også litt
oppjustert siden nysaldert budsjett, men vesentlig
mindre enn de faktiske skatteinntektene. Øknin-
gen i anslaget på de underliggende strukturelle
skatteinntektene mv. kan blant annet ses i
sammenheng med at krisen ikke ser ut til å ha
hatt like stor effekt på skattegrunnlagene som tid-
ligere anslått.

Budsjettindikatoren, som måler endringen i
bruken av oljepenger fra ett år til det neste målt
som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge,
anslås nå til 3,9 pst. i 2020. Det er en nedjustering
fra anslaget på 4,5 pst. i fjor høst.

Oljepengebruken er nå anslått å utgjøre
3,7 pst. av fondskapitalen ved inngangen til bud-
sjettåret 2020. Den høye uttaksprosenten følger av
den høye pengebruken i møte med pandemien.2 Statsforvaltningen utgjør sammen med kommuneforvalt-

ningen offentlig forvaltning. 

1 Saldert budsjett 2020 vedtatt høsten 2019 (Saldert), vedtatt Revidert nasjonalbudsjett 2020 etter stortingsbehandlingen av 
RNB20 og Prop. 127 S (2019–2020) i juni 2020 (RNB20), Nasjonalbudsjettet 2021 (NB21), Stortingets vedtak om ny saldering av 
Statsbudsjettet 2020 (Nysaldert) og Statsrekneskapen 2020 (Regnskap).

2 Endring i strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Positivt tall indikerer 
at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktivi-
teten i økonomien.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.1 Nøkkeltall i budsjettet for 2020. Anslag gitt på ulike tidspunkt.1 Mrd. kroner 

Saldert RNB20 NB21 Nysaldert Regnskap

Samlet overskudd i statsbudsjettet og 
Statens pensjonsfond ..................................... 255,2 -141,7 -123,5 -73,2 -39,2

Oljekorrigert underskudd............................. 241,1 489,0 433,2 417,4 370,5

Strukturelt oljekorrigert underskudd.......... 243,6 429,0 395,0 393,0 369,3

 Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge...... 7,6 13,4 12,3 12,3 11,7

 Prosent av fondskapitalen ............................ 2,6 4,3 3,9 3,9 3,7

Memo:

Budsjettindikator (prosentenheter)2............ -0,2 5,4 4,5 4,5 3,9

Reell, underliggende utgiftsvekst (prosent) .. 0,8 12,8 10,1 10,0 8,6
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Den reelle, underliggende veksten i statsbud-
sjettets utgifter anslås til 8,6 pst. i 2020.

Tilbakeføring av midler fra statskassen til 
Statens pensjonsfond

Ved avleggelsen av statsregnskapet for 2020 var
det akkumulert 108 mrd. kroner på statens bank-
konto i Norges Bank som skriver seg fra at uttaket
fra Statens pensjonsfond utland (SPU), som skal
dekke det oljekorrigerte underskuddet på stats-
budsjettet, over flere år har vært større enn det
oljekorrigerte underskuddet i regnskapet. Diffe-
ransen har oppstått fordi endelig statsregnskap,
som avlegges i april påfølgende år, har vist et min-
dre oljekorrigert underskudd enn uttaket fra SPU
som Stortinget fastsetter i forbindelse med nysal-
dert budsjett i desember. Det er ikke etablert
noen mekanisme for å korrigere uttaket fra SPU
til det endelige oljekorrigerte underskuddet i
regnskapet. Stortinget sluttet seg i 2006 til dagens
føringsmåte, jf. fremleggelse av saken for Stortin-
get i St.prp. nr. 66 (2005–2006) og behandling av
Innst. S. nr. 205 (2005–2006). Finansdepartemen-
tet mener at det akkumulerte beløpet på statens
bankkonto nå er så stort at det er hensiktsmessig
å vurdere en tilbakeføring til SPU og vil komme
tilbake til Stortinget med en slik vurdering.

3.1.2 Statsbudsjettet og Statens 
pensjonsfond i 2021

Samlet er det nå bevilget og foreslått økonomiske
tiltak i møte med pandemien i 2021 på til sammen
93,9 mrd. kroner, se nærmere oversikt i tabell 4.3 i
kapittel 4.

Oljepengebruken, målt ved det strukturelle
oljekorrigerte budsjettunderskuddet, anslås til
402,6 mrd. kroner. Det er en økning på 89,2 mrd.
kroner siden det opprinnelige budsjettforslaget i
oktober i fjor. Det aller meste av økningen skyldes
ekstraordinære støttetiltak i forbindelse med pan-
demien. Blant annet foreslo regjeringen å opp-
rette den nye generelle kompensasjonsordningen
for bedrifter i et omfattende tilleggsnummer til
budsjettet for 2021. Ordningen er senere utvidet i
flere runder. Kompensasjonen til kommunesekto-
ren og bevilgningene til blant annet helsesektoren
og luftfarten er vesentlig økt. Utvidelser av per-
mitterings- og dagpengeordningen, sykepenge-
ordningen mv. er forlenget. Se nærmere omtale i
Prop. 195 S (2020–2021) Tilleggsbevilgninger og
omprioriteringer i statsbudsjettet 2021, avsnitt 1.4.
Også utenom koronatiltak har oljepengebruken
økt siden regjeringens opprinnelige budsjettfor-
slag. Det må blant annet ses i sammenheng med
stortingsbehandlingen av budsjettet før jul og
økte bevilgninger til alderspensjon og deltakelse i

1 Se vedlegg 1 i Nasjonalbudsjettet 2021 for nærmere beskrivelse av hvordan det strukturelle oljekorrigerte underskuddet bereg-
nes.

2 Korreksjonene er påvirket av tilpasninger til skattereformen.
3 Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha 

ulik betydning for aktiviteten i økonomien.
Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.2 Den strukturelle oljekorrigerte budsjettbalansen.1 Mill. kroner 

2019 2020 2021

Oljekorrigert underskudd i statsbudsjettet........................................... 227 623 370 525 421 102

+ Netto renter og overføringer fra Norges Bank. Avvik fra trend.... 7 375 9 927 3 430

+ Særskilte regnskapsforhold............................................................... 5 854 1 830 7 232

+ Skatter og ledighetstrygd.2 Avvik fra trend ..................................... -2 281 -13 028 -29 169

= Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd................................. 238 570 369 254 402 596

Målt i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge......................... 7,8 11,7 12,3

Endring fra året før i prosentenheter (budsjettindikator)3 .......... 0,4 3,9 0,6

Memo:

Formuesinntekter i Statens pensjonsfond. Anslått trend..................... 221 983 231 057 241 874

Strukturelt underskudd medregnet formuesinntekter........................ 16 587 138 197 160 722

 Målt i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge ............................... 0,5 4,4 4,9
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Figur 3.1 Innretningen av finanspolitikken
1 Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.
2 Statsforvaltningen utgjør sammen med kommuneforvaltningen offentlig forvaltning.
Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Innretningen av finanspolitikken

B. Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd i 
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EU-programmer siden årsskiftet. I revidert bud-
sjett foreslår regjeringen også utgiftsøkninger
utenom koronatiltak, blant annet som følge av
anslagsendringer i folketrygden.

Bruken av oljepenger anslås nå å utgjøre
12,3 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge i 2021.
Det er høyere enn i 2020, se figur 3.1A.

Budsjettindikatoren, som måler endringen i
bruken av oljepenger fra ett år til det neste målt
som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge,
anslås nå til 0,6 pst. i 2021, etter at den var på hele
3,9 pst. i 2020, se tabell 3.2 og figur 3.1B.

Budsjettindikatoren er en summarisk indika-
tor som ikke tar hensyn til at forskjellige inntekts-
og utgiftsposter kan ha ulik påvirkning på aktivi-
teten i økonomien, eller at finanspolitikken kan gi
aktivitetsvirkninger over flere år. Med utgangs-
punkt i beregninger fra den makroøkonomiske
modellen KVARTS kan vi analysere virkningen av
budsjettet, inkludert det økonomiske opplegget
for kommunesektoren, på aktiviteten i økono-
mien, se boks 3.1. Beregningene indikerer at
impulsene fra finanspolitikken gjennom 2020 og
2021 trekker opp aktivitetsnivået i 2021 med om
lag 1½ pst. De spesielle forholdene norsk øko-
nomi står overfor gjennom pandemikrisen, bidrar
til at anslaget er usikkert.

Selv om det strukturelle oljekorrigerte under-
skuddet normalt omtales som bruken av fondsmid-
ler, er det det oljekorrigerte underskuddet som
utgjør det faktiske uttaket fra Statens pensjons-
fond utland. Det oljekorrigerte underskuddet
anslås til 421,1 mrd. kroner i 2021. Når det olje-
korrigerte underskuddet er mye større enn det
strukturelle, gjenspeiler det at de automatiske sta-
bilisatorene er store som følge av høye utgifter til
dagpenger og konjunkturell skattesvikt. At aktivi-
tetskorreksjonene for 2021 er større enn for 2020
må ses i sammenheng med en viss tidsforsinkelse
fra skatten påløper til den bokføres. Det gjelder
særlig skatt fra selskaper.

Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst i 2021
anslås til 1,6 pst., se figur 3.1C, opp fra anslaget på
-4,6 i Nasjonalbudsjettet 2021. Prisveksten i stats-
budsjettets utgifter anslås nå til 2,5 pst., opp fra
anslåtte 2,3 pst. i fjor høst. Lønnsveksten og end-
ringen i folketrygdens grunnbeløp er de viktigste
komponentene i prisdeflatoren.

Koronapandemien førte til store svingninger i
finansmarkedene gjennom 2020. Etter et betyde-
lig fall i første kvartal da pandemien for alvor brøt
ut, hentet markedet seg inn igjen, og gjennom
året økte verdien av Statens pensjonsfond utland
med om lag 820 mrd. kroner. Ved inngangen til
2021 var fondsverdien 10 907 mrd. kroner. Bru-

ken av oljepenger i 2021 anslås å utgjøre 3,7 pst.
av kapitalen i fondet ved inngangen til året, se
figur 3.1D, opp fra anslått 3,0 pst. i Nasjonalbud-
sjettet 2021. De store svingningene i fondsverdien
gjennom fjoråret illustrerer noe av usikkerheten
rundt fondets verdi fremover. En må være forbe-
redt på at avkastningen i finansmarkedene svinger
betydelig fra år til år.

Anslaget for statens netto kontantstrøm fra
petroleumsvirksomheten i 2021 er oppjustert fra
98,5 mrd. kroner i nasjonalbudsjettet i fjor høst til
154,0 mrd. kroner nå på grunn av høyere anslag
for olje- og gasspriser. Sammenlignet med ansla-
gene fra før koronakrisen er likevel inntektene fra
petroleum justert kraftig ned som følge av de mid-
lertidige endringene i petroleumsskattesystemet,
som skyver skattebetalingene ut i tid og reduserer
skatteinntektene.

Med et anslått oljekorrigert underskudd på
421,1 mrd. kroner og en netto kontantstrøm fra
petroleumsvirksomheten på 154,0 mrd. kroner,
anslås en netto overføring fra Statens pensjonsfond
utland til statsbudsjettet på 267,1 mrd. kroner i
2021, se tabell 3.3.

Det samlede underskuddet i statsbudsjettet og
Statens pensjonsfond anslås til 57,8 mrd. kroner i
2021, som tilsvarer i om lag 2 pst. av trend-BNP
for Fastlands-Norge, se figur 3.1E. Både i 2020 og
2021 har vi dermed et budsjettunderskudd også
når oljeinntekter og rente- og utbytteinntekter
regnes med, og ikke et stort overskudd slik det
var før krisen. Det er første gang siden 1990-tallet
at statsbudsjettet viser et underskudd når oljeinn-
tekter og rente- og utbytteinntekter i fondet reg-
nes med.

De siste årene har rente- og utbytteinntek-
tene3 i Statens pensjonsfond utland vært om lag
like store som statens inntekter fra oljevirksomhe-
ten (statens netto kontantstrøm fra petroleums-
virksomheten), se figur 3.2A. I likhet med i fjor
anslås inntektene fra renter og utbytter å bli høy-
ere enn inntektene fra oljevirksomheten også i
2021.

Det strukturelle oljekorrigerte underskuddet
på statsbudsjettet har vokst gradvis de siste 20
årene og var allerede før koronakrisen høyere enn
på slutten av 1970-tallet og på 1980-tallet, se rød
linje i figur 3.2B. En viktig forskjell fra den gang er
de store fondsinntektene som kan bidra til å finan-
siere mye av dette underskuddet.

3 De bokførte inntektene består hovedsakelig av renter på
obligasjonslån, utbytte fra aksjeselskap og leieinntekter fra
eiendomsinvesteringene.
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I nasjonalregnskapet og offentlige budsjetter
regnes ikke endringer i verdsettingen av fondets
eiendeler (såkalte omvurderinger) som inntekt.
Denne delen av avkastningen i fondet inngår
heller ikke i underskuddet som er vist ved den blå
linjen i figur 3.2B. Over tid vil økt verdi på fondets
eiendeler kunne utgjøre en betydelig del av den
samlede avkastningen fra fondet. Det innebærer
at det strukturelle underskuddet medregnet for-
muesinntekter i fondet (blå linje) kan vise et visst
underskudd over tid uten at fondsverdien ventes å
avta.

3.1.3 Utviklingen i offentlige finanser de 
siste årene

I nasjonalregnskapet måles overskuddet i offent-
lig forvaltning ved nettofinansinvesteringene. For
Norge anslås nettofinansinvesteringene i offent-
lig forvaltning – for stats- og kommuneforvaltnin-
gen sett under ett og inkludert Statens pensjons-
fond – til om lag -6 mrd. kroner i 2021, se tabell
3.6. I 2020 var netto finansinvesteringer i offentlig
forvaltning på om lag -115 mrd. kroner.

Utviklingen i overskuddet i offentlig forvalt-
ning påvirkes i stor grad av inntektene fra petrole-
umsvirksomheten og rente- og utbytteinntektene i

Statens pensjonsfond. Utenom disse inntektene
har staten i nyere tid hatt et betydelig under-
skudd. I tråd med lov om Statens pensjonsfond
dekkes statsbudsjettets underskudd av en overfø-
ring fra Statens pensjonsfond utland til statsbud-
sjettet. Kommuneforvaltningens nettofinansinves-
teringer har vært negative de siste årene. Det
skyldes hovedsakelig høye bruttorealinvesterin-
ger.

Norge har betydelige inntekter fra Statens
pensjonsfond utland og kan derfor ha et høyere
utgiftsnivå og/eller lavere skattenivå enn andre
land.

Offentlig underskudd, målt ved nettofinansin-
vesteringene, i prosent av BNP er en mye brukt
indikator for budsjettbalanse i europeiske land.
Landene i OECD og euroområdet har i gjennom-
snitt hatt et underskudd i offentlige budsjetter.
OECD anslår at medlemslandene samlet vil ha
underskudd i offentlig forvaltning tilsvarende
8,4 pst. av BNP i 2021. Det siste tiåret har under-
skuddene blant OECDs medlemsland jevnt over
vært noe lavere, men økte kraftig i 2020 og 2021
som følge av pandemien, se figur 3.3A. Tiltak satt i
verk for å motvirke negative konsekvenser av
virusutbruddet og fall i BNP er årsak til at under-
skuddene har økt.

Figur 3.2 Inntekter i Statens pensjonsfond utland og strukturelt overskudd1 med og uten formuesinntekter2

1 Strukturelt overskudd uten formuesinntekter tilsvarer strukturelt oljekorrigert overskudd.
2 Formuesinntekter inkluderer rente og utbytteinntekter, men ikke kursgevinster eller -tap.
Kilde: Finansdepartementet.

A. Inntekter i Statens pensjonsfond utland.
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Skatte- og avgiftsnivået i Norge er noe lavere i
dag enn for 10–15 år siden, målt som andel av lan-
dets verdiskaping, se figur 3.3B. Norge har et
skatte- og avgiftsnivå som er høyere enn gjennom-
snittet i OECD, men lavere enn flere av de nor-
diske landene. Andelen skatte- og avgiftsinntekter
vil variere noe mellom land avhengig av blant
annet i hvilken grad offentlige pensjons- og tryg-
deutbetalinger er skattepliktige.

De samlede offentlige utgiftene i Norge anslås
å tilsvare 64,6 pst. av BNP for Fastlands-Norge i
2021, se figur 3.3C. Det er en reduksjon på 0,8 pro-
sentenheter fra 2020. Nedgangen skyldes at BNP
for Fastlands-Norges ventes å være betydelig høy-
ere i 2021 enn 2020. Utgiftsøkningen i 2020 og
2021 har kommet etter et tiår med jevn vekst i
utgiftsandelen. I Sverige og Danmark, som i likhet
med Norge har en stor offentlig sektor, falt
utgiftsandelen i årene før pandemien.

1 Inneholder ikke kursgevinster eller -tap.
2 Ved inngangen til året.
3 Nåverdien av allerede opptjente rettigheter til fremtidige alderspensjonsutbetalinger i folketrygden.
Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 3.3 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner 

Regnskap Anslag

2019 2020 2021

Totale inntekter ................................................................................... 1 407,4 1 288,8 1 326,1

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet............................................ 283,2 134,4 180,0

1.1 Skatter og avgifter .................................................................. 140,4 35,4 53,9

1.2 Andre petroleumsinntekter ................................................... 142,9 99,0 126,1

2 Inntekter utenom petroleumsinntekter ....................................... 1 124,2 1 154,4 1 146,1

2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge ............................... 1 030,9 1 054,2 1 065,2

2.2 Andre inntekter....................................................................... 93,3 100,2 80,8

Totale utgifter ...................................................................................... 1 378,1 1 552,5 1 593,2

1 Utgifter til petroleumsvirksomhet................................................ 26,3 27,6 26,0

2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet...................................... 1 351,8 1 524,9 1 567,2

Overskudd i statsbudsjettet før overføring til 
Statens pensjonsfond utland .............................................................. 29,3 -263,7 -267,1

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten...................... 256,9 106,8 154,0

= Oljekorrigert overskudd ............................................................... -227,6 -370,5 -421,1

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland ................................... 228,6 417,4 421,1

= Overskudd i statsbudsjettet .......................................................... 0,9 46,9 0,0

+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland ................................. 28,4 -310,6 -267,1

+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond1 ............ 247,5 224,5 209,3

= Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond1 .. 276,7 -39,2 -57,8

Memo:

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland2........................... 8 243 10 086 10 907

Markedsverdien av Statens pensjonsfond2 ...................................... 8 483 10 355 11 199

Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner2,3........................... 8 722 8 941 9 201
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1 I fremskrivingen av fondskapitalen etter 2021 er det beregningsteknisk lagt til grunn en årlig realavkastning på 3 pst. og at 
strukturelt underskudd tilpasses denne banen.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 3.4 Statens pensjonsfond utland, 3 prosent realavkastning og strukturelt oljekorrigert 
budsjettunderskudd. Mrd. kroner og prosent 

Løpende priser Faste 2021-priser
Strukturelt 
underskudd

Statens
pensjonsfond

utland ved inn-
gangen til året1

3 pst. av
fonds-

kapitalen

Strukturelt
olje-

korrigert
budsjett-

underskudd

3 pst. av
fonds-

kapitalen

Strukturelt
olje-

korrigert
budsjett-

underskudd

Avvik fra
 3 pst.-
banen

Pst. av trend-
BNP for

Fastlands-
Norge

Pst. av
fonds-

kapitalen

2001 386,6 - 16,4 - 31,4  - 1,4 -

2002 619,3 - 32,2 - 59,4 - 2,5 5,2

2003 604,6 - 38,8 - 68,7 - 2,9 6,4

2004 847,1 - 42,9 - 73,8 - 3,0 5,1

2005 1 011,5 - 45,4 - 75,7 - 3,0 4,5

2006 1 390,1 - 42,1 - 67,8 - 2,6 3,0

2007 1 782,8 - 44,3 - 68,1 - 2,6 2,5

2008 2 018,5 - 54,5 - 79,0 - 3,0 2,7

2009 2 279,6 - 94,7 - 132,3 - 4,9 4,2

2010 2 642,0 - 103,1 - 138,9 - 5,0 3,9

2011 3 080,9 - 96,2 - 125,1 - 4,4 3,1

2012 3 307,9 - 112,1 - 141,1 - 4,9 3,4

2013 3 824,5 - 127,2 - 155,1 - 5,3 3,3

2014 5 032,4 - 152,7 - 180,7 - 6,1 3,0

2015 6 430,6 - 178,1 - 205,9 - 6,8 2,8

2016 7 460,8 - 207,9 - 234,7 - 7,7 2,8

2017 7 509,9 - 223,2 - 246,8 - 7,9 3,0

2018 8 484,1 254,5 217,4 273,4 233,5 -39,9 7,4 2,6

2019 8 243,4 247,3 238,6 257,9 248,8 -9,1 7,8 2,9

2020 10 086,2 302,6 369,3 310,1 378,5 68,3 11,7 3,7

2021 10 907,1 327,2 402,6 327,2 402,6 75,4 12,3 3,7

2022 11 260,9 337,8 - 330,0 - - - -

2023 11 747,5 352,4 - 334,5 - - - -

2024 12 289,2 368,7 - 340,0 - - - -

2025 12 862,7 385,9 - 345,8 - - - -
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Boks 3.1 Makroøkonomiske effekter av finanspolitikken gjennom pandemikrisen

Den omfattende finanspolitiske responsen i
møte med pandemien førte til en brå og kraftig
svekkelse av budsjettbalansen. Oljepengebru-
ken, som i årene før krisen lå nokså stabilt på i
underkant av 8 pst. av trend-BNP for Fastlands-
Norge, anslås nå å ha økt til rundt 12 pst. i 2020
og 2021.

Den finanspolitiske responsen bidrar isolert
til 0,3 prosentenheter av inndekningsbehovet på
5,6 pst. av fastlands-BNP, slik dette ble beregnet
i Perspektivmeldingen 2021, forutsatt at krisetil-
takene er reversert fra og med 2022 og at pande-
mien ikke får langvarige konsekvenser for
yrkesdeltakingen.

Under pandemien har regjeringen måttet
avveie hensynet til å opprettholde aktivitet for å
begrense de økonomiske skadevirkningene av
krisen, opp mot hensynet til å begrense aktivitet
for å redusere smittespredningen. Det har gitt
en annerledes finanspolitisk stimulans enn i tid-
ligere konjunkturnedganger, med særlig vekt på
inntektssikring og kompensasjon for grupper
som ble særlig rammet økonomisk av pande-
mien.

De automatiske stabilisatorene – at utbetalin-
gene via offentlige overføringer øker og skatte-
inntektene reduseres i en lavkonjunktur – har i
stor grad bidratt til å dempe effektene av lavere
aktivitetsnivå på inntektene i husholdninger og
bedrifter. De økonomiske tiltakene som ble satt i
verk under pandemien, forsterket finanspoli-
tikkens bidrag til inntektssikring.

Offentlig tjenesteyting ble i utgangspunktet
lite påvirket av lavere aktivitetsnivå som følge av
smitteverntiltakene, blant annet fordi offentlig
sektor ikke permitterte under pandemien. Det
bidro i seg selv til å stabilisere den økonomiske
utviklingen. Deler av offentlig tjenesteyting ble
tvert imot styrket, gjennom økte bevilgninger til
blant annet helseforetakene, Nav og kommune-
sektoren. Norge har et stort omfang av offentlig
tjenesteproduksjon sammenlignet med andre
land og kraftige automatiske stabilisatorer.

Tallfesting av budsjetteffekter på aktivitetsnivået

Endringen i det strukturelle oljekorrigerte bud-
sjettunderskuddet, som ofte brukes som et mål
på den aktive bruken av statsbudsjettet, gir et
for snevert utgangspunkt for å vurdere den sam-
lede makroøkonomiske virkningen av finanspo-
litikken. Når budsjettets virkninger på aktivitets-
nivået i økonomien skal vurderes, bør man også
inkludere effektene av automatiske stabilisato-
rer, samt ta høyde for at endringer i ulike offent-
lige inntekter og utgifter kan ha ulike effekter på
aktivitetsnivået. Det bør også tas hensyn til at
finanspolitikken i et enkelt år har effekt på øko-
nomien over flere år.

Virkninger av finanspolitikken på aktivitets-
nivået er her beregnet ved hjelp av finanspoli-
tiske multiplikatorer fra den makroøkonomiske
modellen KVARTS. Budsjetteffektberegnin-
gene viser utslagene på fastlands-BNP sammen-
lignet med et forløp der veksten i offentlige inn-
tekter og utgifter følger trendveksten i økono-
mien, jf. nærmere omtale av metoden nedenfor.
Som en beregningsteknisk forutsetning er det i
analysene lagt til grunn at de midlertidige øko-
nomiske tiltakene er avviklet fra og med neste år
og ikke erstattes med ny pengebruk. Med en
slik forutsetning vil strukturelt oljekorrigert
underskudd tilsvare om lag 3 pst. fra 2022, målt
som andel av fondskapitalen.

Ifølge beregningene bidro endringer i offent-
lige utgifter og inntekter i 2020 til å trekke opp
fastlands-BNP dette året med 0,4 pst. sammen-
liknet med et ‘nøytralt’ forløp hvor offentlige
utgifter og inntekter følger trendveksten i øko-
nomien, se tabell 3.5. Samlet indikerer beregnin-
gene at finanspolitikken i kriseårene 2020 og
2021 bidrar til å trekke opp aktivitetsnivået med
1,4 pst. i år og 1,0 pst. neste år sammenliknet
med et nøytralt forløp.
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Boks 3.1 forts.

1 Budsjettimpulsene i tabellen skiller seg fra den tradisjonelle «budsjettimpulsen» målt ved endringer i strukturelt oljekorri-
gert underskudd, blant annet fordi de automatiske stabilisatorene inkluderes, og det tas hensyn til at endringer i ulike typer 
offentlige inntekter og utgifter virker forskjellig på økonomien. Impulsen for 2022 reflekterer en beregningsteknisk anta-
kelse om full reversering av koronatiltak.

2 På grunn av avrundinger kan summering av enkeltelementene ovenfor avvike fra summen presentert i denne raden.
Kilde: Finansdepartementet.

Budsjetteffekten på fastlands-BNP i 2020 frem-
står som beskjeden vurdert opp mot bud-
sjettsvekkelsen dette året. Den samlede budsjett-
impulsen inkludert virkningen av automatiske
stabilisatorer, er på 4,1 pst. målt som andel av
fastlands-BNP for 2020. Tapsavsetninger knyttet
til lånegarantier er ikke regnet med.

For 2020 består budsjettimpulsen i første
rekke av høy vekst i netto inntektsoverføringer
til husholdninger og bedrifter, jf. støtteordninge-
nes art, med små umiddelbare effekter på etter-
spørsel og produksjon. Til gjengjeld blir effek-
ten sterkere i de to påfølgende årene. Forløpet
for de beregnede budsjetteffektene gjenspeiler
at en del av den offentlige pengebruken i 2020
tok veien inn i økt finansiell sparing i hushold-
ningene, som i sin tur vil bidra til den forbruks-
drevne veksten som anslås for 2021 og 2022.

I beregningene er det ikke tatt hensyn til at
overføringer til arbeidsledige i mindre grad vil bli
spart sammenliknet med hvordan husholdnings-
sektoren i gjennomsnitt tilpasser seg inntektsøk-
ninger. Dersom det i stedet antas at impulsen
knyttet til overføringene til husholdningene (i før-
ste rekke dagpenger) får fullt gjennomslag i pri-
vat forbruk, fremskyndes den ekspansive effek-
ten. Bidraget til økt BNP beregnes da til 0,9 pst.
for 2020, mens for årene etter blir effekten sva-

kere. For perioden sett under ett blir effekten om
lag den samme som i tabell 3.5.

For å beregne budsjetteffekten sammenlig-
nes aktiviteten med en trendmessig utvikling i
økonomien, se beskrivelse av metoden under.
Det gir en rimelig referanse på hvordan utviklin-
gen ville vært uten pandemien, men kan ha ført
til at den isolerte virkningen av enkelte tiltak
undervurderes. Særlig for kommunesektoren
viser nasjonalregnskapet at kommunalt konsum
og investeringer var lavere enn trenden i 2020,
som gir et negativt bidrag til budsjetteffekten i
beregningen. Økte bevilgninger til kommune-
sektoren har likevel trolig bidratt til at aktivite-
ten i sektoren gjennom 2020 og 2021 blir høyere
enn den ellers ville ha vært. SSB har i en rapport
på oppdrag for Koronakommisjonen anslått at
ekstraordinære bevilgninger til offentlige organ
som sykehus, politi, Nav og kommunal sektor
bidrar til å trekke opp fastlands-BNP i 2020 med
0,3 pst. I rapporten1 anslår SSB en noe høyere
aktivitetseffekt av pandemitiltakene for 2020
sammenliknet med budsjetteffektberegningene
i tabell 3.5. I våre beregninger av budsjetteffek-
tene kommer deler av denne effekten først i
2021, slik det antas at kommuneoppleggene for
2020 og 2021 samlet gir grunnlag for relativ høy
aktivitetsvekst i sektoren dette året.

Tabell 3.5 Budsjetteffekter på fastlands-BNP. Prosent

Budsjettimpuls 1 Virkninger på Fastlands-BNP

2020 2021 2022

Budsjettimpuls 2020 ........................................... 4,1 0,4 1,1 1,7

Budsjettimpuls 2021 ........................................... 0,1 0,4 0,3

Budsjettimpuls 2022 ........................................... -2,3 -0,9

Samlet 2020, 2021 og 20222................................ 1,8 0,4 1,4 1,0
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Offentlige utgifter består av konsum, overfø-
ringer og realinvesteringer. Figur 3.3D viser at
utviklingen i offentlig konsum speiler utviklingen
i de samlede offentlige utgiftene. Nivået på det
offentlige konsumet i Norge som andel av fast-
landsøkonomien er en del høyere enn i euroområ-
det, men også høyere enn i Sverige og Danmark.

Offentlig forvaltnings bruttoinvesteringer i
realkapital – den delen av offentlige utgifter som
går til å bygge veier, jernbane og offentlige bygg –
har også økt. Det er i tråd med regjeringens ønske
om å vri den økte bruken av oljeinntekter i retning
av blant annet infrastruktur for å fremme økono-
misk vekst. Nivået på offentlige bruttoinvesteringer

Boks 3.1 forts.

Budsjetteffektberegningene er svært usikre.
Modellsammenhengene som er benyttet i
beregningene, bygger på historiske erfaringer
som på mange måter kan ha blitt satt ut av spill
under pandemien. Drøftingen av insentivvirk-
ninger av krisetiltakene i kapittel 4 er i liten grad
reflektert i KVARTS-beregningene. Beregnin-
gene fanger heller ikke opp hvordan de ekstra-
ordinære krisetiltakene kan ha bidratt til at kon-
kurser unngås og til at sysselsettingen normali-
seres på vei ut av pandemien. Aktivitetsvirknin-
ger av oljeskattepakken fra juni 2020 er heller
ikke forsøkt tallfestet innenfor rammen av
beregningene. I Statistisk sentralbyrås rapport
for Koronakommisjonen anslås aktivitetsvirk-
ningene av pakken til 0,2 pst. for 2020, men her
er det vanskelig å skille effekten av normalise-
ringen av oljeprisene fra effekter som skyldes
endringer i petroleumsbeskatningen.

Nærmere om beregningsmetoden

Beregningene tar hensyn til at ulike typer
finanspolitiske virkemidler har ulik effekt på
økonomien. For eksempel er virkningene på
aktivitetsnivået av endringer i overføringer og
skatter gjennomgående mindre enn virkningene
av endringer i offentlig konsum og investerin-
ger:
– Endringer i offentlige utgifter til konsum- og

investeringsformål vil både ha en direkte
effekt på samlet etterspørsel og en indirekte
effekt gjennom etterspørselsvirkninger av
økte inntekter i privat sektor. Endringer i
samlet etterspørsel dekkes gjennom
endringer i innenlandsk produksjon eller
endringer i importen, og analysen tar hensyn
til ulike importandeler for ulike typer varer
og tjenester.

– Endringer i offentlige utgifter til syssel-
setting (lønnskostnader) gir direkte effekter
på bruttoprodukt i offentlig sektor og på
sysselsettingen. De indirekte effektene gjen-
nom etterspørselsvirkninger i privat sektor
(via lønnsinntekter) er kvalitativt de samme
som for øvrige offentlige utgifter til konsum-
og investeringsformål.

– Endringer i skatter og overføringer virker
gjennom inntektene på samme måte som de
indirekte effektene ved endringer i offentlige
utgifter til konsum- og investeringsformål,
men har ingen direkte effekt på etterspørse-
len slik som økte offentlige utgifter til kon-
sum- og investeringsformål.

– Samlet sett innebærer indirekte og direkte
effekter at virkningen av endringer i offent-
lige utgifter til konsum- og investeringsfor-
mål er sterkere enn virkninger av endringer i
skatter og overføringer, noe som gjør at
balanserte budsjettendringer kan gi ekspan-
sive effekter, kjent som Haavelmos teorem.

Beregningen av budsjetteffektene for hver
enkelt utgifts- og inntektskategori gjøres i to
steg. Først sammenlignes det budsjetterte belø-
pet med en trendfremskriving fra året før, slik at
man får en «impuls» for hver kategori. Deretter
multipliseres disse med multiplikatoreffekter fra
KVARTS.

Beregningene er basert på tall for offentlig
forvaltning sett under ett og tar utgangspunkt i
påløpte tall for skatte- og avgiftsinntekter. Det
innebærer at eventuelle virkninger på aktivite-
ten av skatteutsettelsene fra 2020 til 2021 ikke
fanges opp av beregningene.

1 Geir H. M. Bjertnæs, Geir H. M., Thomas von Brasch,
Ådne Cappelen, Steinar Holden, Erling Holmøy, Olav
Slettebø, Pål Sletten og Julia Zhulanova (2021) COVID-
19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle. Rappor-
ter 2021/13. Statistisk sentralbyrå.
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Figur 3.3 Utviklingstrekk i offentlige finanser. Prosent av BNP

Kilder: Finansdepartementet, OECD og Statistisk sentralbyrå.
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i realkapital har i lang tid ligget høyere i Norge
enn i Sverige og Danmark, se figur 3.3E. Forskjel-
len har økt etter 2013, både som følge av at regje-
ringen har prioritert å øke investeringene særlig
innen samferdsel, og som følge av at flere land har
redusert investeringene i realkapital for å styrke
offentlige budsjetter.

Utviklingen i offentlig sektors nettofordringer
avhenger av det løpende over- eller underskuddet,
og av endringer i markedsverdien på beholdnin-
gen av utestående fordringer og gjeld, som for
eksempel aksjekursgevinster. Medregnet kapita-
len i Statens pensjonsfond og kapitalinnskudd i
statlig forretningsdrift anslås offentlig forvalt-
nings nettofordringer til 13 847 mrd. kroner ved
utgangen av 2021 eller 368,5 pst. av BNP, se figur
3.3F. Det aller meste av dette er kapital i Statens
pensjonsfond. For OECD-landene sett under ett
anslås offentlig forvaltning å ha negative nettofor-
dringer, dvs. nettogjeld, tilsvarende i overkant av
85 pst. av BNP i 2021. Nettogjelden økte kraftig i
2020 og 2021 som følge av høye offentlig under-
skudd. Svært få OECD-land har positive nettofor-
dringer i offentlig forvaltning.

3.2 Kommuneforvaltningens økonomi

3.2.1 Økonomiske konsekvenser av 
koronapandemien

Kommunesektoren er sentral i håndteringen av
koronapandemien, og pandemien har stor innvirk-
ning på kommuneøkonomien både i 2020 og 2021.
Regjeringen har tilført sektoren ekstra midler for
å legge til rette for at kommuneforvaltningen skal
kunne håndtere pandemien og samtidig opprett-
holde et godt tjenestetilbud. Det ble opprettet en
arbeidsgruppe med representanter fra berørte
departementer og KS for å gi faglige vurderinger
av de økonomiske konsekvensene av koronaut-
bruddet for kommunesektoren.

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen
for 2021 vedtok Stortinget blant annet følgende:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en analyse
av samlede økonomiske konsekvenser av korona-
pandemien for kommunesektoren i 2020 i RNB
2021/kommuneproposisjonen 2022.» (vedtak
nr. 719)

1 Inkluderer statsforvaltningens påløpte, men ikke bokførte skatter, bl.a. knyttet til petroleumsvirksomhet. Det er videre korrigert 
for at kapitalinnskudd i forretningsdrift, herunder statlig petroleumsvirksomhet, regnes som finansinvesteringer i nasjonalregn-
skapet.

2 Overskuddet i andre statsregnskap i 2020 skyldes avvikende forløp for tapsavsetning og realiserte tap i de statlige lånegaranti-
ordningene.

3 Tabellen er basert på nasjonalregnskapets definisjoner som bruker påløpte størrelser. Forskjellen i 2020 og 2021 skyldes at på-
løpte skatter og avgifter, herunder petroleumsskatter, er betydelig lavere enn bokførte størrelser i 2020 og dette reverseres i 
2021.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.6 Netto finansinvesteringer i offentlig forvaltning.1 Mill. kroner og prosent av BNP 

2019 2020 2021

A. Nettofinansinvesteringer i statsforvaltningen, påløpt verdi ........... 271 076 -83 575 18 525

Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond......... 276 746 -39 190 -57 801

 Oljekorrigert overskudd i statsbudsjettet................................... -227 623 -370 525 -421 102

 Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten ..................... 256 915 106 825 154 001

 Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond.............. 247 454 224 511 209 300

Overskudd i andre stats- og trygderegnskap2................................. -11 047 19 891 -5 041

Definisjonsforskjell statsregnskapet/nasjonalregnskapet3............ 199 -70 001 79 454

B. Nettofinansinvesteringer i kommuneforvaltningen, påløpt verdi.. -35 165 -31 030 -24 394

Kommuneforvaltningens overskudd, bokført verdi ....................... -33 134 -27 619 -29 851

C. Offentlig forvaltnings nettofinansinvesteringer (A+B)................... 235 911 -114 605 -5 870

Målt som andel av BNP...................................................................... 6,6 -3,4 -0,2
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For 2020 anslås de direkte virkningene av pande-
mien for kommunesektoren til -10,8 mrd. kroner,
se tabell 3.7. Arbeidsgruppen har i sin sluttrapport
for 2020 anslått kommunesektorens mindreinn-
tekter til 7,6 mrd. kroner og netto merutgifter
6,8 mrd. kroner. I tillegg ble skatteinntektene for
sektoren 3,8 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn
i saldert budsjett for 2020. I motsatt retning trek-
ker lavere kostnadsvekst enn budsjettert, noe
som anslås å øke kjøpekraften med 7,4 mrd. kro-
ner. Se boks 3.2 for nærmere omtale av virknin-
gen av endret kommunal deflator i beregningen
av samlet kompensasjon.

Gjennom 2020 har kommunesektoren fått til-
leggsbevilgninger begrunnet med koronapande-
mien på i alt 18 mrd. kroner. Av dette er 11,1 mrd.
kroner gitt som kompensasjon over kommunenes
rammetilskudd, se tabell 3.7. Øvrige tilleggsbe-
vilgninger gjelder blant annet aktivitetsstimule-
rende tiltak. Kommunesektoren har også nytt
godt av den midlertidige reduksjon i arbeidsgiver-
avgiften for 3. termin 2020. Kommunesektorens

realiserbare økonomiske handlingsrom som følge
av reduksjonen i arbeidsgiveravgiften anslås til
1,7 mrd. kroner.

Samlet er kommunesektoren i 2020 kompen-
sert med 2 mrd. kroner ut over de anslåtte virk-
ningene av pandemien, se tabell 3.7. Det har styr-
ket økonomien i kommunene i 2020.

Også for 2021 er det bevilget midler til kom-
munesektoren for å kompensere for økonomiske
konsekvenser av pandemien. I forbindelse med
Stortingets behandling av Prop. 1 S (2020–2021),
Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) og Prop. 79 S
(2020–2021) har det samlet blitt bevilget 9,8 mrd.
kroner for å kompensere for merutgifter og min-
dreinntekter i kommunesektoren. I revidert bud-
sjett for 2021 foreslår regjeringen ytterligere
6,2 mrd. kroner for å kompensere for merutgifter
og mindreinntekter for kommunesektoren for
2021. Det vises til nærmere omtale av disse bevilg-
ningene i Prop. 195 S (2020–2021) Tilleggsbevilg-
ninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021.

1 Endringene er beregnet i forhold til anslag i Saldert budsjett 2020.
2 Korrigert for lettelser i formuesskatten i forbindelse med Prop. 126 L (2019–2020). Kommunene ble kompensert for denne end-

ringen gjennom tilsvarende økt rammetilskudd. Den beregnede skattesvikten inkluderer at eiendomsskatten ble 0,2 mrd. kro-
ner høyere enn anslått ifm. Saldert budsjett 2020.

3 I anslaget er det korrigert for betydningen av lavere pensjonskostnader og tatt høyde for at økt kjøpekraft ikke fullt ut kan reali-
seres i tråd med metoden som arbeidsgruppen utarbeidet til dette formålet høsten 2020.

4 Prop. 52 S, Prop. 67 S, Prop 73 S, Prop. 117 S, Prop. 127 S, Prop. 142 S og nysalderingen av 2020-budsjettet.
5 Korrigert for kompenserende bevilgninger over øremerkede tilskudd. Arbeidsgruppen har kartlagt merutgifter og mindreinn-

tekter over kommunenes rammetilskudd. For å kunne sammenligne kartlagte merutgifter og mindreinntekter med bevilget 
kompensasjon er beløpet for kompenserende bevilgninger korrigert for 0,7 mrd. kroner i kompensasjon over øremerkede til-
skudd.

6 Statistisk sentralbyrå har beregnet kommunesektorens reduserte utgifter til arbeidsgiveravgift i 2020 som følge av nedsettelsen 
3. termin til 2,0 mrd. kroner. Det er benyttet samme metode som for lavere kommunal deflator for å anslå kommunesektorens 
realiserbare økte økonomiske handlingsrom.

Kilde: Finansdepartementet og Arbeidsgruppen for å kartlegge økonomiske konsekvenser av covid-19-situasjonen for kommune-
sektoren.

Tabell 3.7 Samlet kompensasjon av kommunesektoren i 2020 ifb. pandemien.1 Mrd. kroner

Kommune-
sektoren Kommuner

Fylkes-
kommuner

Direkte virkninger av pandemien...................................... -10,8 -6,6 -4,2

 Mindreinntekter ............................................................. -7,6 -3,3 -4,3

 Netto merutgifter ............................................................ -6,8 -6,9 0,1

 Reduserte skatteinntekter................................................ -3,82 -2,72 -1,1

 Økt kjøpekraft (lavere kommunal utgiftsdeflator) 3 ......... 7,4 6,3 1,1

Kompenserende tiltak og bevilgninger............................. 12,8 8,6 4,2

 Kompenserende bevilgninger gjennom året4,5.................. 11,1 7,1 4,0

 Redusert arbeidsgiveravgift6 ........................................... 1,7 1,5 0,2

Kompensasjon ut over virkninger av pandemien ............ 2,0 2,0 0,0
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I 2021 er det totalt sett bevilget og foreslått
21 mrd. kroner i tilleggsbevilgninger til kommu-
nesektoren begrunnet med koronapandemien,
herav 16 mrd. kroner for å kompensere for merut-
gifter og mindreinntekter. I tillegg er det også
bevilget et særskilt og varig tillegg på 1,9 mrd.
kroner i 2021-budsjettet, slik at ikke den midlerti-
dige skattesvikten i 2020 skulle få varig virkning
på inntektsnivået fremover.

Arbeidsgruppen skal jobbe videre frem til
august 2021 og vil i neste rapport anslå merutgif-
ter og mindreinntekter for 1. halvår 2021 basert på
foreløpige regnskapstall, og det tas også sikte på å
gi anslag for 2. halvår 2021. Regjeringen vil
komme tilbake med en ny vurdering av merutgif-
ter og mindreinntekter i kommunesektoren i 2021
på bakgrunn av arbeidsgruppens augustrapport.

3.2.2 Utviklingen i kommuneøkonomien de 
siste årene

Det har vært sterk inntektsvekst i kommune-
sektoren under denne regjeringen. Realveksten i
kommunesektorens inntekter har i perioden
2015–2019 blitt særlig løftet av høy skatteinngang,
som gjennom flere år er blitt høyere enn anslått i
de enkelte statsbudsjettene, se boks 3.3. Det har
gitt grunnlag for å forbedre og utvide det kom-
munale tjenestetilbudet ut over det regjeringen i
utgangspunktet la opp til i kommuneoppleggene.

De ekstraordinære bevilgningene til kommune-
sektoren som følge av koronapandemien har
bidratt til å øke sektorens samlede inntektsnivå i
2020 sammenlignet med saldert budsjett. Men
også når det sees bort fra midlertidige tiltak som
koronatiltakene, har veksten i samlede inntekter
og frie inntekter blitt høyere enn det ble lagt opp
til høsten 2019, se tabell 3.8. Det skyldes blant
annet betydelige inntekter fra oppdrettskonsesjo-
ner og lavere prisvekst i den kommunale tjeneste-
produksjonen (kommunal deflator), se boks 3.2.

De samlede inntektene anslås nå å ha økt med
4,7 mrd. kroner i 2020, hvorav de frie inntektene
er redusert med 1,0 mrd. kroner. Reduksjonen i
frie inntekter har sammenheng med at kommune-
sektorens skatteinntekter i 2019 ble mye høyere
enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2019 og at
denne oppjusteringen ikke ble videreført til 2020.
Skatteinngangen fra skatt på inntekt og formue
for 2020 er nedjustert med 0,9 mrd. kroner sam-
menlignet med anslaget i fjor høst. Skatteinngan-
gen er likevel høyere enn anslått i Revidert nasjo-
nalbudsjett 2020. Eiendomsskatten er oppjustert
med 0,2 mrd. kroner sammenlignet med i fjor
høst.

I 2020 var det et betydelig mindreforbruk av
øremerkede midler sammenlignet med ansla-
gene gjort i statsbudsjettet for 2021. I nysaldert
budsjett for 2020 ble øremerkede midler ned-
justert med 1,5 mrd. kroner. Regnskapet for 2020
viste et ytterligere mindreforbruk på 2,1 mrd. kro-

Boks 3.2 Virkningen av endret kommunal deflator i beregningen av samlet kompensasjonen

Kommunal deflator for 2020 anslås nå til 1,0 pst.,
ned fra henholdsvis 1,6 pst. i Nasjonalbudsjettet
2021 og 3,1 pst. i Nasjonalbudsjettet 2020.
Lavere lønns- og prisvekst enn opprinnelig bud-
sjettert innebærer isolert sett en vesentlig
økning i kommunesektorens kjøpekraft. Denne
effekten anslås til 11,4 mrd. kroner når en reg-
ner effekten på sektorens samlede inntekter i
2020 innenfor kommuneopplegget. Deler av
nedjusteringen av kommunal deflator skyldes
lavere pensjonskostnader. Det kan være rimelig
å korrigere for dette når en ser særskilt på
betydningen av økt kjøpekraft som en virkning
av pandemien.

Arbeidsgruppen så nærmere på kommune-
sektorens mulighet til å realisere det økte øko-

nomiske handlingsrommet som følge av den
lavere lønns- og prisveksten i 2020 enn opprin-
nelig budsjettert.1 Dersom en benytter samme
metode som arbeidsgruppen utarbeidet til dette
formålet høsten 2020, og samtidig korrigerer for
betydningen av lavere pensjonskostnader, kan
kjøpekraftseffekten i 2020 anslås til 7,4 mrd. kro-
ner. Kommunenes økte kjøpekraft anslås til
6,3 mrd. kroner, mens fylkeskommunenes økte
kjøpekraft anslås til 1,1 mrd. kroner.

1 Arbeidsgruppen tok hensyn til at det kan være reduksjo-
ner i kostnader som ikke slår ut i besparelser i kommune-
budsjettet. Dette gjelder for eksempel gebyr og brukerbe-
talinger knyttet til kommunale tjenester, hvor det er lov-
messige krav om at eventuelle besparelser skal tilfalle
kjøperen av tjenesten innen rimelig tid. Metoden er be-
skrevet i arbeidsgruppens sluttrapport for 2020, vedlegg 3.
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ner. Dette trekker isolert sett veksten i samlede
inntekter i 2020 ned.

Kommunesektorens samlede inntekter anslås
å øke reelt med 9,0 mrd. kroner fra 2020 til 2021,
mens det i saldert budsjett for 2021 var anslått en
økning på 1,7 mrd. kroner. For de frie inntektene
anslås det en reell økning på 5,9 mrd. kroner fra
2020 til 2021, noe som er en oppjustering på
4,1 mrd. kroner sammenlignet med saldert bud-
sjett. Oppjusteringen av veksten må ses i sammen-
heng med økt anslag på skatteinngangen i 2021,
kombinert med lavere skatteinngang og lavere
bruk av øremerkede tilskudd i 2020. Anslag på
skatteinngangen fra skatt på inntekt og formue i
2021, inkl. regjeringens forslag til skatteopplegg,
er justert opp med 3,2 mrd. kroner sammenlignet
med saldert budsjett, blant annet som følge av

høyere anslag for lønnsvekst og ny informasjon
om skatteinngangen så langt i år. Kommunal
deflator for 2021 anslås fortsatt til 2,7 pst.

I statsbudsjettene legges det avgjørende vekt
på veksten i kommunesektorens inntekter fra
nivået i inneværende år, slik de var anslått etter
Stortingets behandling av revidert nasjonal-
budsjett. Det vil si at veksten for 2021 ble regnet
med utgangspunkt i anslagene for inntekter i 2020
i Revidert nasjonalbudsjett 2020. Disse vekstansla-
gene for 2021 fremkommer av tabell 3.8 under
«Memo».

Boks 3.3 viser faktiske skatteinntekter sam-
menlignet med anslåtte skatteinntekter i statsbud-
sjettene. Samlet har kommunesektorens skatte-
inntekter i perioden 2014-2019 blitt 23 mrd. 2021-
kroner høyere enn anslått i de enkelte stats-

1 Midlertidige tiltak, slik som koronatiltakene, og oppgaveendringer er korrigert ut av veksten.
2 Inkludert Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021).
3 Inkluderer ikke det særskilte og varige tillegget på 1,9 mrd. kroner som ble gitt i NB2021 for at den midlertidige skattesvikten i 

2020 ikke skulle få varig virkning på inntektsnivået fremover.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3.8 Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2020 og 2021.1 Anslag på ulike tidspunkter. Mrd. kroner 
og prosentvis vekst fra året før

Samlede inntekter Frie inntekter

Mrd. kroner Pst. Mrd. kroner Pst.

2020 (2020-kroner)

Nasjonalbudsjettet 2020................................................. -1,9 -0,4 -3,8 -0,9

Saldert budsjett (inkl. budsjettavtalen)........................ -1,9 -0,4 -3,8 -0,9

Revidert budsjett 2020 (inkl. avtale) ............................ 2,8 0,5 -4,0 -1,0

Nasjonalbudsjettet 2021................................................. 4,4 0,8 -2,6 -0,6

Revidert nasjonalbudsjett 2021 ..................................... 4,7 0,9 -1,0 -0,2

2021 (2021-kroner)

Nasjonalbudsjettet 20212 ............................................... 1,3 0,2 1,6 0,4

Saldert budsjett 2021 (inkl. budsjettavtalen)............... 1,7 0,3 1,8 0,4

Revidert nasjonalbudsjett 2021 ..................................... 9,0 1,6 5,9 1,4

Memo 2021 (2021-kroner):

Målt ift. anslag på regnskap 2020 i Revidert nasjonalbudsjett 2020:

Signalisert i Kommuneproposisjonen 20213 ............... 1,4 – 1,9 2,0 – 2,4

Nasjonalbudsjettet 2021................................................. 3,6 0,7 4,0 1,0

Saldert budsjett (inkl. budsjettavtalen)........................ 4,1 0,7 4,2 1,0
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budsjettene. I 2020 førte koronapandemien til
betydelig skattesvikt, men dette inntektstapet har
kommunesektoren blitt kompensert for.

Kommunesektorens demografi- og pensjons-
kostnader har i flere år blitt lavere enn ventet. I
perioden 2014–2020 er kommunesektorens mer-
utgifter til pensjon og demografi blitt overvurdert
med 13 mrd. kroner. Det har gitt kommune-
sektoren økt handlingsrom innenfor veksten av
frie inntekter, se boks 3.4.

Netto driftsresultat er en viktig indikator for
økonomisk balanse i kommunesektoren og viser
hvor mye som kan disponeres til avsetninger og
investeringer etter at driftsutgifter, renter og
avdrag er betalt. Teknisk beregningsutvalg for
kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)
anbefaler at netto driftsresultat for kommune-
sektoren som helhet over tid bør utgjøre om lag
2 pst. av driftsinntektene. Driftsresultat har gjen-
nom flere år, også i koronaåret 2020, ligget godt
over eller på linje med TBUs anbefaling,4 se figur
3.5A, og kommunene og fylkeskommunene har
bygd opp solide reserver som kan tæres på i utfor-
drende tider. Ved utgangen av 2020 utgjorde de
oppsparte midlene 11,6 pst. av brutto drifts-
inntekter i 2020. Det har vært en jevn økning
siden 2014, da tilsvarende tall var 6,9 pst.5 Det er
store variasjoner mellom de ulike kommunene og
fylkeskommunene.

Foreløpige regnskapstall for 2020 viser at
netto driftsresultat for kommunesektoren samlet
ble 3 pst. av driftsinntektene, betydelig over den
anbefalte normen fra TBU på 2 pst. og et hopp opp
fra resultat for 2019 på 2 pst. For kommunene
anslås resultatet til 2,6 pst. og for fylkene 5,4 pst.
Den anbefalte normen utgjør til sammenligning
henholdsvis 1¾ pst. for kommunene og 4 pst. for
fylkeskommunene. Endelige regnskapstall vil
foreligge i juni.

Det gode resultatet for 2020 skyldes blant
annet de koronarelaterte ekstrabevilgningene,
økte utbetalinger fra havbruksfondet, lavere pen-
sjonskostnader, lavere renteutgifter, og at smitte-
situasjonen har ført til at en del tjenester og
aktiviteter (herunder reiser) ikke har latt seg
gjennomføre.

Aktivitetsveksten i kommunene (målt ved end-
ring i utførte timeverk, produktinnsats og brutto
realinvesteringer) har vært høy de siste årene, se
figur 3.5B, men falt betydelig i 2020 til 0,1 pst. Fra
2020 til 2021 anslås aktiviteten igjen å øke med
2,0 pst. Økningen kan ses i sammenheng med at
det forventes økt aktivitet knyttet til tjenester som
ikke har latt seg gjennomføre under pandemien,
samt at en del av ekstrabevilgningene i 2020 er
knyttet til utgifter som først vil påløpe i 2021. Blant
annet antas det at utførte timeverk i sektoren øker
i 2021 etter et fall i 2020. Veksten i investeringene
anslås derimot fortsatt å være lav også i 2021 etter
et par år med høy vekst før 2020. Inntektsveksten
anslås til 0,9 pst. i 2020 og 1,6 pst. i 2021, se tabell
3.8. Høy inntektsvekst i 2021 skyldes både høyere
skatteinntekter i 2021, lavere skatteinntekter i
2020 og et betydelig underforbruk av øremerkede
midler i 2020. Det var en nedgang i kommunal
sysselsetting på 0,1 pst. i 2020, etter flere år med
relativt sterk økning i antall sysselsatte personer.
Som andel av totalt antall sysselsatte har syssel-
settingen i kommunene vært forholdsvis stabil de
siste årene, se figur 3.5C.

Det har vært en sterk økning i investeringene i
kommunesektoren frem til i fjor, men fra 2019 til
2020 stoppet dette opp, og investeringene falt reelt
med 0,1 pst. Realinvesteringene er kommet opp
på et høyt nivå og utgjør 14,9 pst. av inntektene i
2020, se figur 3.5D.

Høyt investeringsnivå de siste årene har
bidratt til betydelige underskudd før lånetransak-
sjoner (negative nettofinansinvesteringer) i sekto-
ren til tross for høy vekst i inntektene, se figur
3.5D og 3.5E. Kommunesektorens nettofinans-
investeringer fremkommer som samlede inntek-
ter minus samlede utgifter. I de samlede utgiftene
er utgifter til realinvesteringer medregnet, mens
lån og avdrag er holdt utenom. De negative netto-
finansinvesteringene anslås å utgjøre 4,7 pst. av
inntektene i kommunesektoren i 2020, som er en
bedring fra året før. Bedringen må ses i sammen-
heng med sterk vekst i overføringer fra staten
kombinert med en relativt moderat utgiftsvekst.

Høye investeringer og negative nettofinans-
investeringer har sitt motstykke i økt gjeldsnivå.
Utenom reserver i kollektive avtaler i livselskaper
og kommunale pensjonskasser har nettogjelden
økt fra rundt 20 pst. av inntektene i 2007 til 50 pst.
i 2020. Ved utgangen av 2020 tilsvarte netto rente-
eksponert gjeld i størrelsesorden 41 prosent av de
samlede driftsinntektene. Det er nærmere 30
prosentenheter høyere enn i 2007. En del lån er
knyttet til gebyrbelagte tjenester, der økte avdrag
og renteutgifter kan finansieres gjennom økte

4 TBUs anbefaling er en anbefaling over tid. Dette innebærer
at netto driftsresultat for enkeltår vil kunne ligge både over
og under anbefalingen.

5 Fra og med 2014 ble merverdiavgiftskompensasjonen fra
investeringer ført i investeringsregnskapet, ikke i drifts-
regnskapet som tidligere. Endringen i hvordan merver-
diavgiftskompensasjonen fra investeringer skulle inntekts-
føres i kommuneregnskapene, medførte en reduksjon i
netto driftsresultat på nærmere to prosentpoeng fra 2013 til
2014.
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kommunale gebyrer. I tillegg dekker staten rente-
kostnader og noen avdrag på skole-, kirke- og
sykehjemsinvesteringer og transporttiltak i fyl-
kene, og enkelte av sektorens fordringer er heller
ikke rentebærende.

Ved inngangen til mai 2021 var det registrert
13 kommuner i ROBEK (Register om betinget
godkjenning og kontroll), noe som er svært lavt
nivå historisk sett, se figur 3.5F. Gode drifts-
resultater og solide disposisjonsfond bidrar til det
lave antallet kommuner i ROBEK.

Boks 3.3 Endringer i skatteanslag

Kommunesektorens skatteinntekter kommer
stort sett fra skatt på inntekt og formue fra per-
sonlige skattytere. Skatteinntektene anslås å
utgjøre knapt 40 pst. av sektorens samlede inn-
tekter og rundt 55 pst. av de frie inntektene i
2021. Prognosene for skatteinntektene i bud-
sjettåret er viktige for planleggingen i kommu-
nene, blant annet fordi de legges til grunn for
Stortingets vedtak om nivået på rammeoverfø-
ringer til kommunesektoren.

Prognosene er usikre. For det første er det
usikkerhet om hvordan den økonomiske utvik-
lingen, herunder utviklingen i arbeidsmarkedet,
blir i budsjettåret. Også avkastningen i kapital-
markedene er usikker. Det er videre usikkerhet
om størrelsen på den underliggende skatte-
veksten i økonomien. For kommunene er det
viktig om variasjoner i skatteinntektene skyldes
varige eller mer midlertidige forhold.

Figur 3.4 viser forskjellen mellom anslagene
i de salderte nasjonalbudsjettene og faktisk
utfall i budsjettåret for perioden 2000 til 2020 for
skatt fra inntekt og formue. Det er en overvekt
av år hvor skatteinntektene har blitt høyere enn
anslått. De siste årene har særlig kapitalinntek-
ter for personer blitt høyere enn ventet, blant
annet som følge av tilpasninger til den siste skat-
tereformen. Det samme gjelder 2006 på grunn
av skattereformen det året. Det er også positive
avvik i flere år uten slike tilpasninger. En viktig
årsak er at den faktiske lønnsveksten jevnt over
har blitt høyere enn anslått i de årlige budsjet-
tene.

I utgangspunktet beholder kommunesekto-
ren de ekstra skatteinntektene hvis disse blir
høyere enn anslått. Samtidig må de også ta kost-
naden dersom skatteinntektene blir lavere enn
anslått. Over tid forventes det at avvikene vil gå i

null, men vi har nå bak oss en periode hvor vek-
sten i skatteinntektene har vært undervurdert
flere år på rad. Som følge av de store utslagene i
forbindelse med koronapandemien ble det deri-
mot en skattesvikt i 2020. Det ble tatt hensyn til
skattesvikten i vurderingene av kompensasjon
til kommunesektoren. I 2021-budsjettet ble det
også bevilget et særskilt og varig tillegg på
1,9 mrd. kroner begrunnet med skattesvikten i
2020.

Figur 3.4 Avvik mellom anslåtte skatteinntekter i 
de enkelte salderte budsjettene året før 
budsjettåret og endelige skatteinntekter for 
kommunesektoren fra skatt på inntekt og 
formue1. Mrd. 2021-kroner
1  I 2020 ble kommunesektoren kompensert for skattesvik-

ten som en del av kompensasjonen for de økonomiske
virkningene av koronapandemien

Kilde: Finansdepartementet.
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Figur 3.5 Utviklingstrekk i kommuneøkonomien
1 Fra 2014 føres inntekter fra merverdiavgiftskompensasjonen på investeringer i investeringsregnskapet mot tidligere driftsresul-

tatet. Det reduserer driftsresultatet. Tall for 2014 er for kommunekonsern. Disposisjonsfond inkluderer også regnskapsmessig
mer- og mindreforbruk.

2 Tallene er korrigert for større oppgaveoverføringer.
3 Reduksjon i kommunal sysselsetting fra 2001–2002 skyldes overføring av spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene til staten.
Kilder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Utviklingstrekk i kommuneøkonomien

D.  Kommunesektorens bruttoinvesteringer og 
nettofinansinvesteringer. Prosent av inntekter

A. Netto driftsresultat og disposisjonsfond i 
kommunesektoren.1 Prosent av driftsinntekter

E. Nettofinansinvesteringer og nettogjeld i 
kommunesektoren. Prosent av inntekter

F. Antall kommuner i ROBEK

C.  Sysselsetting i kommunesektoren som 
andel av samlet sysselsetting.3 Prosent 

B. Kommunesektorens samlede inntekter og 
aktivitet. Reell vekst i prosent2
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Boks 3.4 Demografi- og pensjonskostnader

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal
og fylkeskommunal økonomi (TBU) lager jevn-
lig anslag for kommunenes merkostnader som
følge av befolkningsutviklingen. Til arbeidet
med kommuneproposisjonen utarbeider utval-
get et anslag for det kommende budsjettåret,
blant annet basert på siste befolkningsfremskri-
ving fra Statistisk sentralbyrå (SSB), se linjen i
figur 3.6A. Beregningene oppdateres når ende-
lige befolkningstall foreligger (søylene).

I perioden 2011–2021 ble både nettoinnvand-
ringen og fruktbarheten lavere enn ventet, og
demografidrevne kostnader ble dermed lavere
enn det som hadde blitt lagt til grunn ved utarbei-
ding av budsjettene. Unntaket er 2020 der anslaget
var omtrent i tråd med faktisk befolkningsvekst.
Avviket var særlig stort i 2018, på vel 1 mrd. kro-
ner. Samlet over perioden 2011–2021 er demografi-
kostnadene overvurdert med 4,5 mrd. 2021-kro-
ner i budsjettene. Det har gitt besparelser som har
styrket kommuneøkonomien mer enn regjeringen
la opp til. Størstedelen av dette er relatert til utgif-
ter som dekkes innenfor de frie inntektene.

I arbeidet med det økonomiske opplegget for
kommunesektoren utarbeides det også anslag
for økningen i kommunenes pensjonskostnader
(utover det som kompenseres gjennom prisom-

regning og demografikostnader). Beregnin-
gene er blant annet basert på anslag fra pen-
sjonsleverandørene og prognoser for lønnsut-
viklingen. Etter at året er omme, når regn-
skapstallene foreligger, kan anslaget sammen-
lignes med den faktiske utviklingen. I perioden
2014–2020 har kommunenes faktiske merkost-
nader til pensjon blitt klart lavere enn lagt til
grunn i arbeidet med budsjettet, se figur 3.6B.
Avviket var særlig stort i 2015 og i 2020, hen-
holdsvis nærmere 3 mrd. 2021-kroner og 2 mrd.
2021-kroner. Avviket i 2015 hadde sammenheng
med at pensjonsreformen ble innarbeidet i kom-
munenes regnskaper dette året. I 2020 ble det
innført ny offentlig tjenestepensjon og nye
regler for samordning av ytelsene fra tjeneste-
pensjonen med ytelsene fra folketrygden. Sam-
let over årene 2014 til 2020 har pensjonskostna-
dene blitt vel 10 mrd. kroner lavere enn lagt til
grunn i budsjettene. Også dette er besparelser
som har gitt en styrket kommuneøkonomi.

Lavere merkostnader til demografi og pensjon
de siste årene har således gitt kommunesektoren
et betydelig større handlingsrom enn ventet.
Sammen med en forholdsvis høy inntektsvekst har
det lagt til rette for en styrking av kommuneøkono-
mien og det kommunale tjenestetilbudet.

Figur 3.6 Demografi- og pensjonskostnader
1 Beregnet merkostnad bygger på dagens tjenesteomfang og tar ikke hensyn til at produksjonen kan bli mer effektiv.
2 Pensjonskostnadene for 2011 og 2012 er anslag gitt av TBU i novemberrapporten 2010 og 2011. Pensjonskostnadene for

2020 er basert på foreløpige ureviderte KOSTRA-tall (SSB).
Kilder: Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Det tekniske beregningsutvalget for kommunal
og fylkeskommunal økonomi.
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3.2.3 Regjeringens forslag til 
kommuneopplegg for 2022

Regjeringens forslag til kommuneopplegg for
2022 legger til rette for en fortsatt styrking av det
kommunale tjenestetilbudet.

I Kommuneproposisjonen 2022 varsler regje-
ringen en realvekst i kommunesektorens frie inn-
tekter i 2022 på mellom 2 og 2,4 mrd. kroner.
Videre signaliseres det en vekst i de samlede inn-
tektene på mellom 1,7 og 2,6 mrd. kroner. Som
normalt anslås inntektsveksten for det kommende
året fra anslått nivå på kommunesektorens inntek-
ter i revidert nasjonalbudsjett, korrigert for mid-
lertidige tiltak og oppgaveendringer.

Den signaliserte veksten i kommunesektorens
frie inntekter er nok til å dekke sektorens anslåtte
merkostnader til pensjon og demografi. Merkost-
nader til demografi som belaster de frie inntekten
er anslått til 0,9 mrd. kroner i 2022, og merkostna-
der til pensjon er anslått til 0,6 mrd. kroner. I
anslaget på pensjonskostnadene for 2022 er det
flere faktorer som medfører usikkerhet. Til stats-
budsjettet vil regjeringen basert på oppdatert
informasjon komme tilbake med et nytt anslag på
merkostnader til pensjon.

Regjeringen har klare forventninger til at det
også i kommunesektoren arbeides kontinuerlig
med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene, på
samme måte som i statsforvaltningen. Dersom
kommunesektoren setter et effektiviseringskrav
til egen virksomhet på 0,5 pst., tilsvarer det
1,5 mrd. kroner i 2022 som kan brukes til styrking
av tjenestene i tillegg til det som følger av inn-
tektsveksten. Beregningsgrunnlaget er da den
delen av de frie inntektene, utenom eiendoms-
skatt, som går til å dekke driftsutgiftene, anslått til
70 pst. av samlede utgifter.

For nærmere omtale av regjeringens politikk
for kommunesektoren vises det til Kommunepro-
posisjonen 2022.

3.3 Pengepolitikken

Norges Bank har ansvar for den operative gjen-
nomføringen av pengepolitikken, etter retningslin-
jer fastsatt av Kongen i statsråd. Det operative
målet for pengepolitikken er en årsvekst i kon-
sumprisene som over tid er nær 2 pst. Inflasjons-
styringen skal være fremoverskuende og fleksi-
bel, slik at den kan bidra til høy og stabil produk-
sjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbyg-
ging av finansielle ubalanser. Inflasjonsstyring er
banken alene om å ha ansvaret for, mens den har

et delansvar for de to andre oppgavene, sammen
med politiske myndigheter og Finanstilsynet. Pen-
gepolitikken kan ikke ha et hovedansvar for nivået
på produksjon og sysselsetting, men bidrar ved å
motvirke at lavkonjunkturer blir dype og langva-
rige. Over tid er nivået på produksjon og syssel-
setting avhengig av velfungerende lønnsdannelse,
gode rammevilkår for arbeidsmarkedet og en
finanspolitikk som fremmer vekst og stabilitet.
Videre legger regulering og tilsyn overfor finans-
sektoren grunnlaget for å sikre finansiell stabili-
tet. Pengepolitikken kan bidra ved å søke å mot-
virke oppbygging av finansielle ubalanser og der-
med redusere risikoen for kraftige tilbakeslag i
økonomien frem i tid.

Det viktigste virkemiddelet i utøvelsen av pen-
gepolitikken er styringsrenten. Da de økonomiske
utsiktene brått ble endret våren 2020, reagerte
Norges Bank raskt i rentesettingen, og satte sty-
ringsrenten ned med 1,5 prosentenheter til 0 pst. i
løpet av to rentemøter i mars og ett i mai. Norges
Bank tilførte også ekstra likviditet til banksys-
temet ved å tilby lån med både korte og lengre
løpetider, uten å sette begrensninger på omfanget.
Styringsrenten har ikke blitt endret etter mai
2020, og den har aldri vært lavere.

Fjoråret var et uvanlig år, hvor hensynet til å
stabilisere den økonomiske utviklingen krevde
ekstraordinære tiltak i den økonomiske politik-
ken. Penge- og finanspolitikken utfylte hverandre,
og samspillet mellom dem var viktig i førstelinje-
forsvaret i konjunkturstyringen. I den første fasen
av krisen var lavere styringsrente først og fremst
viktig for å bedre likviditeten for husholdninger
og næringsliv med gjeld. Samtidig var det behov
for finanspolitiske tiltak som i den spesielle krise-
situasjonen kunne påvirke den økonomiske aktivi-
teten mer målrettet og kraftfullt. Næringslivet og
arbeidstakere ble svært skjevt rammet av krisen.
Gjennom de ekstraordinære støtteordningene og
utvidelsene av folketrygdens ordninger kunne
finanspolitikken innrettes særskilt mot de som var
hardt rammet av smitteverntiltakene, mens pen-
gepolitikken i sin natur treffer bredt. En fordel
med flere av de finanspolitiske tiltakene er også at
støtten automatisk faller når aktiviteten tar seg
opp, mens volumet på ordningen øker dersom
situasjonen forverres. Slik blir denne delen av
finanspolitikken automatisk justert etter behovet.

Samspillet mellom pengepolitikken og finans-
politikken blir viktig for konjunktstyringen også
fremover, men forholdet mellom dem og hvilke
roller de kan ha, vil avhenge av den økonomiske
utviklingen. Slik det nå ser ut, har norsk økonomi
klart seg godt gjennom krisen sammenliknet med
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de fleste andre land. Det er utsikter til at veksten
vil ta seg markert opp igjen i løpet av inneværende
år, selv om usikkerheten fortsatt er stor. Finans-
politikken kan, særlig gjennom overføringer til
privat sektor, men også gjennom økt offentlig akti-
vitet, være forholdsvis godt egnet til å håndtere en
eventuell svakere utvikling i produksjon og syssel-
setting i tiden fremover. Derimot er finanspolitik-
ken ikke like egnet til å stramme til raskt når det
krever redusert offentlig aktivitet eller reduserte
overføringer som ikke er av ekstraordinær karak-
ter. Trolig er pengepolitikken bedre egnet til å
håndtere en uventet sterk økonomisk utvikling og
eventuelle finansielle ubalanser som bygger seg
opp.

Renteprognosen som ble lagt frem i Pengepoli-
tisk rapport (PPR) 1/21, indikerer at styringsren-
ten vil øke gradvis fra andre halvår 2021. Norges
Bank pekte på at styrkingen av kronen og utsikter
til moderat lønnsvekst tilsier at inflasjonen vil avta
fremover. Samtidig la banken vekt på at en lang
periode med lave renter øker faren for at finansi-
elle ubalanser bygger seg opp, og viste til at bolig-
prisene har steget markert siden i fjor vår.

3.4 Finansiell stabilitet og 
makroregulering

Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspri-
ser er de største sårbarhetene i det norske finansi-
elle systemet. Gjeldsveksten i husholdningene har
økt litt siden sommeren i fjor. Ved utgangen av
mars var gjelden 4,9 pst. høyere enn samme
måned i fjor. Det har bidratt til at gjeldsbelastnin-
gen har tatt seg noe opp de siste kvartalene og nå
er historisk høy, se figur 3.7. Gjeldsbetjeningsgra-
den, som er andelen av husholdningenes inntekt
som går til å betjene renter og normale avdrag, er
svært høy, til tross for at utlånsrentene aldri har
vært lavere.

Pandemien og påfølgende smitteverntiltak har
gjort at flere har mistet inntekt som følge av
arbeidsledighet, permitteringer eller redusert inn-
tjening i bedrifter. Samtidig har gode inntekts-
sikringsordninger og rekordlave utlånsrenter
gjort det lettere for husholdningene å betjene gjel-
den sin, slik at vi har unngått en sterk etterspør-
selsdrevet nedgang i økonomien.

Den lave renten har også ført til kraftig vekst i
boligprisene siden mai i fjor, særlig i Oslo, se
omtale i avsnitt 2.4. Reduserte forbruksmulighe-
ter og høy sparing i husholdningene har trolig
også bidratt til prisoppgangen, og pandemien med

utstrakt bruk av hjemmekontor kan ha økt beta-
lingsviljen for bolig.

Utviklingen i husholdningenes gjeld og prisut-
viklingen i boligmarkedet henger tett sammen og
kan gjensidig forsterke hverandre. Høyere bolig-
priser gir økt boligformue, som gir mulighet til å
ta opp mer lån med pant i bolig.

Dersom boligprisveksten vedvarer og gjelden
fortsetter å stige, kan finansielle ubalanser bygge
seg opp. Den høye gjelden gjør husholdninger
sårbare for inntektsbortfall, økte renter og fall i
boligprisene. Samtidig kan den høye sparingen
under pandemien ha redusert sårbarheten i en del
husholdninger og dermed også i bankene.

Bankene gikk inn i 2020 med lave utlånstap og
høy lønnsomhet, etter flere år med god vekst i
norsk økonomi. I tråd med skjerpede kapitalkrav
fra myndighetene har bankene styrket sin solidi-
tet betydelig de siste årene, og det har gjort dem
godt rustet til å møte krisen. Solide norske banker
har kunnet fortsette å gi kreditt til bedrifter og
husholdninger, selv om usikkerheten har vært
høy. Reduksjonen i det motsykliske kapitalbuffer-

Figur 3.7 Husholdningenes gjeldsbelastning1, 
gjeldsbetjeningsgrad2 og rentebelastning3. Prosent
1 Gjeldsbelastning er lånegjeld i pst. av disponibel inntekt.
2 Gjeldsbetjeningsgraden er renteutgifter og beregnede av-

drag som andel av summen av disponibel inntekt og rente-
utgifter.

3 Rentebelastning er renteutgifter som andel av summen av
disponibel inntekt og renteutgifter.

Kilde: Norges Bank.
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kravet og de midlertidige lettelsene i boliglånsfor-
skriften ga bankene økt fleksibilitet, mens den
statlige lånegarantiordningen har bidratt til å opp-
rettholde lånetilbudet til bedriftene. Den høye
aktiviteten i boligmarkedet var en del av bakgrun-
nen for å gå tilbake til ordinære fleksibilitetskvo-
ter i boliglånsforskriften i fjerde kvartal i fjor.

Utlånstapene i bankene har økt under pande-
mien, men allikevel vært nokså moderate. Det har
sammenheng med at de næringene som hittil er
hardest rammet av pandemien, står for en liten
andel av bankenes samlede utlån. Antallet konkur-
ser har så langt vært på et moderat nivå sammen-
liknet med tidligere år, til tross for den svake
utviklingen i økonomien. Mange foretak tærer nå
trolig på egenkapitalen. Etter hvert som de økono-
miske tiltakene fases ut, kan det komme flere kon-
kurser, noe som kan føre til økte utlånstap i ban-
kene.

Utlån til foretak innen næringseiendom utgjør
den største andelen av bankenes utlån til ikke-
finansielle foretak, og det er denne sektoren som
tidligere har påført bankene størst tap. Prisene på
næringseiendom økte kraftig i andre halvdel av
fjoråret, etter et fall i første halvdel, se omtale i
avsnitt 2.4. Dersom omsetningsfallet i andre
næringer fører til stor nedgang i priser og inntje-
ning i næringseiendomsmarkedet, kan bankenes
utlånstap øke betydelig.

Regjeringen har de siste årene iverksatt tiltak
for å bidra til en mer bærekraftig utvikling i bolig-
markedet, dempe sårbarheten i husholdningene
og gjøre det finansielle systemet bedre i stand til å
tåle forstyrrelser. Boliglånsforskriften og forbruk-
slånsforskriften ble fra årsskiftet erstattet av en
ny, felles utlånsforskrift. Den nye forskriften vide-
refører kravene til utlånspraksis for bolig- og for-
brukslån, og gjelder til 31. desember 2024, med
en midtveisevaluering høsten 2022.

Utsiktene for finansiell stabilitet og utviklingen
i norske finansinstitusjoner og finansmarkeder er
nærmere omtalt i Finansmarkedsmeldingen 2021.

3.5 Sysselsettings- og 
inntektspolitikken

3.5.1 Sysselsettingspolitikken

Koronapandemien preger fortsatt arbeidsmarke-
det. Selv om arbeidsledigheten har falt betydelig
siden i fjor vår, er fortsatt mange permitterte, og
flere har vært uten arbeid i lang tid. Høy sysselset-
ting og lav arbeidsledighet er sentrale mål for
regjeringens økonomiske politikk og er avgjø-
rende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn.

Det er viktig for den enkelte, og for landet, at flest
mulig har en jobb å gå til. Sysselsettingspolitikken
skal, sammen med den øvrige økonomiske politik-
ken, støtte opp under høy verdiskaping ved å
bidra til at flest mulig deltar i arbeidslivet. Høy
sysselsetting og lav arbeidsledighet er også viktig
for å opprettholde små inntektsforskjeller.

Ungdom og voksne med mangelfull utdan-
ning, innvandrergrupper og personer med helse-
problemer er særlig sårbare. Økt arbeidsledighet
som følge av pandemien har gitt økte utfordringer
med å inkludere disse gruppene. Inkluderings-
dugnaden, som legger til rette for at flere med
nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en skal
delta i arbeidsmarkedet, er styrket i år. Det
samme gjelder integreringsløftet, som skal bidra
til at flere innvandrere kan delta i arbeidslivet, og
utdanningsløftet som skal sikre at flere fullfører
videregående opplæring og at flere får mulighet til
å gjennomføre fagskoleutdanning og høyere
utdanning.

Regjeringen har lagt stor vekt på at arbeidsle-
dige skal få muligheten til å tilegne seg ny kompe-
tanse under pandemien. Som et midlertidig tiltak
ble det fra april 2020 mulig for permitterte og
arbeidsledige å ta opplæring og samtidig beholde
retten til dagpenger. Det er foreslått et nytt perma-
nent regelverk fra 1. oktober 2021 som utvider
muligheten for å kombinere dagpenger med opp-
læring og utdanning for helt arbeidsledige og per-
mitterte, herunder økt mulighet til å ta grunn- og
videregående utdanning og yrkesfagutdanning
med dagpenger. Samtidig videreføres de midlerti-
dige reglene frem til 30. september 2021.

For å motvirke inntektstap for personer som er
blitt permittert eller arbeidsledig, er flere midler-
tidige endringer i dagpengeregelverket videre-
ført frem til 30. september 2021. Det gjelder både
redusert minsteinntektskrav, redusert krav til tapt
arbeidstid og den midlertidige forhøyede dagpen-
gesatsen på 80 pst. for de med dagpengegrunnlag
opp til 3 G. Dagpengeperioden er også forlenget
til og med 30. september 2021.

Det er viktig at både permitteringsordningen
og reglene for mottak av dagpenger støtter opp
under arbeidslinjen og nødvendige omstillinger.
Dagpengeordningen skal sikre inntekt for de som
blir arbeidsledige, men må samtidig sørge for at
arbeidsledige søker aktivt etter jobb slik at de
raskt kan komme i jobb. En forhøyet kompensa-
sjonsgrad kan føre til at arbeidsledige søker min-
dre aktivt etter arbeid, og overgangen til arbeid
kan dermed forsinkes. I samsvar med den forven-
tede bedringen i arbeidsmarkedet foreslår ikke
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regjeringen å forlenge de midlertidige tiltakene
fra 1. oktober 2021.

Dagpengeperioden ved permittering skal til-
passes arbeidsmarkedssituasjonen. Adgang til å
permittere ansatte med dagpenger over en lang
periode kan innebære kostnader både for den
enkelte og for samfunnet ved at det tar lenger tid
for arbeidstakere å komme tilbake i jobb og ved å
utsette nødvendige omstillinger i økonomien. Per-
mitterte som har en forventning om å komme til-
bake til samme jobb, vil søke mindre aktivt enn
andre ordinære arbeidsledige. En lang dagpenge-
periode under permittering vil dermed kunne gi
opphav til betydelige innelåsingseffekter, som vil
være særlig uheldig i situasjoner med økt etter-
spørsel etter arbeidskraft. Situasjonen i arbeids-
markedet er klart bedre enn for ett år siden, og
antallet permitterte er nå betydelig lavere, se figur
3.8A. Det har vært stor gjennomstrømming blant
de permitterte det siste året, og en høy andel av
de som ble permittert i mars og april i fjor kom til-
bake i jobb i løpet av sommeren og høsten i fjor.
Samtidig har en del vært permittert lenge til
sammen det siste året. Fritak fra lønnsplikt under
permittering og dagpengeperioden ved permitte-
ring ble forlenget til 49 uker i løpet av en 18- måne-
dersperiode fra 1. november 2020. I tillegg har fri-
taksperioden og dagpengeperioden blitt midlerti-

dig forlenget til 30. september 2021, og 18-måne-
dersregelen gjelder ikke i denne perioden.

I takt med redusert smitte og økt vaksinering i
befolkningen ventes etterspørselen etter arbeids-
kraft å ta seg markert opp fremover, og mange
permitterte vil trolig raskt komme tilbake i jobb.
En lang dagpengeperiode ved permittering vil
kunne forsinke overgangen til arbeid. Regjeringen
foreslår at den maksimale perioden med fritak fra
lønnsplikt og dagpenger under permittering går
tilbake til 26 uker innenfor 18 måneder for nye
permitteringer som iverksettes fra 1. juli 2021.
Regjeringen vil vurdere varigheten på nytt dersom
det blir behov for det. Med full telling av brukte
uker de siste 18 månedene vil mange i noe tid
fremover ha brukt hele eller deler av retten til per-
mittering som følge av pandemien. For å sikre at
permitteringsmuligheten blir reell når det er
grunnlag for permittering, foreslår regjeringen at
permitteringsuker før 1. juli i år ikke regnes med i
18-månedersperioden, for nye tilfeller fra 1. juli.
Regjeringen har samtidig besluttet å ikke innføre
en arbeidsgiverperiode II fra 1. juni for permitte-
ringer som har vart over 30 uker som tidligere
varslet.

For å stimulere arbeidsgivere til å ta permit-
terte tilbake i arbeid og unngå at ledigheten fest-
ner seg på et høyt nivå har regjeringen på nytt

Figur 3.8 Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak
1 Tall for utgangen av måneden unntatt mai 2021 hvor tallene er per 4. mai.
2 Det er beregningsteknisk lagt til grunn 19 000 tiltaksplasser for arbeidssøkere i 2021.
Kilder: Nav og Finansdepartementet.
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iverksatt ordningen med lønnsstøtte, gjeldende
fra 15. mars. Ordningen gir bedrifter støtte for
permitterte som tas tilbake i arbeid. Regjeringen
foreslår nå å videreføre ordningen for juli og
august, men foreslår at antall dager det maksimalt
gis støtte for, holdes uendret.

Arbeidsmarkedstiltak er sentrale virkemidler
for å få flere arbeidsledige over i arbeid og mot-
virke at utsatte grupper faller ut av arbeidsmarke-
det. Arbeidsmarkedstiltak rettes mot arbeidsle-
dige og personer med nedsatt arbeidsevne, og
omfanget skal tilpasses konjunktursituasjonen.
For å motvirke økt arbeidsledighet og hindre fra-
fall fra arbeidslivet økes nivået på arbeidsmarked-
stiltak betraktelig i år, se figur 3.8B. Regjeringen
foreslo i saldert budsjett en særlig økning av mål-
rettede arbeidsmarkedstiltak, svarende til 7 000
flere plasser enn i 2020. I Prop. 79 S (2020–2021)
ble det foreslått en ytterligere økning, svarende til
3 500 flere tiltaksplasser i 2021. Regjeringen fore-
slår nå å videreføre bevilgningen til arbeidsmar-
kedstiltak fra Prop. 79 S (2020–2021). Det gir rom
for 66 500 plasser i 2021, om lag 10 000 flere enn i
2020. Langtidsledige, ungdom og innvandrere fra
land utenfor EØS-området er særlig prioritert for

deltakelse på arbeidsmarkedstiltak, se nærmere
omtale i kap. 4.

Ved utgangen av 2020 mottok om lag 17 pst. av
befolkningen i aldersgruppen 18-66 år enten syke-
penger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd,
se figur 3.9. Dette er noe høyere enn året før.
Økningen må ses i sammenheng med innføring av
midlertidige regelendringer i sykepengeordnin-
gen og i ordningen med arbeidsavklaringspenger
og andre konsekvenser av pandemien. Mer enn
halvparten av dem som får en helserelatert ytelse,
mottar uføretrygd, og denne andelen har økt over
tid. Utviklingen er bekymringsfull siden svært få
av disse vender tilbake til arbeidslivet.

Sysselsettingsutvalget la frem sine forslag til
tiltak i februar 2021.6 Utvalget har vært ledet av
professor Steinar Holden og bestått av lederne fra
de åtte hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden og fageksperter. Utvalgets fler-
tall har foreslått flere tiltak for å lette inngangen til
arbeidsmarkedet og redusere frafallet fra arbeids-
livet.

6 NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring.

Figur 3.9 Helserelaterte trygdeytelser1

1 Foreløpige tall for 2020.
2 Det er justert for at man kan motta flere ytelser samtidig.
Kilde: Nav.
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Regjeringen legger vekt på å få flere motta-
kere av helserelaterte trygdeytelser over i ordi-
nært arbeid. Langvarig sykefravær eller mottak av
arbeidsavklaringspenger øker sannsynligheten
for at personer mister fotfestet i arbeidsmarkedet.
Tidlig og tett oppfølging har derfor betydning for
å hindre varig frafall fra arbeidslivet. Intensjonsav-
talen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avta-
len) står sentralt i regjeringens arbeid med å redu-
sere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. I IA-
avtalen som gjelder frem til 2022, er det et mål at
sykefraværet skal reduseres med 10 pst. sammen-
lignet med årsgjennomsnittet i 2018. Justert for
koronarelaterte diagnoser var det samlede syke-
fraværet i 2020 om lag på samme nivå som i 2019,
men noe høyere enn i 2018.

3.5.2 Det inntektspolitiske samarbeidet

Partene i arbeidslivet har ansvar for gjennomførin-
gen av lønnsoppgjørene. Lønnsoppgjørene er lagt
opp slik at sentrale tariffområder i konkurranseut-
satt sektor (det såkalte frontfaget) forhandler
først. Det inntektspolitiske samarbeidet bidrar til
at myndighetene og partene i arbeidslivet har en
felles forståelse av den økonomiske situasjonen
og hvilke utfordringer norsk økonomi står over-
for. Regjeringens kontaktutvalg og Det tekniske
beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)
er viktige møtepunkter for å bygge en slik felles
forståelse. Myndighetene har ansvaret for at lover
og regler legger til rette for et velfungerende
arbeidsmarked.

Årslønnsveksten har de siste årene vært på vei
opp, men har likevel vært lavere enn i perioden fra
årtusenskiftet og frem til oljeprisfallet i 2014, se
figur 3.10. Sammen med svekkelsen av kronen
har de moderate lønnsoppgjørene bidratt til en
betydelig styrking av den kostnadsmessige kon-
kurranseevnen siden 2013. Mens timelønnskost-
nadene i industrien i 2013 var 60 pst. høyere enn i
industrien hos våre handelspartnere målt i felles
valuta, var forskjellen i fjor kommet ned til om lag
20 pst., ifølge TBU. Det er den minste forskjellen
siden 2001, og må ses i sammenheng med en mar-
kert svekkelse av kronen i 2020. Dette legger et
godt grunnlag for fornyet vekst i de delene av
norsk økonomi som er utsatt for konkurranse fra
utlandet.

Foreløpige nasjonalregnskapstall viser at
årslønnen økte med 3,1 pst. i 2020 for økonomien
samlet. Nedgangen i sysselsettingen i 2020 kom
særlig i yrker og næringer med lavt lønnsnivå, noe

som bidro til å endre sammensetningen av lønn-
stakere og heve det gjennomsnittlige lønnsnivået.
TBU har anslått sammensetningseffekten av for-
skyvninger mellom næringsgrupper til 0,5 prosen-
tenheter i 2020 på årslønnsveksten i lønnsstatistik-
ken. Denne effekten vil trolig delvis reverseres i
år og neste år, etter hvert som flere permitterte
med lavt lønnsnivå vil komme tilbake i jobb når
aktiviteten i økonomien tar seg opp.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der
NHO danner frontfag med LO/YS. Partene i front-
faget kom til enighet etter mekling. På bakgrunn
av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO,
anslås årslønnsveksten i industrien samlet (arbei-
dere og funksjonærer) i NHO-området til 2,7 pst. i
2021. I privat sektor kom også LO, YS og Virke til
enighet innenfor rammen i frontfaget. I denne
meldingen legges det til grunn at sammenset-
tingseffekter vil trekke ned gjennomsnittlig
årslønn med om lag 0,3 prosentenheter i år, og at
anslaget for årslønnsveksten for økonomien sam-
let blir 2,4 pst. Det er 0,2 prosentenheter høyere
enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2021. Med
anslått vekst i konsumprisene på 2,8 pst. inne-
bærer det en viss reallønnsnedgang i år, som gjen-
nomsnitt for alle lønnstakere. Nedgangen kom-
mer etter en gjennomsnittlig vekst på om lag
0,9 pst. de siste fire årene.

Figur 3.10 Vekst i årslønn. Prosentvis endring fra 
foregående år

Kilde: Statistisk sentralbyrå.
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3.6 Anmodningsvedtak om Statens 
obligasjonsfond

3.6.1 Bakgrunn

Statens obligasjonsfond ble etablert 27. mars
2020. Folketrygdfondets mandat for forvaltningen
ble fastsatt av Finansdepartementet samme dag.
Ifølge mandatet § 1-3 skal Folketrygdfondet søke
å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader
over tid og samtidig bidra til økt likviditet og kapi-
taltilgang til kredittobligasjonsmarkedet i Norge,
innenfor de rammer som gjelder for forvaltnin-
gen. Departementet utvidet rammene 8. mai 2020,
ved at laveste tillatte kredittvurdering for investe-
ringene ble redusert fra B- til CCC+. Dette gjorde
det mulig å ta mer risiko i forvaltningen, og der-
med direkte påvirke markedet for foretak med lav
rating. Departementet påpekte samtidig at inves-
teringer i lån med høyere risiko for mislighold vil
kunne medføre økt belastning på Folketrygdfon-
det i gjennomføringen av forvaltningsoppdraget.

Stortinget ba i Innst. 19 S (2020–2021) regje-
ringen om å «…undersøke Statens obligasjons-
fonds mulighet for større fleksibilitet når det gjel-
der selskaper som har fått redusert likviditet og
soliditet som følge av koronautbruddet». Finans-
departementet ba i brev 2. november 2020 Folke-
trygdfondet om å redegjøre for gjennomføringen
av forvaltningen så langt. Folketrygdfondet ble
videre bedt om å vurdere om dagens mandat gir
en tilstrekkelig stor fleksibilitet i forvaltningen,
hvordan en ev. større fleksibilitet kan implemente-
res i mandatet og gjennomføres, samt hva konse-
kvensene vil være for forventet avkastning og
risiko. Departementet mottok 10. desember 2020
Folketrygdfondets redegjørelse.

3.6.2 Folketrygdfondets redegjørelse

Vurderinger av markedet og tiltakets virkning

I brevet redegjorde Folketrygdfondet for mar-
kedsforholdene i første- og andrehåndsmarkedet.
Det vises her til at det var betydelig utgang i kre-
dittmarginene både i Norge og internasjonalt i
mars 2020. Samtidig gjorde innløsning av midler i
fond, samt behov for økt sikkerhetsstillelse grun-
net kronesvekkelse, at mange forvaltere var tvun-
get til å selge papirer for å skaffe seg likviditet.
Kredittmarginene var på det høyeste rundt 24.
mars, etter at de hadde mer enn doblet seg for de
fleste sektorer i det norske obligasjonsmarkedet.
Etter slutten av mars 2020 har disse marginene

igjen blitt redusert i takt med utviklingen interna-
sjonalt.

Det var lite aktivitet i førstehåndsmarkedet da
krisen herjet som verst. Først fra midten av april
2020 begynte utstederne å komme tilbake til mar-
kedet for å hente frisk kapital. Nivået på emisjoner
fra høykvalitetsselskaper utenfor finansiell sektor
var allerede mot slutten av april kommet godt til-
bake, mens for lavkvalitetsselskaper («high
yield») tok det lengre tid. Etter sommeren frisknet
også denne delen av markedet til. Låneopptakene
fra slutten av april og frem til november 2020 ble
godt mottatt i markedet. Folketrygdfondets vur-
dering i brevet er at det norske kredittobligasjons-
markedet har vært velfungerende etter at uroen i
mars 2020 dempet seg.

Etter at regjeringen annonserte etableringen
av Statens obligasjonsfond, var Folketrygdfondet
aktive med å informere om hensikten med oppret-
telsen, rammene som er etablert og hvordan de
planlegger å løse oppdraget. De har i dialogen
med markedsaktører lagt vekt på at de vil forvalte
Statens obligasjonsfond etter de samme prinsip-
per som anvendes for Statens pensjonsfond
Norge, og at midlene skal investeres etter mar-
kedsinvestorprinsippet. Folketrygdfondet oppga i
brevet at Statens obligasjonsfond hadde kjøpt obli-
gasjoner for 7,7 mrd. kroner per 10. desember
2020, hvorav 6,1 mrd. kroner i førstehåndsmarke-
det.

Folketrygdfondet anså i brevet at det fortsatt
var vanskelig å bedømme den fulle effekten av
Statens obligasjonsfond. De hadde likevel inn-
trykk av at etableringen har hatt en positiv indi-
rekte effekt på markedet. Denne oppfatningen var
basert på tilbakemeldinger fra markedsaktører
både på tilretteleggersiden og på selskapssiden.
Statens obligasjonsfond kom raskt på plass, og
sammen med andre offentlige tiltak anså Folke-
trygdfondet at dette bidro til økt optimisme. De
mente at det derfor er grunn til å tro at etablerin-
gen av Statens obligasjonsfond i seg selv har hatt
en effekt på andre aktørers adferd.

De direkte effektene av Statens obligasjons-
fonds investeringsaktiviteter var det fortsatt tidlig
å gi en god vurdering av. Folketrygdfondet har
hatt en strategi om at Statens obligasjonsfond skal
være delaktig på bred basis i markedet, og inves-
teringsvolumet vokste i takt med den generelle
markedsaktiviteten. Folketrygdfondet opplevde at
tildelingen i emisjoner fra mai 2020 og utover
stort sett ble betydelig avkortet på grunn av stor
interesse fra andre investorer. Samtidig påpekte
de at enkelte utstedere med svakere kredittklassi-
fisering kunne oppleve et mer krevende kapital-
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marked. For disse anså Folketrygdfondet at Sta-
tens obligasjonsfond kan være avgjørende for å få
plassert ønsket volum i en emisjon. I andrehånds-
markedet vil behovet for Statens obligasjonsfond
variere med markedsforholdene. Hoveddelen av
investeringene i fondet er foretatt i førstehånds-
markedet.

Vurderinger av mandatet

Folketrygdfondet anser dagens mandat som godt
tilpasset formålet og situasjonen i markedet. I bre-
vet har de likevel vurdert tiltak som ev. kan benyt-
tes for å øke fondets fleksibilitet:
a. redusere kravet til kredittkvalitet
b. redusere kravet til omsettelighet
c. åpne for å ta en større andel av emisjoner enn

dagens mandat tillater.

Statens obligasjonsfond kan i dag investeres i obli-
gasjoner med kredittklassifisering ned til og med
CCC+. Folketrygdfondet påpekte at dette er obli-
gasjoner som allerede er svært utsatt for mislig-
hold. De anså at en reduksjon i kravet til kreditt-
kvalitet (a) utover dette ville innebære en betyde-
lig økning i potensiell kredittrisiko, samtidig som
det ville bli mer krevende å vurdere om kredittrisi-
koen står i et rimelig forhold til prisen på obliga-
sjonen. Folketrygdfondet pekte også på at en mar-
kedsmessig rente på obligasjoner i dette segmen-
tet kan bli svært høy for å kompensere for tapsrisi-
koen, og at det må påregnes større fare for feilvur-
deringer av risiko og prising selv om Statens
obligasjonsfond vil investere sammen med andre
investorer. De anså at det derfor kan reises spørs-
mål ved om Statens obligasjonsfond er et hen-
siktsmessig tiltak for denne mest utsatte og spe-
kulative delen av markedet. Folketrygdfondets
erfaring var at kravet til minste kredittklassifise-
ring helt unntaksvis har vært en begrensning for
Statens obligasjonsfond.

Statens obligasjonsfond kan i dag kun investe-
res i omsettelige gjeldsinstrumenter. En reduk-
sjon i kravet til omsettelighet (b), slik at fondet
også kan investeres i andre gjeldsinstrumenter
som ikke tilfredsstiller kravet til omsettelighet,
ville medføre økt likviditetsrisiko. Samtidig ville
det innebære at en inkluderer gjeldsinstrumenter
som er mindre regulert og hvor Folketrygdfondet
i dag har begrenset erfaring.

For å sikre markedsriktig prising er det for
Statens obligasjonsfond et krav at det skal være
andre investorer med når fondet investerer. Det er
derfor satt en maksgrense for hvor stor andel av
et obligasjonslån fondet kan investeres i. En

åpning for at Statens obligasjonsfond kan ta en
større andel av et lån (c) kan bidra til økt fleksibili-
tet, men Folketrygdfondets erfaring var at kravet
om maksgrense for enkeltlån ikke hadde vært en
begrensning. For selskaper som har merket sær-
lig stor effekt av smitteverntiltakene, vil også
andre tiltak fra myndighetene kunne virke
sammen med Statens obligasjonsfond. For
enkelte selskaper var den økonomiske situasjonen
anstrengt også før effekten av Covid-19 gjorde seg
gjeldende. Det er i hovedsak slike selskaper som
kan falle utenfor mandatet til fondet fordi de ikke
oppnår tilstrekkelig kredittklassifisering.

Samlet sett mente Folketrygdfondet at manda-
tet gir nødvendig fleksibilitet og at det ikke er
behov for endringer. De anså at mandatets utfor-
ming sikrer at Statens obligasjonsfond investeres
bredt og ikke oppfattes som et tiltak rettet mot
enkelte selskap eller næringer. Folketrygdfondet
påpekte at et viktig prinsipp for Statens obliga-
sjonsfond er at investeringene skal gjennomføres
til markedsmessige vilkår. Hvis det er ønskelig
med økt fleksibilitet i mandatet, anså de at det er
viktig at dette prinsippet ikke utfordres.

3.6.3 Departementets vurderinger

Finansdepartementet har merket seg at Folke-
trygdfondet i sin redegjørelse både anser at det
norske kredittobligasjonsmarkedet har vært vel-
fungerende etter at uroen i mars dempet seg,
samt at etableringen av Statens obligasjonsfond
har hatt en positiv indirekte effekt på markedet.
Folketrygdfondet har drøftet mulige endringer i
mandatet dersom det er ønskelig å øke fondets
fleksibilitet, men mener alt i alt at disse enten ikke
vil ha særlig effekt eller at det er betydelige ulem-
per knyttet til dem. Departementet deler Folke-
trygdfondets vurderinger og mener disse trekker
i retning av at det ikke er hensiktsmessig å utvide
rekkevidden for tiltaket.

Dagens grense for laveste tillatte kredittvurde-
ring innebærer at Statens obligasjonsfond kan
investeres i obligasjoner med svært høy kredittri-
siko. Det er derfor få selskaper som faller utenfor
rammene i dagens mandat. Disse rammene inne-
bærer at forvalter etter å ha gjort sine kredittvur-
deringer vil si nei til enkelte låntagere. Dette er
naturlig. Også i velfungerende kredittmarkeder
vil det være selskaper som ikke får lån, eller som
stilles overfor så høye lånerenter at låneopptaket
ikke ses på som attraktivt. Det er ikke, og det kan
ikke være, målet med Statens obligasjonsfond å
sørge for at alle bedrifter som ønsker finansiering
i obligasjonsmarkedet får det til gunstige (dvs.
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ikke markedsmessige) vilkår. Departementet vil
peke på at Statens obligasjonsfond ved utgangen
av første kvartal 2021 var investert i 97 lån utstedt
av 73 ulike selskaper, og at markedsverdien av
disse lånene var på 8,7 mrd. kroner.

Departementet har merket seg at Folketrygd-
fondet ikke ser behov for eller ønsker mer fleksi-
ble rammer for Statens obligasjonsfond. Det er
Folketrygdfondet som gjør de konkrete kre-
dittvurderingene og vurderer avkastning og
risiko, innenfor rammene som følger av mandatet.
Det vil dermed ikke nødvendigvis være slik at økt
fleksibilitet i mandatet vil medføre andre investe-
ringsbeslutninger. Vi viser for øvrig til at det i lov-
forslaget om etableringen av Statens obligasjons-
fond, jf. Prop. LS 58 (2019–2020), ble lagt til grunn
at Statens obligasjonsfond ikke skal være et stats-
bankliknende tiltak, men stimulere til at også
andre investorer tar del i obligasjonsmarkedet.
Stortinget sluttet seg til dette i Innst. 200 S (2019–
2020).

Finansdepartementet legger på denne bak-
grunn ikke opp til å endre mandatet for Statens
obligasjonsfond.

3.7 Klimapolitikken

3.7.1 Norges klimamål og samarbeid med EU

I Parisavtalen, som trådte i kraft i 2016, forplikter
partene seg til å holde gjennomsnittlig tempera-
turøkning godt under 2 °C sammenlignet med
førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense tempe-
raturøkningen til 1,5 °C. For å oppnå det langsik-
tige temperaturmålet setter avtalen opp et kollek-
tivt utslippsmål. Det går ut på at partene tar sikte
på at de globale klimagassutslippene når toppunk-
tet snarest mulig og at utslippene deretter reduse-
res raskt, slik at det blir balanse mellom
menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser
i løpet av andre halvdel av dette århundret (klima-
nøytralitet).

Ifølge Parisavtalen skal landene melde inn
nasjonalt fastsatte bidrag (klimamål) hvert femte
år. Nye eller oppdaterte bidrag skal være utrykk
for landenes høyeste ambisjon og utgjøre en pro-
gresjon fra forrige mål. Dette skal bidra til at den
globale innsatsen for å nå Parisavtalens tempera-
turmål styrkes over tid.

Norge meldte i februar 2020 inn et forsterket
klimamål under Parisavtalen. Det innebærer at
Norge forplikter seg til å redusere utslippene av
klimagasser med minst 50 pst. og opp mot 55 pst. i
2030 sammenlignet med nivået i 1990. Regjerin-
gen ønsker å oppfylle det forsterkede målet

sammen med EU. Gjennom klimaavtalen med EU
har Norge forpliktet seg til å samarbeide med EU
om å redusere utslippene med minst 40 pst. innen
2030 sammenlignet med 1990-nivå.

I desember 2020 forsterket EU sitt klimamål til
utslippsreduksjoner på minst 55 pst. innen 2030
sammenlignet med 1990. EUs forsterkede mål er
formulert som et nettomål. Det vil si at alle utslipp
og opptak av klimagasser fra skog- og arealbruk
regnes med. EUs nye metode for å inkludere CO2-
opptak i skog- og andre arealer innebærer i prak-
sis at EU kan kutte mindre enn 55 pst. av sine
utslipp utenom skog- og arealbrukssektoren.
Beregninger fra Kommisjonen viser at EU ligger
an til å måtte kutte utslippene utenom skog- og
arealbrukssektoren med mellom 52 og 53 pst.
innen 2030 med det målet som nå er vedtatt.

I Norges innmeldte mål under Parisavtalen er
nettoopptaket i skog- og arealbrukssektoren i
utgangspunktet satt til null. For Norge vil et mål
identisk med EUs klimamål gi et langt lavere
ambisjonsnivå enn hva vi har meldt inn. Det skyl-
des at Norge har et stort CO2-opptak i stående
skog, svært mye større enn EU relativt sett, og at
nettoopptaket i norsk skog ventes å være vesent-
lig høyere i 2030 enn i 1990.

Som følge av EUs forsterkede klimamål for
2030, vil EU måtte gjøre endringer i unionens kli-
maregelverk som skal sikre at målet nås. Europa-
kommisjonen vil legge frem forslag til endringer i
klimaregelverket i løpet av sommeren 2021. Først
når regelverket er vedtatt i EU, kan det gjøres en
vurdering av om, og eventuelt på hvilke vilkår, kli-
maregelverket skal gjøres gjeldende for Norge.
For at regelverket skal gjelde for Norge, må Stor-
tinget samtykke.

For 2050 er målet at Norge skal bli et lavut-
slippssamfunn. Målet er fastsatt i klimaloven. I kli-
maloven defineres lavutslippssamfunn som et
samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste
vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen glo-
balt og nasjonale omstendigheter, er redusert for
å motvirke skadelige virkninger av global oppvar-
ming. Flere land, blant annet EU, har satt mål om
netto nullutslipp i 2050. Et tilsvarende mål for
Norge ville resultert i et lavere ambisjonsnivå enn
det eksisterende 2050-målet, som følge av vårt
store CO2-opptak i stående skog. Fremskrivinger
for skog- og arealbrukssektoren indikerer at
nettoopptaket fra skog- og arealbrukssektoren vil
holde seg høyt fremover, og over gjenværende
utslipp i øvrige sektorer i 2050.

Regjeringen har fremmet forslag til endringer
i klimaloven i Prop. 182 L (2020–2021).
Endringene vil innebære at det lovfestede klima-



66 Meld. St. 2 2020–2021
Revidert nasjonalbudsjett 2021
målet for 2030 samsvarer med Norges innmeldte
mål under Parisavtalen, mens klimamålet for 2050
vil samsvare med regjeringens mål i Norges Lav-
utslippsstrategi (vedlegg 1 i Prop. 1 S (2019–2020)
Klima- og miljødepartementet). Det lovfestede kli-
mamålet for 2030 vil endres til utslippsreduksjo-
ner på minst 50 og opp mot 55 pst. sammenlignet
med 1990, mens utslippsintervallet for 2050-målet
endres fra utslippsreduksjoner på mellom 80-
95 pst. til 90-95 pst. sammenlignet med 1990. Ved
vurdering av måloppnåelse skal det tas hensyn til
effekten av norsk deltakelse i EUs kvotesystem.

Klimapolitikken virker. Norske klimagassut-
slipp har gått ned siden toppåret 2007, da utslip-
pene var på 56,9 mill. tonn CO2-ekvivalenter. En
nylig avdekket rapporteringsfeil i Statistisk sen-
tralbyrå (SSB) sin statistikk for salg av petroleum-
sprodukter innebærer at rapporterte klimagassut-
slipp for årene 2012-2019 har vært for lave. Én
grovregning viser at feilen utgjør i underkant av
1,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter for 2019. Noe
av feilrapporteringen dreier seg om utenriks sjø-
fart og vil dermed ikke slå ut på norsk utslippssta-
tistikk. Foreløpig er det vanskelig å si hva rappor-
teringsfeilen vil bety for utslippsregnskapet. Det
vil bli kjent når SSB publiserer utslippstall i juni.
Regjeringen vil redegjøre for utvikling i utslipp og
fremdrift mot klimamålet for 2030 i de årlige kli-
malovrapporteringene. I Meld. St. 13 (2020–2021)
Klimaplan for 2021–2030 tas det høyde for at poli-
tikken må kunne justeres underveis ved behov.

3.7.2 Oppfølging av anmodningsvedtak om 
klimatiltak i budsjettet

Innledning

Ved behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–
2021) Endring av Prop. 1 S (2020–2021) Statsbud-
sjettet 2021 (saldering), jf. Innst. 2 S (2020–2021),
fattet Stortinget 3. desember 2020 følgende
anmodningsvedtak (nr. 157):

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
revidert nasjonalbudsjett 2021 legge frem en
oversikt over alle tiltak i budsjettet som har
reduksjon av klimagassutslipp som hovedbegrun-
nelse, og så langt det er mulig en oversikt over
effekten av hvert enkelt tiltak målt i kroner per
tonn reduksjon eller økt binding, samt redegjøre
for status for arbeidet i Teknisk beregningsutvalg
for klima.»

I anmodningsvedtaket spørres det om tiltak i bud-
sjettet. Det tas her utgangspunkt i utgifter og inn-

tekter over statsbudsjettet, og utvelgelsen begren-
ses til budsjettposter som har reduserte klima-
gassutslipp som hovedbegrunnelse.

Det er metodisk krevende å anslå klimaeffek-
ten av hvert enkelt tiltak i budsjettet som har
reduksjon av klimagassutslipp som hovedbegrun-
nelse. Mange av bevilgningene med klimabegrun-
nelse har også andre formål, som for eksempel å
bidra til forbedret infrastruktur eller støtte til oms-
tilling i næringslivet. Noen bevilgninger er det
vanskelig å anslå effekten av fordi de har langsik-
tige virkninger. Det er også stor usikkerhet rundt
hvordan internasjonale markeder og kostnader
for konkrete teknologier utvikler seg over tid.
Utslippseffekten av de enkelte budsjettpostene
målt i kroner per tonn reduksjon eller økt binding
presenteres der det finnes faglig gode metoder for
å anslå dette.

Det er satt i gang et arbeid for å videreutvikle
metodikken for beregning av klimaeffekt av både
enkelte budsjettposter og statsbudsjettet i sin hel-
het. Teknisk beregningsutvalg for klima har som
arbeidsoppgave å bidra til ny kunnskap og nye
metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på kli-
maområdet. I tråd med klimaloven skal utvalget
foreslå metoder for beregning av klimaeffekt av
statsbudsjettet, herunder også metoder for å vur-
dere virkningen på klimagassutslipp av endringer
i statsbudsjettets inntekts- og utgiftsside.

Nedenfor gis det først en kortfattet beskrivelse
av norsk klimapolitikk. Videre legges det frem en
oversikt over bevilgninger på statsbudsjettet som
har klimagassutslipp som hovedbegrunnelse. Her
skilles det mellom utgifts- og inntektsposter på
budsjettet. Deretter synliggjøres et utvalg andre
bevilgninger som anses å ha en betydelig utslipps-
effekt. Til slutt redegjøres det for status for arbei-
det med Teknisk beregningsutvalg for klima.

Anmodningsvedtak nr. 157 anses som fulgt
opp gjennom denne redegjørelsen.

Norsk klimapolitikk

I februar 2020 meldte Norge inn et forsterket kli-
mamål under Parisavtalen. Målet er å redusere
utslippene av klimagasser med minst 50 og opp
mot 55 pst. innen 2030, sammenlignet med 1990.
Norge ønsker å kutte sine klimagassutslipp i sam-
arbeid med EU. Regjeringen har også et eget mål
om å redusere de ikke-kvotepliktige utslippene
med 45 pst. fra 2005 til 2030. Regjeringen har som
mål at reduksjonen i ikke-kvotepliktige utslipp
skal skje gjennom innenlandske tiltak og plan-
legger for dette. Om det er strengt nødvendig, vil



2020–2021 Meld. St. 2 67
Revidert nasjonalbudsjett 2021
vi ta i bruk fleksible mekanismer i EUs ramme-
verk for å sikre tilstrekkelige utslippsreduksjoner.

Hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk er
sektorovergripende virkemidler i form av klima-
gassavgifter og kvoter. Over 80 pst. av Norges
samlede utslipp av klimagasser er allerede ilagt
avgift eller kvoteplikt, se figur 3.11. Nær 70 pst. av
de ikke-kvotepliktige utslippene er ilagt avgift. Av
utslippene som ikke er omfattet av klimaavgifter,
består over halvparten av metan og lystgass fra
jordbruket. Utslipp fra innenriks luftfart og fra
olje- og gassutvinning er underlagt både kvote-
plikt og CO2-avgift. Både kvoteplikt og avgift set-
ter en pris på utslipp og gjør det mer kostbart å
slippe ut klimagasser. Prising av utslipp bidrar til
at utslippskuttene realiseres der de koster minst,
og er i tråd med prinsippet om at forurenser skal
betale. Klimagassavgiftene gir et insentiv til å
redusere utslippene både gjennom tiltak i dag og
gjennom investeringer i forskning og utvikling
som gjør det mulig å kutte utslipp senere. Nivået
på klimaavgiftene har økt. I 2013 var for eksempel
CO2-avgiften på diesel rundt 250 kroner per tonn
CO2, mens den for 2021 er økt til 590 kroner per
tonn. Flere avgiftsfritak og lave satser er opphevet
slik at en større del av utslippene nå står overfor
den samme prisen. Det har blitt færre trinn i CO2-

pristrappen, se figur 3.11. Det har gjort klimapoli-
tikken mer kostnadseffektiv.

Om prising av utslipp skulle vært det eneste
virkemiddelet for å nå klimamålene, ville avgiften
vært svært høy, og høyere enn prisingen av CO2-
utslipp i andre land. Regjeringen mener derfor at
det er nødvendig å finne en god balanse mellom
avgiftsøkning og andre virkemidler. Et avgiftsnivå
på 2000 2020-kroner i 2030 innebærer en god
avveining mellom ambisjonene om innenlands
utslippskutt og hensynet til lønnsomheten til
norsk næringsliv. Direkte regulering, standarder,
avtaler og støtte til utslippsreduserende tiltak er
virkemidler som er tatt i bruk i tillegg til kvoter og
avgifter. Det tas også i bruk virkemidler for å
bygge ned barrierer og korrigere markedssvikt
knyttet til teknologiutvikling og i enkeltmarkeder.
Gjennom Enova og Innovasjon Norge støttes tek-
nologiutvikling og innovasjon i alle sektorer.

Flere virkemidler i klimapolitikken er verken
synlig på utgifts- eller inntektssiden i statsbudsjet-
tet. Disse virkemidlene innebærer like fullt kost-
nader for samfunnet. Eksempler kan være regule-
ringer i form av krav eller forbud, som forbudet
mot bruk av fossil fyringsolje til oppvarming av
bygg.

Siden 2009 har det vært et omsetningskrav for
bruk av biodrivstoff i veitrafikken. Merkostnaden

Figur 3.11 Pris på utslipp av klimagasser i ulike sektorer. Avgiftsnivå i kroner per tonn CO2-ekvivalenter i 2021 
og kvotepris på 400 kroner per tonn CO2. Utslippstallene er fra 2019.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet og Finansdepartementet.
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for det norske samfunnet til innkjøp av biodriv-
stoff sammenlignet med bensin og diesel er
anslått til om lag 2 mrd. kroner i 2018. Det tilsva-
rer en kostnad på om lag 2 000 kroner per tonn
CO2.7 Omsetningskravet er gradvis økt, og i 2021
er kravet på 24,5 pst. med et delkrav om 9 pst.
avansert biodrivstoff.

Regelverket for offentlige innkjøp stiller krav
om at det skal tas hensyn til klima og miljø. Det er
blant annet stilt krav om utslippsreduksjoner ved
anbud av transporttjenester. I Meld. St. 13 (2020–
2021) Klimaplan for 2021–2030 varsles det flere
nye klimakrav i offentlige anbud. Merkostnaden
for det offentlige og i noen grad for forbrukere, er
vanskelig å anslå og vil variere mye. Merkostna-
den vil avhenge av den videre utviklingen av lav-
og nullutslippsteknologi, og kostnaden ved å ta i
bruk slik teknologi.

Oversikt over budsjettposter som har reduksjon av 
klimagassutslipp som hovedbegrunnelse

Utgiftsposter

Oversikten i tabell 3.9 viser alle utgiftsposter i
budsjettet som har reduksjon i klimagassutslipp
som hovedbegrunnelse, samt bevilget beløp for
2021. Kun midler som går til de aktuelle klimatilta-
kene er oppført. For enkelte poster betyr det at
beløpet oppført kan avvike fra totalt beløp tilknyt-
tet budsjettposten.

Enovas formål er å bidra til å nå Norges klima-
forpliktelser og til omstillingen til lavutslippssam-
funnet. Innenfor nåværende avtale, for perioden
2021–2024, kan Enova gi støtte til tiltak for å redu-
sere ikke-kvotepliktige klimagassutslipp mot
2030, og teknologiutvikling og innovasjon som
bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavut-
slippssamfunnet i 2050. Innenfor rammene av sty-
ringsavtalen har Enova stor faglig frihet til å rette
innsatsen mot de områdene der sjansene for å
påvirke utviklingen er størst, og mot teknologier
og løsninger som er tilpasset lavutslippssamfun-
net. Enovas aktivitet rettes mot senfase teknologi-
utvikling og tidlig markedsintroduksjon med sikte
på varige markedsendringer. Enova har blant
annet støttet en rekke prosjekter i maritim sektor,
transportsektoren og i industrien.

Direkte utslippsreduksjoner knyttet til Enovas
kontraktfestede prosjekter i 2020 var på 279 000
tonn CO2-ekvivalenter årlig for ikke-kvotepliktige
utslipp og totalt 1 mill. CO2-ekvivalenter årlig i
perioden 2017 til 2020. Når Enova beregner redu-
serte utslipp fra prosjektene, måles det direkte

utslippsresultat i tonn CO2-reduksjon årlig. Det
innebærer at et prosjekt med 10 års levetid vil føre
til 10 ganger så stor klimagassreduksjon som det
tallet Enova oppgir for årlig reduksjon. Totalt har
Enova i perioden 2017–2020 gitt tilsagn om støtte
på totalt 13,8 mrd. kroner. I tillegg til utslippsre-
duksjonene har Enova-støttede prosjekter i den
samme perioden bidratt til et energisparingsresul-
tat på 6 630 GWh, et effektresultat på 612 MW og
har utløst 10,2 mrd. kroner i innovasjonskapital.
De faktiske utslippsreduksjonene vil trolig bli
større enn dette siden anslagene ikke inkluderer
de antatt positive langsiktige effektene marked-
sendringer og spredning av teknologi har på kli-
magassutslippene. Ettersom man heller ikke vet
på forhånd hvilke nye prosjekter Enova vil støtte i
år, og utover i avtaleperioden, er det vanskelig å
tallfeste hvor store utslippsreduksjoner bevilgnin-
gen i budsjettet for 2021 vil kunne føre til.

Hovedformålet med klima- og skoginitiativet
under Klima- og miljødepartementet er å redusere
klimagassutslipp fra tropisk skog i utviklingsland,
bidra til et mer stabilt klima, økt biologisk mang-
fold og bærekraftig utvikling. Klima- og skoginitia-
tivet betaler land etterskuddsvis per tonn redu-
serte klimagassutslipp, og initiativet finansierer
tiltak som skal føre til reduserte utslipp fremover.
I perioden 2008–2020 har klima- og skoginitiativet
samlet betalt 10 mrd. kroner for 320 mill. tonn
reduserte CO2-ekvivalenter fra tropisk skog.
Reduksjonen i perioden tilsvarer rundt halvparten
av Norges klimagassutslipp i samme periode. Det
gir en gjennomsnittlig pris på 31 kroner per tonn.8

I forvaltningsrevisjon av klima og skoginitiativet
(Dok. 3:10 (2017–2018)) mente Riksrevisjonen at
klimaeffekten av det norske bidraget var usikker
og at det var behov for forbedringer i måling, rap-
portering og verifisering av utslippsreduksjoner. I
2021 bevilges det 3 081 mill. kroner til klima- og
skoginitiativet over statsbudsjettet, og det forven-
tes å betale for om lag 20 mill. tonn reduserte kli-
magassutslipp fra tropisk skog.

CO2-kompensasjonsordningen for industrien
kompenserer kraftkrevende industri for økning i
kraftpriser som følge av EUs kvotehandelssystem.
Kvoteplikt for kraftproduksjon øker kostnadene
ved fossil kraftproduksjon og gir høyere kraftpri-
ser i Norge og Europa. Dette innebærer isolert
sett en konkurransefordel for kraftkrevende
industri uten tilsvarende klimareguleringer uten-
for Europa. Kompensasjonen skal redusere faren
for karbonlekkasje og hindre økte globale utslipp
som følge av utflytting av industri og investeringer

7 Meld. St. 1 (2019–2020) – regjeringen.no, side 92 8 Prop. 1 S (2020–2021) – regjeringen.no, side 202
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til land med mindre stram klimapolitikk utenfor
EU. Som følge av at kvoteprisen har økt, har utbe-
talingene økt fra om lag 400 mill. kroner i 2015 til
2,6 mrd. kroner i 2021. Utbetalingene er fordelt på
47 virksomheter. Om lag tre fjerdedeler av utbeta-
lingene går til metallurgisk industri, resten er for-
delt mellom treforedlingsindustri, kjemisk indus-
tri og mineralsk industri. Thema Consulting
Group9 har utredet betydningen av CO2-kompen-
sasjonsordningen. Basert på intervjuer og spørre-
undersøkelser vurderer de at ordningen har mot-
virket karbonlekkasje i perioden 2013–2020, men
at det ikke er grunnlag for å kvantifisere virknin-
gene av ordningen.

Ordningen med kjøp av klimakvoter gjennom
FN-systemet ble beregnet til å gi om lag 8,1 mill.
tonn FN-godkjente utslippsreduksjoner i 2021, og
rundt 47 mill. tonn FN-godkjente utslippsreduk-
sjoner over perioden 2013–2020. I 2021 er det
bevilget 280 mill. kroner til kjøp av klimakvoter.
Gjennomsnittsprisen for kvoter kjøpt i perioden
2013–2020 var omtrent 26,4 kroner.10 Én kvote
utgjør én FN-godkjent utslippsreduksjon på ett
tonn.

Lekkasjer av HFK-gasser fra kuldeanlegg, luft-
kondisjonering og varmepumper er den største
kilden til utslipp av fluorholdige gasser. Klimagas-
sene HFK og PFK er ilagt avgift, men refusjons-
ordningen gir insentiv for aktørene til å samle inn

9 Betydningen av karbonpriskompensasjon for norsk indus-
tri – thema.no.

1 Post 1420.61 omfatter de to tilskuddsordningene Klimasats og tilskudd til klimatilpasningstiltak i kommunene. Klimasatsordnin-
gen har en ramme for nye tilsagn på 100 mill. kroner.

2 Tilskuddsordningen til grønn skipsfart har en ramme for nye tilsagn på 80 mill. kroner.
3 Bevilgningen er over rammetilskuddet til fylkeskommuner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, men 

Samferdselsdepartementet er ansvarlig sektordepartement for lav- og nullutslippsløsninger for ferger og hurtigbåter.

Tabell 3.9 Utgiftsposter i statsbudsjettet for 2021 som har reduksjon av klimagassutslipp som 
hovedbegrunnelse

Departement
Budsjettpost
(kap., post) Beskrivelse

Vedtatt budsjett
2021 (i mill.

kroner)

KLD 1428.50 Enova SF – Klima- og energifondet 3 316

KLD 1482.73 Internasjonale klima og utviklingstiltak – Klima og 
skoginitiativet 3 081

KLD 1420.74 CO2-kompensasjonsordningen for industrien 2 567

KLD 1481.22 Kjøp av klimakvoter 280

KLD 1420.76 Refusjon av avgift på HFK og PFK 141

KLD 1420.61 Klimasats 1001

KLD 1420.38 Restaurering av myr og annen våtmark 17

KLD 1420.62 Tilskudd til grønn skipsfart 802

KLD 1481.23 Kjøp av klimakvoter – statsansattes flyreiser 0,3

OED 1840.72 Langskip – fangst og lagring av CO2 2 275

NFD 950.52 og 90 Nysnø klimainvesteringer, kapitalinnskudd og 
risikokapital 700

KMD3 572 Lav- og nullutslippsløsninger for ferjer og hurtigbåter 
(rammetilskudd til fylkeskommuner) 100

LMD 1149.73 Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak (økt 
CO2-opptak i skog) 45

10 Meld. St. 3 (2019–2020) – regjeringen.no, side 206.
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og returnere brukt HFK og PFK. Tilbakebeta-
lingssatsen er lik avgiften, og i 2021 bevilges det
141 mill. kroner til ordningen.

Tilskuddsordningen Klimasats skal fremme
klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner ved å
støtte prosjekter som medvirker til reduksjon i
utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslipps-
samfunnet. Eksempler på prosjekter som har fått
støtte fra Klimasats, er blant annet arbeidet fylkes-
kommunene har gjennomført med lav- og nullut-
slippsanbud for hurtigbåter, etablering av sykkel-
parkering ved kollektivknutepunkt, elektriske
varebiler, smarte transportløsninger og ladepunk-
ter for elbiler. For Klimasats er det ikke gitt førin-
ger for om prosjektene skal medvirke til reduksjo-
ner i kvotepliktige eller ikke-kvotepliktige utslipp.
Civita, Cicero og Insam11 har på oppdrag fra Mil-
jødirektoratet evaluert effekten av Klimasats på
utslippskutt og omstilling til lavutslippssamfunnet.
De vurderer at Klimasats’ støttede prosjekter har
bidratt til klimagassreduksjoner i perioden 2016–
2020 og potensielt i kommende år. De har imidler-
tid ikke kvantifisert virkningene av ordningen,
ettersom utslippseffekten av prosjektene i liten
grad beregnes.

Tilskudd til restaurering av myr og annen våt-
mark har som et av sine formål å redusere klima-
gassutslipp fra drenerte myrer. Tetting av grøfter
fører grunnvannet tilbake til det naturlige nivået
og hindrer at torvlaget i myrer med høyt innhold
av karbon blir ytterligere nedbrutt. En slik restau-
rering er ifølge FNs klimapanel12 et globalt kost-
nadseffektivt tiltak for å redusere klimagassutslip-
pene i jordbrukssektoren. Det finnes ikke bereg-
ninger av kostnadseffektivitet for denne typen til-
tak i Norge.

Gjennom tilskudd til grønn skipsfart kan kom-
muner og fylkeskommuner få tilskudd til tiltak
som bidrar til reduserte klimagassutslipp, løsnin-
ger som kan bidra til omstilling til lavutslippssam-
funnet eller begge deler. Utslippseffekten av ord-
ningen er ikke beregnet.

Demonstrasjonsprosjektet Langskip omfatter
fangst, lagring og transport av CO2. Hovedformå-
let med Langskip er å demonstrere at CO2-håndte-
ring er trygt og mulig samt legge til rette for
læring og kostnadsreduksjoner for etterfølgende
prosjekter. Langskip vil samtidig føre til nasjonale
utslippsreduksjoner. De direkte nasjonale
utslippsreduksjonene fra et anlegg for karbon-

fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik vil
være om lag 400 000 tonn CO2 per år når anlegget
er satt i drift. Utslippene fra Norcems sementfa-
brikk er i all hovedsak kvotepliktige. Dersom For-
tum Oslo Varmes (FOV) fangstprosjekt også blir
satt i drift, vil utslippsreduksjonene øke til om lag
800 000 tonn CO2 per år. Regjeringen vil støtte
Fortum Oslo Varmes fangstprosjekt, forutsatt til-
strekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU
eller andre kilder. Indirekte vil Langskip kunne ha
en klimaeffekt ved at demonstrasjonen av en hel
og fleksibel kjede med fangst og lagring av CO2
og etablering av en skalerbar infrastruktur for
CO2-transport og -lagring kan bidra til reduserte
kostnader for eventuelle prosjekter som kommer
etter. Prosjektet kan bidra til utviklingen av CO2-
håndtering som et effektivt klimatiltak og gi tek-
nologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. En
forutsetning for at fangst og lagring av CO2 skal
kunne utvikle seg til et effektivt klimatiltak er at
flere land støtter CO2-håndteringsprosjekter. Byg-
ging og ti års drift av CO2-lager og de to fangstan-
leggene har en forventet kostnad på 25,1 mrd.
kroner, hvorav forventede kostnader for staten er
16,8 mrd. kroner.

Nysnø Klimainvesteringer AS er et statlig eid
investeringsselskap som skal bidra til reduserte
klimagassutslipp gjennom lønnsomme investerin-
ger i unoterte selskaper og/eller fond rettet mot
unoterte selskaper. Investeringene skal i hoved-
sak rettes mot ny teknologi i overgangen fra tek-
nologiutvikling til kommersialisering. Ettersom
Nysnø investerer i teknologi og selskaper i en tid-
lig markedsfase vil det være krevende å kvantifi-
sere effekten på klimagassutslipp. Nye teknolo-
gier som får stor utbredelse, kan få betydelig
effekt i fremtiden som er vanskelig å anslå nå.

I 2021 blir 100 mill. kroner av veksten i de frie
inntektene til fylkeskommune satt av til utgifter
knyttet til omleggingen til lav- og nullutslippsfer-
ger og hurtigbåter. I løpet av 2021 vil det trolig
være nærmere 80 ferger med batterier i drift på
norske fergesamband. Det er utført flere kostnads-
beregninger ved elektrifisering av ferger. I etats-
rapporten Klimakur 203013 beregnes tiltakskost-
naden til -119 kroner per tonn CO2 redusert. TØI
og Menon14 finner gjennomsnittlig kostnad per
reduserte tonn CO2 på om lag 4 000 kroner, mens
DNV GL15 kommer frem til gjennomsnittskostna-
der på om lag 600 kroner per tonn CO2 redusert.

11 Hvordan dokumentere effektene av Klimasats? – miljodi-
rektoratet.no.

12 AR5 Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change –
IPCC.

13 Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030 (Del A) –
miljodirektoratet.no.

14 Kostnader ved overgang til fossilfri kollektivtransport –
menon.no.



2020–2021 Meld. St. 2 71
Revidert nasjonalbudsjett 2021
Den store spredningen i anslagene illustrerer
usikkerheten forbundet med det totale kostnads-
bildet ved elektrifisering av ferger. I Klimakur
2030 beregnes tiltakskostnaden ved elektrifise-
ring av hurtigbåt til mellom 500 og 1 500 kroner
per tonn CO2. Den første hydrogendrevne hurtig-
båten er i ferd med å bli utviklet. Tiltakskostnad
for hydrogen på hurtigbåt og ferge antas å være
over 1 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter i den
samme rapporten.

Det bevilges i 2021 45 mill. kroner i tilskudd til
klimatiltak i norsk skog med formål å øke CO2-
opptaket i skog. Det gis støtte til tettere planting
etter hogst, gjødsling av skog og styrket skogplan-
teforedling. Klimatiltakene i skog er vurdert som
kostnadseffektive og blant de billigste klimatilta-
kene som kan gjennomføres nasjonalt. Tiltakene
vil i mange tilfeller være bedriftsøkonomisk lønn-
somt for skogeier i et visst omfang, men nytten og
klimaeffekten kommer som regel langt frem i tid.
Hvert tiltak er antatt å ha en kostnad på under
500 kroner per tonn CO2.

16

Inntektsposter

Avgifter på utslipp av klimagasser setter, i likhet
med kvoter, en pris på utslipp av klimagasser. Ved
bruk av avgifter pålegger ikke myndighetene den
enkelte å redusere utslippene på en bestemt måte,
men hver enkelt får et økonomisk insentiv til å
endre atferd. Den enkelte står derfor fritt til å til-
passe seg avgiftene på den måten som passer best
for den enkelte husholdning eller virksomhet.
Avgifter bidrar til økt etterspørsel etter lav- og null-
utslippsteknologi, og dermed også til nye forret-
ningsmuligheter. Når alle utslipp står overfor det
samme avgiftsnivået, vil alle aktører ha like insen-

tiver til å redusere utslippene. Lik utslippspris vil
også bidra til at et gitt utslippsmål kan nås til
lavest mulig kostnad.

Tabell 3.10 viser en oversikt over særavgifter
som har som hovedformål å prise utslipp av klima-
gasser. For en nærmere omtale av de enkelte
avgiftene vises det til Prop. 1 LS (2020–2021) Skat-
ter, avgifter og toll 2021, kapittel 10.

I 2021 er det generelle avgiftsnivået på ikke-
kvotepliktige utslipp av klimagasser om lag
590 kroner per tonn CO2-ekvivalent. Dette omfat-
ter CO2-avgiften på mineralske produkter og
avgiften på HFK og PFK. Avgiften på forbrenning
av avfall har ikke trådt i kraft. Det legges til grunn
at avgiften ikke vil tre i kraft i 2021.

I Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–
2030 varsles det at «Regjeringa vil gradvis auke
avgiftene på ikkje-kvotepliktige utslepp av klima-
gassar til om lag 2 000 2020-kroner per tonn CO2 i
2030.» Regjeringen vil komme tilbake med forslag
i statsbudsjettet for 2022.

Med unntak av utslipp fra innenriks kvoteplik-
tig luftfart og kvotepliktig petroleumsaktivitet på
kontinentalsokkelen, er kvotepliktige utslipp av
klimagasser som hovedregel ikke omfattet av kli-
maavgifter. Innenriks kvotepliktig luftfart er
omfattet av CO2-avgiften på mineralske produkter
med en sats tilsvarende 590 kroner per tonn CO2,
og kvotepliktig petroleumsaktivitet på kontinental-
sokkelen er omfattet av CO2-avgiften i petrole-
umsvirksomheten på kontinentalsokkelen med en
sats tilsvarende 540 kroner per tonn CO2-ekviva-
lent. I tillegg er naturgass i kvotepliktig fastland-
sindustri omfattet av CO2-avgift med redusert sats
tilsvarende 31 kroner per tonn CO2.

I Meld. St. 13 (2020–2021) Klimaplan for 2021–
2030 varsles det at «Regjeringa vil auke CO2-
avgifta på innanriks kvotepliktig luftfart og CO2-
avgifta på kvotepliktige utslepp frå olje- og gassut-
vinninga i takt med auken i avgifta på ikkje-kvote-
pliktige utslepp, slik at den samla karbonprisen
(avgift + kvotepris) i 2030 er om lag 2 000 kroner

15 Merkostnader som følge av lav- og nullutslippsløsninger i
fylkeskommunale ferjesamband, DNV GL – regjerin-
gen.no.

16 Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030 (Del B) –
miljodirektoratet.no.

Tabell 3.10 Avgifter på utslipp av klimagasser i statsbudsjettet for 2021

Departement Budsjettpost Beskrivelse
Vedtatt budsjett 2021

(mill. kroner)

FIN 5508.70 Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på 
kontinentalsokkelen 6 000

FIN 5543.70 CO2-avgift på mineralske produkter 8 667

FIN 5546.70 Avgift på forbrenning av avfall 110

FIN 5548.70 Avgift på HFK og PFK 335
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per tonn CO2, målt i faste 2020-kroner.» Regjerin-
gen vil komme tilbake med forslag i statsbudsjet-
tet for 2022.

I enkelte tilfeller brukes avgiftsfritak eller
reduserte avgiftssatser til å oppnå klimarelaterte
mål, selv om avgiftene i seg selv ikke er klimavir-
kemidler. Dette gjelder særlig i elbilpolitikken.

Ved kjøp er elbiler fritatt for merverdiavgift og
engangsavgift. Elbiler har redusert sats i trafikk-
forsikringsavgiften. Strøm til bruk i elbiler er ilagt
elavgift, men elavgiften er langt lavere enn vei-
bruksavgiften på øvrige drivstoff. For 2020 ble de
samlede elbilfordelene i skatte- og avgiftssystemet
beregnet til 19,2 mrd. kroner, jf. Prop. 1 LS (2020–
2021). I tillegg kommer elbilfordeler utenfor
skatte- og avgiftssystemet.

Gitt noen stiliserte antagelser, er det mulig å
beregne hvor høy en CO2-avgift på utslipp måtte
ha vært for at den skulle gitt like sterke insentiver,
i nåverdi, til å velge elbil, som dagens avgiftsforde-
ler. Ut fra en slik tilnærming kan de tallfestede
avgiftsinsentivene til elbiler samlet anslås å
utgjøre 10 000-15 000 kroner per tonn CO2-ekviva-
lent.17 Dette inkluderer ikke fritaket for omregis-

treringsavgift samt økonomiske fordeler utenfor
avgiftssystemet, slik som fritak eller reduserte
bompengesatser, ferjesatser, parkering og tilgang
til kollektivfelt. Det må understrekes at tallene er
beregnet ut fra stiliserte antagelser. I konkrete
eksempler kan støtten både bli vesentlig høyere
og vesentlig lavere, avhengig av egenskapene til
elbilene, egenskapene til alternative biler med for-
brenningsmotor og kjøremønsteret.

Oversikt over andre tiltak på klimaområdet i statsbud-
sjettet

Mange av bevilgningene over statsbudsjettet som
har en effekt på klimagassutslipp, har ikke som
hovedformål å redusere utslippene. Under følger
en oversikt over et utvalg av disse ordningene, for-
delt på kategoriene forskning, omstilling og sam-
ferdsel.

17 Svar på spørsmål 1091 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av
16.10.2020 til Statsbudsjettet 2021, referert i Meld. St. 13
(2020–2021) Klimaplan for 2021-2030, punkt 3.4.2.2.

Boks 3.5 Modellberegninger med likevektsmodellen SNOW av utslippsreduksjoner og 
tilhørende kostnader

SNOW er en disaggregert numerisk likevekts-
modell for norsk økonomi som er utviklet og
vedlikeholdt av Statistisk sentralbyrå (SSB) for
langsiktige studier av klimapolitikk og utslipps-
utvikling. I 2020 gjennomførte SSB på oppdrag
fra regjeringen en analyse hvor SNOW ble
benyttet til å analysere kostnaden ved å halvere
norske ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sam-
menlignet med 2005 gjennom en pris på utslipp.
Analysen indikerer hvilke kostnader en slik poli-
tikk vil medføre, både i form av direkte effekter
for aktører som blir berørt av utslippsprisen og
for økonomien som helhet gjennom anslag på
effekt på BNP, sysselsetting, privat konsum og
privat nytte. I studien finner SSB at det vil være
nødvendig med en utslippspris på i størrelsesor-
denen 4 000 kroner (2020-kroner) for å halvere
utslippene i Norge i 2030 gjennom økt avgift.

Kostnadsanslagene ved politikken påvirkes
vesentlig av hvordan inntektene fra en slik avgift
anvendes. Det er viktig å være klar over at
SNOW-beregningene ikke inkluderer nytten av

at avgift fører til reduserte utslipp (klimagasser
eller lokal forurensing). Analysen gir imidlertid
nyttig innsikt i hvordan kostnadssiden ved kli-
maavgiften kan reduseres gjennom bruken av
avgiftsinntektene. I SNOW-analysen kanalise-
res de økte inntektene ut igjen til befolkningen
enten som en kontantoverføring eller som redu-
sert skatt på arbeidsinntekt. I scenarioet med
kontantoverføring er det en markert nedgang i
den økonomiske aktiviteten. Den samfunnsøko-
nomiske kostnaden ved avgiften halveres sam-
menlignet med en kontantoverføring dersom
inntektene fra avgiften heller brukes til å redu-
sere skatten på arbeidsinntekt. Forklaringen er
at redusert skatt på arbeid stimulerer aktiviteten
i økonomien. BNP, sysselsetting og privat kon-
sum øker sammenlignet med referansebanen i
SSB-studien.

Kilde: Abating greenhouse gases in the Norwegian non-ETS
sector by 50 per cent by 2030 – SSB.
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Forskning

Klima- og miljøpolitikken skal være basert på
kunnskap. Å hente inn kunnskap fra forskning,
overvåkning, kartlegging mv. står sentralt. Bidrag
fra internasjonale kunnskapsprosesser som FNs
klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES) er
viktig.

Samlet bevilgning til kunnskapsutvikling om
klima og miljø over Klima- og miljødepartemen-
tets budsjett er 1 112 mill. kroner. Dette dekker
blant annet miljøovervåkning, miljøkartlegging,
herunder arbeidet med det økologiske grunnkar-
tet, basisbevilgninger til miljøforskningsinstitut-
tene, forskningsprogrammer i Norges forsknings-
råd og andre tilskudd til miljøforskningsinstitut-
tene. På Klima- og miljødepartementets budsjett
er det bevilget 385 mill. kroner til forskningspro-
grammer under Norges forskningsråd. Forsk-
ningsrådet støtter en rekke forskningsprosjekt til-
knyttet klimaendringer og -tilpasning, og i 2020
gikk 3 mrd. kroner til miljø og miljørelatert
forskning. Under Olje- og energidepartementet er
det bevilget 731 mill. kroner til forskningspro-
grammer i Norges forskningsråd innenfor energi
og petroleum, hvorav energiforskningen og store
deler av petroleumsforskningen har reduserte kli-
magassutslipp som viktige mål. Videre er det
bevilget 164 mill. kroner til CLIMIT, det offentlige
støtteprogrammet for forskning, utvikling og
demonstrasjon av teknologier for fangst og lag-
ring av CO2 fra fossilt basert kraftproduksjon og
industri, og 165 mill. kroner til Teknologisenter
for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Senteret har
som mål å skape en arena for langsiktig og målret-
tet utvikling, testing og kvalifisering av teknologi
for CO2-fangst, med mål om økt utbredelse av
CO2-fangst globalt.

Norge har i perioden 2014–2020 tatt del i EUs
rammeprogram for forskning og innovasjon, Hori-
sont 2020, og vil også være en del av etterfølgeren
Horisont Europa (2021–2027). Av totalbudsjettet
til Horisont 2020 skal minst 35 pst. bidra til klima-
relatert forskning og innovasjon. Norges kontin-
gent for deltakelse dekkes over budsjettene til
Kunnskapsdepartementet og andre berørte
departement. Kontingenten for 2021 er anslått til
827 mill. kroner. Fra og med 2021 vil Norge også
være en del av EUs innovasjonsfond. Innovasjons-
fondet finansieres gjennom salget av 450 mill. kvo-
ter i det europeiske klimakvotesystemet, og skal
gi støtte til demonstrasjoner av innovative teknolo-
giprosjekt for lavutslippsløsninger i perioden
2021–2030. Videre er også 92 mill. kroner bevilget
for 2021 over Klima- og miljødepartementets bud-

sjett til å dekke bidrag til internasjonale organisa-
sjoner, avtaler, konvensjoner og sekretariat hvor
Norge deltar aktivt. Dette inkluderer blant annet
internasjonale organisasjoner som arbeider med
klimaspørsmål slik som FNs klimapanel og
Kyotoprotokollen.

Grønn omstilling

I 2021 bevilges det 100 mill. kroner til Norges
forskningsråd for å følge opp regjeringens hydro-
genstrategi. Bevilgningen skal støtte opp under
utvikling og etablering av infrastruktur, herunder
knutepunkt og leveransekjeder som legger til
rette for kommersiell bruk av hydrogen.

Det finnes en rekke ordninger innen grønn
skipsfart, herunder det offentlig-private samarbei-
det Grønt skipsfartprogram, som støtter opp
under bruk av null- og lavutslippsløsninger i laste-
skip. Låneordningen for skip i nærskipsfart og
fiskefartøy, og kondemneringsordningen for nær-
skipsfart har som mål å bidra til flåtefornyelse og
økt opptak av maritime lav- og nullutslippsløsnin-
ger i nye skipsfartsegmenter. Låneordningen har
en ramme på 600 mill. kroner i 2021. Kondemne-
ringsordningen for skip i nærskipsfart har i 2021
en bevilgning på 75 mill. kroner. Det arbeides
med å få på plass kondemneringsordningen for
offshorefartøy, som har en bevilgning på
146,5 mill. kroner. Det bevilges 153 mill. kroner i
støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak,
herunder oppfølging av kommende strategi om
sirkulær økonomi.

Regjeringen har inngått en intensjonsavtale
med jordbrukets organisasjoner, med mål om å
øke karbonopptaket og redusere klimagassutslip-
pene med 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter innen
2030. Tiltak og virkemidler for å følge opp kli-
maarbeidet skal vurderes i de årlige jordbruksfor-
handlingene. Klimatiltak i jordbruket skal ikke
forutsette økte subsidier. Jordbruksavtalen er de
siste årene dreid i en mer miljø- og klimavennlig
retning, gjennom en prioritering av utslippsredu-
serende tiltak, som miljøvennlig spredning av hus-
dyrgjødsel over regionale miljøprogram, levering
av husdyrgjødsel til biogassanlegg og bedre lager-
kapasitet for husdyrgjødsel. I 2021 bevilges det
97 mill. kroner til verdiskapingsprogrammet for
fornybar energi og teknologiutvikling i landbru-
ket, gjennom Landbrukets utviklingsfond. Det er
også prioritert midler til forskning og kunnskaps-
utvikling der det kan trekkes frem blant annet avl
på mer klimavennlige husdyr, presisjonsjordbruk
og biokull.
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Grønn plattform er en ny, felles konkurransea-
rena i regi av Innovasjon Norge, Norges
forskningsråd og Siva, med formål å fremme
grønn omstilling. Grønn plattform skal fremme
grønn omstilling fra grunnleggende forskning til
kommersialisering og innovasjon. Regjeringen
har signalisert at den vil foreslå en ramme på
1 mrd. kroner over tre år, fordelt mellom de tre
aktørene. Samarbeidet omfatter også Enova. Mil-
jøteknologiordningen, som forvaltes av Innova-
sjon Norge, gir tilskudd til utvikling, pilot og
demonstrasjon av ny miljøteknologi.

Norge bidrar også til omstilling og utslippskutt
i utlandet over bistandsbudsjettet. Det gis betyde-
lige bidrag til fornybar energi i utviklingsland for
å bidra til utslippsreduksjoner og en grønn
utviklingsbane. Gjennom Norfund investerer
Norge i ren energi i lav- og mellominntektsland,
og hadde i 2019 en energiportefølje verdt
11,9 mrd. kroner. Norfund har gjennom sine
investeringer bidratt til at 2,4 mill. mennesker har
fått tilgang til solenergi. Om lag 50 pst. av tilførte
midler til Norfund skal gå til investeringer i forny-
bar energi. Det grønne klimafondet (GCF) er den
viktigste samarbeidspartneren for norsk multilate-
ral klimafinansiering av utslippsreduksjoner og
klimatilpasning i utviklingsland. Gjennom støtten
til GCF bidrar Norge til betydelige forventede
reduksjoner i utslipp av klimagasser fra energi-
sektoren og økt tilgang til energi. 37 pst. av GCFs
støtte går til energitiltak. Norge støttet i 2019 GCF
med 400 mill. kroner og GCF bevilget USD
5,6 mrd. til 124 prosjekter. Prosjektene har en for-
ventet reduksjon i klimagassutslippene på 1,6 mrd.
tonn CO2-ekvivalenter.

Samferdsel

En rekke av utgiftene på Samferdselsdepartemen-
tets budsjett kan bidra til å redusere klimagassut-
slipp. Eksempler på dette er utgifter til drift og
investeringer i jernbane, kjøp av persontransport
med tog, tilskudd til overføring av gods fra vei til
bane og sjø og tilskudd til byvekstavtaler og beløn-
ningsavtaler. Det statlige bidraget til byvekstavta-
ler går blant annet til kollektivprosjekter, gang- og
sykkeltiltak og drift av lokal kollektivtransport.

Beregninger i Nasjonal transportplan 2022–
2033 indikerer at klimaeffekten av jernbaneinves-
teringer er begrenset. Det er beregnet at jern-
baneinvesteringene som er prioritert for oppstart i
første seksårsperiode, vil redusere klimagassut-
slippene med om lag 38 000 tonn i åpningsåret
(som er teknisk beregnet til 2026).

Status for arbeidet i Teknisk beregningsutvalg for klima

Regjeringen satte i 2018 ned et teknisk bereg-
ningsutvalg for klima (TBU Klima) for å bidra til
ny kunnskap og nye metoder for tiltaks- og virke-
middelanalyser på klimaområdet. TBU Klima skal
i henhold til sitt mandat blant annet foreslå meto-
der for beregning av klimaeffekt av statsbudsjet-
tet. Utvalget er inne i sin andre periode, og er opp-
nevnt for en treårsperiode fra 2020 til 2023.

Den første utvalgsrapporten ble levert i juni
2019. I den første rapporten så utvalget på fem
hovedområder: utslippsregnskap, utslippsfrem-
skrivinger, tiltaksanalyser, virkemiddelanalyser og
klimaeffekten av statsbudsjettet. Rapporten kartla
hva som gjøres av analyser på klimaområdet, men
vurderingen av analysearbeidet konsentrerte seg
om tiltaksanalyser. Tiltaksanalyser beregner kost-
nader for fysiske tiltak som kan redusere utslipp.
To hovedutfordringer med tiltaksanalyser er man-
glende inkludering av virkemidler som skal til for
å realisere de fysiske tiltakene og mangelfull
behandling av tidsaspektet ved kostnadsutviklin-
gen. Utvalget mente at man må sikte mot analyser
hvor virkemidler, fysiske tiltak og utslippsreduk-
sjoner ses i sammenheng når man beregner sam-
funnsøkonomiske kostnader av tiltak. Utvalget
anbefalte at det videre arbeidet med tiltaksanaly-
ser sikter mot å bedre ivareta hvordan kostnader
og utslipp påvirkes av tidsforløpet for tiltaket,
betydningen av usikkerhet og tar innover seg
kunnskap om indirekte effekter og atferdsmes-
sige responser. For klimaeffekt av statsbudsjettet
pekte utvalget i første rapport på at det ikke finnes
enkle og håndterbare metoder for hvordan klima-
effekt av budsjett kan anslås. Før man kan
beregne klimaeffekten av budsjett og budsjettpos-
ter, er det behov for å ta stilling til en rekke valg
og avgrensninger. Relevante avgrensninger inklu-
derer spørsmål om hva som skal være referansen
når utslippseffekten blir beregnet, hvilke utslipps-
effekter som skal tas med, og hvilken tidshorisont
effektene skal beregnes for og hvordan man skal
ta hensyn til samspillseffekter.

Den andre utvalgsrapporten ble levert i juni
2020. I denne rapporten vurderte utvalget meto-
der for virkemiddelanalyser på klimaområdet,
både for virkemidler på og utenfor statsbudsjettet.
I tillegg så utvalget nærmere på metoder for å
beregne klimaeffekten av statsbudsjettet. Av kapa-
sitetshensyn ble vurderingene av metoder for vir-
kemiddelanalyser avgrenset til økonometriske
metoder og partielle modeller for transport,
energi og jordbruk. Makroøkonomiske modeller
ble ikke vurdert. Utvalget mente det er rom for at
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evaluering av virkemidler i større grad kan foran-
kres i analyser som utnytter data. Samtidig som
det kan være komplisert og tidkrevende å gjen-
nomføre gode økonometriske analyser, er det
også nødvendig for å ha et godt grunnlag for å
vurdere virkemiddelbruken. Det er nødvendig å
styrke samarbeidet mellom forvaltningen og
forskningsmiljøer for å kunne nyttiggjøre seg av
økonometriske analyser, både for å bruke kunn-
skap fra eksisterende analyser, og for å legge til
rette for økonometriske analyser når nye virke-
midler innføres. Det er spesielt interessant om
miljømyndighetene går sammen med forskere for
å legge til rette for naturlige felteksperimenter.
Videre pekte utvalget på at økonometriske analy-
ser kan brukes til å tallfeste viktige sammenhen-
ger i ulike modeller.

For å kunne vurdere effekter av virkemidler
på klimagassutslipp og andre utfall før et virke-
middel er innført, brukes modeller for å predikere
fremtidig utvikling. I den andre rapporten foku-
serte utvalget på priselastisiteter og andre parti-
elle modeller som behandler avgrensede deler av
økonomien som transport, energi og jordbruk.
Priselastisiteter anslår størrelsen på endringer i
etterspørsel (eller tilbud) som en følge av pri-
sendringer. Utvalget mente at bruken av enkle
partielle elastisiteter bør kunne utvides utover
dagens bruk i Finansdepartementet, spesielt med
tanke på å inngå i analyser av utslippseffekter av
endringer i statsbudsjettet som direkte påvirker
priser. Utvalget anbefalte at det blir utviklet nye
anslag på både kortsiktige og langsiktige elastisi-
teter basert på norske data.

Utvalget mente dagens transportmodellsys-
tem er godt egnet til å vurdere utslippseffekter av
klimavirkemidler som primært har virkninger i
transportsektoren, men at det bør arbeides med
forbedringer, blant annet ved å samordne model-
lene bedre. Videre var utvalgets vurdering at ener-
gimodeller kan være egnet til å vurdere effekter
av virkemidler på energietterspørselen, og at
transportsektorens forbruk av kraft blir stadig vik-
tigere å inkludere i disse modellene. Utvalget
anbefalte at den partielle statiske likevektsmodel-
len for norsk jordbruk, Jordmod, brukes til å
anslå de langsiktige utslippseffektene av større
endringer i jordbrukspolitikken, men at særlig
representasjonen av substitusjonsmuligheter i
modellen kan videreutvikles. Modellen er lite
egnet til å vurdere effekten av små endringer i
eksisterende ordninger/budsjettposter fra år til
år.

Som et første skritt i arbeidet med å beregne
klimaeffekten av statsbudsjettet vurderte utvalget
i den andre rapporten ulike tilnærminger til hvor-
dan bevilgninger på statsbudsjettets inntekts- og
utgiftsside kan kategoriseres. På oppdrag fra
utvalget ble det utviklet et forslag til en metode for
å kategorisere budsjettposter etter klimaeffekt.18

Utvalget anbefalte i sin andre rapport at en
begrenset kategorisering skulle prøves ut på bud-
sjettene til Klima- og miljødepartementet, Sam-
ferdselsdepartementet og Finansdepartementet
for å bygge erfaring.

Uttestingen ble gjennomført av Klima- og mil-
jødepartementet, Samferdselsdepartementet og
Finansdepartementet høsten 2020. Kategorisering
av statsbudsjettet etter klimavirkning er metodisk
krevende, og noe som vil måtte videreutvikles
over tid. Det ble i etterkant av uttestingen utviklet
et sett med retningslinjer for metode for kategori-
sering av statsbudsjett etter effekt på klima. For å
komme videre i arbeidet med metoder for bereg-
ning av klimaeffekt, og som et ledd i å forbedre
regjeringens rapportering etter klimaloven, ble
alle departementene bedt om å gjennomføre en
kategorisering av sine respektive budsjettposter
våren 2021 etter disse retningslinjene. Videre er
det også startet opp et eget arbeid for å kartlegge
i hvilken grad den generelle, disaggregerte like-
vektsmodellen av norsk økonomi, SNOW, kan
brukes til å beregne klimaeffekt av samlet bud-
sjett.

Høsten 2020 startet utvalget opp et arbeid med
å vurdere makroøkonomiske modeller til bruk i
virkemiddelanalyse. Arbeidet skal resultere i en
rapport som skal publiseres våren 2021. I forbin-
delse med dette arbeidet har utvalget etablert
kontakt med modellmiljøene i Sverige og Dan-
mark, og arrangerte høsten 2020 et felles seminar
om nordiske makromodeller til bruk på klimaom-
rådet. I rapporten vil utvalget vurdere eksis-
terende norske makroøkonomiske modeller opp
mot forvaltningens analysebehov, basert på et sett
av kriterier som utvalget mener er sentrale for å
gjøre gode analyser på klimaområdet. Vurderin-
gene vil danne grunnlag for eventuelle anbefalin-
ger om videreutvikling og utnytting av modellap-
paratet.

Utvalget vil fremover også se hele modell- og
metodeapparatet i sammenheng og vurdere orga-
nisering av modell- og metodearbeidet.

18 Metode for å kategorisere statsbudsjettets poster etter kli-
magassutslipp – menon.no.
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4  Den økonomiske håndteringen av koronapandemien

Koronapandemien har preget Norge og verden
sterkt det siste året. For å begrense tap av liv og
helse er det satt inn kraftige smitteverntiltak. Til-
takene, reiserestriksjoner og atferdsendringer i
befolkningen rammet den økonomiske aktiviteten
hardt og fikk store konsekvenser både for enkelt-
personer og bedrifter. Samtidig ble tapene begren-
set av en rask og kraftig respons fra penge- og
finanspolitikken. Svært omfattende økonomiske
tiltak er satt inn for å begrense skadevirkningene
for norsk økonomi.

Den økonomiske kriseresponsen ble utarbei-
det under stor usikkerhet. Første krisepakke ble
lagt frem dagen etter nedstengingen av Norge 12.
mars 2020, og nye og omfattende tiltak fulgte de
påfølgende ukene. I 2020 ble det til sammen bevil-
get 131,3 mrd. kroner over statsbudsjettet til øko-
nomiske tiltak i møte med pandemien (135 mrd.
målt i 2021-kroner, jf. figur 4.1). Dette ble gjort
ved behandlingen av seks ekstraordinære propo-
sisjoner til Stortinget i tillegg til de ordinære bud-

sjettfremleggene. For 2021 er det så langt vedtatt
og foreslått økonomiske tiltak for knapt 94 mrd.
kroner. Det inkluderer saldert budsjett, tillegg
som er foreslått og vedtatt i flere omganger hittil i
år, og det som nå legges frem i forbindelse med
revidert nasjonalbudsjett. I tillegg kommer
endringer i petroleumsbeskatningen, utsettelse av
skatteinnbetalinger og låne- og garantiordninger.

Nå, ett år og to måneder etter at Norge ble
nedstengt som følge av koronapandemien, ser det
ut til at vi har klart oss forholdsvis godt gjennom
krisen. IMF pekte nylig på at selv om pandemien
har hatt store konsekvenser også for Norge, har
den sterke politikkresponsen, sammen med et
sterkt sikkerhetsnett og strukturelle trekk ved
økonomien, ført til at Norge er blant landene i
Europa med lavest smittenivå og minst økono-
misk nedgang. Vaksineringen er godt i gang, og i
løpet av de neste månedene vil hele den voksne
delen av befolkningen ha fått tilbud om vaksine,
forutsatt at leveranser og gjennomføring går som

Figur 4.1 Økonomiske tiltak i 2020 og 2021 som er bevilget og foreslått i møte med pandemien i faste 2021-
kroner.1 Mrd. kroner
1 Totalbeløpet på 135 mrd. kroner for 2020 i 2021-priser tilsvarer 131,3 mrd. kroner i 2020-priser, jf tabell 4.3. Statsregnskapet for

2020 viser et ekstraordinært samlet mindreforbruk på 9,7 mrd. kroner i 2020, som er overført til 2021. Dette er ikke tatt hensyn
til i tabellen.

Kilde: Finansdepartementet.

Krise�ltak 2020 2021 Totalt

Næringslivet 69 35 104

Husholdninger 19 20 39

Samfunnskritiske sektorer mv. 41 35 76

Kultur, idrett og frivillighet 6 4 10

Totalt 135 94 229
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vi forventer nå. Usikkerheten om det videre forlø-
pet er likevel betydelig, og nye virusvarianter,
utfordringer med vaksineleveranser og smittesitu-
asjonen i andre land kan gjøre veien ut av pande-
mien vanskeligere.

Krisen har rammet skjevt, både mellom nærin-
ger og mellom husholdninger. Mens mange har
trygge jobber og har nytt godt av lav rente, har
andre blitt permittert eller mistet jobben. Det er
særlig personer med lite utdanning, unge og de
med svak tilknytning til arbeidslivet som er blitt
hardt rammet. Regjeringen har iverksatt en rekke
tiltak for å motvirke negative konsekvenser som
langtidsledighet og utenforskap.

I dette kapitlet oppsummeres de økonomiske
tiltakene. Det legges frem nye analyser av hvor-
dan støtteordningene har virket for ulike nærin-
ger, og tiltakene i den siste fasen av krisen presen-
teres. I tillegg presenteres en oppdatert strategi
for Norges vei ut av krisen, og hvilke hensyn som
blir særlig viktige for den økonomiske politikken i
gjenåpningsfasen.

4.1 Regjeringens strategi for den 
økonomiske krisehåndteringen

Et overordnet mål for regjeringen i den økono-
miske krisehåndteringen er å trygge arbeidsplas-
ser og forhindre at arbeidsledigheten festner seg
på et høyt nivå. Den økonomiske kriseresponsen
overfor husholdninger, næringsliv og kulturliv har
hatt som mål å kompensere for inntektstap og
bidra til at levedyktige virksomheter kommer seg
gjennom krisen. Det vil hjelpe aktiviteten i økono-
mien opp igjen, slik at flest mulig kan komme til-
bake i jobb når de strenge smitteverntiltakene
fases ut. For å styrke den enkelte arbeidstakers
muligheter i arbeidsmarkedet er ny og økt kompe-
tanse sentralt, og regjeringen har derfor økt sat-
singen på utdanning og kompetansetiltak betyde-
lig gjennom krisen. Det har i tillegg vært behov
for store bevilgninger til helsevesenet, kommu-
nene og andre offentlige funksjoner for å kunne
håndtere krisen.

Regjeringen har gjennom pandemien under-
streket at den vil sørge for økonomiske tiltak så
lenge vi har inngripende smitteverntiltak og krise
i deler av næringslivet, og at de økonomiske tilta-
kene må være tilpasset situasjonen. 14. mars
uttalte statsministeren: «Vi er villige til å gjøre alt
det som trengs, og bruke de pengene som er nødven-
dig, for å sikre norsk økonomi og for å bistå norsk
næringsliv, store som små».

Under pandemien har myndighetene lagt
store begrensinger på den økonomiske aktivite-
ten. Det har gitt behov for en annen finanspolitisk
respons enn i en ordinær nedgangskonjunktur.
De økonomiske tiltakene kunne ikke rettes inn
mot å øke den samme aktiviteten som smittevern-
tiltakene satte begrensinger for. Regjeringens
strategi for den økonomiske håndteringen av kri-
sen har vært å kompensere for økonomiske tap
når det er nødvendig, og stimulere til vekst og
aktivitet når det er mulig. Det innebærer at tilta-
kene må være fleksible og kunne tilpasses ulike
smittesituasjoner, og at det kan være bedre å ha
flere målrettede ordninger fremfor å søke å oppnå
mange formål i én og samme ordning.

I arbeidet med de økonomiske krisetiltakene
har regjeringen vektlagt seks viktige hensyn, se
boks 4.1. Hensynene bygger på erfaringer fra det
siste året og fra tidligere kriser, se også egen drøf-
ting i Prop. 127 S (2019–2020) og Prop. 79 S
(2020–2021). De økonomiske tiltakene skal være
målrettede og midlertidige, ha en plan for utfa-
sing, gi best mulige insentiver og samtidig innret-
tes slik at misbruk unngås. Regjeringens strategi
for veien ut av krisen er å skape mer og inkludere
flere, og er nærmere omtalt i avsnitt 4.7.

Krisetiltakene har vært rettet mot alle deler av
økonomien, men har vært særlig viktige for de
næringene som er hardest rammet av krisen, som
kultur, reiseliv og servering, se avsnitt 4.4. I takt
med at smitteverntiltakene og den økonomiske
situasjonen har endret seg, har de økonomiske til-
takene blitt justert. I starten var det viktig å
komme raskt i gang med støtte til husholdninger
og virksomheter som brått mistet inntekt og fikk
dårlig likviditet. Det ble for eksempel innført jus-
teringer i dagpenge- og permitteringsregelverket,
og innbetalinger av skatter og avgifter ble utsatt. I
nær dialog med Finans Norge ble det etablert en
lånegarantiordning for bankenes utlån til nærings-
livet. Det tok heller ikke lang tid før det ble innført
tiltak som kunne bidra til å styrke soliditeten til
virksomheter, herunder kompensasjonsordnin-
gen for næringslivet. NHO, Virke og LO ble tidlig
trukket inn i arbeidet med å finne gode løsninger
som kunne gjennomføres raskt, og også SMB
Norge ble etter hvert involvert. Partene i arbeids-
livet og Finans Norge spilte særlig en viktig rolle i
utviklingen og lanseringen av kompensasjonsord-
ningen. Samarbeidet med partene i arbeidslivet
har vært viktig gjennom hele krisen.

De første støtteordningene ble laget på svært
kort tid. Raske utbetalinger ble prioritert foran
millimeterrettferdighet. Det har vært et viktig
hensyn ved utforming av ulike støtteordninger at
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de i tillegg til å oppnå formålet også har vært prak-
tisk mulige å gjennomføre innenfor en relevant
tidsramme. Mange statlige etater har som følge av
dette fått helt nye midlertidige oppgaver. I takt
med at vi har vunnet erfaringer, er det gjort tilpas-
ninger i allerede etablerte ordninger, samt innført
nye tiltak for å sørge for et bredere nedslagsfelt
og størst mulig likebehandling.

Under koronakrisen har regjeringen lagt vekt
på at de som er hardest rammet, også skal få mest
hjelp. Det er på den ene siden rettferdig og mål-
rettet i den spesielle situasjonen pandemien har
skapt, og har den egenskapen at støtten avvikles
når omsetningen igjen tar seg opp. På den andre
siden har det også noen svakheter. Bedrifter med

lav omsetning blir premiert for passivitet, også de
som har mulighet til å snu seg rundt og tilpasse
sin drift til den nye situasjonen. Dermed står vi i
fare for å hindre økonomisk aktivitet og nødven-
dig omstilling dersom krisetiltakene varer for
lenge. Samfunnsøkonomiske vurderinger av kri-
setiltakene, herunder insentivvirkninger, er drøf-
tet i avsnitt 4.3. Insentivene i kompensasjons- og
lønnsstøtteordningen og samspillet mellom dem
er også illustrert i boks 4.4 og har vært belyst i
flere proposisjoner til Stortinget. På vei ut av kri-
sen blir det særlig viktig å styrke insentivene til
vekst og omstilling blant annet gjennom å ta ned
kompensasjon for lav aktivitet, se avsnitt 4.6. Etter
mer enn ett år med offentlige støtteordninger i et

Boks 4.1 Viktige hensyn i utformingen av økonomiske tiltak i møte med koronapandemien

1. Målet med tiltaket skal være klart uttrykt, og
tiltaket må være målrettet

De økonomiske tiltakene må innrettes
slik at de avhjelper problemet som skal løses
og best mulig treffer målgruppen. Ordninger
som kompenserer for inntektstap, må rettes
inn mot aktivitet som reduseres som en di-
rekte følge av smitteverntiltak. Økonomiske
tiltak som ikke er godt avgrenset, kan føre til
unødig bruk av offentlige midler. For eksem-
pel er generelle skatte- og avgiftsnedsettelser
et lite egnet tiltak mot inntektsbortfall på kort
sikt. Samtidig må målet med tiltaket avklares
før tiltaket utformes.

2. Det skal først vurderes om tiltak som allerede
er utviklet, kan brukes og eventuelt justeres

Jo flere avbøtende tiltak som er i kraft,
desto mer krevende er det for brukere og for
den/de institusjoner som forvalter ordnin-
gene, å vurdere hvilke som bør benyttes i
ulike situasjoner, og risikoen for dobbel kom-
pensasjon øker. Før det utvikles nye tiltak bør
det vurderes hvor langt vi kommer med de
eksisterende ordningene og hvilke behov
som eventuelt ikke fanges opp av disse.

3. Tiltakene skal innrettes slik at de gir insenti-
ver til aktivitet og omstilling når det er mulig

Ordninger må gi økonomisk trygghet i en
krisesituasjon og redusere omfanget av ned-
leggelser av bedrifter og arbeidsplasser som
med stor sannsynlighet vil være lønnsomme
etter krisen. Samtidig må ikke ordningene
innrettes slik at de svekker insentiver til å
opprettholde aktivitet som er forsvarlig

innenfor smittevernet eller insentiver til nød-
vendig omstilling som er mulig innenfor smit-
tevernet. Etter hvert som smitteverntiltakene
avvikles, må hensynet til aktivitet og omstil-
ling stå sentralt.

4. Tiltakene må være midlertidige og inkludere
en plan for utfasing og avvikling

De økonomiske tiltakene må være midler-
tidige og inneholde en utløpsdato og plan for
utfasing og avvikling, som kommuniseres
utad. Kompensasjonsordninger som strek-
ker ut i tid, forsterker utfordringer med uhel-
dige insentiver og hindrer nødvendig omstil-
ling. De økonomiske tiltakene må ikke
svekke skattegrunnlagene eller øke statens
utgifter på varig basis.

5. Misbruk av fellesskapets midler må unngås
Alle tiltak bør ha systemer som minime-

rer risikoen for misbruk. Det skal være full
åpenhet om støttemottakere, søknadsgrunn-
lag og tildelinger av offentlig støtte. Kontroll
bør skje før utbetaling for å unngå et omfat-
tende etterarbeid og krav om tilbakebetalin-
ger i etterkant.

6. Tiltaket må være praktisk gjennomførbart for
virksomheten som skal forvalte det

Utforming av utvidede/nye tiltak må
være utredet og gjennomførbart praktisk og
juridisk, herunder må administrative kostna-
der for det offentlige og de private, kapasi-
tetsbegrensninger og konsekvenser for virk-
somhetens andre oppgaver tas hensyn til når
utforming av ordningene besluttes.
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omfang vi aldri tidligere har sett, må næringslivet
etter hvert tilbake til normalen der investerings-
og ansettelsesbeslutninger baseres på forventnin-
ger om egen inntjening.

4.1.1 Samfunnsøkonomiske betraktninger 
om de økonomiske krisetiltakene

Et viktig og grunnleggende bidrag til den økono-
miske kriseresponsen er at skattesystemet og inn-
tektssikringssystemet bidrar til en høy grad av
automatisk stabilisering av økonomien.

Det uvanlige i denne krisen er at mange av til-
takene innebærer direkte kontantoverføringer til
bedrifter, og i mindre grad offentlige kjøp av varer
og tjenester for å holde aktiviteten oppe. Vanligvis
gis direkte kompensasjon til husholdningene
gjennom inntektssikringsordningene, mens
næringslivet blir avlastet for utgifter til lønn gjen-
nom permitteringsordningen. Ut fra økonomisk
teori er det gode grunner for å forsikre hushold-
ninger mot inntektstap og arbeidsledighet, men
det kan være vanskeligere å begrunne slik støtte
til bedriftseiere og investorer. Eiere har mulighet
til å redusere risiko gjennom diversifisering og
forsikring. Gjentatt offentlig støtte til investorer
som opplever tap, vil kunne redusere investorenes
vekt på nedsiderisiko og dermed fremtidige insen-

tiver til forsiktighet og diversifisering gjennom
finansmarkedene. Det vil kunne lede til overdre-
ven risikotaking der investorenes tap bæres av fel-
lesskapet, mens eventuell gevinst forblir hos
investoren.

Dersom støtte gjennom overføringer eller
skattelettelser gir fordeler til enkeltnæringer, kan
det også føre til uheldige konkurranseeffekter og
feilinvesteringer, og hindre nødvendig omstilling.
Det gjelder særlig dersom utfordringene den
aktuelle næringen står overfor, er av langsiktig og
strukturell karakter.

Når pandemien og smitteverntiltakene legger
store begrensninger på deler av den økonomiske
aktiviteten, kan det likevel være samfunnsøkono-
misk lønnsomt å gi midlertidige kontantoverførin-
ger til næringslivet og kulturlivet. Uten statlig
støtte vil pandemien kunne undergrave livsgrunn-
laget for mange virksomheter som vil være leve-
dyktige etter pandemien. Et stort omfang av kon-
kurser og omstruktureringsprosesser i en situa-
sjon hvor arbeidsledigheten allerede er høy, kan
innebære kostnader for samfunnet gjennom tap av
kompetanse og varig høyere arbeidsledighet.

Flere av støtteordningene er innrettet slik at
støtten øker med omsetningsnedgangen. Det
utgjør en automatisk form for behovsprøving, men
en ulempe er at støttetiltakene kan virke passivise-

Boks 4.2 Ekspertgruppe for samfunnsøkonomisk analyse av 
smitteverntiltak og økonomiske tiltak

Ekspertgruppen ble opprettet 25. mars 2020
under ledelse av professor Steinar Holden.
Gruppen har i tre omganger fått i mandat å vur-
dere samfunnsøkonomiske effekter av smitte-
verntiltak. Ekspertgruppen fikk våren 2020 også
et tilleggsoppdrag fra Finansdepartementet om
å gjennomgå de økonomiske støttetiltakene som
var iverksatt, og vurdere insentiver for vekst og
omstilling.

Ekspertgruppens to første rapporter med
samfunnsøkonomiske vurderinger av smitte-
verntiltak ble levert våren 2020, hhv. 7. april og
27. mai. Ekspertgruppens tredje rapport om
smitteverntiltakene bestod av to deler, levert
hhv. 15. februar 2021 og 15. mars 2021. Ifølge
ekspertgruppen er det fremdeles riktig å sikte
mot et lavt smittenivå. Men utsikter til vaksine-
ring og erfaringen vi har med effektivt å slå ned
lokale utbrudd, betyr at behovet for en sikker-
hetsmargin er mindre enn i fjor vår. Det gjelder

også når det tas høyde for mer smittsomme
virusvarianter. I tillegg mente gruppen at det var
tungtveiende samfunnsøkonomiske argumen-
ter for en mer målrettet vaksinestrategi, hvor
områder med langvarig høy smitte prioriteres.

Rapporten om de økonomiske støttetiltakene
ble levert 26. mai 2020. Der konkluderte grup-
pen med at de økonomiske tiltakene hadde vært
sentrale bidrag til at norsk økonomi og samfunn
skulle komme mest mulig velberget gjennom
krisen. Samtidig påpekte den at mange av de
mest omfattende støttetiltakene ville medføre
uheldige insentiver til lavere omstilling og aktivi-
tet i økonomien på sikt, og derfor burde avvikles
i tråd med redusert behov. Ekspertgruppen
gjorde også konkrete vurderinger av enkeltord-
ninger for bedrifter og husholdninger. Ekspert-
gruppens vurderinger av de økonomiske tilta-
kene er nærmere redegjort for i Prop. 127 S
(2019–2020).
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rende og svekke insentiver til aktivitet og nødven-
dig omstilling. Det kan også utsette uunngåelige
konkurser, særlig dersom støtteintensiteten er høy
og tapene for bedriftene små. Insentivene til aktivi-
tet og omstilling svekkes også dersom ordningen
er ventet å vedvare. Uheldige insentivvirkninger av
den enkelte ordning kan forsterkes i samspill med
andre ordninger. Forholdet er blitt pekt på i den
offentlige debatten og av ekspertutvalget som har
bistått med samfunnsøkonomiske analyser av
smitteverntiltak og vurderinger av økonomiske til-
tak (Holden-gruppen, se boks 4.2) og av utvalget
«Norge mot 2025» (se boks 4.3).

Gjennom krisen har regjeringen lagt vekt på å
forbedre insentiver i ordningene, men enkelte
uheldige effekter er vanskelig å unngå i den situa-
sjonen vi har vært i det siste året.

I en krise vil finansmarkedene kunne fungere
dårligere, og det kan være vanskelig for kriseram-
mede bedrifter å få tak i lån på grunn av økt usik-
kerhet og en antatt høyere risiko for mislighold.
Statlige lån og garantier kan bidra til å sikre til-
gang til likviditet for ellers solide bedrifter. Så
lenge lånene har nokså like betingelser som i en
normal markedssituasjon, og det gjøres kre-
dittvurderinger med sikte på lønnsomhet etter kri-
sen, vil det være levedyktige bedrifter som vil
søke om og få innvilget lån. Den statlige lånega-
rantiordningen som ble etablert svært tidlig i kri-
sen, innebærer risikotaking også for bankene, og
bidrar med det til at bankene gjør normale mar-
kedsmessige vurderinger.

Også i krisetider er det viktig at skatte-
systemet bidrar til en best mulig utnyttelse av

Boks 4.3 Utvalget «Norge mot 2025»

Utvalget «Norge mot 2025» ble satt ned 12. mai
2020 under ledelse av Jon Gunnar Pedersen.
Utvalget fikk i oppdrag å vurdere konsekvenser
av virusutbruddet, smitteverntiltakene og de
økonomiske mottiltakene for utviklingen i norsk
økonomi frem mot 2025. Utvalget skulle også
foreslå målrettede tiltak for økt verdiskaping i
privat sektor.

En første delrapport om konsekvensene for
norsk økonomi av koronautbruddet, utviklingen
i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og
økonomiske mottiltak ble levert 2. oktober 2020.
I andre delrapport, lagt frem 12. februar 2021,
anbefalte utvalget å legge til rette for rask avvik-
ling av tiltak som bremser omstillingsevnen i
norsk økonomi. Utvalgets endelige rapport ble
lagt frem 25. mars 2021 (NOU 2021: 4 – Norge
mot 2025 – Om grunnlaget for verdiskaping, pro-
duksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien).
Utvalgets vurderinger og anbefalinger spenner
bredt. Utvalget tilrår blant annet forsterket inn-
sats overfor unge i arbeidsmarkedet, et digitalt
kunnskapsløft og en ny gjennomgang av skatte-
systemet.

Pandemien har rammet arbeidsmarkedet
hardt. Utvalget peker på at kravene til kompe-
tanse i arbeidslivet øker, samtidig som mange av
dem som har mistet jobben under pandemien,
har lav utdanning. Unge har også blitt hardt
rammet. Ikke alle arbeidsplasser som har gått
tapt under krisen, vil komme tilbake. Mange har
derfor måttet gi opp å få jobb i sitt tidligere yrke,

og behovet for fleksible etter- og videreutdan-
ningstilbud har derfor økt. Utvalget trekker
frem at pandemien kan gi langvarige, negative
konsekvenser for sysselsettingen, og det vil
være svært viktig med en aktiv arbeidsmarkeds-
og kompetansepolitikk og en makropolitikk
sterkt rettet mot sysselsetting. Utvalget mener
det kreves tiltak på bred front, og at særlig inn-
satsen overfor unge, sårbare personer bør bli
bedre.

Utvalget peker på at krisetiltak som har vært
viktige under krisen, kan hindre nødvendig
omstilling på vei ut av den. Det er viktig at krise-
tiltakene avvikles når smitteverntiltakene lem-
pes på.

Utvalget mener også at et digitalt løft vil
være viktig for fremtidig verdiskaping.

Utvalget foreslår at det nedsettes et eget
utvalg for å foreta en helhetlig gjennomgang av
skattesystemet. Utvalget begrunner dette med
erfaringer i pandemien og utviklingstrekk i
norsk og internasjonal økonomi. Formålet er å
styrke produktivitetsveksten og konkurranse-
kraften, samtidig som fordelingshensyn og hen-
synet til naturens bærekraft ivaretas.

Mesteparten av regningen for den økte pen-
gebruken vil trolig belastes fremtidige genera-
sjoner, men merkes i budsjettene ganske raskt.
Dette kan komme mer tydelig frem når nye
kostbare tiltak vedtas for å skjerme husholdnin-
ger og bedrifter for inntektstap.
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samfunnets ressurser, noe som tilsier brede, nøy-
trale skattegrunnlag med færrest mulig unntak.
Skattetiltak, for eksempel i form av skatteutsettel-
ser, kan likevel være godt egnet til å avhjelpe
eventuelle kortsiktige likviditetsutfordringer som
følge av smitteverntiltak. Skatteutsettelsene gitt i
forbindelse med pandemien kan ha bidratt til å
forhindre at ellers levedyktige bedrifter går kon-
kurs. Skattetiltak er derimot lite egnet som kom-
pensasjon for inntektsbortfall. Skattereduksjoner i
form av for eksempel midlertidige reduserte sat-
ser vil kunne bli svært kostbare for staten og være
lite treffsikre. For å ha nytte av skattelettelser er
virksomheter normalt avhengig av en viss omset-
ning eller aktivitet, og de vil ha størst effekt for de
med normal eller høy aktivitet. Skattelettelser
innebærer dessuten en risiko for varige svekkel-
ser i skattegrunnlagene for staten dersom de blir
vanskelige å reversere.

Ordninger som forsikrer husholdninger mot inn-
tektsbortfall, er en sentral del av det sosiale sikker-
hetsnettet. Et sosialt sikkerhetsnett som gjelder
for alle, kan motivere til risikotaking og styrke
mobiliteten i arbeidsmarkedet. Samtidig kan
generøse inntektssikringsordninger svekke insen-
tivene til å søke ny jobb. Gode inntektssikrings-
ordninger må balansere disse hensynene. Pande-
mien er en ekstraordinær situasjon der en del
næringer er sterkt begrenset av smitteverntiltak,
med kraftige konsekvenser for arbeidstakerne i
disse næringene. Da er det til det beste for sam-
funnet at fellesskapet dekker en større del av inn-
tektstapet for berørte arbeidstakerne. Når smitte-
verntiltakene reduseres, er det viktig at
endringene i inntektssikringsordningene reverse-
res for å bedre insentivene til å søke arbeid.

Økonomien er hele tiden i forandring. Over tid
vil markedene tilpasse seg endringer som følger
av krisen, og nye bedrifter vil vokse frem. Samspil-
let mellom insentiver, omfang og varighet av tiltak
taler for at behovet for støtteordninger og støtteni-
våer må vurderes løpende. Krisetiltakene er ikke
egnet som varige tiltak og kan, dersom de varer i
lang tid, bidra til å motvirke strukturelle
endringer eller holde personer utenfor arbeidsli-
vet som ville vært bedre tjent med å søke nye job-
bmuligheter.

4.2 Tilbakeblikk på innføringen av de 
økonomiske krisetiltakene

4.2.1 De første ukene av krisen – strakstiltak 
og inntektssikring

Regjeringen la frem de første krisetiltakene 13.
mars 2020, i Prop. 52 S (2019–2020), dagen etter
nedstengningen av Norge. Krisepakken inklu-
derte flere «strakstiltak» knyttet til håndteringen
av pandemien. Tiltakene var utformet før beslut-
ningen om nedstengning var tatt. Det ble derfor
varslet at regjeringen ville vurdere nye tiltak.
Påfølgende stortingsbehandling innebar enighet
blant samtlige partier på Stortinget om en rekke
tiltak med et større omfang, grunnet den raske
utviklingen av krisen. Konsekvensene og forløpet
av pandemien og smitteverntiltakene var svært
uoversiktlige den første tiden. I løpet av de første
fire ukene ble det lagt frem en ny proposisjon med
tiltak hver uke, som ble raskt behandlet i Stortin-
get.

Tiltakene i krisens første fase bidro til å sikre
inntekter for lønnstakere og ga økonomisk kom-
pensasjon og økt likviditet for bedrifter for å
unngå unødige konkurser og oppsigelser. Inn-
tektssikringsordningene i folketrygden ble utvi-
det, det ble innført låne- og tilskuddsordninger for
bedrifter, ordning for skatte- og avgiftsutsettelser,
samt en generell kompensasjonsordning for
bedrifter med stort omsetningsfall. Det ble også
vedtatt omfattende fullmakter og bevilgninger
knyttet til det offentliges håndtering av pande-
mien, herunder i helsevesenet og kommunene.
En nærmere oversikt over de viktigste tiltakene
som ble iverksatt i krisens første fase, er gitt i
tabell 4.1. Mange av ordningene eksisterer fort-
satt, men har blitt justert i lys av erfaringer og kri-
sens forløp.

4.2.2 Gradvis gjenåpning frem mot 
sommeren 2020

Etter påsken 2020 bedret smittesituasjonen seg,
og smitteverntiltakene ble gradvis lempet på. Akti-
viteten i økonomien gikk markert opp, mange av
de som ble permittert i krisens akutte fase kom til-
bake i jobb, og de fleste virksomheter klarte seg
bedre. Det var ikke lenger behov for like hyppige
fremlegg for Stortinget. Nye tiltak ble lagt frem i
forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020
og Prop. 127 S (2019–2020), som ble lagt frem 17
dager etter revidert budsjett, men varslet før det
og behandlet parallelt i Stortinget.
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I løpet av sommeren 2020 ble det iverksatt
enkelte aktivitetsstimulerende tiltak, herunder
første runde av lønnsstøtteordningen (for juli og
august). Kompensasjonsordningen for næringsli-
vet ble trappet ned og avviklet i august. Regjerin-

gen og partene i arbeidslivet fortsatte dialogen
som var etablert under utviklingen av de første
støtteordningene i starten av krisen. Samtalene
dreide seg nå om en forlenget og mer målrettet
kompensasjonsordning for reiselivet og serve-

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.1 Utvalgte økonomiske krisetiltak iverksatt våren 2020

Tiltak overfor bedrifter

Permitteringsregelverk  • Arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering ble redusert fra 
15 til 2 dager

Låne- og tilskuddsordninger  • Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter med en 
garantiramme på 50 mrd. kroner

 • Gjenoppretting av Statens obligasjonsfond med en ramme på 50 mrd. 
kroner

 • Garantifasilitet på 6 mrd. kroner for likviditet til flyselskaper
 • En rekke utvidelser av låne- og tilskuddsordninger for bedrifter, 

gjennom blant andre Innovasjon Norge

Skatte- og avgiftsutsettelser 
og lettelser

 • Midlertidig ordning for utsettelser av skatte- og avgiftskrav
 • Midlertidig halvering av den lave merverdiavgiftssatsen for blant 

annet overnatting og persontransport og nedsettelse av 
arbeidsgiveravgiften

 • Midlertidig opphevelse av flypassasjeravgiften og samtlige 
lufthavnavgifter

 • Mulighet for tilbakeføring av selskapsunderskudd til fradrag mot 
overskudd i 2018 og 2019

 • Midlertidige startavskrivninger i saldogruppe d
 • Økt verdsettelsesrabatt i formuesskatten for aksjer og driftsmidler og 

utvidelser i fradragsordningen for investeringer i oppstartsbedrifter
 • Lettelser i petroleumsbeskatningen

Kompensasjonsordning for 
bedrifter med stort 
omsetningsfall

 • Generell kompensasjonsordning for bedrifter som opplevde stort 
omsetningsfall. Først bevilget 50 mrd. kroner, senere nedjustert til 7 
mrd. kroner

Tiltak overfor husholdninger

Utvidelser av eksisterende 
inntektssikringsordninger

 • Utvidelse av ordningene for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, 
sykepenger og omsorgspenger

Andre tiltak  • Innføring av en lønnskompensasjonsordning for permitterte («full 
lønn» i 18 dager)

 • Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende
 • Ordninger for å sikre inntekten til blant andre studenter og lærlinger

Tiltak for sektorer med kritiske samfunnsoppgaver mv.

 • Fullmakt for helsevesenet til å overskride gitte bevilgninger for blant 
annet å anskaffe nødvendige legemidler og medisinsk utstyr

 • Økte bevilgninger til blant annet helsesektoren, Nav og 
kommunesektoren

Andre tiltak  • Kompensasjonsordninger for arrangører innen kultur, frivillighet og 
idrett

 • Midlertidig flyrutekjøp og økte midler til kollektivtrafikk.
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ringsvirksomhet, som fortsatt var rammet av
begrenset reiseaktivitet. Dialogen fortsatte utover
høsten, og ordningen ble lansert i september
sammen med andre runde av lønnsstøtteordnin-
gen (for oktober–desember).

I tabell 4.2 vises omfanget av krisetiltak i de
ulike proposisjonene og stortingsbehandlingene

gjennom 2020. Bevilgningsbehovet for blant annet
kompensasjonsordningen for næringslivet viste seg
å bli lavere enn først antatt. Det samme gjaldt inn-
tektssikringsordningene i folketrygden, blant annet
fordi omfanget av permitteringer gikk raskere ned
enn man først antok. Bevilgningene ble nedjustert i
Prop. 127 S, Prop. 142 S og i nysalderingen.

1 Lånetransaksjoner, garantifullmakter og utsatt innbetaling av skatter og avgifter inngår ikke i tabellen. De midlertidige
endringene i petroleumsskatten som ble vedtatt våren 2020, inngår heller ikke i tabellen. Endringene anslås å gi et provenytap
over tid på om lag 8 mrd. kroner, målt som nåverdi.

2 Omfatter bl.a. redusert lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering, redusert arbeidsgiveransvar for omsorgspenger og
koronarelatert sykefravær, midlertidige skatte- og avgiftslettelser og ordningen med støtte til å ta permitterte tilbake i jobb
(lønnsstøtteordningen). I Prop. 142 S (2019–2020) ble bevilgningsanslaget for lønnsstøtteordningen og anslaget for utbetalinger
under folketrygden til bl.a. dagpenger og sykelønn vesentlig nedjustert, slik at netto bevilgningsendring er negativ.

3 Bevilgningsanslaget til den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet ble vesentlig nedjustert i Prop. 127 S og Prop.
142 S (2019–2020).

4 Omfatter bl.a. kompensasjon for kultur, frivillighet og idrett, og kompensasjon til riksveiferjene og tog- og kollektivtransporten.
5 Omfatter bl.a. bevilgninger til helsesektoren, kommunene, politiet og Nav.
Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.2 Økonomiske tiltak 2020 fordelt per proposisjon/innstilling. Mrd. 2020-kroner

Økonomiske tiltak 
ifb. pandemien1

SUM
Bevilg-

ning 2020

Prop.
52 S/
Innst.
197 S

Prop.
57 S/
Innst.
200 S

Prop.
67 S/
Innst.
216 S

Prop.
73 S/
Innst.
233 S

Prop.
117 S
(RNB

Prop.
127 S/
Innst.
360 S

Prop.
142 S/

Innst. 19 S

Nysal-
dering

Prop.
56 S m.fl./

Innst.
155 S og

180 S

Tiltak overfor 
bedrifter 67,4 2,6 19,3 20,0 50,3 17,6 -10,5 -33,1 1,2

Motvirke inntekts-
bortfall for bedrifter 
mv.2 36,0 1,0 2,2 20,0 0,3 13,2 8,4 -10,2 1,2

Kompensasjonsord-
ning for bedrifter 
med stor omsetnings-
svikt3 7,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -20,0 -23,0 0,0

Luftfartssektoren, 
inkl. tapsavsetning 
til garantiordning 14,3 1,6 7,1 0,0 0,0 4,5 1,1 0,1 0,0

Tapsavsetning i stat-
lig lånegarantiord-
ning via bankene 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inntektssikring for 
personer 15,8 0,1 0,0 18,1 5,0 3,8 0,2 -10,5 -0,9

Øvrige kompensa-
sjonsordninger4 11,1 0,0 0,0 1,1 1,0 2,7 2,5 3,9 -0,1

Tiltak for sektorer 
med kritiske sam-
funnsoppgaver5 30,1 0,5 0,0 5,5 0,6 7,0 10,8 1,1 4,6

Andre tiltak 7,0 0,1 0,0 1,6 0,0 0,8 4,4 0,3 -0,1

SUM Økonomiske 
tiltak 131,3 3,2 19,3 46,2 56,8 31,9 7,4 -38,2 4,7

Dato for frem-
leggelse 13.03 20.03 27.03. 03.04. 12.05. 29.05. 21.09. 27.11.
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4.2.3 Nytt budsjettår – ny smittebølge på 
senhøsten og uforutsigbart 
pandemiforløp

Forslaget til statsbudsjett for 2021, som ble lagt
frem i oktober 2020, var basert på at pandemien
gradvis ville slippe taket frem mot sommeren
2021. Budsjettet inneholdt likevel betydelige
bevilgninger til håndteringen av pandemien og
videreføring av støtteordninger for dem som var
direkte rammet av smitteverntiltakene. Helsesek-
toren ble særlig prioritert i budsjettet med 11
mrd. kroner ekstra. Det inkluderte blant annet 5
mrd. kroner til helseforetakene og 3,8 mrd. kro-
ner til innkjøp av vaksiner og vaksinasjon mot
covid-19.

Innenfor kultur, frivillighet og idrett ble det
foreslått egne ordninger for å stimulere til aktivi-
tet og legge til rette for at det kunne gjennomføres
arrangementer med de begrensninger som smit-
tevernreglene satte. Usikkerheten om smittevern-
tiltakenes omfang og varighet gjorde at ordnin-
gene for kultur, frivillighet og idrett ble gitt varig-
het på et halvt år inn i 2021. Det samme gjaldt
bevilgningene til tog- og kollektivtilbud. Det ble
også foreslått økte bevilgninger til politiet, Nav og
kommunesektoren. Det ble på dette tidspunktet
ikke lagt opp til generelle kompensasjonsordnin-
ger for næringslivet i 2021, fordi smitteverntilta-
kene ikke tilsa at det ville være nødvendig.

Smittetallene steg gjennom høsten, både i
Europa og Norge. Det ble også innført strengere
smitteverntiltak i mange land, og i Norge ble tilta-
kene strammet kraftig inn tidlig i november. Usik-
kerheten om den økonomiske utviklingen økte
sammenlignet med budsjettforslaget som ble pre-
sentert i oktober. I november ble det derfor frem-
met et tilleggsnummer til budsjettforslaget. Her ble
det fremmet forslag om betydelige bevilgningsøk-
ninger til kommunesektoren og forlengelse av
utvidelser i dagpengeordningen, sykepengeord-
ningen og ordningen med omsorgspenger. Den
planlagte kompensasjonsordningen for reiselivet
ble foreslått utvidet til å gjelde hele næringslivet,
tilsvarende den opprinnelige ordningen.

I de påfølgende budsjettforhandlingene på
Stortinget ble vilkårene i den nye kompensasjons-
ordningen for næringslivet gjort rausere, den mid-
lertidige opphevelsen av flypassasjeravgiften ble
forlenget ut 2021 og halveringen av den lave mer-
verdiavgiftssatsen for blant annet overnatting og
persontransport ble forlenget til og med 30. juni
2021.

Hittil i 2021 er det fremmet og behandlet en
rekke proposisjoner med ytterligere økonomiske

tiltak. Mest omfattende var Prop. 79 S (2020–
2021) som ble lagt frem i slutten av januar. Tilta-
kene var i hovedsak forlengelser og justeringer av
eksisterende støtteordninger som i utgangspunk-
tet hadde varighet frem til våren. Kompensasjons-
ordningen for næringslivet ble forlenget ut juni.
Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak og oppføl-
ging av ledige ble ytterligere økt. Det ble også
besluttet enkelte nye økonomiske tiltak i lys av
strengere smitteverntiltak som var innført i
mange kommuner. Det kom en egen kompensa-
sjonsordning via kommunene for hardt rammede
bedrifter. Videre ble det vedtatt en rekke tiltak for
barn, ungdom og studenter. Det er også vedtatt
forlengelser av flere ordninger under folketryg-
den. Perioden med fritak fra lønnsplikt under per-
mittering og den utvidede retten til å motta dag-
penger er forlenget til og med 30. september.

Tabell 4.3 gir oversikt over vedtatte og fore-
slåtte økonomiske tiltak i 2021 i møte med pande-
mien, mens tabell 4.4 gir en nærmere oversikt
over tiltakene på skattesiden.

4.3 Om enkelte ordninger

4.3.1 Endrede permitteringsregler

Bruk av permitteringer er et viktig virkemiddel
for arbeidsgivere for å redusere lønnskostnadene
i situasjoner med redusert aktivitet. Arbeidsgiver
har lønnsplikt i deler av permitteringsperioden,
mens permitterte arbeidstakere kan motta dag-
penger i de delene av perioden arbeidsgivere ikke
har lønnsplikt. Permitteringsordningen gir
arbeidsgivere mulighet for å frita arbeidstakere
enten helt eller delvis for arbeidsplikt i perioder
der driften midlertidig reduseres, samtidig som
arbeidsforholdet består og arbeidstakerne kan
kalles tilbake igjen ved behov. Adgang til å permit-
tere ansatte over en lang periode vil samtidig inne-
bære kostnader både for den enkelte og for sam-
funnet.

Permitterte som har en forventning om å
komme tilbake til samme jobb, vil kunne ha et sva-
kere insentiv til å søke ny jobb enn de som er ordi-
nære ledige. For enkelte av disse ville det vært
bedre å komme over i annet arbeid, særlig der det
er usikkert om de faktisk vil få den gamle jobben
tilbake. Risikoen for å falle varig ut av arbeidsmar-
kedet øker jo lenger man er ledig. Den permit-
terte bruker også av sine dagpengerettigheter.
For samfunnet øker faren for at arbeidsledigheten
festner seg på høyere nivåer, at flere varig kom-
mer inn i trygdeordninger og at vekstevnen i øko-
nomien svekkes. For å hindre økt frafall fra
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arbeidslivet er det bevilget betydelige midler til
kompetansetiltak og forsterket oppfølging av lang-
tidsledige og permitterte.

Det er viktig at permitteringsregelverket er
utformet slik at omfanget av permitteringer ikke
blir unødig høyt eller langvarig. Både Holden-
gruppen og Norge mot 2025-utvalget har påpekt
de uheldige sidene ved permitteringsordningen.
Norge mot 2025-utvalget viser til at innlåsingsvirk-
ninger er særlig alvorlige i høykonjunkturer og
mindre alvorlige jo dypere lavkonjunktur vi
befinner oss i. Utvalget peker også på at norsk
økonomi står foran store strukturelle endringer.

Dersom endringene i permitteringsregelverket
har ført til at bedrifter i større utstrekning enn
normalt har permittert ansatte med lav sannsyn-
lighet for tilbakekalling, vil det ifølge utvalget
bidra til å svekke omstillingsevnen i arbeidsmar-
kedet under krisen.

I krisens aller første fase ble perioden med
lønnsplikt for arbeidsgiver ved permittering redu-
sert fra 15 til to dager for å redusere lønnskostna-
dene i en usikker situasjon med brå svikt i inntek-
ter. For å kompensere for den reduserte lønns-
pliktperioden ble det samtidig innført en lønns-
kompensasjonsordning som sikret permitterte

1 Lånetransaksjoner, garantifullmakter, utsatt innbetaling av skatter og avgifter og midlertidige endringer i petroleumsbeskatnin-
gen inngår ikke i tabellen.

2 Omfatter bl.a. lønnsstøtteordningen, støtteordningen for publikumsåpne arrangementer, bokført effekt i 2021 av skattemessig
tilbakeføring av underskudd i 2020 mot overskudd i 2018 og 2019 og bokført effekt i 2021 av midlertidig startavskrivning på 10
pst. på saldogruppe D i 2020.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.3 Økonomiske tiltak i 2021. Mrd. Kroner

Bevilgning 20211

Tiltak for bedrifter 39,0

Generell kompensasjonsordning for næringslivet 9,0

Luftfart 7,2

Kultur, idrett og frivillighet 4,2

Reiseliv 2,7

Maritim sektor 0,6

Folketrygden 1,7

Omstilling næringsliv 2,0

Andre tiltak overfor næringslivet2 11,5

Tiltak for husholdninger 19,7

Folketrygden 11,9

Utdanning og kompetanse 5,8

Inkludering og integrering 0,5

Sårbare grupper 1,0

Annet til husholdninger 0,4

Tiltak for sektorer med kritiske samfunnsoppgaver 35,2

Kommunesektoren 18,1

Helsesektoren 13,9

Kollektivtransport 1,3

Annet til kritiske samfunnsoppgaver 1,9

Sum økonomiske tiltak 93,9
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1 De midlertidige endringene i petroleumsskatten som ble vedtatt våren 2020, inngår ikke i tabellen. Endringene anslås å gi et
provenytap over tid på om lag 8 mrd. kroner, målt som nåverdi.

2 Avdrag innbetales fra 31.oktober 2021. Forsinkelsesrenten ble satt ned til 6 pst. i perioden 10.06.20 til 31.12.20. Fra 1.1.21 gjelder
ordinær forsinkelsesrente, som for tiden er 8 pst.

3 Godkjent av ESA til 31.12.29.
Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.4 Tiltak på skattesiden i forbindelse med pandemien1

Tiltak Varighet

Skatteutsettelser

Utsatt forfall av skatt for personlige skattytere for 1. og 2. termin 15. mars. 20–15. juli. 20

Nedsatt forskuddsbetaling for formuesskatt for eiere av selskap med underskudd 
i 2020 2020

Ett års utsettelse av formuesskatt for 2020 når den forfaller i 2021, for eiere 
av selskap med underskudd i 2020 1. jan. 21

Utsatt forfall av forskuddsskatten for selskap for 2. termin. Gjelder ikke for 
kraftforetak. 15. apr. 20–1. sep. 20

Utsatt forfall for 2. termin arbeidsgiveravgift 15. mai. 20–17. aug. 20

Utsatt forfall for 3. termin arbeidsgiveravgift 15. juli. 20–15. okt 20

Utsatt forfall av merverdiavgift for 1. termin 14. apr. 20–10. juni. 20

Utsatt forfall av særavgifter for drivstoffbransjen for mars/april 18. juni. 20

Utsatt forfall av særavgifter for bryggerinæringen for mars/april 18. juni. 20

Mer fleksibel ordning for betalingsutsettelse2 30. juni. 21

Tilbakeføring av underskudd i 2020 mot overskudd i 2018 og 2019 2020

Midlertidige reduksjoner

Reduksjon av den lave satsen i merverdiavgiften fra 12 pst til 6 pst. 1. apr. 20–30. juni. 21

Oppheve flypassasjeravgiften for flyginger i tidsrommet 1. jan. 20 – 31. des. 21 1. jan. 20–31. des. 21

Redusert arbeidsgiveravgift mai og juni 2020 1. mai. 20–30. juni. 20

Midlertidige startavskrivninger på nyervervede driftsmidler i saldogruppe d 
med 10 pst. 31. des. 20

Avvikle totalisatoravgiften for 2020 31. des. 20

Permanente endringer

Frita naturgass og LPG levert til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske 
og mineralogiske prosesser fra CO2-avgift fra 1. april 2020 Permanent

Opsjonsskatteordningen utvidet til bedrifter med maks. 25 ansatte og maks. 
driftsinntekter/balansesum 25 mill. kroner Til 20293

Økt verdsettelsesrabatt til 35 pst. for aksjer og driftsmidler mv. Permanent

Maks. skattefri fordel for ansatteaksjer økt fra 3 000 kroner til 5 000 kroner Permanent

Beløpsgrensene for fradrag for investeringer i oppstartsbedrifter økt til hhv. 1 mill. 
kroner per skattyter og 5 mill. kroner per selskap. Midlertidig utvidet til å gjelde 
ansatte og deres nærstående i 2020 og 2021. Permanent
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arbeidstakere full lønnskompensasjon (inntil 6 G)
de første 20 dagene av permitteringen, før de
eventuelt fikk dagpenger. Kompensasjonsgraden i
dagpengeordningen ble satt opp, se avsnitt 4.3.2.

I ukene etter økte antallet permitterte med
200 000 personer. Antallet permitterte nådde en
topp mot slutten av april, da det i alt var registrert
276 000 enten helt eller delvis permitterte. Det var
mer enn ti ganger høyere enn det høyeste nivået
som tidligere hadde vært registrert. Usikkerhet
om den videre utviklingen, i kombinasjon med at
bedriftene nærmest kostnadsfritt kunne permit-
tere ansatte, bidrar trolig til å forklare dette møn-
steret. Fra september 2020 ble lønnspliktperioden
justert tilbake til 10 dager, og lønnskompensa-
sjonsordningen ble avviklet. Antallet permitterte
økte ikke like mye i den andre og tredje smittebøl-
gen, selv om smitteverntiltakene var vel så inngri-
pende for næringslivet. Det må ses i sammenheng
med at det ble dyrere å permittere arbeidstakere
og at usikkerheten om situasjonen var mindre,
samtidig som bedriftene bedre klarte å tilpasse
seg smittevernrestriksjoner.

Arbeidsgivers fritaksperiode etter permitte-
ringslønnsloven er nå 49 uker i løpet av en (rulle-
rende) 18-månedersperiode. Fritaksperioden er
midlertidig forlenget til og med 30. september
2021 for alle tilfeller, og 18-månedersregelen gjel-
der ikke i denne perioden. Perioden med fritak fra
lønnsplikt for arbeidsgiver og hvor arbeidstaker
har rett på dagpenger, har blitt betydelig utvidet
under pandemien. Først ble fritaksperioden
endret fra 26 til 49 uker og deretter ytterligere for-
lenget frem til og med 30. september 2021 for alle
permitterte. Det ventes en betydelig bedring i
arbeidsmarkedet i løpet av sommeren og høsten, i
takt med økt vaksinering og lemping på smitte-
verntiltak. Når etterspørselen etter arbeidskraft
øker, bør permitteringsregelverket normaliseres.
Vurderinger og forslag knyttet til permitteringsre-
gelverket videre er omtalt i avsnitt 4.6.

4.3.2 Økt inntektssikring for arbeidsledige 
og ny inntektskompensasjon for 
selvstendige og frilansere

For å sikre inntekt til de mange som ble arbeids-
løse eller permitterte som følge av de inngripende
smitteverntiltakene i fjor vår, ble det innført en
rekke særordninger og midlertidige endringer i
dagpengereglene, og det ble lempet på vilkår for å
gi flere adgang til økonomiske ytelser. Blant annet
ble kompensasjonsgraden i dagpengeordningen
økt fra 62,4 til 80 pst. for inntekt opp til 3 G, og kra-
vene til forutgående inntekt ble redusert fra 1,5 G

til 0,75 G siste 12 måneder eller fra 3 G til 2,25 G
siste 36 måneder.

Målet med dagpengeordningen er å kompen-
sere tap av inntekt for personer som har hatt en til-
knytning til arbeidslivet av et visst omfang og som
har mistet arbeid. Derfor er det også et krav om at
man skal ha hatt arbeidsinntekt av en viss stør-
relse før man ble arbeidsledig. Kravene til minste-
inntekt har vært likt regulert siden 2003, inntil de
ble redusert midlertidig etter utbruddet av pande-
mien. I dagpengesystemet er det krav om at man
skal være disponibel for å ta arbeid og å søke
arbeid aktivt. Dersom retten til å motta dagpenger
også gis til personer som hatt lav arbeidsinntekt,
kan slike krav være vanskeligere å følge opp.

Høy kompensasjonsgrad i dagpengeordningen
kan svekke søkeaktiviteten og føre til at flere for-
blir ledige over lang tid. Det kan øke risikoen for
varig frafall fra arbeidslivet. Utvidelsene i inntekts-
sikringsordningene må derfor reverseres når
arbeidsmarkedet bedres, slik at insentivene til å
delta i arbeidslivet ikke svekkes permanent. De
midlertidige særreglene som gir utvidede dagpen-
gerettigheter, har vært hensiktsmessige i en situa-
sjon der inngripende smitteverntiltak fører til ned-
stenginger av store deler av samfunnet. Behovet
for inntektssikring har i en periode vært stort,
mens behovet for ordninger som stimulerer til
søkeaktivitet, har vært mindre. Selv om arbeids-
ledigheten fortsatt er høy i flere yrkesgrupper,
har mange næringer likevel stort behov for
arbeidskraft. Tall fra SSB viser at antall ledige stil-
linger økte betydelig gjennom 2. halvår i fjor i
flere næringer. I en situasjon med økt behov for
arbeidskraft er det særlig viktig at inntekts-
sikringsordningene gir gode insentiver til å søke
jobb. I gjenåpningsfasen og etter pandemien, hvor
etterspørselen etter arbeidskraft ventes å ta seg
betydelig opp, blir hensynene til å få opp søkeakti-
viteten derfor viktigere, og det ekstraordinære
behovet for midlertidige støtteordninger og sær-
regler avtar.

Selvstendig næringsdrivende har innrettet sin
arbeidssituasjon med mer risiko enn det ansatte i
arbeidsforhold har, og betaler også mindre inn i
samlet skatt og trygde-/arbeidsgiveravgifter. Del-
vis av den grunn har de ikke rett til dagpenger og
har lavere kompensasjonsgrad i sykepengeord-
ningen. Det er vanskelig å fastslå når selvstendig
næringsdrivende reelt har tapt arbeidet, og de kan
også fortsatt ha inntekter selv om arbeidet har
opphørt. Under pandemien ble det innført en
egen kompensasjonsytelse for selvstendig
næringsdrivende og frilansere som hadde mistet
inntekt som følge av pandemien, og de fikk også
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rett til sykepenger fra fjerde dag ved koronarela-
tert sykefravær. Kompensasjonsytelsen ga 80 pst.
erstatning for tapt inntekt da den ble innført, men
den ble satt ned til 60 pst. fra 1. november 2020.
Myndighetene bør være varsomme med å avlaste
næringsdrivende for tap i normale tider. Det taler
for at den midlertidige kompensasjonsytelsen for
selvstendige næringsdrivende og frilansere bør
avvikles så snart aktiviteten i økonomien tar seg
opp.

4.3.3 Kompensasjonsordningen for foretak 
med stort omsetningsfall

Formålet med tilskuddsordningen for foretak
med stort omsetningsfall (kompensasjonsordnin-
gen for næringslivet) har vært å bidra til at leve-
dyktige bedrifter kan holde seg flytende gjennom
krisen, slik at konkurs unngås og arbeidsplasser
trygges. Ordningen har hjulpet hardt rammede
bedrifter med likviditet og soliditet gjennom
direkte kontantstøtte. Skattepliktige foretak har
kunnet søke staten om kompensasjon for en andel
av foretakets faste uunngåelige kostnader. Støtten
fastsettes ut fra størrelsen på foretakets uunngåe-
lige faste kostnader, dets omsetningsfall og en jus-
teringsfaktor etter en bestemt formel, se nærmere
redegjørelse i Prop. 70 LS (2019–2020). Omset-
ningsfallet må være på minst 30 pst. for å kunne
motta støtte, og støtten øker med omsetningsfal-
let. Det ble opprinnelig satt et støttetak på 80 mill.
kroner per måned for foretak og samlet for kon-
sern. Ordningen bygger på et automatisert søk-
nadssystem med objektive kriterier. Underveis
har ordningen blitt skalert opp og ned utfra smit-
tesituasjonen og smitteverntiltak, og kostnadene
som gir grunnlag for støtte, er blitt noe utvidet. I
revidert budsjett foreslås ordningen forlenget og
trappet noe ned, med en justert innretning som
bedrer ordningens insentiver, se boks 4.4 og Prop.
195 S (2020–2021).

Både Ekspertgruppen for samfunnsøkono-
miske vurderinger av smitteverntiltak (Holden-
gruppen) og Norge mot 2025-utvalget har pekt på
at ordningen gir uheldige insentiver og at den
ikke legger til rette for omstilling og reallokering
under krisen. Vilkåret om minst 30 pst. omset-
ningsfall kan gjøre det mindre lønnsomt for
bedrifter å øke omsetningen eller omstille seg til
nye markedsbetingelser. Lønnsomheten ved å
komme inn under ordningen kan være betydelig.
Tall for bruk av kompensasjonsordningen høsten
2020 viser tegn til opphopning av utbetalinger til
bedrifter med omsetningsfall rundt inngangskrite-
riet på 30 pst. og til bedrifter som er helt ned-

stengt, se figur 4.2. Det antyder at det har skjedd
en tilpasning rundt terskelen der bedrifter har
styrt mot lavere aktivitet for å komme inn under
ordningen.

Holden-gruppen bemerket at lave kostnader
ved permittering og insentivstrukturen i kompen-
sasjonsordningen kan føre til mer langvarige per-
mitteringer, noe som kan svekke de permittertes
arbeidstilknytning og ha varige, negative effekter
på sysselsettingen. Gruppen mente videre at
insentivene til aktivitet og omstilling burde styr-
kes i modellen ved å utvide støttegrunnlaget til å
inkludere lønnskostnader og ved å redusere vek-
ten på faste kostnader. Forslaget fra Holden-grup-
pen ble drøftet i Prop. 127 S (2019–2020) og Prop.
94 LS (2020–2021). Etter departementets vurde-
ring ville en slik endring kunne skape nye insen-
tivproblemer og mulige innlåsingseffekter for
bedrifter med moderate omsetningsfall, samtidig
som det ville svekke støtten til virksomheter som
var helt nedstengt. Isteden ble det etter samtaler
med partene i arbeidslivet introdusert en ny ord-
ning for lønnsstøtte for å ta ansatte tilbake fra per-
mittering, se neste avsnitt. Å skille lønnsstøtte
som skal stimulere til aktivitet og kompensasjon
for tapt omsetning for de som har måttet begrense
aktiviteten i to forskjellige ordninger, gjør også at
innretningen i hver av de to ordningene kan tilpas-
ses formålet, jf. strategien som er omtalt i avsnitt

Figur 4.2 Kompensasjonsordningen. Utbetalinger til 
foretak som mottok støtte for perioden september–
desember 2020, etter omsetningsfall. Per 6. mai

Kilder: Brønnøysundregistrene og Finansdepartementet.

Utbetalinger etter foretakenes 
omsetningsfall

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

(-1
00

, -
95

)
(-9

5,
 -9

0)
(-9

0,
 -8

5)
(-8

5,
 -8

0)
(-8

0,
 -7

5)
(-7

5,
 -7

0)
(-7

0,
 -6

5)
(-6

5,
 -6

0)
(-6

0,
 -5

5)
(-5

5,
 -5

0)
(-5

0,
 -4

5)
(-4

5,
 -4

0)
(- 4

0,
 - 3

5)
(-3

5 ,
 - 3

0)

Prosent



2020–2021 Meld. St. 2 89
Revidert nasjonalbudsjett 2021
4.1 og hensynene i boks 4.1. Det kan likevel opp-
stå uheldige samspillseffekter mellom ordnin-
gene. Boks 4.4 beskriver insentivproblemer som
kan oppstå for bedrifter som mottar støtte fra
kompensasjons- og lønnstilskuddsordningen sam-
tidig.

4.3.4 Lønnsstøtteordningen

Lønnsstøtteordningen, som ble annonsert 29. mai
i Prop. 127 S (2019–2020), gir tilskudd til arbeids-
givere for å ta permitterte tilbake i arbeid. Formå-
let med ordningen er at permitterte skal komme
raskere tilbake i jobb, slik at de kan holdes i aktivi-
tet fremfor å være permittert. Ordningen har vært
i virke i tre perioder, først for juli og august 2020,
deretter fra oktober til desember 2020 og sist fra
15. mars til 30. juni 2021. I den siste runden er
støttebeløpet økt betydelig, og regelverket ble
mer fleksibelt. Ordningen foreslås nå utvidet til
31. august 2021, se avsnitt 4.6.

Også lønnsstøtteordningen stiller vilkår om at
omsetningen er redusert som følge av pandemien.
Det bidrar til å motvirke at staten subsidierer
arbeidsforhold som ellers ville kommet i stand av
seg selv eller arbeidsforhold som ikke ville vært
lønnsomme i en normalsituasjon. I de første to
rundene var det vilkår om omsetningsfall på minst
10 pst., mens i den siste runden ble dette endret til
15. pst. Støtten gis som et kronebeløp per ansatt
som tas tilbake fra permittering. Som omtalt i
avsnitt 4.1 og i drøftingen av kompensasjonsord-
ningen i avsnittet over, innebærer avkorting av
støttebeløpet mot omsetning uheldige insentiver.
Særlig vil bedrifter som har mange permitterte
medarbeidere, kunne miste mye støtte om omset-
ningen øker forbi terskelen. Det er bakgrunnen
for at departementet i Prop. 94 LS (2020–2021)
advarte mot at ordningen skulle vare lenge, og
særlig inn i sommeren da mange bedrifter ville
kunne være i stand til å øke omsetningen mye. At
ordningen nå forlenges (se avsnitt 4.6), gjenspei-
ler at gjenåpningen mest sannsynlig vil komme
noe senere enn regjeringen så for seg da ordnin-
gen ble innført. Det gjøres samtidig justeringer
som gir næringslivet større fleksibilitet i når de
ønsker å bruke ordningen.

Hver runde av lønnsstøtteordningen har vært
innrettet mot de som er permittert på det tids-
punktet ordningen annonseres. Kombinasjonen
av et gunstig permitteringsregelverk og en ord-
ning med lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake
kan føre til at arbeidsgivere tar lettere på å permit-
tere i fremtiden fordi det skapes forventninger om

at staten vil gjenta ordningen hver gang en ny
krise inntreffer. Terskelen for å innføre slike ord-
ninger må derfor være svært høy.

4.3.5 Lånegarantiordningen og Statens 
obligasjonsfond

Lånegarantiordningen er en statlig garantiordning
som skal styrke solide bedrifters tilgang til likvidi-
tet ved at staten tilbyr midlertidig risikoavlastning
til finansforetak.1 Ordningen skal sikre delvis
statsgaranterte lån fra bankene til solide bedrifter
som står overfor en akutt likviditetsmangel som
følge av pandemien. Ordningen ble offentliggjort
15. mars 2020 og ble åpnet for lån til små og mel-
lomstore bedrifter 27. mars, og for lån til større
bedrifter 2. april 2020. Ordningen innebærer at
staten garanterer for 90 pst. av lånebeløpet som
finansforetaket innvilger til lånekunden. Garanti-
ordningen er basert på pro rata fordeling av tap,
som innebærer at staten og finansforetaket deler
alle tap fra første krone på hvert lån, og der sta-
tens andel av tapet er 90 pst. Det er bankene som
forvalter lånegarantiordningen og som vurderer
søknader om lån i samsvar med regelverket, og
GIEK som forestår utbetalinger av garantibeløp til
bankene på vegne av staten.2 Ordningen ble
utviklet i nær dialog med bankene gjennom
Finans Norge for å sikre at den ble utformet på en
slik måte at den raskt kunne tas i bruk.

Lån under lånegarantiordningen skal så langt
som mulig ha samme betingelser som et tilsva-
rende lån til en tilsvarende låntaker ville hatt i en
normal markedssituasjon. Siden bankene selv må
dekke 10 pst. av alle tap fra første krone og ban-
kene må betale en mindre premie for bruk av ord-
ningen, har de insentiver til å gjøre gode kre-
dittvurderinger og bare innvilge lån til bedrifter
som ventes å være lønnsomme også fremover,
som også Holden-gruppen påpekte i sin rapport
26. mai 2020.

Tidlig i krisens forløp gjenopprettet regjerin-
gen også Statens obligasjonsfond for å bidra til lik-
viditet og kredittilgang i obligasjonsmarkedet, slik
at også de store selskapene skal få bedre tilgang
til likviditet. Fondet investerer på markedsmes-
sige vilkår.

1 Se Prop. 58 LS (2019–2020)
2 Se «Lov om statlig garantiordning for lån til små og mel-

lomstore bedrifter» og «Forskrift til lov om statlig garanti-
ordning for lån til små og mellomstore bedrifter» på Lov-
data.



90 Meld. St. 2 2020–2021
Revidert nasjonalbudsjett 2021
Boks 4.4 Insentiver i kompensasjons- og lønnsstøtteordningene

Mange bedrifter vil kunne motta støtte fra både
lønnsstøtte- og kompensasjonsordningen samti-
dig. Ettersom støtten i begge ordningene avhen-
ger av omsetningsfall, kan det oppstå uheldige
samspillseffekter mellom ordningene. Finansde-
partementet har tidligere analysert de uheldige
insentivvirkningene fra ordningene isolert sett
og samlet.1 I Prop. 94 LS (2020–2021) ble det
vist hvordan driftsresultatet til en bedrift som
mottar støtte fra begge ordningene, kan være
vesentlig høyere enn i en normalsituasjon.
Begge ordningene har terskelverdier der støt-
ten bortfaller, som gjør det mer lønnsomt for
bedrifter å holde omsetningen rett under disse
terskelverdiene. Det er både terskeleffekter ved
15 pst. omsetningsfall, der lønnsstøtten inntref-
fer, og ved 30 pst. omsetningsfall, der støtten fra
kompensasjonsordningen inntreffer.

Kompensasjonsordningen er endret under-
veis i pandemien for å være tilpasset den økono-
miske situasjonen og ulike smittenivåer, i hoved-
sak gjennom en justeringsfaktor i beregnings-

formelen, som endrer støtteintensiteten, se figur
4.3A. I denne meldingen foreslår regjeringen til-
pasninger i kompensasjonsordningen fra juli,
som vil fjerne terskeleffekten på 30 pst. (se mør-
kegrønn kurve og nærmere omtale i Prop. 195 S
(2020–2021)). Samtidig stiger støtten noe mer
enn tidligere når omsetningen faller.

Lønnsstøtteordningen ble gjort rausere og
mer fleksibel i den siste runden av ordningen,
bl.a. ble støttebeløpene økt slik at bedrifter som
var helt nedstengt, skulle kunne komme i gang
med aktivitet selv om omsetningsgrunnlaget
ikke var der enda (se Prop. 94 LS (2020–2021)).
Samtidig ble det lagt vekt på å ikke gi støtte til
de som ikke var rammet av pandemien, og at
insentivene til aktivitet skulle være best mulig.
Den nye modellen ga sterkere insentiver til
vekst for de med lave omsetningsfall, men ster-
kere insentivproblemer rundt terskelen på 15
pst. sammenlignet med den foregående model-
len, se figur 4.3.B.

Figur 4.3 Støttenivåer i kompensasjonsordningen og lønnsstøtteordningen. I pst. av faste kostnader 
(venstre) og i 1000 kroner (høyre). Omsetningsfall i pst. langs x-akse

Kilde: Finansdepartementet.

1 Se bl.a. Prop. 94 LS (2020–2021), Prop. 127 S (2019–2020) og Prop. 79 S (2020–2021).

Støttenivåer i kompensasjonsordningen og lønnsstøtteordningen

A.  Kompensasjonsordningen B. Lønnsstøtteordningen

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Dagens modell (just.fak. 0,7)

Dagens modell (just.fak. 0,85)

Dagens modell (just.fak. 0,5)

Foreslått modell

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Sommer og høst 2020

Vår og sommer 2021



2020–2021 Meld. St. 2 91
Revidert nasjonalbudsjett 2021
Boks 4.4 forts.

Hvordan samlet støtte slår ut for bedrifter som
mottar støtte fra begge ordningene, avhenger
blant annet av om virksomheten er arbeidsinten-
siv, dens faste kostnader, størrelsen på omset-
ningsfallet og andelen permitterte som gir
grunnlag for lønnsstøtte. Figur 4.4 viser driftsre-
sultatet med og uten støtteordningene til en
eksempelbedrift med ulike antakelser om kapi-

tal- og arbeidsintensivitet og andel permitterte,
se tabell 4.5. I figur 4.4A og figur 4.4C er det
videre antatt at bedriftene hadde 80 pst. støtte-
berettigede permitterte ved annonseringstids-
punktet for lønnsstøtteordningen (og et tilsva-
rende omsetningsfall). For bedriftene i figur
4.3B og figur 4.3D er det tilsvarende tallet 50 pst.

De grå linjene i figur 4.4 viser driftsresultatet når
bedriften mottar både lønnsstøtte og støtte fra
kompensasjonsordningen med dagens innret-
ning (med justeringsfaktor på 0,85). De røde lin-
jene viser driftsresultatet med både lønnsstøtte
og den foreslåtte kompensasjonsordningen uten
insentivproblemer rundt terskelen på 30 pst.
Lyseblå linjer viser bedriftenes driftsresultat
uten støtte.

Med den foreslåtte nye innretningen av kom-
pensasjonsordningen er det samlede støtteni-
vået lavere, med unntak av for bedrifter som er
helt nedstengt, og terskelproblemene er begren-
set til punktet der lønnsstøtten faller bort ved 15
pst. omsetningsfall. Risikoen for innlåsing på
moderate omsetningsnivåer reduseres, særlig
for kapitalintensive bedrifter (figur 4.4C og figur
4.4D), men også for arbeidsintensive bedrifter
med mange permitterte (figur 4.4A).

For omsetningsfall høyere enn 30 pst. gir
den foreslåtte ordningen noe svakere insentiver

til å øke omsetningen enn under eksisterende
ordning ettersom støtten nedtrappes raskere
ved økt omsetning (flatere helning på resultat-
kurven).2

Kompensasjonsordningen vil notifiseres
under en annen EØS-artikkel fra mars 2021.
Notifisering under nytt hjemmelsgrunnlag får
noen konsekvenser for innretningen på kom-
pensasjonsordningen i innstrammende retning.
Endringene vil trolig innebære at kompensa-
sjonsordningen avgrenses til bedrifter som har
underskudd i støtteperioden, se nærmere
omtale i Prop. 195 S (2020– 2021). Det vil kunne
påvirke resultatberegningene i figur 4.4.

2 Det er også mulig å lage eksempler der det vil være
ulønnsomt å øke omsetningen fra et svært lavt nivå til et
middels nivå med den foreslåtte innretning av kompensa-
sjonsordningen. Resultatet forutsetter at bedriften har et
lavt overskudd i en normalsituasjon samt en spesiell sam-
menheng mellom støttenivået og kostnadsstrukturen i
bedriften.

Tabell 4.5 Antakelser for bedriftene i figur 4.4 Det er forutsatt at ansatte og variable kostnader vokser 
lineært med omsetning

Arbeidsintensiv
(figur A og B)

Kapitalintensiv
(figur C og D)

Ansatte 20 5

Månedslønn 35 000 kroner 35 000 kroner

Faste kostnader 200 000 kroner 350 000 kroner

Variable kostnader 100 000 kroner 50 000 kroner

Normalomsetning 1 100 000 kroner 700 000 kroner
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Boks 4.4 forts.

Figur 4.4 Driftsresultat med støtte fra kompensasjonsordningen og lønnsstøtteordningen. Bedrifter med 
ulik kapitalintensitet. I 1 000 kr

Kilde: Finansdepartementet.
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4.3.6 Ordningene for kultur, frivillighet og 
idrett

Det er innført flere ordninger innenfor kultur, fri-
villighet og idrett med det formål å kunne gjen-
nomføre aktivitet der det er mulig i perioden med
smitteverntiltak. Regjeringens mål er at ordnin-
gene skal understøtte hele næringskjeden i sekto-
ren under pandemien slik at sysselsetting, pro-
duksjon og formidling kan gjenopptas på tilnær-
met normalt nivå igjen når smittevernreglene avvi-
kles. Sektoren er særlig berørt av smitteverntilta-
kene. Aktørene på disse områdene var blant de
første som måtte stenge ned sin virksomhet, og vil
trolig også være blant de siste som kan gjenoppta
normal virksomhet.

I 2020 ble det fra mars etablert kompensa-
sjonsordninger for kultur, frivillighet og idrett.
Ordningene er siden justert og tilpasset for bedre
treffsikkerhet. Fra oktober 2020 ble det etablert
en stimuleringsordning for kultursektoren, og i
2021 er det tilsvarende etablert stimuleringsord-
ninger for frivilligheten og idretten. Stimulerings-
ordningene skal bidra til at arrangører og organi-
sasjoner kan planlegge og avholde arrangement
og aktivitet som er tilpasset de til enhver tid gjel-
dende smittevernrestriksjonene.

Som følge av vesentlige begrensninger i antall
publikum som kan delta på arrangementer, er
insentivproblemer ikke så relevant på kulturfeltet
sammenlignet med for eksempel den generelle til-
skuddsordningen for foretak med stort omset-
ningsfall. Generelt kan man si at omfattende støt-
teordninger kan føre til at det i mindre grad blir
lønnsomt å gjennomføre omstillinger som kunne
vært lønnsomme for mottakeren av støtte på lang
sikt. Høy kompensasjonsgrad ved avlysning gir
også begrenset insentiv til å reforhandle kostna-
dene eller effektivisere. Kompensasjons- og sti-
muleringsordningene for kultursektoren som gjel-
der for første halvår 2021, stiller dermed vilkår om
at arrangementene er realistisk planlagt. Dette
kravet gjør at det blir vanskeligere å misbruke
ordningen. Samtidig vil skjønnsutøvelse i vurde-
ringen av realistisk budsjettering kunne påvirke
støttebeløpet.

Under stimuleringsordningen for kultursekto-
ren kan arrangøren få støtte tilsvarende differan-
sen mellom arrangørens kostnader og inntekter
knyttet til arrangementet, med tillegg av 3 prosent
driftsmargin. I regelverket er det likevel slik at
Kulturrådet skal avkorte tilskuddet hvis netto-
kostnaden fremstår som uforholdsmessig, for
eksempel dersom arrangøren har budsjettert med
uforholdsmessig høye utgifter til ulike tjenester/

ytelser sammenlignet med hva slike tjenester nor-
malt koster.

Stimuleringsordningene på idretts- og frivillig-
hetsområdet skal bidra til at organisasjonene kan
planlegge og avholde arrangement og aktivitet
som er tilpasset de til enhver tid gjeldende smitte-
vernsrestriksjonene. Dette gjøres ved å gi delvis
dekning av merkostnader og bortfalte inntekter
organisasjonene har til sine aktiviteter og arrange-
ment. Delvis dekning gir arrangør insentiver til å
redusere kostnader og øke egne inntekter ved
arrangement og aktiviteter. Det gis videre høyere
tilskudd til aktiviteter og arrangement som er helt
eller delvis gjennomført enn til avlyste, noe som
stimulerer til at arrangement og aktiviteter faktisk
avholdes i en eller annen form så fremt dette er
mulig.

Regjeringen har foreslått å forlenge stimule-
rings- og kompensasjonsordningene for kultur, fri-
villighet og idrett ut oktober dersom smitteverntil-
tak setter vesentlige begrensninger på gjennomfø-
ring av arrangementer. Dersom smittenivået i
løpet av perioden tilsier at offentlige arrangemen-
ter lar seg gjennomføre som normalt, vil ordnin-
gene bli avviklet.

4.3.7 Tiltak for luftfarten

Regjeringens mål for luftfarten er at flytilbudet i
Norge over tid skal være godt. På kort sikt, til
markedet normaliserer seg, er hovedmålet at det
eksisterer et tilstrekkelig flytilbud innenlands. For
å ivareta dette har regjeringen iverksatt en rekke
tiltak rettet mot lufthavner og flyselskaper. Anslag
på utgiftene, inklusive forslag som legges frem i
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, er vist i
tabell 4.6.

Staten har tilført Avinor AS betydelige midler
for å dekke deler av selskapets tap. Støtten har
bidratt til at Avinor har kunnet holde den nasjo-
nale luftfartsinfrastrukturen åpen under pande-
mien og overholde minstekravet til egenkapital i
vedtektene. Det gis også støtte til Torp og Hauge-
sund lufthavner for å legge til rette for at disse luft-
havnene kan holdes åpne.

Regjeringen vurderer det slik at det norske
markedet for ruteflyvninger fortsatt er attraktivt
og vil være lønnsomt når virkningene av pande-
mien avtar. På sikt kan derfor markedet forventes
å dekke behovet for flytransport på stamrutene,
slik det var før pandemien. Det viktigste tiltaket
for et varig godt flytilbud er derfor å legge til rette
for god konkurranse. Da vil flyselskapene som
over tid gir passasjerene det beste tilbudet, og har
sunn økonomi, vinne frem. Tiltak som forstyrrer
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konkurransen eller urettmessig favoriserer enkelt-
selskaper, kan gi et dårligere tilbud på sikt, for
eksempel ved å dempe viljen for etablering i det
norske markedet eller dersom tiltakene medfører
at selskaper som reelt er bedre, blir utkonkurrert.

For å sørge for et tilstrekkelig flytilbud gjen-
nom pandemien har regjeringen gjennomført
flere tiltak direkte rettet mot flyselskapene. Dette
har vært flyrutekjøp, garantiordning og avgiftslet-
telser. Regjeringen har lagt vekt på at tiltakene i
minst mulig grad skal forstyrre konkurransen
eller gi økonomiske fordeler til eiere og kredito-
rer. I tillegg til de spesifikke tiltakene kommer
omfattende støtte gjennom generelle ordninger
som redusert arbeidsgiveravgift, utsatt skatt,
endringer i permitteringsregelverket og lønnsstøt-
teordningen. Regjeringen foreslår dessuten å
inkludere flyselskapene i den generelle kompen-
sasjonsordningen for næringslivet fra og med mai.

Som en del av restruktureringen av Norwe-
gian har staten tegnet seg til å bidra med et
hybridlån på inntil 1 500 mill. kroner, i tråd med
beskrivelsen i Prop. 79 S (2020–2021). Videre vil
staten kunne omgjøre inntil 3 mrd. kroner som
Norwegian har utestående under garantiordnin-
gen for luftfarten, til et nytt obligasjonslån fra sel-
skapet. En eventuell deltakelse fra statens side vil
skje på markedsmessige vilkår og forutsetter
blant annet at Norwegian får godkjent og gjen-
nomfører selskapets samlede restrukturerings-
plan langs de linjer som er kommunisert til mar-
kedet. Restruktureringen av Norwegian vil inne-
bære at eierne og kreditorer må ta tap. Deler av
virksomhetene vil i henhold til selskapets oppda-
terte forretningsplan videreføres under nye eiere

Regjeringen har vurdert om det bør opprettes
en særskilt kompensasjonsordning for flyselskap.
Det vises til nærmere omtale av dette og tiltak for
luftfarten i Prop. 195 S (2020–2021) Tilleggsbevilg-
ninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021.
Det norske rutetilbudet ivaretas av markedet og
flyrutekjøp, og det er ikke nødvendig med en
egen kompensasjonsordning for å ivareta rutetil-
budet. En kompensasjonsordning kan ikke mål-
rettes på samme måte som rutekjøp, og er derfor
heller ikke egnet til å sikre et gitt rutetilbud eller
arbeidsplasser. Midlene ville trolig heller tilfalle
eiere og kreditorer gjennom reduserte tap. Det er
uklart hva det norske samfunnet ville få igjen for
en slik ordning. En kompensasjonsordning selek-
tivt rettet mot bestemte flyselskaper kan også
skade konkurransen, og dermed svekke forutset-
ningene for et godt flytilbud over tid. Regjeringen
mener at det nå er andre tiltak som er bedre egnet
til å ivareta målene for norsk luftfart og samfun-
nets behov enn en egen kompensasjonsordning.

4.3.8 Tiltak og ordninger på skattesiden

Skatteutsettelser

Den midlertidige ordningen for betalingsutset-
telse av skatte- og avgiftskrav ble innført i juni
2020 for å dempe likviditetsbelastningen for
bedrifter og næringsdrivende som er rammet øko-
nomisk av koronapandemien og smitteverntilta-
kene. Ordningen erstattet tiltakene med utsatt for-
fall for skatte- og avgiftsinnbetalinger.

Ordningen ble forlenget til 30. juni 2021 ved
behandlingen av Prop. 79 S (2020–2021). Allerede

1 Bevilgning til obligasjonslån på 3 mrd. kroner til Norwegian Air Shuttle AS i 2021 er ikke inkludert. Et slikt lån vil selskapet be-
nytte til å nedbetale utestående under garantiordningen for luftfarten. I summen inngår 1,5 mrd. kroner i hybridkapital til Nor-
wegian Air Shuttle i 2021. Stortinget har besluttet at staten kan delta med inntil 1,5 mrd. kroner og faktisk deltakelse er ikke av-
klart.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.6 Tiltak for luftfarten gjennom koronapandemien (utenom generelle tiltak)

Tiltak fordelt på kategori Mill. kroner

Lufthavner 8 585

Flyrutekjøp 2 823

Låne- og garantiordninger for flyselskap1 7 500

Anslag på avgiftslettelser 3 750

Annet 16

Sum 22 674
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utsatte krav ble da automatisk innvilget utsettelse
til 30. juni 2021. Videre ble det åpnet for at nye
krav med forfall frem mot 30. juni 2021 kan gis
utsettelse, med unntak for krav på merverdiavgift
med forfall etter 12. april 2021. Krav som er omfat-
tet av utsettelsesordningen, vil få en etterfølgende
avdragsordning i seks måneder regnet fra 30. juli
2021. Det beregnes forsinkelsesrente på 8 pst. i
utsettelsesperioden.

Regjeringen legger nå i forbindelse med Revi-
dert nasjonalbudsjett 2021 frem en strategi for
gradvis avvikling den midlertidige ordningen med
betalingsutsettelse for skatter og avgifter, som
innebærer en viss forlengelse av ordningen. Det
øker muligheten for flere til å håndtere de utsatte
beløpene. Det foreslås at den midlertidige ordnin-
gen fases ut for alle nye krav fra og med 30. juni
2021. Samtidig foreslås det å utsette oppstart av
innbetaling av utsatte krav til 31. oktober 2021 og
øke avdragsperioden fra 6 måneder til 12 måne-
der.

Ifølge tall fra Skattedirektoratet er det utsettel-
ser i den midlertidige ordningen på 5,5 mrd. kro-
ner per 30. april 2021. Departementet anslår at
ordningen vil omfatte 6 mrd. kroner ved utgangen
av juni 2021. Utsettelse av merverdiavgift utgjør i
underkant av 80 pst., mens utsettelse av arbeidsgi-
veravgift står for i overkant av 10 pst. av de sam-
lede utsettelsene. De to siste kolonnene i tabell
4.7 viser utsettelser av merverdiavgiftskrav fordelt
på hovednæringsgrupper.

Utsettelsesordningen kan være ett av flere
bidrag til at levedyktige bedrifter kommer seg
gjennom krisen, men det er samtidig en risiko for
at ikke-levedyktige bedrifter holdes kunstig i live
når skattemyndighetene ikke driver tvangsinnfor-
dring på vanlig måte. Langvarige utsettelser kan
også få betydning for skatteinntektene, blant
annet ved at staten taper prioritet ved konkurs på
flere krav.

Tilbakeføring av underskudd

For bedrifter med underskudd i 2020 gis det
anledning til å føre underskudd opptil 30 millioner
kroner til skattemessig fradrag mot overskudd i
2019 og 2018. Det innebærer at skatteverdien av
disse fradragene blir utbetalt ved skatteoppgjøret i
2021. Ordningen gjelder for etterskuddspliktige
skattytere, det vil si aksjeselskap og andre selskap
og innretninger som i det vesentlige får inntekten
fastsatt som for aksjeselskap. En slik ordning ble
også benyttet under finanskrisen i 2008. Tilbake-
føring av underskudd bryter i utgangspunktet
ikke med de grunnleggende prinsippene for skat-

tesystemet om nøytralitet og symmetri, og vil i til-
legg være målrettet i den forstand at bedriftene
som kommer inn under ordningen, har hatt over-
skudd i ett av de to foregående årene og dermed
med større sannsynlighet er levedyktige bedrifter.
Ordningen fases automatisk ut da den kun gjelder
for 2020.

Avgiftsreduksjoner

Den lave merverdiavgiftssatsen er satt ned fra 12
pst. til 6 pst. i perioden fra 1. april 2020 til og med
30. juni 2021. Den midlertidige reduksjonen i den
lave merverdiavgiftssatsen har til formål å lette
avgiftsbyrden for tjenestetilbydere omfattet av sat-
sen. Regjeringen foreslår å videreføre den midler-
tidige satsreduksjonen frem til og med 30. sep-
tember 2021, se kapittel 2 i Prop. 194 LS (2020–
2021). Siden støtten gjennom redusert merver-
diavgiftssats avhenger av omsetning, har virksom-
heter som har opplevd stor etterspørselssvikt eller
har stengt ned, i mindre grad hatt nytte av den.
Når smitteverntiltakene etter hvert løsnes opp,
bør tiltaket fases ut.

Flypassasjeravgiften er opphevet for flygnin-
ger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31.
desember 2021. Den midlertidige opphevelsen er
ment som en tidsbegrenset lettelse for flyselska-
pene etter virusutbruddet. Flyselskapenes utfor-
dringer skyldes i hovedsak manglende inntekter
og svak likviditet. Flypassasjeravgiften betales per
passasjer, og avgiften selskapene må betale, vil
derfor uansett være lav når det er få som flyr. Opp-
hevelsen av avgiften har likevel bidratt til å redu-
sere de marginale kostnadene for flyselskapene.

Arbeidsgiveravgiften ble redusert med 4 pro-
sentenheter for 3. termin (mai og juni) 2020.
Redusert arbeidsgiveravgift er en enkel og effek-
tiv måte å lette bedriftenes arbeidskraftkostnader
på og kan dermed stimulere til økt sysselsetting.
Samtidig treffer redusert arbeidsgiveravgift bredt
og er svært kostbart. Som et økonomisk tiltak mot
nedbemanning som følge av smittevernstiltak er
det derfor lite treffsikkert.

Midlertidige endringer i petroleumsskatten

Våren 2020 ble det flertall på Stortinget for å inn-
føre midlertidige endringer i petroleumsskatten,
se Prop. 113 L (2019–2020) og Innst. 351 L (2019–
2020). Endringene innebærer at selskapene får fra-
dragene tidligere, slik at betalingen av skatt utset-
tes, og selskapenes likviditet bedres. Investe-
ringskostnader samt en friinntekt kan med de mid-
lertidige reglene utgiftsføres umiddelbart i sær-
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skattegrunnlaget. Regjeringen foreslo opprinnelig
en friinntekt på 10 pst., men denne ble økt til 24
pst. etter enighet i Stortinget. Reglene omfatter
investeringskostnader som pådras i 2020 og 2021,
samt investeringskostnader som er omfattet av
plan for utbygging og drift (PUD) eller plan for
anlegg og drift (PAD) innkommet til Olje- og ener-
gidepartementet før 1. januar 2023 og godkjent av
departementet før 1. januar 2024. I tillegg kan skat-
teverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt
for inntektsårene 2020 og 2021 kreves utbetalt.

Endringene var begrunnet med at en ønsket å
unngå et for brått og dypt fall i aktiviteten på norsk
sokkel. Koronapandemien og fall i oljepris ga økt
usikkerhet. Mange planlagte prosjekter og leteak-
tivitet sto i fare for å bli utsatt. Utsettelser kunne
skapt negative ringvirkninger for leverandørin-
dustrien.

Gjennom skatteendringene har petroleumssel-
skapene fått økte muligheter til å gjennomføre
planlagte investeringer. Selskapene er tilført bety-
delig likviditet, anslagsvis på om lag 115 mrd. kro-
ner for årene 2020 og 2021. Mesteparten av inn-
tektstapet for staten vil imidlertid motsvares av
høyere skatteinntekter senere. Over tid anslås
endringene å gi en netto skattelettelse på om lag 8
mrd. kroner, målt som nåverdi.

Selskapenes andel av investeringskostnadene
etter skatt vil være om lag 10 pst. med de midlerti-
dige endringene. I en nøytral petroleumsskatt
ville selskapene ha dekket om lag 23 pst.

4.4 Bruk av ordninger rettet mot 
næringslivet og frivillig sektor

De økonomiske tiltakene har gitt hjelp til mange
bedrifter og organisasjoner gjennom krisen. For å
følge bruken av tiltakene og bidra til åpenhet eta-
blerte Innovasjon Norge på oppdrag for Næring-
og fiskeridepartementet i fjor høst en statistikk-
bank over bruken av det næringsrettede virke-
middelapparatet.3 I tillegg har mange av ordnin-
gene egne innsynsløsninger. Figur 4.6 gir en over-
sikt over beløpene som så langt er innvilget aktø-
rer i næringslivet og i frivillig sektor i form av til-
skudd, lån og betalingsutsettelser gjennom et
utvalg av tiltak og ordninger innført i møte med
krisen. Samlet utgjør tilskudd, lån og betalingsut-
settelser innvilget gjennom disse ordningene nær
60 mrd. kroner. Summert over alle tiltakene er
beløpet fordelt på mer enn 150 000 aktører, men
mange har benyttet seg av mer enn én ordning. I

tillegg kommer blant annet de midlertidige skatte-
og avgiftsnedsettelsene og støtte utbetalt gjennom
den kommunale kompensasjonsordningen for
lokalt næringsliv, som ikke er inkludert i denne
oversikten.

I overkant av 27,9 mrd. kroner er utbetalt som
tilskudd, først og fremst gjennom de generelle
kompensasjonsordningene og gjennom den nå
avviklede lønnskompensasjonsordningen for per-
mitterte. Det er også innvilget betydelige beløp i
lån og garantier. Under lånegarantiordningen har
bankene per 21. april lånt ut til sammen 11,7 mrd.
kroner, se figur 4.5. Om lag 75 pst av utlånsvolu-
met er tildelt små og mellomstore bedrifter, for-
delt på 4 200 lån. Statens obligasjonsfond, som
skal bidra å sikre likviditetstilgang for større
bedrifter, hadde ved utgangen av 1. kvartal 2021
kjøpt obligasjoner utstedt av 73 ulike selskaper og
markedsverdien av investert kapital var 8,7 mrd.
kroner. Mange foretak har også benyttet seg av
ordningen for utsettelse av betaling av skatter og
avgifter. Per 30. april utgjorde de utsatte kravene
samlet om lag 5,5 mrd. kroner, hvorav merver-
diavgiftskrav utgjorde om lag 4,3 mrd. kroner.

Tiltakene har truffet næringer i ulik grad. Målt
i forhold til verdiskapingen er det innvilget mest
støtte fra tilskuddsordningene til næringene med
størst aktivitetsnedgang, se figur 4.7. Om lag halv-
parten av støtten er tildelt de hardest rammede
tjenestenæringene, det vil si overnatting og serve-
ring, kultur og underholdning, annen tjenestey-
ting (som blant annet inkluderer frivillige med-

3 Se regjeringen.no/koronadata.

Figur 4.5 Lånegarantiordningen. Innvilget 
kredittbeløp fra og med uke 16, 2020. Mrd. kroner

Kilde: GIEK.
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lemsorganisasjoner), transport og forretnings-
messig tjenesteyting, se tabell 4.7. Disse tjenes-
tenæringene står for om lag 10 pst. av verdiskap-
ningen og rundt en seksdel av sysselsettingen i
fastlandsøkonomien, men bidro til 90 pst. av ned-
gangen i fastlands-BNP i fjor. En relativ stor andel
av beløpet innvilget fra de ulike låne- og garanti-
ordningene er også tildelt disse tjenestenærin-
gene, om lag 40 pst., mens de står for om lag 20
pst. av utestående merverdiavgiftskrav.

Mens de sektorspesifikke ordningene har
vært viktige for kultur og frivilligheten, utgjør
støtten fra de generelle kompensasjonsordnin-
gene om lag halvparten av tilskudd, lån og utset-
telser innvilget til overnattings- og serverings-
bransjen, se figur 4.8. Kompensasjonsordningene
har også vært viktig for transportnæringen, men
långivergarantien for flyselskapene dominerer de
aggregerte tallene for denne næringen.

Figur 4.6 Innvilget støtte, lån og betalingsutsettelser gjennom ulike ordninger. Per 30. april
1 Antall unike aktører for hvert tiltak/virkemiddel. Fordi mange har benyttet seg av flere virkemidler, summerer ikke disse til

antall unike mottakere.
2 Inkluderer blant annet långivergarantiordningen for luftfarten, lønnsstøtteordningen, ordninger for reiselivet, risikolån,

oppstarts- og innovasjonstilskudd.
3 Innvilgede garantier, som svarer til 90 pst. av innvilget kredittbeløp.
4 Ved utgangen av 1. kvartal 2021. Beløp viser markedsverdi av investert kapital.
5 Utestående skatte- og avgiftskrav med betalingsutsettelse. Dette er krav som må betales inn med forsinkelsesrenter, ikke skatte-

lettelser eller overføringer.
Kilder: Innovasjon Norge, Kulturrådet, Lotteritilsynet, Nav, Skatteetaten og Finansdepartementet.

Ordning Antall1 Beløp 
(mrd. kr)

Målgruppe

Lønnskompensasjon til permitterte 61 000 8,0 Permitterte arbeidstakere

Kompensasjonsordningene 36 900 10,2 Bedrifter med stort omsetningsfall

Støtteordning for frilansere og 
selvstendig næringsdrivende 25 200 2,0

Frilansere og selvstendig 
næringsdrivende med 

inntektsbortfall

Ordninger for kultur, idrett og 
frivillighet 11 500 4,4 Kulturarrangører og frivillige 

organisasjoner

Andre tilskudd2 4 200 3,3
B.la. reiseliv, gründerbedrifter, 

bedrifter med permitterte 
ansatte

Lånegarantiordningen3 4 100 10,6 Bedrifter med likviditetsmangel

Statens obligasjonsfond4 73 8,7 Store bedrifter

Andre lån, garantier og risikokapital2 1 000 7,7 B.la. luftfarten, reiseliv

Utsatt merverdiavgift5 7 300 4,3 Bedrifter og selvstendig 
næringsdrivende
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Etter transportsektoren, er det varehandelen
som har mottatt mest fra de ulike ordningene når
summen av tilskudd, lån og betalingsutsettelser
inkluderes. Dette er en stor næring, og næringen
har også flest mottakere. Varehandelen står for en
relativt stor andel av lånebeløpet innvilget gjen-
nom lånegarantiordningen. Også en stor andel av
støtten utbetalt via lønnskompensasjonsordnin-
gen er tildelt denne næringen, men den står for en
forholdsvis liten del av utbetalingene gjennom de
generelle kompensasjonsordningene. Varehande-
len er et godt eksempel på hvordan krisen har
rammet ulikt, både mellom og innenfor ulike
næringer. Deler av varehandelen har opplevd økt
etterspørsel og melder om rekordhøy omsetning,
mens andre har opplevd en stor nedgang i etter-
spørselen. For eksempel har sentrumsbutikker i
Oslo både vært langvarig stengt og påvirket av

redusert reisevirksomhet og bruk av hjemmekon-
tor.

Mange virksomheter har fått innvilget støtte
fra mer enn én ordning. Blant de mer enn 36 000
foretakene som har mottatt støtte for minst én
måned fra kompensasjonsordningene, har for
eksempel 2/3 også fått kompensasjon for lønn i
forbindelse med permittering, se tabell 4.8. Også
mottakere av lån fra lånegarantiordningen har i
stor grad benyttet seg av andre ordninger. Aktø-
rene som har fått støtte gjennom tiltakene rettet
mot kultur og frivilligheten under Kulturdeparte-
mentet, har i mindre grad mottatt støtte gjennom
andre ordninger. Det kan ha sammenheng med at
mange av disse aktørene ikke er skattepliktige
eller registrert i foretaksregisteret, som er et krav
for flere av ordningene.

1 Inkluderer tilskudds- og låneordningene i tabell 4.8, utenom Statens obligasjonsfond. For utsatte skatte- og avgiftskrav er kun ut-
satt merverdiavgift næringsfordelt.

2 Støtteordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende utgjør storparten av tilskuddene i denne kategorien, og Statens
obligasjonsfond storparten av lån, garantier og annen risikokapital. Kun aggregerte tall for disse ordningene ligger til grunn, og
mottakerne vil telle dobbelt dersom de også har fått støtte gjennom andre tilskuddsordninger.

Kilder: Innovasjon Norge, Kulturrådet, Lotteritilsynet, Nav, Skatteetaten og Finansdepartementet.

Tabell 4.7 Bruk av støtteordninger i ulike næringer.1 Per 30. april

Tilskudd
Lån, garantier og 

annen risikokapital
Utsatt 

merverdiavgift

Næring Antall Mill. kr Antall Mill. kr Antall Mill. kr

Industri og bergverk 4 391 2 154 469 2 376 407 373

Bygge- og anleggsvirksomhet 8 082 1 171 332 994 1 273 971

Varehandel, bilverksteder 15 206 2 986 1 101 3 039 1 617 940

Transport og lagring 5 483 2 292 250 5 105 363 125

Overnattings- og serveringsvirksomhet 7 051 4 572 749 1 455 895 203

Informasjon og kommunikasjon 3 104 1 695 492 1 385 259 117

Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting 7 154 2 230 575 1 358 826 588

Forretningsmessig tjenesteyting 3 819 1 986 309 879 497 487

Kultur, underholdning og fritid 8 294 3 817 148 394 91 26

Annen tjenesteyting 9 177 1 051 169 149 330 75

Andre næringer 12 690 1 889 429 1 122 589 235

Ikke næringsfordelt2 25 576 2 108 20 91 110 114

Total 110 027 27 948 5 043 18 347 7 257 4 254
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Figur 4.7 Sammenhengen mellom størrelsen, aktivitetsnedgang og tilskudd utbetalt til ulike næringer1

1 Størrelsen på boblene indikerer hvor stor andel av beløpet som er utdelt til hver næring.
Kilder: Innovasjon Norge, Kulturrådet, Lotteritilsynet, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Støtte til ulike næringer

Andel av samlet bruttoprodukt i fastlands-Norge i 2019, pst.

Endring i bruttoprodukt 2020, pst.
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Figur 4.8 Bruk av ulike virkemidler fordelt på næring. Mill. kroner

Kilder: Innovasjon Norge, Kulturrådet, Lotteritilsynet, Nav, Skatteetaten og Finansdepartementet.
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4.5 Krisehåndtering i Norge 
sammenlignet med andre land

Koronapandemien har truffet hele verden, men
land er rammet i ulik grad. Land har også hånd-
tert pandemien forskjellig både når det gjelder
smitteverntiltak og økonomiske tiltak. Norge er
blant de landene i Europa som har hatt lavest ned-
gang i verdiskapingen så langt i pandemien. For-
skjeller i smitteutvikling, smitteverntiltak, atferd
og næringsstruktur kan bidra til å forklare at land
er blitt rammet forskjellig og at behovet for økono-
miske tiltak har vært ulikt.

I første rekke har koronapandemien helsemes-
sige konsekvenser. Norge, Sverige og Danmark
rapporterte sine første smittetilfeller i slutten av
februar 2020. Da var det svært usikkert hvordan
smitten ville spre seg. Norge og Danmark inn-
førte strenge smitteverntiltak i mars 2020, mens
Sverige valgte en mindre inngripende linje. I
midten av april var overdødeligheten, som kan
benyttes som indikator for utbredelse av pande-
mien, svært høy i Sverige, sammenlignet med
ingen overdødelighet i Norge og lav overdødelig-

het i Danmark.4 Flere europeiske land, som
Spania, opplevde ekstraordinært høy overdødelig-
het våren 2020.

Smitteverntiltak som hindrer aktivitet, har
direkte økonomiske konsekvenser. I en rapport til
Koronakommisjonen ser SSB på hvordan ulike
smitteverntiltak påvirket den økonomiske aktivite-
ten i 2020 ved å sammenligne utviklingen i Norge,
Sverige og Danmark.5 Tallene tyder på at stren-
gere tiltak i Danmark og Norge førte til lavere
verdiskaping i starten, særlig i tjenestenæringene.
Månedsutviklingen i samlet aktivitet indikerer en
sterkere nedgang i Norge enn i Sverige i mars,
mens nedgangen i Sverige var vesentlig sterkere i
april. Nedgangen i samlet BNP i 2020 var likevel
nokså lik i Norge, Sverige og Danmark, med en
nedgang på mellom 2,5 og 3,3 pst. Det kan tyde på

1 Andelen av mottakerne i hver ordning (rad) som også har fått innvilget støtte gjennom andre ordninger (kolonne). For eksem-
pel har 66,7 pst. av de 36 879 foretakene som har mottatt støtte for minst én måned fra de generelle kompensasjonsordningene
også mottatt støtte fra lønnskompensasjon fra Nav i forbindelse med permittering. Fordi mange har mottatt støtte fra mer enn to
ordninger, summerer ikke andelene til 100 pst.

Kilder: Innovasjon Norge, Kulturrådet, Lotteritilsynet og Finansdepartementet.

Tabell 4.8 Samspill mellom ulike ordninger

Antall unike
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Lønnskompensasjon fra Nav 61 023 100,0 40,3 2,3 4,2 4,7 0,6 55,3

Kompensasjonsordningene 36 879 66,7 100,0 1,3 4,8 6,7 0,4 31,8

Ordninger for kultur, idrett 
og frivillighet 11 527 12,3 4,1 100,0 1,3 0,8 0,0 86,7

Andre tilskudd 4 192 60,9 42,2 3,6 100,0 9,2 11,4 30,4

Lånegarantiordningen 4 091 69,8 60,3 2,2 9,4 100,0 1,6 20,2

Andre lån, garantier 
og risikokapital 1 016 37,8 15,1 0,4 47,1 6,3 100,0 33,8

4 Basert på kategorisering fra EuroMOMO (European moni-
toring of excess mortality for public health action).

5 Kilde: «Økonomisk utvikling gjennom Covid 19, En sam-
menligning av utviklingen i Norge, Sverige og Danmark»,
Achraf Bougroug, Øyvind Kragh Kjos og Pål Sletten, Rap-
porter 2021/14, SSB.
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at atferdsendringer og lavere etterspørsel fra
utlandet som følge av pandemien bidro mer til fal-
let i verdiskaping enn strenge smitteverntiltak.

Analyser fra IMF av den første fasen av pan-
demien finner også at nedstenginger har kortsik-
tige økonomiske kostnader, men kan føre til en
raskere økonomisk gjenhenting. Dette har sam-
menheng med lavere smitte og dermed mindre
grad av frivillige atferdsendringer, samt mindre
behov for langvarige smitteverntiltak, i land som
lykkes med å slå smitten ned.6 IMF trekker særlig
frem at i avanserte økonomier har frivillig sosial
distansering bidratt til redusert mobilitet. To for-
hold bidrar til dette: Høy grad av digitalisering
gjør det enklere for folk å følge råd om å holde seg
hjemme når de har mulighet for å jobbe hjemme-
fra, og mer generøse trygdeordninger gjør at man
i større grad har råd til å holde seg hjemme en
midlertidig periode med høy smitterisiko. Disse
forholdene har trolig bidratt til det lave smitte-
nivået i Norge, og medvirket til at økonomien alt i
alt har klart seg bedre.

Forskjeller i næringsstruktur mellom land er
også en viktig faktor. Særlig utsatt er næringer der
reising og sosial kontakt er sentralt i virksom-
heten, slik som kultur og underholdning, turisme,
overnatting, servering og transportnæringen.

Aggregerte konsumtall fra Eurostat tyder på at
aktivitetsnedgangen i tjenestenæringene rettet
mot husholdningene var vel så stor i Norge som i
mange andre europeiske land, men bidraget til
nedgangen i samlet verdiskapning er mer begren-
set siden disse næringene utgjør en mindre andel
av norsk økonomi enn i mange andre land, se
figur 4.9. Restriksjoner på utenlandsreiser ram-
mer også Norge ulikt fra mange andre land. Nord-
menn konsumerer mer utenlands enn hva utlen-
dinger konsumerer her, mens det er motsatt i de
fleste andre europeiske land, se figur 4.10. Den
kraftige nedgangen i utenlandsreiser og grense-
handel har trolig økt etterspørselen i Norge, selv
om utenlandsturistene er uteblitt. Sammen med
restriksjoner på tjenestetilbudet bidrar det til å for-
klare hvorfor den norske varehandelen har klart
seg bedre enn i mange andre land. En annen for-
klaring kan være at store overføringer fra det
offentlige har gitt norske husholdninger mulighe-
ten til å holde konsumet bedre oppe enn tilfellet
har vært i mange andre land.

I fraværet av en vaksine har strenge smitte-
verntiltak vært en effektiv måte å begrense koro-
napandemien. BNP-utviklingen for Norge, Sverige
og Danmark i 2020 kan tilsi at det på et tidlig sta-
dium i pandemien ikke var noen sterk motsetning
mellom målene om å holde smitten nede og å opp-
rettholde økonomisk aktivitet. Tvert imot så det ut6 Kilde: IMF World Economic Outlook, oktober 2020.

Figur 4.9 Endring i BNP og størrelsen på utsatte tjenestenæringer1 i europeiske land
1 Inkluderer transport og lagring, overnatting og servering, forretningsmessig tjenesteyting, kultur og underholdning og annen

tjenesteyting.
Kilder: Eurostat, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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til at land som raskt klarte å slå smitten ned,
klarte seg bedre i forhold til begge disse målene.
IMF7 viser også at land som raskt innførte omfat-
tende smitteverntiltak i møte med pandemien,
annonserte et mindre omfang av ekstraordinære
finanspolitiske tiltak samlet sett i 2020.

Den ekstraordinære situasjonen har krevd
ekstraordinære økonomiske tiltak. Mange sentral-
banker reagerte raskt i pengepolitikken. Myndig-
heter verden over har innført omfattende
finanspolitiske tiltak for å begrense pandemiens
økonomiske konsekvenser for husholdninger og
bedrifter. I april beregnet IMF at annonserte
finanspolitiske tiltak i respons til pandemien
utgjorde 16 000 mrd. amerikanske dollar på ver-
densbasis.8

Mer enn 60 pst. var tiltak som belaster stats-
budsjettene direkte, herunder utvidede trygde-
ordninger, støtte til bedrifter for å kompensere for
faste kostnader eller kostnader knyttet til å holde
på arbeidstakere, samt lettelser og utsettelser i
skatter og avgifter. Ordninger som skal bidra til at
folk beholder jobbene sine, har vært blant de vik-
tigste tiltakene for å unngå høy arbeidsledighet.

De fleste OECD-land har hatt ordninger som tilla-
ter bedriftene å korte ned på arbeidstiden for
arbeidstakere uten at bedriften bærer den fulle
kostnaden. Disse ordningene skiller seg som
regel noe fra den norske permitteringsordningen.
Mens det i Norge ved permitteringer er arbeidsta-
ker som mottar støtte mot at man registrerer seg
som helt eller delvis arbeidsledig, er det i mange
land bedriften som mottar støtte mot selv å dekke
en del av lønnen, samtidig som arbeidstiden for
arbeidstakerne reduseres.9 Halvparten av de
annonserte budsjettiltakene i avanserte G20-land
har vært rettet mot å beskytte arbeidsplasser og
sikre inntekter for husholdningene, se figur 4.11. I
disse landene har store bedrifter i hovedsak fått
støtte i form av lånegarantier, mens mer av støtten
til små- og mellomstore bedrifter har vært i form
av direkte finansiell støtte. Hardt rammede nærin-
ger, som luftfart, har i mange land vært omfattet
av målrettede tiltak som garantier, lån og kapi-
talinnskudd. Slike tiltak bidrar til økt offentlig
gjeld og belaster offentlige budsjetter dersom tap
inntreffer.

Tallene fra IMF viser omfang av annonserte til-
tak, men sier ikke noe om utnyttelsen av ordnin-

7 Kilde: IMF Fiscal Monitor, april 2021.
8 Kilde: IMF Fiscal Monitor, april 2021. Tallet inkluderer

koronatiltak annonsert eller innført fra januar 2020 til
midten av mars 2021.

Figur 4.10 Husholdningenes konsum i utlandet og utlendingers konsum i ulike land.1 2019. Som andel av BNP. 
Prosent
1 Landene er sortert fra størst til minst differanse mellom konsum i utlandet og utlendingers konsum.
Kilder: Eurostat, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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9 Se nærmere omtale i boks 3.15 Permitteringer og arbeids-
ledighet i ulike land i Nasjonalbudsjettet 2021.  
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gene eller hvor virkningsfulle de er. Tallene illus-
trerer at omfanget av tiltak er enormt og sier noe
om hvilke typer tiltak som er innført, men de er
mindre egnet for å sammenligne mellom land.
Blant annet er det store forskjeller i omfang av vel-
ferdsordninger og hva slags arbeidsmarkeds-
politikk som er etablert i ulike land.

IMF pekte nylig på at den sterke politikk-
responsen har bidratt til at Norge er blant landene
i Europa med lavest smittenivå og minst økono-
misk nedgang. Det positive utfallet reflekterer
finans-, penge- og finansmarkedspolitikk uten
sidestykke, et sterkt sikkerhetsnett samt struktu-
relle trekk ved økonomien.

Norge er blant de land som har størst innslag
av såkalt automatisk stabilisering av økonomien
gjennom budsjettet, noe som skyldes godt
utbygde og skattefinansierte offentlige velferds-
ordninger. Inntektssikringsordningene i folke-
trygden er eksempler på dette. Det kan redusere
behovet for aktive endringer i finanspolitikken,
sammenlignet med land hvor det offentlige i
utgangspunktet spiller en mindre rolle i økono-
mien.

Ekstraordinære tiltak kan ta tid å iverksette,
være krevende å målrette og vanskelig å rever-
sere. Automatiske stabilisatorer bidrar derimot til
en rask, treffsikker og midlertidig finanspolitisk
respons på endringer i økonomisk aktivitet, og de
blir automatisk reversert når behovet ikke lenger
er der. Den stabiliserende effekten av inntekts-

sikringsordningene har vært viktig i Norge under
koronapandemien, hvor utgiftene til regelstyrte
ordninger i folketrygden har økt som følge av
lavere aktivitet og høyere arbeidsledighet. Under
krisen har permitteringsregelverket og inntekts-
sikringsordningene blitt utvidet for å opprettholde
husholdningenes og bedriftenes inntekter.

Koronakommisjonen har pekt på flere sær-
trekk ved det norske samfunnet som har bidratt til
at vi har kommet godt ut av krisen.10 Den nor-
diske samfunnsmodellen trekkes frem som en
styrke. De brede og omfattende velferds-
ordningene har vært viktige, særlig full lønn
under sykdom som har bidratt til at arbeidstakere
som har vært smittet eller i karantene, kostnads-
fritt har kunnet holde seg hjemme. Tilgang til like-
verdige helsetjenester av god kvalitet har også
vært viktig. Det etablerte samarbeidet mellom
myndigheter og arbeidsgiver- og arbeidstaker-
organisasjonene har økt treffsikkerheten og
bidratt til forankring i organisasjonene om både
smittevern og økonomiske tiltak. Befolkningen i
Norge har høy tillit til myndighetene og har vært
flinke til å følge smittevernråd. De unge, med lav
risiko for alvorlig sykdom, har gjort store ofre i
solidaritet med dem som har høy risiko for å bli
alvorlig syke hvis de blir smittet.

Figur 4.11 Typer ekstraordinære tiltak i avanserte G20-land. Som andel av samlede annonserte økonomiske 
tiltak. Prosent

Kilde: IMF.
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Typer ekstraordinære tiltak i avanserte G20-land

Budsjettvedtak Garantier o.l. Egenkapital og lån

10 NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapande-
mien.
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4.6 Tiltak ut av krisen

Økonomien går nå inn i det som trolig er den siste
fasen av krisen. Det er utsikter til at omfattende
vaksinering vil gi kontroll med pandemien i løpet
av de nærmeste månedene. Usikkerheten er like-
vel betydelig, og nye virusvarianter, utfordringer
med vaksineleveranser og smittesituasjonen i
andre land kan forsinke veien ut av pandemien.
Mest sannsynlig vil smitteverntiltakene kunne
trappes gradvis ned de nærmeste ukene og måne-
dene, og økonomien åpnes opp igjen i tråd med
regjeringens gjenåpningsplan. Samtidig kan det
fortsatt i perioder være nødvendig med lokale
smitteverntiltak i områder med høy sykdoms-
byrde.

Så lenge det er risiko for høy sykdomsbyrde,
vil det være nødvendig med smitteverntiltak.
Store deler av næringslivet vil med enkelte tilpas-
ninger kunne komme tilbake til nær normal aktivi-
tet tidlig i gjenåpningen, mens noen fortsatt vil stå
i en krevende situasjon. Noen bedrifter vil også
måtte regne med mer langvarig endrede markeds-
forhold som vil kreve omstilling.

De økonomiske tiltakene var riktige i en fase
hvor aktivitet var stengt ned eller sterkt preget av
smittesituasjonen. I en situasjon der store deler av
økonomien er gjenåpnet, og det er utsikter til at vi
må leve med enkelte smitteverntiltak på mer ube-
stemt tid, svekkes begrunnelsen for statlige støt-
tetiltak som er innrettet mot aktivitetsnivået før
krisen. Utgangspunktet har også hele tiden vært
at krisetiltakene skal være midlertidige. Det støt-
tes av blant annet utvalget «Norge mot 2025» og
av Holden-gruppen. Sistnevnte skrev:

«Regjeringen har forutsatt at alle tiltak og utvi-
delser som nå er innført, skal være midlerti-
dige. Ekspertgruppen støtter dette. Ordnin-
gene ble innført grunnet det ekstraordinære
behovet som fulgte i kjølvannet av utbredelsen
av koronasmitte og innføringen av inngripende
smitteverntiltak i Norge, og de er utformet
med sikte på å dempe velferdstap og motvirke
varige skadevirkninger i en akutt krisesitua-
sjon. Det innebærer uheldige insentivvirknin-
ger som gjør dem lite egnet som varige ordnin-
ger. Utgangspunktet for alle ordningene bør
derfor være at de fases ut i tråd med at det
ekstraordinære behovet for ordningene avtar.»

Regjeringens vurdering er at de økonomiske tilta-
kene bør trappes ned i løpet av gjenåpningsperio-
den. Samtidig er det viktig å ta hensyn til usikker-
het om tempoet i gjenåpningen. Regjeringens

gjenåpningsplan baserer seg på data og ikke dato.
Det første trinnet i gjenåpningsplanen ble gjen-
nomført 16. april, noe som innebar en reversering
av de nasjonale smitteverntiltakene som ble inn-
ført før påske. I løpet av trinn to og tre av gjenåp-
ningsplanen kan det gjennomføres arrangementer
med gradvis flere deltakere, og det blir mulig med
noe mer aktivitet innenfor reiseliv og servering.
Planen skal vurderes på nytt i juni eller tidligere.
Utbetalinger fra støtteordningene rettet mot
næringslivet og husholdninger vil i stor grad
synke i takt med gjenåpningen, og øke igjen hvis
det blir behov for reversering av et trinn i gjenåp-
ningen. Regjeringen foreslår nå å forlenge varig-
heten for flere ordninger. Da er det tatt høyde for
at det kan være støttebehov en god del lenger enn
hva som nå virker å være sannsynlig varighet for
de strengeste smitteverntiltakene.

Statsstøtteregelverket innebærer at enkelte ordninger 
må endres

Statsstøtteregelverket i EU skal sikre likebehand-
ling av virksomheter i samme situasjon. Regelver-
ket skal også bidra til å forhindre subsidiekappløp
mellom EØS-statene. En viktig side ved støttereg-
elverket er at de ikke bare bidrar til å begrense
offentlig støtte i Norge, men også i de andre EU/
EØS-statene som er underlagt det samme regi-
met, og som utgjør Norges viktigste marked.
Reglene er også ment å bidra til samfunnsøkono-
misk effektivitet. Den midlertidige tilskuddsord-
ningen for foretak med stort omsetningsfall (kom-
pensasjonsordningen) må notifiseres på nytt fra
mars 2021. Kompensasjonsordningen for
næringslivet er hjemlet i EØS-avtalen artikkel 61
(2) b, som åpner for å tildele kompensasjon til
foretak dersom de lider tap eller skade på grunn
av en eksepsjonell hendelse. EU-kommisjonen har
gitt uttrykk for at tolkningen av hva som kan støt-
tes med denne hjemmelen, nå er snevret betyde-
lig inn sammenlignet med det som gjaldt i tidlig
fase av pandemien. Primært er det bedrifter som
kan påvise at tapet som kompenseres, direkte
skyldes et pålegg om nedstengning eller liknende
restriksjoner, som nå vil kunne støttes etter denne
hjemmelen.

Støtteordninger som har til hensikt å bøte på
negative virkninger av pandemien, kan også notifi-
seres etter EØS-avtalen artikkel 61 (3) b, som
åpner for å gi støtte ved alvorlige forstyrrelser av
økonomien. Kommisjonen har utgitt midlertidige
retningslinjer (Temporary Framework) knyttet til
denne hjemmelen. Siden regjeringen ønsker å
videreføre en bred kompensasjonsordning for alle
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som har hatt et vesentlig pandemirelatert omset-
ningsfall, tas det sikte på at ordningen fra mars
2021 notifiseres under dette hjemmelsgrunnlaget.
Notifisering under nytt hjemmelsgrunnlag får
noen konsekvenser for innretningen på kompen-
sasjonsordningen i innstrammende retning, se
nærmere omtale i Prop. 195 S (2020– 2021).

Videreføring av støttetiltak

De viktigste utvidelsene i folketrygden for ledige
og permitterte er allerede forlenget til og med 30.
september. Dette er vesentlig lengre enn vi nå ser
for oss at strenge smitteverntiltak vil gjelde. Det
er videre lagt til grunn at kompensasjonsordnin-
gen for arbeidstakere som rammes av innreise-
restriksjonene, vil vare frem til det åpnes opp for
innreise for arbeidstakere fra EØS. I lys av usik-
kerheten i smittesituasjonen foreslår regjeringen
også å videreføre særreglene for sykepenger og
omsorgspenger ut september. Særreglene vil
bidra til å støtte opp om etterlevelsen av karantene-
plikten, avlaste arbeidsgivers utgifter og kompen-
sere arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende
og frilansere for tapt inntekt ved koronarelatert
fravær. Videre foreslås det å forlenge stønadsperi-
oden for mottakere av arbeidsavklaringspenger på
ordinære vilkår og som arbeidssøker ut septem-
ber. Det foreslås også å gi rett til arbeidsavkla-
ringspenger ut september til enkelte grupper som
har gått ut maksimal sykepengeperiode, men som
ikke oppfyller de ordinære vilkårene for arbeids-
avklaringspenger.

Arbeidsgivers fritaksperiode etter permitte-
ringslønnsloven er nå maksimalt 49 uker i løpet av
en 18-månedersperiode. Fritaksperioden er mid-
lertidig forlenget ut september 2021, og 18-måne-
dersregelen gjelder ikke i denne perioden. Regje-
ringen foreslår at den maksimale perioden med
fritak fra lønnsplikt under permittering går tilbake
til 26 uker innenfor 18 måneder for nye permitte-
ringer som iverksettes fra 1. juli 2021. Regjeringen
vil vurdere varigheten på nytt dersom det blir
behov for det. Med full telling av brukte uker de
siste 18 måneder vil mange i noe tid fremover ha
brukt hele eller deler av retten til permittering
som følge av pandemien. For å sikre at permitte-
ringsmuligheten blir reell når det er grunnlag for
permittering, foreslår regjeringen at permitte-
ringsperioder før 1. juli i år ikke regnes med i 18-
månedersperioden, for nye tilfeller fra 1. juli.

Det har vært planlagt at arbeidsgivere fra 1.
juni skulle få fem dagers lønnsplikt ved permitte-
ringer med varighet over 30 uker – arbeidsgiver-
periode II. I lys av utviklingen i pandemien og

smitteverntiltak og situasjonen for bedrifter med
langvarige permitteringer foreslår regjeringen at
arbeidsgiverperiode II ikke blir innført. Det gir en
økonomisk lettelse til bedrifter som på grunn av
smitteverntiltak har liten mulighet til å ta de per-
mitterte tilbake allerede til sommeren. Forslagene
omtales nærmere i Prop. 195 S (2020–2021).

Regjeringen foreslår at kompensasjonsordnin-
gen for næringslivet forlenges ut oktober (juli/
august og september/oktober), men i en nedtrap-
pet versjon som gir sterkere insentiver til aktivitet,
særlig for bedrifter med moderate omsetningsfall,
se nærmere omtale i Prop. 195 S (2020–2021) og
boks 4.4. Dersom vaksineringen og smittespred-
ningen utvikler seg som forventet, mener regje-
ringen at ordningen bør avvikles fra september.
Dersom det viser seg at ordningen ikke kan avvik-
les, bør den justeres fra september for å styrke
insentivene til aktivitet ytterligere, både gjennom
lavere maksimale støttebeløp og f.eks. justeringer
i støttefaktoren.

Tidsrommet for når lønnsstøtteordningen kan
benyttes, foreslås utvidet i to måneder. Opprinne-
lig skulle ordningen vare fra 15. mars til 30. juni,
men nå vil bedriftene kunne bruke ordningen
frem til 31. august. Maksimalt antall dager en
ansatt gir grunnlag for støtte og maksimalt støtte-
beløp per arbeidsgiver for hele perioden holdes
uendret. Å utvide vinduet for når ordningen kan
brukes, gir næringslivet større fleksibilitet og gjen-
speiler at gjenåpningen vil komme noe senere enn
regjeringen så for seg da ordningen ble innført.

Lånegarantiordningen ble etablert i en situa-
sjon med svært stor usikkerhet om den økono-
miske utviklingen, og bankene brukte ordningen
aktivt gjennom våren og frem mot sommeren i
fjor. Etter hvert som usikkerheten om den økono-
miske utviklingen har avtatt, har behovet for låne-
garantiordningen blitt mindre, og bruken av ord-
ningen har vært beskjeden siden sommeren i fjor.
Dette gjenspeiler at kapitalmarkedene fungerer
godt, og at bankene evner å ivareta levedyktige
bedrifters likviditetsbehov uten statlig hjelp. Det
kan likevel ikke utelukkes at behovet for ordnin-
gen igjen kan øke dersom det blir behov for nye
nedstengninger, og kredittmarkedene ikke funge-
rer på vanlig måte. Regjeringen vil forlenge låne-
garantiordningen ut oktober 2021.

Regjeringen foreslår utsettelse og forlengelse
av innbetalingsperioden for utsatte skatte- og
avgiftskrav. Det kan bidra til at flere bedrifter får
muligheten til å hente seg inn igjen etter koro-
nakrisen. Se nærmere omtale i avsnitt 4.2.3 og i
kapittel 5.
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Begrensing på samling av større folke-
mengder på for eksempel arrangementer og kol-
lektivtransport er trolig noen av tiltakene som vil
bli opprettholdt lengst. Regjeringen foreslår der-
for at det tas høyde for at ordninger for kultur/
arrangementer og kollektivtransport forlenges ut
oktober. Det gjelder arrangementsstøtten til kul-
tur, idrett og frivillighet, samt støtteordningen til
publikumsåpne arrangementer. Utbetalinger fra
ordningene forutsetter at det eksisterer smitte-
verntiltak som legger begrensninger på gjennom-
føring av arrangementer og aktiviteter. Forhåpent-
lig er det gode muligheter for å avholde arrange-
menter til høsten, om enn i noe tilpasset form.
Forslaget tar høyde for usikkerheten rundt dette.
Tilsvarende foreslås økte bevilgninger for å kunne
forlenge de midlertidige tilleggsavtalene på jern-
bane, tilskuddet til kommersiell buss- og båttrans-
port og kompensasjonen for mindreinntekter i fyl-
keskommunal kollektivtransport.

Bevilgningen til den kommunale kompensa-
sjonsordningen til næringslivet foreslås økt med 1
mrd. kroner. Forslaget innebærer en buffer på
denne ordningen som skal utbetales ved behov,
for eksempel dersom lokale eller regionale inn-
stramminger i sommer eller høst legger vesent-
lige begrensninger på næringsaktivitet. Dette kan
også være en buffer dersom det viser seg at for
eksempel deler av reiselivsnæringen ikke kan
gjenoppta aktiviteten til høsten når den generelle
kompensasjonsordningen etter planen ikke lenger
gjelder.

Den midlertidige reduksjonen i den lave mer-
verdiavgiftssatsen, som gjelder blant annet over-
natting og persontransport, foreslås forlenget
frem til og med 30. september. Formålet med sats-
reduksjonen er å lette avgiftsbyrden under pande-
mien for tjenestetilbydere omfattet av satsen. Å
ytterligere forlenge reduksjonen i den lave satsen
når befolkningen er ferdigvaksinert og samfunnet
åpner opp igjen vil ikke tjene noen hensikt. Tilta-
ket bør derfor fases ut.

Det kan tildeles midler fra omstillingsordnin-
gen for reiseliv-, servering- og eventnæringene ut
året. Regjeringen vil også foreslå økte midler til
internasjonal markedsføring av Norge som reise-
mål. Bruken forutsetter at innreisebegrensninger
er tilstrekkelig lettet på. Regjeringen foreslår også
350 mill. kroner i tapsavsetning for å kunne opp-
rettholde en høy utlånsramme for innovasjonslån
og 100 mill. kroner til Grønn plattform. Det ligger
også omfattende midler til det næringsrettede vir-
kemiddelapparatet i vedtatt budsjett for 2021. Det
er dermed flere tiltak på plass som bidrar til en

nødvendig overgang fra kompensasjon til omstil-
ling, for eksempel for reiselivsnæringen.

For 2021 er det allerede bevilget 9,8 mrd. kro-
ner for å kompensere kommunesektoren for mer-
utgifter og mindreinntekter som følge av pande-
mien. I revidert budsjett for 2021 vil regjeringens
forslag samlet kompensere kommunesektoren
med ytterligere 6,2 mrd. kroner i 2021. Regjerin-
gen har spesifikt for 2. halvår 2021 lagt til grunn et
behov tilsvarende 40 pst. av bevilgningen for 1.
halvår for kompensasjonen som følger opp
arbeidsgruppens kartlegging av merutgifter og
mindreinntekter for kommunesektoren. Arbeids-
gruppen bestående av representanter fra KS og
berørte departement som har kartlagt økono-
miske konsekvenser av pandemien for kommune-
økonomien, vil komme med nye anslag for 2021 i
august. Regjeringen vil komme tilbake med en ny
vurdering av merutgifter og mindreinntekter i
kommunesektoren i 2021 på bakgrunn av vurde-
ringene fra denne gruppen.

Regjeringen foreslår økte bevilgninger til hel-
sesektoren for videre håndtering av pandemien
og smittevern. Blant annet foreslås det i overkant
av 2 mrd. kroner til innkjøp av prøvetakingsutstyr
og iverksettelse av et nasjonalt system for masse-
testing for covid-19, samt 625 mill. kroner til inn-
kjøp av ytterligere vaksiner mot covid-19.

Regjeringen foreslår også økte midler til Avi-
nor og private flyplasser som kompenserer for
mindreinntekter 2. halvår.

Forlengelsene som er besluttet, tar høyde for
et ulikt tempo i gjenåpningen. Forskjeller mellom
sektorer og ordninger gjør at det ikke er hensikts-
messig å fastsette en felles sluttdato for alle øko-
nomiske tiltak.

4.7 Veien videre

I mai i fjor la regjeringen frem en strategi for
«Norges vei ut av krisen». Den ble oppdatert i
nasjonalbudsjettet, og oppdateres på nytt i denne
meldingen. I lys av at pandemien har vart i over et
år, legges det nå mer vekt på tiltak for å redusere
negative langtidsvirkninger av krisen. Regjerin-
gens strategi for veien ut av krisen er å skape mer
og inkludere flere og består av disse hovedpunk-
tene:
– Få folk i jobb
– Ny vekst i private bedrifter
– Sammen ut av krisen
– Bygge kompetanse
– Grønn omstilling
– Forsterket internasjonalt samarbeid
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Strategien for «Norges vei ut av krisen» strekker
seg lenger enn inneværende år, og handler om
hvordan regjeringen vil legge til rette for at vi
kommer sammen ut av krisen, begrenser de nega-
tive langtidsvirkningene av krisen og skaper
muligheter for ny vekst. Strategien fremhever
regjeringens arbeid med å få folk tilbake i jobb,
hindre at utsatte personer mister tilknytning til
arbeidsmarkedet, bygge nødvendig kompetanse
for morgendagens arbeidsliv, gi hjelp til sårbare
grupper med sosiale og psykiske utfordringer og
legge til rette for ny omstilling og vekst i private
bedrifter som opplever langvarig fall i etterspørse-
len. Regjeringen forsterker nå innsatsen for å
bekjempe negative langtidsvirkninger av krisen.
Blant annet foreslås nye tiltak for økt kompetanse
og for å ta igjen tapt progresjon i skole, voksen-
opplæring og barnehage. Det foreslås også nye til-
takspakker for sårbare grupper og psykisk helse.

Vi skal nå over i en normalsituasjon. Etter mer
enn ett år med offentlige støtteordninger i et
omfang vi aldri tidligere har sett, må næringslivet,
så snart smitteverntiltak er tatt ned, basere inves-
terings- og ansettelsesbeslutninger på forventnin-
ger om egen fremtidig inntjening. Når smittevern-
tiltakene kan lempes på, er avvikling av offentlige
støtteordninger et viktig bidrag til aktivitet, syssel-
setting og ny vekst i privat sektor.

Strategien for å få i gang vekst og få folk i jobb
etter pandemien er i tråd med regjeringens lang-
siktige strategi som ble presentert i Perspektiv-
meldingen 2021. Der ble det lagt vekt på at vi må
satse på utdanning, integrering, inkludering, inno-
vasjon og effektivisering. Slik kan vi sikre vekst
og verdiskaping og bærekraftige velferdsordnin-
ger.

Utvalget «Norge mot 2025» fikk i oppdrag å
vurdere utviklingen i norsk økonomi frem mot
2025 og foreslå målrettede tiltak for økt verdiska-
ping i privat sektor. Utvalget leverte sin innstilling
i slutten av mars. Utvalgets rapport er på vanlig
måte sendt på høring, og regjeringen vil i lys av
høringen komme tilbake med en nærmere rede-
gjørelse i Nasjonalbudsjettet 2022. Boks 4.3 opp-
summerer kort utvalgets innstilling.

4.7.1 Få folk i jobb

Både for den enkelte og for landet er det viktig at
flest mulig er i arbeid. På veien ut av krisen må
ledigheten ned og sysselsettingen opp. Det viktig-
ste bidraget til aktivitet og sysselsetting er gjenåp-
ning av samfunnet og avvikling av de midlertidige
støtteordningene. Det vil gi bedrifter og personer
gode insentiver til å gjenoppta aktivitet og komme

tilbake i jobb. Samtidig vil det være nødvendig å
forsterke innsatsen for langtidsledige og for grup-
per med svak tilknytning til arbeidsmarkedet eller
som står i fare å falle varig ut av arbeidslivet. Dette
kan blant annet gjelde unge utenfor arbeidslivet
og innvandrere. For å inkludere flere i arbeidslivet
og unngå frafall i dagens situasjon, styrkes inklu-
deringsdugnaden, integreringsløftet og utdan-
ningsløftet i inneværende år.

For å motvirke økt arbeidsledighet og hindre
frafall fra arbeidslivet økes nivået på arbeidsmar-
kedstiltak betraktelig i år. Regjeringen foreslo i
saldert budsjett en særlig økning av målrettede
arbeidsmarkedstiltak, og i Prop. 79 S (2020–2021)
ble det foreslått en ytterligere økning. Regjerin-
gen foreslår nå å videreføre bevilgningen til
arbeidsmarkedstiltak fra Prop. 79 S (2020–2021).
Det gir rom for 66 500 plasser i 2021, om lag
10 000 flere enn i 2020. Selv om arbeidsledigheten
ventes å avta fremover, kan særlig utsatte grupper
likevel ha utfordringer med å komme i jobb. Per-
soner med nedsatt arbeidsevne har særlige utfor-
dringer med å få innpass i arbeidslivet, og bevilg-
ningen til arbeidsmarkedstiltak gir rom for å
styrke innsatsen også for denne gruppen i inne-
værende år. I tillegg er driftsbevilgningen til Nav
økt. Rammebevilgningen til fylkeskommunene er
også økt, slik at flere kan få bedriftsintern opplæ-
ring.

I dagens situasjon kan det være krevende for
grupper blant nyutdannede og ungdom å få inn-
pass i arbeidsmarkedet. For å unngå at unge med
lave formelle kvalifikasjoner faller varig ut av
arbeidslivet, er regjeringens ungdomssatsing
ytterligere styrket. Mange unge arbeidssøkere
har liten eller ingen arbeidserfaring. Regjeringen
åpner derfor nå opp for at arbeidsgivere kan motta
tilskudd for å ansette ungdom i sommerjobb. Til-
taket er rettet mot unge arbeidssøkere med behov
for arbeidsrettet bistand som har utfordringer
med å få sommerjobb på ordinære vilkår. Som-
merjobb kan gi unge arbeidssøkere nyttig
arbeidserfaring og virke motiverende for videre
utdannings- og karrierevalg. Ordningen trer i
kraft sommeren 2021. Regjeringen har også styr-
ket innsatsen mot ungdom på flere andre områ-
der. Det omfatter blant annet tettere oppfølging av
unge som tar fag- og yrkesopplæring som arbeids-
markedstiltak, styrket innsats for lærlinger og
ungdom med psykiske lidelser.

Under pandemien har finanspolitikken blitt
brukt raskt, kraftfullt og målrettet. På vei ut av kri-
sen skal alle delene av den økonomiske politikken
bidra til god utnyttelse av ressursene, for å mot-
virke arbeidsledighet og langvarig utenforskap. I
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budsjettet for 2021 er det betydelige bevilgninger
som bidrar til at ledige kommer raskere i jobb og
til å motvirke at ledigheten blir varig høyere som
følge av pandemien.

Støtteordningene for næringslivet har lagt til
rette for at bedrifter og arbeidsplasser kan klare
seg gjennom krisen, slik at aktiviteten kan vende
raskt tilbake når samfunnet åpner. Permitterings-
perioden er allerede forlenget ut september.
Regjeringen foreslår nå å videreføre kompensa-
sjonsordningen og ordningene for kulturlivet noe
utover høsten, se omtale i avsnitt 4.6. Lønnsstøtte-
ordningen skal gi insentiver til aktivitet, og kom-
pensasjonsordningene utgjør en buffer dersom
det igjen blir behov for strenge smitteverntiltak.
Det samme gjelder lånegarantiordningen.

4.7.2 Ny vekst i private bedrifter

Generelt er det utsikter til god vekst i økonomien i
andre halvår. Den kostnadsmessige konkurranse-
evnen til norsk næringsliv har bedret seg betyde-
lig siden 2013. Det legger til rette for økt aktivitet i
de delene av norsk næringsliv som er utsatt for
internasjonal konkurranse, og vil lette de omstil-
lingene økonomien må igjennom. Gjenåpningen
av samfunnet vil føre til at mye aktivitet kommer
tilbake.

Krisehåndteringen har brakt oljepengebru-
ken opp på historisk høye nivåer. Det er i tråd
med handlingsregelen å øke oljepengebruken i
krisetider som dette, men en vellykket krisehånd-
tering fordrer at man også lykkes med å ta ned
pengebruken igjen etter krisen. En nedtrapping
av den offentlige pengebruken vil bidra til å hin-
dre at presset i økonomien blir for høyt når krisen
er over. Slik kan det gis rom for vekst og nye
arbeidsplasser i privat sektor.

Gode generelle rammevilkår for næringslivet
og et skattesystem som gir insentiver til verdiska-
ping og arbeid, er sentralt for å lykkes med omstil-
lingen. Regjeringen har i inneværende års bud-
sjett prioritert brede lettelser i inntektsskatten for
personer og en videre nedtrapping av formu-
esskatten for arbeidende kapital. For at vekstbe-
drifter lettere skal kunne tiltrekke seg og holde på
nøkkelkompetanse og for å styrke det norske eier-
skapet, vil regjeringen legge frem forslag til en ny,
enklere og gunstigere ordning for skattlegging av
ansatteopsjoner for selskap i oppstarts- og vekstfa-
sen i forbindelse med statsbudsjettet for 2022,
etter at forslaget har vært på høring.

Støtteordningene under Innovasjon Norge og
eksportfinansieringsordningene ligger på et høyt
nivå. Regjeringen foreslår nå 350 mill. kroner til

tapsavsetning for innovasjonslån og landsdek-
kende garantier slik at Innovasjon Norge kan
utnytte rammene for lån og garantier fullt ut.

Som oppfølging av Nordområdemeldingen
foreslår regjeringen å etablere et nytt investe-
ringsfond forvaltet fra Nord-Norge. Fondet skal i
første omgang ha en størrelse på 400 mill. kroner,
hvor staten går inn med halvparten av kapitalen.

Regjeringen vil legge til rette for omstilling og
ny vekst i særlig rammede næringer, slik vi gjør
med blant annet omstillingsordningen for reiseliv-,
servering- og eventnæringene. Regjeringen fore-
slår nå også å øke bevilgningen til reiselivstiltak i
Innovasjon Norge med 50 mill. kroner. Midlene vil
benyttes til internasjonal profilering av Norge som
reisemål etter at innreiserestriksjonene er tilstrek-
kelig lettet.

4.7.3 Sammen ut av krisen

Regjeringen har under pandemien vært opptatt av
å motvirke at krisen rammer skjevt og å skåne sår-
bare grupper fra inngripende smitteverntiltak.
Regjeringens ambisjon er at ingen skal stå alene
med utfordringer som er skapt av pandemien. Vi
har prioritert økonomiske tiltak for å avbøte
ensomhet blant eldre og tiltak for å forebygge
vold og overgrep mot barn, for å støtte barn og
unges psykiske helse og for å fremme integrering.
Det vil være behov for ekstra innsats også frem-
over. I denne meldingen tydeliggjør regjeringen
viktigheten av at vi går sammen ut av krisen.

Regjeringen har under pandemien jobbet plan-
messig og målrettet for å ivareta sårbare barn og
unge. Ansvarlige departementer har fortløpende
vurdert behovet for, og kommet med, kompense-
rende tiltak for barn og unge i de ulike tiltakspak-
kene som har vært fremmet til nå. Det har vært et
tett samarbeid mellom relevante departementer
for å sikre at et helhetlig perspektiv på situasjonen
for barn og unge er ivaretatt.

Regjeringen slo tidlig fast at barn og unge skal
prioriteres. Det er tydeliggjort i planene for hånd-
tering av pandemien at barn og unge skal ha så lav
tiltaksbyrde som mulig, og at tjenestene til barn
og unge skal skjermes så langt det er smittevern-
faglig forsvarlig. Ved behov for inngripende smit-
teverntiltak skal det gjennomføres risikovurde-
ring av konsekvenser for barn og unge, og kom-
penserende tiltak må vurderes.

For å få oversikt over konsekvensene for barn
og unge satte regjeringen i april 2020 ned en koor-
dineringsgruppe som følger med på det samlede
tjenestetilbudet til sårbare barn og unge, for å
sikre at problemstillinger blir drøftet og håndtert
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på tvers av sektorene. Gruppen har gitt et viktig
kunnskapsgrunnlag for regjeringen i håndterin-
gen av pandemien. Den gjennomgående anbefa-
lingen er at tjenestene og arenaene for barn og
unge i størst mulig grad bør holdes åpne og til-
gjengelige. Selv om situasjonen har vært kre-
vende for kommunene, viser en spørreundersø-
kelse gjennomført av KS i januar og februar 2021
at hovedinntrykket er at kommunene langt på vei
har klart å opprettholde tjenester med ordinær
kvalitet siden mai 2020. Dette gjelder viktige
områder som barnehage, skole og andre velferd-
stiltak.

Det er likevel ikke tvil om at barn og unge har
båret en stor byrde under pandemien. En kunn-
skapsoppsummering fra NTNU skrevet på opp-
drag fra Koronakommisjonen viser at situasjonen
for mange sårbare barn og unge har forverret seg
under pandemien. Nedstengning, sosial isolasjon
og karantene har rammet mange, ikke minst i
storbyene og andre steder med høyt smittetrykk.
Krisen og smitteverntiltakene har også rammet
de som har vanskelige oppvekstvilkår, hardest.

Koronakommisjonen fremhever at pandemien
kan ha gitt redusert læring gjennom hele utdan-
ningsløpet, fra barnehage og grunnskole til vide-
regående og høyere utdanning. Hjemmeskole,
digital undervisning og mangelfulle opplegg kan
gi dårlige vilkår for læring, med lavere motivasjon,
redusert læring og økt frafall, kanskje særlig for
barn og unge fra lavinntektsfamilier. Kommisjo-
nen uttrykker også bekymring for tilbudet til barn
og unge med funksjonsnedsettelser.

Selv om mange barn og unge har klart seg bra
under pandemien, vet vi også at flere opplever
ensomhet og savner mer kontakt med jevn-
aldrende. Fritidsaktiviteter har blitt satt på pause i
lange perioder, og flere barn og unge har mistet
sin tilknytning til positive sosiale miljøer. Det er
rapportert om en økning i omfang og alvorlighets-
grad av psykisk uhelse hos barn og unge. For
barn og unge som har det utrygt hjemme, er situ-
asjonen ekstra krevende.

Regjeringen arbeider med å innhente mer
kunnskap om konsekvensene av pandemien for
barn og unge. Nasjonalt kompetansesenter om
vold og traumatisk stress vil i løpet av våren gjen-
nomføre en ny studie av omfanget av vold og over-
grep mot barn og unge under pandemien. Folke-
helseinstituttet vil også utarbeide en oppdatert
kunnskapsoversikt om konsekvenser av covid-19
for barn og unges livssituasjon og psykiske helse.

Regjeringen foreslår nå en rekke ytterligere
tiltak for å redusere konsekvensene av pandemien
og smitteverntiltakene for barn og unge og for

sårbare grupper. Samlet foreslås det tiltak på over
900 mill. kroner til å ta igjen tapt læring, bedre
befolkningens psykiske helse, forebygge ruspro-
blemer og for å avhjelpe situasjonen for sårbare
grupper og for flyktninger og innvandrere.

Regjeringen foreslår en egen tiltakspakke for
psykisk helse på totalt 300 mill. kroner for å følge
opp forslag fra ekspertgruppen ledet av psykolog
Peder Kjøs. Ekspertgruppen har sett på konse-
kvenser av koronapandemien for befolkningens
psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk. Til-
takene som foreslås inkluderer blant annet økt
kommunalt behandlingstilbud, aktivitetstiltak for
aleneboende og eldre, økt kompetanse om fore-
byggende arbeid i skolen, samt oppfølging av
barn og unge med behov for langvarig oppfølging
og sammensatte tjenester. Dette bidrar til at sko-
lene kan jobbe forebyggende mot psykisk uhelse
og tilpasse opplæringsløpene til elever som opple-
ver psykiske plager eller lidelser. Også tidligere i
budsjettåret er bevilgningene til arbeidet med psy-
kisk helse økt, blant annet gjennom 100 mill. kro-
ner til kommunale lavterskeltilbud til personer
med moderate til alvorlige problemer med rus
eller psykisk helse under pandemien. Se nærmere
omtale under Helse- og omsorgsdepartementet i
Prop. 195 S (2020–2021).

For å avhjelpe konsekvensene av pandemien
for sårbare grupper foreslår regjeringen nå en ny
tiltakspakke på 260 mill. kroner. Tiltakene er ret-
tet mot vold og overgrep, støtte til familier, for-
eldre og barnevernet, og mot personer med funk-
sjonsnedsettelser. Tiltakene kommer på toppen av
tiltakene regjeringen fremmet i Prop. 79 S (2020–
2021) på til sammen 450 mill. kroner til sårbare
grupper. Se nærmere omtale under Barne- og
familiedepartementet i Prop. 195 S (2020–2021).

Regjeringen foreslår å utvide tilskuddet for å
hjelpe elever med å ta igjen tapt progresjon med
296 mill. kroner for høsten 2021. Dette forsterker
satsingen fra 2020, som er videreført med 160
mill. kroner for våren 2021. Det har vært stort
behov for tiltaket. Flere ressurser i klasserommet
har vært positivt for elevene, ikke bare de som
oppfattes som sårbare. Regjeringen foreslår at
målgruppen utvides til alle elever og i tillegg
inkluderer barnehager og voksenopplæring. Til-
skuddet kan eksempelvis benyttes til tilbud som
leksehjelp, ettermiddagsskole eller intensivkurs,
styrkingstiltak i fag og annen oppfølging, eller til
flere kontaktlærere, miljøarbeidere/sosiallærere
og andre ansatte som bidrar i skolen eller barne-
hagen. Regjeringen foreslår også at 10 mill. kro-
ner kan benyttes til tiltak for å ta igjen tapt læring
og tidlig innsats, som fordeles særskilt til leve-
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kårsutsatte byområder som omfattes av regjerin-
gens områdesatsing.

Også i voksenopplæringen kan stengte under-
visningstilbud eller lange perioder med digital
opplæring føre til tapt progresjon eller læringsut-
bytte. Deltakere som faller fra opplæringen, får
svekket sine muligheter til videre utdanning og
arbeid. Særlig vil personer med svake språklige
eller digitale ferdigheter kunne bli forsinket og
ikke være forberedt til å avlegge eksamen eller få
sluttvurdering som planlagt. Regjeringen har som
målsetting at voksne skal få bedre muligheter til å
styrke sin kompetanse, og foreslår en ny til-
skuddsordning for formålet.

Et mer krevende arbeidsmarked gjør det sær-
lig utfordrende for personer med lav formell kom-
petanse og liten yrkeserfaring å komme i jobb,
samtidig som pandemien har gjort det vanskelig å
tilby enkelte integreringstiltak av god kvalitet.
Regjeringen foreslår 93 mill. kroner til utvidet rett
til introduksjonsprogram og norskopplæring for
flyktninger og innvandrere.

Regjeringen vil følge utviklingen tett fremover
for å sørge for at sårbare grupper blir ivaretatt.
Regjeringen vil gi en samlet fremstilling av arbei-
det for å bedre situasjonen for sårbare barn og
unge i Prop. 1 S for 2022 fra Barne- og familiede-
partementet, og vil i den forbindelse også vurdere
behov for videre tiltak.

4.7.4 Bygge kompetanse

Regjeringen legger vekt på at flere skal fullføre
videregående skole og at flere får den kompetan-
sen som morgendagens arbeids- og næringsliv
trenger. Det gjelder også de som er blitt permit-
terte eller arbeidsledige som følge av pandemien.
Regjeringen lanserte derfor i fjor Utdanningsløftet
2020. Ved å satse på kunnskap og kompetanse er
målet at vi skal komme styrket ut av krisen. Bud-
sjettet for 2021 inneholder også en stor satsing på
ulike kompetansetiltak. Det er blant annet lagt til
rette for at flere får mulighet til å fullføre videregå-
ende opplæring, både avgangselever uten vitne-
mål og ledige og permitterte arbeidstakere. Antal-
let studieplasser er økt vesentlig, både ved høyere
yrkesfaglig utdanning og ved universiteter og høy-
skoler. I revidert budsjett foreslår regjeringen
ytterligere tiltak for å bygge kompetanse.

Regjeringen prioriterer innsatsen mot lang-
tidsledighet høyt, og tiltak som gir flere mulighet
til å øke sin kompetanse kan være særlig viktig for
å redusere langvarig arbeidsledighet. Det er blant
annet innført en midlertidig ordning som gjør det
lettere å ta opplæring og samtidig beholde retten

til dagpenger. Regjeringen har lagt frem forslag til
nytt regelverk som også fremover skal gjøre det
lettere for helt ledige og helt permitterte å kombi-
nere dagpenger med opplæring og utdanning, jf.
Prop. 170 L (2020–2021). På sikt er målet med nytt
regelverk å fremme overgang til jobb og å øke
sysselsettingen blant personer som står i fare for å
stå langvarig uten arbeid.

Pandemien har påvirket studentenes hverdag
sterkt, og det er fare for at flere faller fra. Studen-
tenes læringssituasjon har blitt vanskeligere som
følge av mye digital undervisning og vurdering,
redusert tilgang til campus og begrensninger i
sosial og faglig omgang med forelesere og med-
studenter. Regjeringen foreslår en bevilgning på
50 mill. kroner til tiltak for å motvirke at studenter
faller fra eller blir forsinket i studieløpet sitt.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til
fleksibel og desentralisert utdanning gjennom
Diku. Midlene bidra til drift og utvikling av flere
utdanningstilbud som bedre treffer et skiftende
behov, både geografisk og for ulike fagområder.

Flybransjen har vært hardt rammet av pande-
mien. Vi følger opp et innspill fra partene i
arbeidslivet om et ettårig kompetanseløft for luft-
farten, etter modell av kompetanseløft for utsatte
industriklynger. Representanter fra luftfarten skal
definere hvilke opplæringsbehov luftfarten har og
velge hvilken utdanning og opplæring som skal
inngå i kompetanseløftet. Midlene kan benyttes
både til utvikling og drift av nye tilbud, og til å gi
flere deltakere plass i eksisterende tilbud.

4.7.5 Grønn omstilling

Regjeringen har lagt frem både en klimamelding
og nasjonal transportplan. Disse skal følges opp
og gir viktige rammer for at næringslivet kan
skape grønne jobber og en mer bærekraftig frem-
tid på veien ut av krisen.

2021-budsjettet inneholder en betydelig sat-
sing på klima, herunder bevilgninger til demon-
strasjonsprosjektet for fangst, transport og lagring
av CO2, satsing på klimavennlige transportløsnin-
ger, tiltak for lav- og nullutslippsløsninger i fylkes-
kommunale hurtigbåtsamband, næringsrettede
tiltak innenfor Grønn plattform og økt investe-
ringskapital til klimavennlige investeringer gjen-
nom Nysnø.

I revidert budsjett foreslår regjeringen ytterli-
gere 100 mill. kroner til Grønn plattform, en felles
konkurransearena for Innovasjon Norge,
Forskningsrådet og Siva for å fremme omstilling
gjennom å gi støtte til prosjekter innen forskning,
innovasjon og kommersialisering.
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For å følge opp regjeringens hydrogenstrategi
fremmes det nå forslag om ytterligere 100 mill.
kroner. Mesteparten av dette er til Enova, som
skal følge opp hydrogensatsingen og veikartet,
med særlig vekt på å støtte opp under teknologiut-
vikling gjennom pilot og demonstrasjonsprosjek-
ter for etablering av infrastruktur med fokus på
geografiske hydrogenknutepunkter og leveranse-
kjeder som legger til rette for kommersiell bruk
av hydrogen. 15 mill. kroner av hydrogensatsin-
gen er til et nytt forskningssenter for miljøvennlig
energi for hydrogen og ammoniakk.

4.7.6 Forsterket internasjonalt samarbeid

Morgendagens utfordringer må løses i samarbeid
med andre land. Regjeringen vil fortsette Norges
internasjonale engasjement, blant annet innen
vaksiner, handel, utvikling, klima og beredskap.

I dagens situasjon er internasjonalt samarbeid
om å slå tilbake pandemien globalt særlig viktig.
Så lenge viruset er aktivt i deler av verden vil
faren for nye virusvarianter og ny spredning være
til stede. Derfor har Norge tatt en ledende rolle i
Access to Covid-19 – Accelerator (ACT-A), som er
et verdensomspennende samarbeid mellom
myndigheter og sentrale internasjonale helseinsti-
tusjoner med sikte på å forsere tilgangen til vaksi-

ner, medisiner og tester over hele verden. Vaksi-
nepilaren i samarbeidet er COVAX, som ledes av
vaksineorganisasjonene Gavi og CEPI. Regjerin-
gen foreslår nå 200 mill. kroner i tilskudd til CEPI
til utvikling av vaksiner som beskytter mot nye
virusvarianter. Regjeringen foreslår også å donere
inntil 700 nødrespiratorer til Verdens helseorgani-
sasjon som bidrag til den internasjonale helsebe-
redskapen.

For å bidra til mer kunnskap om blant annet
virkningen av smitteverntiltak, i Norge og i ver-
den for øvrig, foreslår regjeringen å etablere et
WHO Collaborating Centre ved FHI.

Videre foreslås det flere omdisponeringer
innenfor bistandsrammen på 1 pst. av BNI, slik
denne er anslått i nasjonalbudsjettet for 2021.
Dette innebærer blant annet økte bevilgninger til
samarbeidet med sivilsamfunnsorganisasjoner
som når ut til sårbare grupper i partnerland i
Afrika sør for Sahara under koronapandemien.
Denne støtten vil blant annet bidra til at sivil-
samfunnsorganisasjoner kan opprettholde sitt
arbeid knyttet til matsikkerhet, lokal matproduk-
sjon, skolemat og gjenåpning av skoler. Utdanning
er grunnleggende for å gjenoppbygge bedre og
mer bærekraftige samfunn i etterkant av krisen,
og vil også ha avgjørende betydning for likestil-
ling og jobbskaping.
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5  Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

5.1 Endringer i skatte- og 
avgiftsreglene

I dette reviderte budsjettet foreslår regjeringen
noen endringer i skatte- og avgiftsreglene. Føl-
gende forslag til endringer i skatte- og avgiftsre-
glene har provenyvirkning for 2021:
– Å forlenge den midlertidige reduksjonen i den

lave satsen i merverdiavgiften til 1. oktober
2021. Koronapandemien i kombinasjon med
strenge smitteverntiltak har gitt kraftig redu-
sert omsetning og inntjening for virksomheter
i reiselivet og persontransporten. Når samfun-
net gradvis åpner mer opp igjen, kan forlenget
redusert merverdiavgiftssats gi slike virksom-
heter et ekstra løft. Samtidig må de økono-
miske tiltakene tilpasses den nye situasjonen,
noe som tilsier at også dette tiltaket fases ut.
Provenytapet er anslått til om lag 450 mill. kro-
ner netto påløpt og bokført i 2021.

– Å innføre avgift på viltlevende marine ressur-
ser. Dette er en oppfølging av anmodningsved-
tak nr. 554, jf. Meld. St. 32 (2018–2019) Et kvo-
tesystem for økt verdiskaping – En fremtidsrettet
fiskerinæring og tilhørende Innst. 243 S (2019–
2020). Forslaget innebærer en fiskal særavgift
på førstehåndsomsetning av viltlevende marine
ressurser. Avgift skal betales med 0,42 pst. av
avgiftsgrunnlaget, som er brutto salgsbeløp
minus sektoravgift som skal betales til fiske-
salgslaget. Forslaget vil øke det årlige prov-
enyet med om lag 100 mill. kroner. Forutsatt at
endringen trer i kraft 1. juli, vil provenyet i 2021
øke med om lag 50 mill. kroner påløpt og
25 mill. kroner bokført.

– Å øke satsen for minstefradraget i pensjon fra
32 til 37 pst. Formålet er at enslige minstepen-
sjonister med pensjon som eneste inntekt,
fremdeles ikke skal betale inntektsskatt etter at
minste pensjonsnivå økes. Provenytapet er
anslått til om lag 315 mill. kroner påløpt og
160 mill. kroner bokført i 2021.

– Å videreføre unntaket fra merverdiavgift for
akupunktur, naprapati og osteopati frem til 1.
januar 2022. En eventuell lovendring for å auto-
risere akupunktører, naprapater og osteopater

som helsepersonell, vil ikke kunne vedtas
innen 1. juli 2021. Provenytapet er anslått til om
lag 9 mill. kroner påløpt og 4 mill. kroner bok-
ført i 2021.

– Å legge en strategi for å avvikle den midlerti-
dige ordningen med betalingsutsettelse for
skatter og avgifter som øker muligheten for
flere til å håndtere de utsatte beløpene. Depar-
tementet foreslår å fase ut ordningen for alle
nye krav fra og med 30. juni 2021. Samtidig
foreslår departementet å forskyve oppstart av
innbetaling av utsatte krav til 31. oktober 2021,
samt å øke avdragsperioden fra 6 til 12 måne-
der. På usikkert grunnlag anslår departemen-
tet at forslaget vil gi et provenytap på om lag
150 mill. kroner i 2021. Forslaget vil også
kunne føre til at innbetaling av 4,5 mrd. kroner
i ordningen utsettes til 2022. En slik forskyving
mellom år får ikke betydning for det struktu-
relle skattenivået, og endrer ikke skatteinntek-
tene når en ser 2021 og 2022 samlet.

I tillegg gir utsatt innføring av avgift på forbren-
ning av avfall som følge av en uavklart prosess
med ESA, et provenytap på 120 mill. kroner påløpt
og 110 mill. kroner bokført i 2021 sammenlignet
med saldert budsjett. Denne endringen og de nye
forslagene i dette reviderte budsjettet vil samlet
redusere skatte- og avgiftsinntektene med om lag
1 mrd. kroner påløpt og knapt 0,9 mrd. kroner
bokført i 2021 sammenlignet med saldert budsjett
for 2021. Av dette er 0,6 mrd. kroner knyttet til
midlertidige tiltak i pandemihåndteringen. Helår-
svirkningen av lettelsene er vel 0,1 mrd. kroner.

Regjeringen foreslår også enkelte andre
endringer på skatte- og avgiftsområdet:
– Endre reglene om anvendelse av midler i

boligsparing for ungdom (BSU), slik at midler
på konto for BSU også kan brukes til å koste på
og vedlikeholde egen bolig

– Innføre avgift på nye nikotinvarer, som e-siga-
retter

– Enkelte justeringer av, og tillegg til, reglene om
kildeskatt på renter og royalty, blant annet for å
avverge dobbeltbeskatning for norske delta-
gere i NOKUS-selskap
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– Endre reglene for registrering av britiske
avgiftssubjekter i Merverdiavgiftsregisteret.
Endringene gir avgiftssubjekter hjemmehø-
rende i Storbritannia, mulighet til å registrere
seg i Merverdiavgiftsregisteret uten å benytte
en representant.

– Fastsette en regel om betinget skattefritak for
erstatning utmålt etter ekspropriasjonserstat-
ningsloven i forbindelse med forbudet mot
pelsdyrhold

– Oppheve bestemmelsen i skattebetalingsloven
§ 16-12 om fullmektigers ansvar

Videre foreslår regjeringen enkelte endringer
som ikke gjelder skatt og avgift:
– Endring i folkeregisterloven, kontaktopplys-

ninger for dødsbo
– Forlengelse av tilskuddsordningen ved avbrutt

permittering
– Endring i lov om midlertidig tilskuddsordning

for foretak med stort omsetningsfall etter
august 2020

I tillegg gis det en omtale av følgende saker:
– Forslag til ny opsjonsskatteordning for selskap

i oppstarts- og vekstfasen sendes på høring
– CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk

reduksjon mv.
– Forslag om endring i solkraftfritaket i elavgif-

ten sendes på høring
– Avgift på alkoholfrie drikkevarer
– Engangsavgift på campingbiler
– Utsatt betaling av frekvensavgift
– Ordningen med frivillig retting på skatteområ-

det (skatteamnesti)

I dette kapittelet omtales følgende saker:
– 350-kronersgrensen for innførsel av varer
– Regjeringens oppfølging av anmodningsvedtak

nr. 144, 146 og 147 (2020–2021) om blant annet
skattlegging av vindkraft og lokal kompensa-
sjon

– Merverdiavgiftskompensasjon for private virk-
somheter

– Delt virksomhet i rederiskatteordningen
– Regjeringens oppfølging av anmodningsvedtak

nr. 658 (2020–2021) om strømutgifter

For nærmere omtale av skatte- og avgiftssaker
vises det til Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i
skatte-, avgifts- og tollovgivninga m.m.

5.2 Avviklingen av 350-
kronersgrensen – 
overgangsordningen

5.2.1 Bakgrunn

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2018–2019) Stats-
budsjettet 2019 og tilhørende Innst. 2 S (2018–
2019) fattet Stortinget følgende anmodningsved-
tak nr. 85 (2018–2019):

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
statsbudsjettet for 2020 fremme forslag om å
fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra
utlandet av mindre verdi (350-kronersgrensen)
fra 1. januar 2020. I utformingen av regelverket
må man se hen til EUs vedtatte ordning med
avgiftsfri grense, som skal iverksettes fra
2021.»

Avviklingen av 350-kronersgrensen er gjennom-
ført i to steg. For næringsmidler, restriksjonsbe-
lagte varer og varer som ilegges særavgifter, ble
350-kronersgrensen avviklet 1. januar 2020. Disse
varene blir nå underlagt ordinære prosedyrer for
oppkreving av avgifter og eventuell toll. Det inne-
bærer at mottakeren av varen plikter å beregne og
betale avgifter og eventuell toll. Dette gjøres som
et ledd i tolldeklareringen av varen. I praksis
håndterer transportøren tollbehandlingen mot et
gebyr fra forbrukeren.

For alle andre varer ble 350-kronersgrensen
avviklet 1. april 2020. For slike varer som selges til
forbrukere i Norge, er plikten til å beregne og
betale merverdiavgift lagt på tilbyderen av varen.
Samtidig er det innført en forenklet ordning for
beregning og betaling av merverdiavgift for varer
med verdi inntil 3 000 kroner, der utenlandske til-
bydere av varer kan registrere seg. Den foren-
klede ordningen (VOEC – VAT On E-Commerce)
er en utvidelse av den tidligere forenklede ordnin-
gen for beregning og betaling av merverdiavgift
for elektroniske tjenester (VOES – VAT On Ele-
ctronic Services).

VOEC-ordningen er basert på at merverdiav-
giften skal inkluderes i salgsprisen, og at den
utenlandske tilbyderen skal være registrert for
merverdiavgift og innbetale avgiften kvartalsvis til
staten. I og med at avgiften er oppkrevd ved salgs-
transaksjonen, skal det ikke beregnes merver-
diavgift ved innførselen av varen. Videre er varer
som omfattes av VOEC-ordningen, unntatt fra
plikten til å deklarere varene ved innførselen.
Dette sikrer effektiv innførsel av varene uten et
stort fortollingsgebyr for forbrukerne. For at
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varene skal være unntatt fra deklareringsplikten,
er det et krav at forsendelsen er tilstrekkelig mer-
ket med tilbyderens unike identifikasjonsnummer
(VOEC-nummeret). Denne merkingen fungerer
som legitimasjon overfor tollmyndighetene for at
merverdiavgiften er betalt ved salget i nettbutik-
ken.

Varer som ikke omfattes av VOEC-ordningen,
skal i utgangspunktet deklareres på grensen med
oppkreving av avgifter og eventuell toll.

I Innst. 4 L (2019–2020) ba Stortinget regjerin-
gen om å utforme en overgangsordning i forbin-
delse med avviklingen av 350-kronersgrensen 1.
april 2020 og innføringen av VOEC-ordningen:

«Flertallet mener det er viktig å ivareta hensy-
net til forbrukerne og god vareflyt ved avvik-
ling av 350-kronersgrensen og innføring av den
forenklede ordningen for merverdiavgift. Det
vises til Prop. 1 LS (2019–2020) punkt 12.8 der
departementet kommenterer uheldige konse-
kvenser av å presse gjennom endringene for
tidlig. Flertallet ber derfor regjeringen utforme
en midlertidig ordning for å avhjelpe nevnte
utfordringer i en innfasingsperiode.»

Bakgrunnen for merknaden var at systemet, som
nevnt ovenfor, i utgangspunktet legger opp til at
alle vareforsendelser som ikke er merket med et
VOEC-nummer, skal deklareres med oppkreving
av avgifter og eventuell toll. Man fryktet at det i en
startfase ville ankomme et stort antall forsendel-
ser som ikke var korrekt merket, idet det var
utfordrende å få på plass et felles identifikasjons-
system for det store antallet nettaktører som sel-
ger varer til Norge. I tillegg forventet man at det i
en startfase fremdeles ville komme et ikke ubety-
delig antall forsendelser fra uregistrerte tilbydere.
Dersom det skulle gjelde en ubetinget plikt til å
deklarere alle varer som ikke var korrekt merket,
ville en risikere at en uhåndterlig mengde varer
måtte stanses og deklareres ved ankomst til
Norge. Bekymringen knyttet seg primært til varer
med verdi under 350 kroner, som før 2020 kunne
innføres toll- og avgiftsfritt og også uten å måtte
deklareres.

Posten Norge AS varslet at det ville ha svært
uheldige konsekvenser dersom Posten måtte
håndtere deklarasjoner for et stort antall varer
med verdi under 350 kroner. Posten pekte på bety-
delige interne utfordringer, herunder behov for
kraftig midlertidig oppbemanning, samt lite forut-
sigbarhet for forbrukerne og fare for stort fall i
handelsvolumet.

For å følge opp Stortingets innstilling, ble det
innført en overgangsordning som trådte i kraft 1.
april 2020, samtidig som de utenlandske tilby-
derne ble avgifts- og registreringspliktige.

Overgangsordningen består av to elementer.
For det første er det gitt et midlertidig unntak fra
deklareringsplikten for varer med verdi under
350 kroner som omfattes av VOEC-ordningen. I
praksis innebærer deklareringsunntaket at det
ikke oppkreves avgifter og eventuell toll for slike
varer ved innførselen, selv om det eventuelt ikke
er beregnet merverdiavgift ved salget. Departe-
mentet understreker at avgiftsplikten kontrolleres
målrettet mot tilbyderne, både de som er regis-
trert i VOEC-ordningen og de som ikke er regis-
trert i ordningen.

For det andre har utenlandske tilbydere som
registrerer seg i VOEC-ordningen, på nærmere
vilkår et begrenset ansvar for innbetaling av norsk
merverdiavgift. For å være omfattet av denne
ansvarsbegrensningen, må tilbyderen godtgjøre
overfor skattemyndighetene at tilbyderen tar
rimelige og nødvendige skritt for å beregne og
betale merverdiavgift, samt gi tollmyndighetene
opplysninger om VOEC-nummeret i forsendelses-
informasjonen. Videre må tilbyderen ha dialog
med skattemyndighetene om hvordan og når til-
byderen antas fullt ut å kunne etterleve regelver-
ket. Reglene om ansvarsbegrensning innebærer i
praksis at tilbydere som oppfyller de nevnte vilkå-
rene, ikke vil få avgiftsberegningen og -betalingen
endret av avgiftsmyndighetene. Tilbyderne føl-
ges opp for å sikre at de vil være i stand til å etter-
leve regelverket innenfor de tidsrammene som er
satt av Skatteetaten.

Figur 5.1 viser utviklingen i totalt antall regis-
trerte tilbydere fra den forenklede ordningen for
beregning og betaling av merverdiavgift for elek-
troniske tjenester (VOES) ble iverksatt i 2011.
Antallet registrerte tilbydere økte betydelig etter
at VOEC-ordningen ble innført i 2. kvartal 2020. I
perioden fra innføringen av VOEC-ordningen og
ut 2020 var økningen i antallet registrerte nær-
mere 700, slik at det totalt i VOEC-ordningen var
registrert 1 250 tilbydere per 31. desember 2020.
Figuren viser også innberettet merverdiavgift per
kvartal. Totalt innberettet beløp bare for varer
utgjorde henholdsvis 81, 102 og 138 mill. kroner i
annet, tredje og fjerde kvartal 2020. Disse tallene
for varer inngår i de samlede innberettede belø-
pene i figuren. I tillegg betales det merverdiavgift
ved innførselen av varer med verdi på 350–
3 000 kroner der merverdiavgiften ikke betales
via VOEC-ordningen. For slik innførsel foreligger
det ikke tilgjengelige provenytall.
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5.2.2 Vurderinger

Departementet bemerker innledningsvis at
VOEC-ordningen ble innført i løpet av kort tid, og
at Norge var det første landet i Europa som inn-
førte et slikt oppkrevingssystem for merverdiav-
gift på varer med lav verdi. Overgangsordningen
har bidratt til at innføringen av VOEC-ordningen
har blitt godt mottatt. Ordningen forhindrer at det
hoper seg opp med varer med lav verdi på gren-
sen som må fortolles. Den reduserer også risi-
koen for dobbeltbeskatning, som ellers kunne ha
oppstått der merverdiavgift blir oppkrevd og
betalt ved salget i nettbutikken, men forsendelsen
ikke er tilstrekkelig merket med tilbyderens
VOEC-nummer. Videre gir overgangsordningen
de seriøse tilbyderne som ønsker å etterleve
regelverket, en viss fleksibilitet og tid til å få på
plass tekniske løsninger og prosedyrer for kor-
rekt merking av forsendelsene mv.

Før det midlertidige deklareringsunntaket kan
avvikles, må det være etablert prosedyrer for
deklarering og oppkreving av merverdiavgift og
eventuell toll som aktørene vil være i stand til å
håndtere. I Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgif-
ter og toll 2021 ble det vist til at EU har vedtatt å
innføre et nytt system for merverdiavgift på varer
med lav verdi, og at EU i den forbindelse utvikler

en ny, forenklet tolldeklarasjon. Det ble uttalt at
det ville være lite hensiktsmessig å innføre et sær-
norsk, forenklet system for tolldeklarering i
påvente av EUs nye system, som etter planen skal
tre i kraft 1. juli 2021. Man tok derfor sikte på å
videreføre overgangsordningen inntil EUs nye
system er på plass.

EU har i dag et merverdiavgiftsfritak for vare-
sendinger med lav verdi (inntil 22 euro) som inn-
føres til EU. For slike lavverdisendinger er det
heller ingen plikt til å levere en tolldeklarasjon ved
innførselen. EU har vedtatt å avvikle minstegren-
sen på 22 euro når det nye systemet for beregning
og betaling av merverdiavgift på lavverdisendin-
ger (Import One Stop Shop – IOSS) innføres.
IOSS ligner på VOEC-ordningen. Der merverdiav-
gift ikke betales gjennom IOSS-ordningen, skal
det betales merverdiavgift ved innførselen av
varen. Et ledd i EUs system er en ny, forenklet
tolldeklarasjon for lavverdisendinger. Denne skal
bidra til at merverdiavgift oppkreves for alle slike
varer som importeres til EU, inkludert varer der
tilbyderen ikke oppkrever merverdiavgift ved sal-
get. EUs system skulle ha trådt i kraft 1. januar
2021. Som følge av koronapandemien, samt hen-
synet til at de nye avgiftspliktige plattformene og
landene skulle få tilstrekkelig tid til å få på plass

Figur 5.1 Utviklingen i totalt antall registrerte i VOES (3.kv.2011–1.kv.2020) og VOEC (2.kv.2020–4.kv.2020), 
samt innberettet merverdiavgiftsbeløp per kvartal. Antall registrerte og mill. kroner. 3.kvartal 2011–4.kvartal 
2020.
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nødvendige systemer mv., har EU utsatt iverkset-
telsen av de nye reglene til 1. juli 2021.

Etter departementets syn vil det være en for-
del å kunne observere innføringen av de nye
reglene i EU før Norge endrer sin ordning. Det er
usikkert hvordan innføringen av det nye systemet
i EU vil forløpe, herunder hvordan vareflyten vil
bli påvirket av de nye kravene til tolldeklarering.
Departementet følger utviklingen i EU tett, og er i
nær og løpende dialog med EU-kommisjonen.

Som nevnt er volumet av varer i segmentet 0–
350 kroner stort, og fremdeles ankommer det
mange umerkede forsendelser. Å innføre en abso-
lutt og ubetinget plikt til å deklarere alle varer
som ikke er tilstrekkelig merket med tilbydernes
VOEC-nummer nå, vil gi betydelig risiko for stopp
i vareflyten og dobbel avgiftsbelastning samt for-
tollingsgebyrer for forbrukerne.

Regjeringen mener det er for tidlig å avvikle
deklareringsunntaket allerede 1. juli 2021. Depar-
tementet vil, i samarbeid med Skatteetaten og Tol-
letaten, arbeide målrettet for å få flere aktører til å
registrere seg i VOEC-ordningen, og for å få aktø-
rene til å overholde merke- og informasjonsbe-
stemmelsene. Dette vil bidra til at det blir betalt
merverdiavgift gjennom VOEC-ordningen av en
større andel av varene med verdi under
350 kroner. Det vil igjen bidra til at det ankommer
et lavere antall varer som må deklareres på gren-
sen, den dagen deklareringsunntaket avvikles.
Samtidig arbeides det med løsninger for å sikre
effektiv oppkreving av merverdiavgift for varer
med verdi under 350 kroner der merverdiavgiften
ikke innbetales gjennom VOEC-ordningen. Sikte-
målet er å få på plass løsninger som sikrer avgift-
sinnbetaling for alle varer som innføres til Norge,
samtidig som varene leveres raskt og effektivt til
forbrukerne, med lave gebyrer. For å oppnå dette,
kan det være nødvendig med tilpasninger blant
annet i regelverket for deklarering av forsendel-
ser.

Departementet vil løpende evaluere deklare-
ringsunntaket i lys av utviklingen i EU og frem-
driften i arbeidet med å få på plass mekanismer
for effektiv oppkreving av avgift for varer som
ikke håndteres i VOEC-ordningen. Departemen-
tet understreker at det ikke er et avgiftsfritak for
varene med verdi under 350 kroner, og at etterle-
velsen av regelverket kontrolleres målrettet mot
de utenlandske tilbyderne. Denne kontrollen bør
etter departementets syn intensiveres fremover.

Departementet mener derimot at tiden er inne
for å fase ut bestemmelsene om ansvarsbegrens-
ning, som er det andre elementet i overgangsord-
ningen. Disse bestemmelsene åpner på nærmere

vilkår for et begrenset ansvar for merverdiavgift
for de registrerte tilbyderne. Tilbyderne har nå
hatt et drøyt år på å foreta nødvendig systemutvik-
ling og lære seg det nye systemet, herunder lære
opp sine underliggende selgere til å merke forsen-
delsene i tråd med retningslinjene. Totalt har 59
tilbydere benyttet seg av overgangsbestemmel-
sene. Tilnærmet alle tilbyderne har nå blitt fer-
dige med de nødvendige tekniske tilpasningene.

Departementet legger opp til at bestemmel-
sene om ansvarsbegrensning utfases fra 1. juli
2021. Utfasingen gjennomføres ved en rege-
lendring som går ut på at det ikke blir mulig å
søke om ansvarsbegrensning etter 1. juli 2021, og
at aktører som er innrømmet ansvarsbegrensning
per 1. juli 2021, gis en siste frist til å etterleve
regelverket 30. september 2021. Regelendringen
gjennomføres ved å endre merverdiavgiftsfor-
skriften.

5.3 Vindkraftbeskatning – 
anmodningsvedtak nr. 144, 146 og 
147 (2020–2021)

5.3.1 Innledning og sammendrag

I motsetning til vannkraftverk har vindkraftverk
så langt ikke hatt særskilt høy avkastning. Vind-
kraftverk mottar i dag støtte gjennom gunstige
avskrivningsregler og elsertifikater, men fristen
for å omfattes av ordningene utløper i 2021. Vind-
kraftkapasiteten har økt betydelig de siste årene,
blant annet som følge av støtteordningene. Konse-
sjonsbehandling av vindkraft har vært stilt i bero
siden april 2019, og Norges vassdrags- og energi-
direktorat (NVE) forventer svært lite ny vindkraft-
utbygging fra 2022 til 2030.

Ved behandlingen av Meld. St. 28 (2019–2020)
Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehand-
lingen og tilhørende Innst. 101 S (2020–2021) fat-
tet Stortinget blant annet følgende anmodnings-
vedtak 1. desember 2020:

Vedtak nr. 144:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at både
den felles svensk-norske elsertifikatordningen
og de særskilte avskrivningsordningene for
vindkraftanlegg avvikles senest 31. desember
2021.»

Vedtak nr. 146:

«Stortinget ber regjeringen vurdere endringer
i vindkraftbeskatningen, inkludert en vurde-
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ring av hvordan en hensiktsmessig innretning
på og tidsplan for hvordan skattebyrden på
vindkraftprodusentene kan økes.»

Vedtak nr. 147:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget i forbindelse med revidert nasjonal-
budsjett for 2021 med en vurdering av hvordan
lokal kompensasjon og forutsigbare rammebe-
tingelser for vindkraft kan sikres, for eksempel
naturressursskatt, en produksjonsavgift eller
en annen hensiktsmessig innretning for alle
involverte parter.»

Regjeringen tar sikte på å innføre en moderat pro-
duksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022 med for-
behold om at avgiften er i samsvar med EØS-avta-
len. Inntektene fra avgiften tilfaller staten, men
skal fordeles til vertskommunene. Avgiften utfor-
mes som en ordinær særavgift. Konkret utfor-
ming av avgiften vurderes frem mot statsbudsjet-
tet for 2022 og forslag til regelverk vil bli sendt på
høring. Regjeringen mener at den svake lønnsom-
heten i næringen tilsier at det ikke er aktuelt å inn-
føre en grunnrenteskatt nå.

I punkt 5.3.2 gis det en kort beskrivelse av
vindkraftnæringen. Gjeldende rett er omtalt i
punkt 5.3.3. Anmodningsvedtaket om å avvikle

elsertifikatordningen og de særskilte avskrivnin-
gene behandles i punkt 5.3.4. Anmodningsvedta-
kene om å vurdere endringer i vindkraftbeskat-
ningen og å vurdere hvordan lokal kompensasjon
og forutsigbare rammebetingelser for vindkraft
kan sikres, behandles i punkt 5.3.5.

Anmodningsvedtakene anses fulgt opp gjen-
nom denne redegjørelsen.

5.3.2 Vindkraftnæringen

Vindkraftproduksjonen har økt betydelig de siste
årene, som følge av reduserte utbyggingskostna-
der, gunstige avskrivningsregler og elsertifikater,
se figur 5.2. Ifølge NVE var om lag 62 pst. av nor-
malårsproduksjonen av vindkraft i Norge uten-
landsk eid per mai 2020.

NVE har anslått at energikostnaden over leve-
tiden (LCOE) ved nye vindkraftprosjekter på land
har falt fra 52 øre per kWh i 2012 til knapt 30 øre
per kWh i dag, og at de vil falle ytterligere til vel
22 øre i 2030. Dette understreker at videre utvik-
ling av landbasert vindkraft kan skje med utgangs-
punkt i markedsmessige forventninger om fremti-
dig kraftpris. Konsesjonsbehandling av vindkraft
har imidlertid vært stilt i bero siden april 2019, og
NVE forventer svært lite ny vindkraftutbygging
fra 2022 til 2030. Dermed vil vindkraftnæringen i
det nærmeste tiåret trolig være dominert av inves-

Figur 5.2 Vindkraftutbygging i Norge. Ny årlig normalårsproduksjon etter utbyggingsår.1 GWh
1 I figuren er det lagt til grunn at pågående utbygginger settes i drift innen 31. desember 2021.
Kilder: Norges vassdrags- og energidirektorat, Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.
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teringer foretatt med teknologier og kostnadsnivå
fra før 2022. Også for disse prosjektene vil det
særlig være utvikling i fremtidig kraftpris som har
betydning for lønnsomheten fremover, selv om
elsertifikater og avskrivninger har påvirket særlig
de tidligste prosjektene. Figur 5.3 viser utvikling i
historiske kraftpriser siden 2005 og NVEs anslag
for kraftpris frem mot 2040.

Tabell 5.1 viser kommunevis fordeling av nor-
malårsproduksjon for vindkraftverk, medregnet
prosjekter under bygging. Tabellen viser at 20
kommuner står for om lag ¾ av normalårsproduk-
sjon av vindkraft. Om lag 16 pst. av kapasiteten er
i Åfjord kommune.

Grunnrente er det overskuddet en bedrift sit-
ter igjen med etter at alle innsatsfaktorer i produk-
sjonen, herunder kapital og arbeidskraft, har fått
sin markedsmessige avlønning. Etter departe-
mentets beregninger har det til nå ikke vært
grunnrente i vindkraftnæringen samlet sett.
Fremtidig lønnsomhet i vindkraftnæringen vil
blant annet påvirkes av utvikling i utbyggingskost-
nader og kraftmarkedet.

5.3.3 Gjeldende rett

Vindkraftverk er i liten grad omfattet av særlige
skatter eller konsesjonsbaserte inntektsordninger

slik vannkraftverk er, men mottar i dag støtte gjen-
nom gunstige avskrivningsregler og elsertifikater.
For øvrig betaler vindkraftselskaper selskapsskatt
i likhet med andre næringer, og er også omfattet
av generelle mekanismer for å forhindre over-
skuddsflytting, herunder rentebegrensningsrege-
len. Kommuner kan også velge å skrive ut eien-
domsskatt på vindkraftverk.

Gunstige avskrivningsregler for vindkraft

Alminnelig inntekt i vindkraftselskap fastsettes og
skattlegges etter de ordinære reglene i skattelo-
ven. Dette innebærer at overskudd i selskapet
skattlegges som alminnelig inntekt med en skatte-
sats på 22 pst. Selskapene får i utgangspunktet fra-
drag for kostnader i alminnelig inntekt etter de
samme reglene som andre skattepliktige. Selska-
pene følger for eksempel de generelle fradragsre-
glene for løpende driftskostnader i skatteloven.

Frem til 2015 ble driftsmidler i vindkraftverk
avskrevet i tråd med de ordinære avskrivningsre-
glene basert på saldoprinsippet, det vil si med
henholdsvis 20 pst., 5 pst. og 4 pst. for saldo-
gruppe d, g og h. Fra 2015 ble det innført særlige
avskrivningsregler for vindkraft med lineære
avskrivninger over fem år. Lovendringen innebar
at norske avskrivningsregler for vindkraftverk ble

Figur 5.3 Norske kraftpriser. Historiske priser 2005-2020 og NVEs anslag i utvalgte år.1 Øre per kWh. Faste 
2020-kroner
1 Kraftprisanslag er hentet fra NVEs Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020. Historiske og anslåtte priser er et uvektet gjennom-

snitt av prisene i de fem norske prisområdene.
Kilder: Norges vassdrags- og energidirektorat, NordPool, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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tilnærmet like de svenske. De hurtige avskrivnin-
gene utgjør en fordel for eiere av vindkraftverk
fordi nåverdien av skattefradragene øker. Støtte-
beløpet, eller rentefordelen, er avhengig av hvil-
ken rente som brukes i verdsettelsen. Støttebelø-
pet kan beregnes som differansen mellom nåver-
dien av skatteverdien av avskrivningene etter hen-
holdsvis det ordinære saldosystemet og det line-
ære systemet for vindkraft. Reglene ble godkjent

som forenlig statsstøtte av ESA 6. juli 2016 med
virkning for driftsmidler ervervet fra 19. juni 2015.
De særlige avskrivningsreglene for vindkraftverk
skal gjelde for driftsmidler ervervet frem til utlø-
pet av godkjenningsperioden for anlegg under
elsertifikatordningen, det vil si til og med 31.
desember 2021, jf. skatteloven § 14-51. For drifts-
midler ervervet etter dette tidspunktet vil ordi-
nære saldoavskrivningsregler igjen gjelde.

1 Det er 10 vindkraftverk med turbiner som er plassert i to ulike kommuner. NVE har ved hjelp av tilgjengelige plankart mv. gjort 
et beste estimat på hvilken kommune turbinfundamentet er lokalisert i.

Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat.

Tabell 5.1 Normalårsproduksjon av vindkraft fordelt på kommuner per 2020.1 Prosjekter under bygging er 
medregnet. GWh

Kommune Normalårsproduksjon. GWh
Prosent av vindkraftproduksjon

i et normalår

Åfjord 2 659 15,8

Vefsn 1 360 8,1

Bjerkreim 1 137 6,8

Tromsø 793 4,7

Sirdal 591 3,5

Bremanger 561 3,3

Nord-Odal 544 3,2

Orkland 519 3,1

Eigersund 466 2,8

Fitjar 434 2,6

Hitra 428 2,5

Hå 422 2,5

Hamarøy 380 2,3

Flatanger 371 2,2

Berlevåg 364 2,2

Kinn 360 2,1

Ørland 360 2,1

Smøla 356 2,1

Sokndal 341 2,0

Nærøysund 314 1,9

Øvrige (30 kommuner) 4 021 24,0

I alt 16 782 100
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Eiendomsskatt for vindkraft

Eiendomsskatt er en kommunal skatt. Det er
kommunestyret i den enkelte kommune som
avgjør om, og i hvilket omfang, det skal skrives ut
eiendomsskatt i kommunen. Det er anledning til å
skrive ut eiendomsskatt på vindkraftverk, jf. eige-
domsskattelova § 3. Vindkraftverk inngikk i den
tidligere kategorien «verk og bruk», som ble avvi-
klet fra og med skatteåret 2019, da produksjonsut-
styr og -installasjoner som hovedregel ikke lenger
skulle inngå i eiendomsskattegrunnlaget. Eien-
domsskatt for vannkraftverk, kraftnett, vindkraft-
verk og petroleumsanlegg med særskatt ble like-
vel videreført som tidligere i en egen bestem-
melse. Vindkraftverk skal verdsettes til teknisk
verdi, som skal tilsvare gjenanskaffelseskostna-
den etter fradrag for slit, elde og eventuell utids-
messighet. Eigedomsskattelova åpner også for at
vindkraftverk verdsettes etter avkastningsverdi
når denne verdsettingsmetoden best reflekterer
verdien, jf. eigedomsskattelova §§ 8 B følgende.

5.3.4 Avvikling av støtteordninger for 
vindkraftnæringen

Elsertifikater

Gjennom det felles elsertifikatmarkedet mellom
Sverige og Norge er det gitt omfattende støtte til
produksjon av elektrisitet basert på fornybare
energikilder. Det felles elsertifikatmarkedet star-
tet i 2012 og hadde et mål på 28,4 TWh ny forny-
bar elektrisitetsproduksjon i år 2020. Målet ble
nådd i 2019. Sverige har et nytt mål om ytterligere
18 TWh fornybar elektrisitetsproduksjon innen
2030, som også ligger an til å bli nådd innen utgan-
gen av 2021.

Produksjonsanlegg som settes i drift i Norge
etter 31. desember 2021, kvalifiserer ikke for rett
til elsertifikater, jf. lov 24. juni 2011 om elsertifika-
ter. Elsertifikatsystemet er dermed konstruert
slik at det ikke bidrar til bygging av ny fornybar
kraft etter utgangen av 2021. Rettigheten til elser-
tifikater gjelder i 15 år eller frem til 2035. I 2035
bortfaller plikten til å kjøpe elsertifikater, og
systemet stenger.

Prisen på elsertifikater dannes på bakgrunn av
tilbud og etterspørsel etter sertifikater. Samlet
etterspørsel er fastsatt av myndighetene, og tilbu-
det avhenger av ny produksjon som blir godkjent
under elsertifikatordningen. Støtten betales av
forbrukere av elektrisitet (unntatt kraftkrevende
industri) og overføres direkte til produsentene.
Elsertifikatordningen tilsvarer en avgift på kraft-

forbruk som er øremerket produsenter av forny-
bar kraft. Samlet støtte fra norske forbrukere til
produsenter av fornybar elektrisitet i Norge og
Sverige er anslått til om lag 1 mrd. kroner i 2019,
jf. Meld. St. 1 (2020–2021) Nasjonalbudsjettet
2021. Ifølge Svensk Kraftmäkling sine ukentlige
prisrapporter er spotprisen på elsertifikater for
tiden under ett øre per kWh. I 2018 var prisen
over 20 øre per kWh. Det innebærer at vindkraft-
verk vil motta lite støtte gjennom elsertifikatmar-
kedet fremover.

Avskrivningsregler for vindkraftverk

Driftsmidler bør avskrives i takt med faktisk øko-
nomisk verdifall. Raskere avskrivning vil utgjøre
en fordel for selskapene, og vil isolert sett gjøre
det mer lønnsomt å investere i slike driftsmidler.
Avskrivninger som er høyere enn økonomisk ver-
difall, kan også føre til innlåsing av kapital ved at
det gis en skattekreditt som først beskattes ved
eventuell realisasjon av driftsmidler. Fra 2015 ble
det innført særlige avskrivningsregler for vind-
kraft med lineære avskrivninger over fem år, som
er raskere enn verdifallet, se punkt 5.3.3. I Prop. 1
LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021 er for-
delen for selskapene (skatteutgiften) anslått til
310 mill. kroner for vindkraftdriftsmidler ervervet
i 2019 og 610 mill. kroner for 2020.

Driftsmidler ervervet fra og med 1. januar
2022 vil automatisk avskrives etter ordinære sal-
doregler.

Siden det forventes svært lite vindkraftutbyg-
ging i Norge i perioden fra 2022 til 2030, anslås
fjerning av fordelen å ha begrenset betydning for
statens inntekter i denne perioden.

Departementets vurderinger

Gjeldende regler for både elsertifikatordningen
og gunstige avskrivningsregler innebærer alle-
rede en avvikling ved utløpet av 2021. Den omfat-
tende utbyggingen de siste årene indikerer at
aktørene har tilpasset seg for å bli omfattet av støt-
teordningene. Anmodningsvedtak nr. 144 (2020–
2021) anses fulgt opp gjennom denne redegjørel-
sen.

5.3.5 Vindkraftbeskatning og lokal 
kompensasjon

Bakgrunn

Kraftskatteutvalget viste til at økte priser og redu-
serte produksjonskostnader kan føre til at vind-
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kraftinvesteringer blir lønnsomme uten offentlig
støtte, se NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraft-
verk. Utvalget viste til at dersom lønnsomhetsfor-
bedringene for vindkraft fortsetter, kan det på sikt
oppstå grunnrente i vindkraft. Utvalget mente at
en derfor bør følge utviklingen for kostnader for
vindkraft og kraftpriser for å vurdere om det kan
forventes grunnrente over tid. Vindkraften utnyt-
ter, som vannkraft, fellesressurser som det er
begrenset tilgang til, og som det kreves konsesjon
for å bygge ut. Utvalget tilrådde derfor å vurdere
om det bør innføres grunnrenteskatt og naturres-
sursskatt for vindkraftverk.

Regjeringen omtalte vindkraftbeskatning i
Meld. St. 28 (2019–2020) Vindkraft på land –
Endringer i konsesjonsbehandlingen og varslet føl-
gende:

«Det kan ta tid før vindkraftnæringen kan vise
til stabilt økonomisk overskudd og eventuelt
grunnrente. Regjeringen vil ikke innføre nye
skatter eller avgifter for vindkraft på land nå,
blant annet i lys av lav lønnsomhet i næringen
så langt og av hensyn til forutsigbare ramme-
betingelser. Regjeringen legger vekt på at skat-
tesystemet bør innrettes slik at det bidrar til
høy verdiskaping og god utnyttelse av ressur-
sene i samfunnet.

(…)
Regjeringen vil vurdere fordeler og ulem-

per ved lokal kompensasjon grundig og
komme tilbake til Stortinget.»

Flere organisasjoner1 som representerer nærin-
gen og kommunesektoren, har i et brev til finans-
komiteen på Stortinget av 6. november 2020 argu-
mentert for at det bør komme på plass ordninger
som sikrer kommuner og fylkeskommuner kom-
pensasjon for ulemper og en rimelig del av verdi-
skapingen høstingen av lokale naturressurser gir.
De foreslår et system basert på en naturressurs-
skatt samt en miljøavgift (naturavgift e.l.) begrun-
net i ulempene for befolkning og miljø. Aktørene
mener at det må vurderes å holde naturressurs-
skatten på vindkraft utenfor inntektsutjevningen
mellom kommuner i inntektssystemet, og at ord-
ningen med miljøavgift i sin helhet må gå utenom
inntektsutjevningen. Miljøavgiften bør etter deres
syn forankres i konsesjonsvilkårene under energi-
lovgivningen.

Aktørene mener videre at følgende vil kreve
utredning:

«Beskatningen av kraftproduksjon bør være
mest mulig nøytral med hensyn til energibærer
og teknologi, men vann- og vindkraft er i sin
natur forskjellige, og det historiske bakteppet
likeså. Vannkraftproduksjon fra anlegg over
10 000 kVA er underlagt et system med grunn-
rentebeskatning. Om det er, eller må forventes
å bli en grunnrente i vindkraftnæringen er ikke
opplagt. Dette bør vurderes nærmere i en
utredning. Videre er det behov for en mer
detaljert utredning av et system som gir bran-
sjen trygghet for at bedriftsøkonomisk lønn-
somme utbyggingsprosjekter også forblir lønn-
somme etter en slik eventuell skatt. Det må
være trygghet for at det kun er en eventuell
«superprofitt» som beskattes. I likhet med det
som gjelder for vanlig overskuddsskatt, skal
ikke skatten gjøre samfunnsøkonomisk lønn-
somme prosjekter bedriftsøkonomisk ulønn-
somme. Skatten skal heller ikke gjøre vind-
kraftprosjekter mindre lønnsomme enn det
realiserte prosjekter som ikke utnytter grunn-
rente gjennomgående er. I tillegg må kommu-
nesektorens andel av en slik skatt vurderes.
Dette er ett av flere elementer for at vertskom-
munene skal få en del av verdiskapingen, som
er basert på utnyttelse av den lokale naturres-
sursen.»

Ved behandlingen av Meld. St. 28 (2019–2020) og
tilhørende Innst. 101 S (2020–2021) fattet Stortin-
get 1. desember 2020 blant annet anmodningsved-
tak nr. 144, 146 og 147, se punkt 5.3.1.

Prinsipper for skattesystemet

For at Norges fornybare ressurser og verdifull
natur skal brukes best mulig, må kraftproduksjon
bygges ut etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Da må skattesystemet utformes slik at selskapene
har insentiver til å bygge ut ressurser som er lønn-
somme for samfunnet. Dette prinsippet tilstrebes
også i konsesjonsbehandlingen, hvor bedriftsøko-
nomisk lønnsomhet og andre fordeler for samfun-
net veies mot kostnader for samfunnet i form av
blant annet redusert verdi av områder til rekrea-
sjon, redusert naturmangfold og endring av land-
skapet. Konsesjon til vindkraftutbygginger skal
kun gis dersom de samlede fordelene for samfun-
net overstiger ulempene. Virkemidler som inne-
bærer at kommuner får større inntekter fra å

1 Energi Norge, Norwea, Samfunnsbedriftene, KS, Naturres-
surskommunene, Landssamanslutninga av vasskraftkom-
munar, Utmarkskommunenes sammenslutning, Industri-
kommunene, Petroleumskommunene, Landssammenslut-
ningen av vindkraftkommuner og Kraftfylka.
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legge til rette for en bestemt næring, kan også gi
insentiver til økt press på naturverdier.

På bakgrunn av grunnleggende økonomiske
prinsipper er det mulig å trekke opp enkelte ret-
ningslinjer for hvordan skatte- og avgiftssystemet
bør utformes: Først bør en benytte skatter og
avgifter som bidrar til bedre ressursbruk (for
eksempel miljøavgifter som priser miljøkostnaden
ved en aktivitet), deretter nøytrale skatter som
ikke påvirker valgene til produsenter og forbru-
kere (for eksempel en riktig utformet grunnrente-
skatt) og til slutt vridende skatter for å oppnå til-
strekkelige inntekter til fellesskapet og mål om
omfordeling. De samfunnsøkonomiske kostna-
dene som oppstår ved vridende beskatning, bør
holdes så lave som mulig. Det tilsier blant annet at
selskapsskatten utformes med et bredt skatte-
grunnlag og lav skattesats. Med et bredt selskaps-
skattegrunnlag der ulike næringer behandles likt,
vil kapitalen fordeles til de investeringsprosjek-
tene som kaster mest av seg for samfunnet.

Norge er rikt på naturressurser som ved effek-
tiv regulering og utnyttelse kan gi avkastning
utover hva en kan få gjennom annen næringsvirk-
somhet, det vil si grunnrente eller renprofitt. Rik-
tig utformede skatter på grunnrente fra sted-
bundne kilder hemmer ikke investeringene, og
bidrar samtidig til å redusere behovet for vri-
dende skatter. Samlet sett kan det bidra til bedre
ressursbruk.

Prinsippet om at fellesskapet skal ha en andel
av avkastningen ved utnyttelse av fellesskapets
ressurser har stått sterkt i Norge. Beskatning av
grunnrenten i petroleumsvirksomheten og i vann-
kraften har gitt et betydelig bidrag til å finansiere
velferd. Inntekter fra grunnrenteskatt har dessu-
ten bidratt til at Norge har kunnet holde de sam-
lede vridningene fra skattesystemet mer mode-
rate.

Kommunenes og fylkeskommunenes frie inn-
tekter fordeles gjennom inntektssystemet. Det
overordnede formålet med inntektssystemet er å
bidra til at kommunene og fylkeskommunene kan
gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne.

Regjeringens vurderinger

Naturressurser bør skattlegges slik at eventuell
meravkastning tilfaller fellesskapet, samtidig som
en ikke hindrer investeringer og teknologiutvik-
ling.

Regjeringen legger vekt på at skattesystemet
bør innrettes slik at det bidrar til høy verdiskaping
og god utnyttelse av ressursene i samfunnet.
Regjeringen vil bidra til ny vekst, omstilling og

nyskapning, og legge til rette for at det skapes
flere arbeidsplasser i hele landet. Prinsippene for
et godt skattesystem bør anvendes likt på tvers av
næringer. I tråd med dette bør også beskatningen
av vindkraftverk utformes slik at samlet verdiska-
ping for samfunnet blir høyest mulig.

I det følgende omtales fire ulike måter å hente
inn en større del av inntektene fra vindkraftnærin-
gen til fellesskapet, herunder kommunesektoren.
En naturavgift kan bidra til bedre ressursbruk og
gi inntekter til staten som kan brukes til å redu-
sere vridende skatter. En riktig utformet grunn-
renteskatt til staten vil virke nøytralt på investe-
ringsinsentiver, og i likhet med en naturavgift kan
inntektene brukes til å redusere vridende skatter.
En grunnrenteskatt kan eventuelt kombineres
med en naturressursskatt som omfordeler grunn-
rente fra staten til kommuner og fylkeskommu-
ner. I tråd med vedtak nr. 147 vurderes en produk-
sjonsavgift og en naturressursskatt som virkemid-
ler for å sikre lokal kompensasjon. Departementet
har lagt til grunn at vurderingen avgrenses til
landbasert vindkraft.

Vindkraft medfører båndlegging av arealer
med negative konsekvenser, blant annet for natur
og landskap. De eksterne kostnadene ved natur-
inngrep er til en viss grad lokale, men det kan
også være eksterne kostnader på regionalt og
nasjonalt nivå, for eksempel for biologisk mang-
fold, reiseliv, rekreasjon og bevaringsverdier. En
naturavgift har blitt trukket frem som et mulig vir-
kemiddel for å stille utbyggere overfor de fulle
samfunnsøkonomiske kostnadene ved naturinn-
grep. Blant annet mente Grønn skattekommisjon
at all bruk av naturens ressurser og økosystemtje-
nester bør ha en pris og at det bør innføres en
naturavgift på alle naturinngrep som reduserer
verdien av økosystemtjenester og biologisk mang-
fold, se NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet. Utvalget
la til grunn at en naturavgift bør utformes som en
særavgift som tilfaller statskassen. En presist
utformet naturavgift som korrigerer markedssvikt
i form av negative eksterne virkninger, vil bidra til
bedre ressursbruk. En naturavgift må i så fall
omfatte alle typer naturinngrep og fange opp at de
eksterne kostnadene kan variere sterkt. En
naturavgift vil således være svært komplisert og
kreve betydelig utredning. Regjeringen har ikke
vurdert dette nærmere nå.

Dersom det forventes grunnrente i vindkraft-
virksomheten på et senere tidspunkt, vil en riktig
utformet grunnrenteskatt være egnet til å sørge for
at en større andel av overskuddet i næringen hen-
tes inn til fellesskapet og den vil ha mer vekst-
vennlige egenskaper enn en produksjonsavgift.



2020–2021 Meld. St. 2 123
Revidert nasjonalbudsjett 2021
En grunnrenteskatt tilpasser seg automatisk vari-
erende lønnsomhet, for eksempel på grunn av
store prissvingninger. Regjeringen mener imidler-
tid at den svake lønnsomheten i næringen tilsier
at det ikke er aktuelt å innføre en grunnrenteskatt
nå.

Naturressursskatt er et særskilt virkemiddel fra
vannkraftbeskatningen, som omfordeler en andel
av grunnrenten i vannkraftverkene fra staten til
kommuner og fylkeskommuner. Naturressurs-
skatten for vannkraftverk er 1,3 øre per kWh og
fordeles med 1,1 øre til kommunen og 0,2 øre til
fylkeskommunen kraftverket ligger i. Naturres-
sursskatten er fradragsberettiget krone for krone
mot utlignet skatt til staten, og ubenyttet fradrag
kan fremføres med rente. Dermed medfører
naturressursskatten normalt ikke en merkostnad
for selskapene. Naturressursskatten for vannkraft
inngår i skatteutjevningen i kommunenes inn-
tektssystem. Forslaget om naturressursskatt for
vannkraftverk ble introdusert av finanskomiteen i
1996, og det var opprinnelig lagt opp til at
naturressursskatten skulle trekkes fra i grunnren-
teskatten. Finanskomiteen sluttet seg senere til
forslaget om at naturressursskatten i stedet skulle
trekkes fra i selskapsskatten. I den forbindelse
uttalte flertallet i komiteen følgende i Budsjett-
innst. S.I. (1996–97):

«Flertallet vil understreke at naturressursskat-
ten må betraktes som en kommunal andel av
grunnrenten i kraftverkene, og at det prinsi-
pielt sett ville vært korrekt å samordne
naturressursskatten med grunnrenteskatten».

Som nevnt mener regjeringen at lønnsomheten i
vindkraftnæringen tilsier at det ikke er aktuelt å
innføre en grunnrenteskatt nå. Dermed er det hel-
ler ikke grunnlag for å omfordele grunnrente fra
staten til kommunesektoren gjennom en naturres-
sursskatt, og det vil heller ikke oppfylle forutset-
ningen i vedtak nr. 146 om å øke skattebyrden for
vindkraftprodusentene.

Etter en samlet vurdering tar regjeringen sikte
på å innføre en moderat produksjonsavgift på vind-
kraftverk fra 2022 med forbehold om at avgiften er
i samsvar med EØS-avtalen. Inntektene fra avgif-
ten tilfaller staten, men skal fordeles til vertskom-
munene. En produksjonsavgift som fordeles til
vertskommunene, vil gi ytterligere insentiver til å
legge til rette for vindkraftproduksjon. Regjerin-
gen har også lagt vekt på at en produksjonsavgift
vil gi forutsigbarhet for kommuner og næringen
og imøtekomme behovet for lokal legitimitet.
Avgiften vil også imøtekomme Stortingets ønske

om å øke skattebyrden på næringen samt ønsket
om lokal kompensasjon.

Samtidig vil en produksjonsavgift være en vri-
dende skatt, og den bør derfor være moderat. En
produksjonsavgift avhenger ikke av lønnsomhe-
ten i næringen, gjør investeringer mindre lønn-
somme for selskapene og vil påløpe også når sel-
skapene går med underskudd.

En produksjonsavgift kan eksempelvis utfor-
mes som en kvantumsavgift eller som en verdiav-
gift. For vindkraft kan en kvantumsavgift baseres
på produserte kilowattimer (kWh) fra det enkelte
vindkraftverk, mens en verdiavgift kan ta utgangs-
punkt i brutto omsetningsverdi. Et annet alterna-
tiv kan være å ta utgangspunkt i vindkraftverkets
installerte effekt.

Regjeringen vil vurdere konkret utforming av
avgiften frem mot statsbudsjettet for 2022 og for-
slag til regelverk vil bli sendt på høring. Nivået på
avgiften og fordeling av inntektene mellom kom-
muner vil også vurderes nærmere. Det legges opp
til at avgiften skal omfatte både eksisterende og
nye vindkraftverk. Videre legges det opp til at pro-
duksjonsavgiften utformes som en ordinær sær-
avgift. Departementet mener at det ikke er aktuelt
at en avgift fastsettes i konsesjonsvilkårene til
kraftverket, slik næringen og kommunene har tatt
til orde for.

De økonomiske og administrative konsekven-
sene av forslagene vil bli nærmere redegjort for i
statsbudsjettet for 2022. Anmodningsvedtak nr.
146 og 147 (2020–2021) anses fulgt opp gjennom
denne redegjørelsen.

5.4 Merverdiavgiftskompensasjon for 
private virksomheter

5.4.1 Bakgrunn

Den generelle merverdiavgiftskompensasjonsord-
ningen for kommunesektoren er etablert for å
unngå at kostnader til merverdiavgift er til hinder
for at kommunene gjør innkjøp fra private aktører
(med merverdiavgift) i stedet for egenproduk-
sjon. Dette følger av at kommunesektoren gene-
relt ikke er merverdiavgiftspliktig og ikke har fra-
dragsrett for merverdiavgift på anskaffelser til
bruk i virksomheten. Enkelte private virksomhe-
ter innenfor det kommunale lovpålagte tjenestetil-
budet er også omfattet av merverdiavgiftskom-
pensasjonsordningen etter nærmere vilkår.

I Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll
2021 varslet Finansdepartementet en gjennom-
gang av kompensasjonsretten for private virksom-
heter, se kapittel 16 i proposisjonen. Bakgrunnen
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er en høyesterettsdom fra 19. desember 2019 (HR-
2019-2391-A) hvor det rettslige temaet var kom-
pensasjonsretten til en privat videregående skole.
Høyesterett ga uttrykk for at kompensasjonsret-
ten omfatter den private virksomheten forutsatt at
det er tjenestelikhet mellom den offentlige pålagte
undervisningstjenesten og den privates tilbud. I
proposisjonen ble det varslet en bredere gjennom-
gang av høyesterettsdommens betydning på
områder hvor private og ideelle virksomheter er
omfattet av kompensasjonsretten.

Etter at det i omtalen var redegjort overordnet
om merverdiavgiftskompensasjonsordningen og
knyttet enkelte kommentarer til høyesterettsdom-
men, uttalte Finansdepartementet i punkt 16.3 i
proposisjonen:

«På denne bakgrunn kan det konstateres at ret-
ten til kompensasjon ikke er betinget av at det
private undervisningstilbudet formelt oppfyller
fylkeskommunens lovpålagte plikt til å tilby
undervisning. At Høyesterett avviste dette
argumentet som staten anførte, kan tilsi at
kompensasjonsordningen har et noe annet
omfang enn det som er lagt til grunn i forvalt-
ningspraksis.

Skatteetaten har også etter høyesteretts-
dommen gitt uttrykk for at godkjente private
grunn- og videregående skoler er omfattet av
kompensasjonsordningen. Dette omfatter
grunnskoler godkjent etter opplæringslova § 2-
12, private videregående skoler godkjent etter
opplæringslova § 3-11, samt grunnskoler og
videregående skoler som har rett til statstil-
skudd etter friskolelova § 6-1. Denne praksisen
er i tråd med Finansdepartementets uttalelse
22. juni 2020. I denne uttalelsen ga departe-
mentet uttrykk for sin vurdering av enkelte
rettslige spørsmål, sett i lys av høyesteretts-
dommen.

Etter Finansdepartementets vurdering er
det behov for en bredere gjennomgang av høy-
esterettsdommens betydning på områder hvor
private og ideelle virksomheter omfattes av
kompensasjonsretten. Departementet har
igangsatt et slikt arbeid. Utgangspunktet for
gjennomgangen vil være hva som ligger i vilkå-
ret om «pålagt å utføre ved lov», jf. merverdiav-
giftskompensasjonsloven § 2 første ledd bok-
stav c. Dette krever nærmere vurderinger fra
sektor til sektor. Det er også et spørsmål om
det er hensiktsmessig å kodifisere etablert for-
valtningspraksis.»

Finanskomiteen tok omtalen til orientering.
Finanskomiteens flertall uttalte på side 65 i Innst.
3 S (2020–2021):

«K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m -
m e n e  f r a  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  V e n s t r e  o g  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i , viser til kapittel 16 i Prop. 1 LS
(2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021, som
varsler en gjennomgang av merverdiavgifts-
kompensasjon for private og ideelle virksomhe-
ter som mottar kompensasjon etter merver-
diavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd
bokstav c. Flertallet viser til at kompensasjons-
ordningen er et viktig virkemiddel for å unngå
at kommunene har et merverdiavgiftsmessig
motiv til å produsere tjenester selv framfor å
kjøpe fra private. Dette hensynet må ivaretas
også ved ev. endringer i kompensasjonsretten
for de private og ideelle virksomhetene.
F l e r t a l l e t  understreker at de samlede
rammevilkårene for private og ideelle virksom-
heter ikke må svekkes.»

Utdannings- og forskningskomiteen knyttet også
merknader til kompensasjonsretten for private
videregående skoler, jf. Innst. 12 S (2020–2021)
side 67. Utdannings- og forskningskomiteens fler-
tall tok til orde for at merverdiavgiftskompensa-
sjonsordningen, foruten friskolene, også bør
omfatte videregående opplæring ved private sko-
ler med eksamensrett. Utdannings- og forsknings-
komiteens flertall uttalte:

«F l e r t a l l e t  viser til Høyesteretts dom 19.
desember 2019 (HR-2019-2391-A), og at denne
har skapt tvil og usikkerhet om disse skolenes
rett til merverdiavgiftskompensasjon dersom
de tilbyr en alternativ læreplan til den offent-
lige skolen. Dette kan i ytterste konsekvens
ramme opp til 145 skoler med i alt 15 000
elever. F l e r t a l l e t  vil peke på at skoler god-
kjent under friskoleloven og opplæringsloven
og internasjonale skoler med eksamensrett på
videregående skoles nivå bør ha en tilsvarende
rett til merverdiavgiftskompensasjon, og derav
være likestilt med alle andre grunnskoler og
videregående skoler i Norge. F l e r t a l l e t
legger til grunn at regjeringen ivaretar dette i
den videre oppfølgingen overfor skolene.»

5.4.2 Nærmere om utredningsarbeidet

Finansdepartementet foretar nå en bred gjennom-
gang av kompensasjonsretten for private virksom-
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heter, særlig på bakgrunn av høyesterettsdom-
men. Denne gjennomgangen omfatter, foruten
undervisningssektoren, også helse- og omsorgs-
sektoren og sosialsektoren. Det vil si de områ-
dene innenfor det lovpålagte kommunale tjeneste-
tilbudet der de private virksomhetene er omfattet
av merverdiavgiftskompensasjonsordningen.

Kjernen i utredningsarbeidet er å vurdere og
analysere konsekvensene av Høyesteretts førin-
ger om innholdet i vilkåret «pålagt å utføre ved
lov», jf. merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2
første ledd bokstav c. Dette er et omfattende
arbeid som krever en helhetlig gjennomgang fra
sektor til sektor. Arbeidet involverer sektordepar-
tementene, og Skattedirektoratet bistår i arbeidet.

Konsekvensene må vurderes opp mot formål,
finansiering og administrasjon av merverdiavgifts-
kompensasjonsordningen. En side av denne vur-
deringen vil være om behovet for klare kriterier er
tilstrekkelig oppfylt, slik at ordningen kan
administreres på en sikker måte med gode kon-
trollmuligheter. Det må også vurderes om
avgrensningene av ordningen vil kunne skape
konkurransevridninger mellom private aktører,
og om de er i samsvar med forpliktelsene etter
EØS-avtalen.

En viktig del av utredningsarbeidet er å sikre
et godt beslutningsgrunnlag i vurderingen av
behovet for eventuelt å foreslå endringer i merver-
diavgiftskompensasjonsloven. I vurderingen av
eventuelle forslag til lovendringer setter merver-
diavgiftskompensasjonsordningens formål og
finansiering i utgangspunktet klare rammer for
handlingsrommet.

Formålet med merverdiavgiftskompensasjons-
ordningen er å nøytralisere konkurransevridnin-
gen som kan oppstå som følge av merverdiavgif-
ten når kommunene står overfor valget mellom å
produsere avgiftspliktige tjenester selv (uten mer-
verdiavgift), eller å kjøpe tjenestene fra private
virksomheter (med merverdiavgift).

Merverdiavgiftskompensasjonsordningen kan
medføre nye konkurransevridninger mellom kom-
munale og private virksomheter ved produksjon
av tjenester som er unntatt fra merverdiavgift.
Disse nye vridningene ble hensyntatt på ulike
måter ved utformingen av ordningen. Dels er pri-
vate og ideelle virksomheter tatt inn i ordningen
gjennom en avgrenset kompensasjonsrett på
områder der kommunale tjenester, herunder
kommunal egenproduksjon av tjenester, i størst
grad antas å være i konkurranse med private aktø-
rer. Dette er avgrenset til private og ideelle virk-
somheter som produserer lovpålagte helse- og

omsorgstjenester, undervisningstjenester eller
sosiale tjenester.

Formålet om å motvirke konkurransevridnin-
ger er også inntatt i merverdiavgiftskompensa-
sjonsloven § 1. Denne formålsbestemmelsen
lyder:

«Formålet med denne loven er å motvirke kon-
kurransevridninger som følge av merverdiav-
giftssystemet gjennom at det ytes kompensa-
sjon for merverdiavgift til kommuner, fylkes-
kommuner og visse private og ideelle
virksomheter.»

Ut fra sitt formål er merverdiavgiftskompensa-
sjonsordningen ingen støtteordning. Ordningen
er finansiert av kommunene selv ved at de statlige
overføringene er redusert tilsvarende omfanget
av ordningen. Ordningen er således provenynøy-
tral for staten. Alle som får kompensasjon, bør
være med på finansieringen. Det vil si at nye aktø-
rer som eventuelt omfattes, trekkes i offentlige
overføringer tilsvarende utvidelsen av merver-
diavgiftskompensasjonsordningen for å finansi-
ere ordningen. Bestemmelsen om finansiering i
merverdiavgiftskompensasjonsloven § 5 lyder:

«Det totale beløpet som kompenseres etter § 3
skal som hovedregel finansieres gjennom
reduksjon i overføringene til kommunene og
fylkeskommunene.»

Et grunnleggende premiss for utredningsarbeidet
er derfor at merverdiavgiftskompensasjonsord-
ningen ikke er en støtteordning og ikke skal være
aktivitetsregulerende. Støtte for å fremme aktivi-
tet, skal gis ved direkte bevilgninger over sektor-
departementets budsjetter.

Det er også andre hensyn som setter rammer
ved vurdering av eventuelle lovendringer. Merver-
diavgiftskompensasjonsordningen har utviklet
seg til å bli omfattende. For 2021 anslås utbetalt
kompensasjon å utgjøre 31,2 mrd. kroner. Dersom
utvidelser ikke dekkes inn ved motsvarende
trekk, vil dette gi et provenytap for staten. Selv om
provenytapet ved enkeltutvidelser ikke nødven-
digvis er så stort, er det viktig at det tas hensyn til
signaleffektene slike utvidelser sender. Det er et
press for å komme innenfor ordningen, og der-
som nye utvidelser ikke finansieres ved reduksjon
i statlige tilskudd og overføringer, kan summen av
slike utvidelser gi betydelige provenytap. I tillegg
til å stride med ordningens formål, vil dette under-
grave ordningen og svekke dens legitimitet.
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I forarbeidene til merverdiavgiftskompensa-
sjonsloven ble det drøftet nærmere hvilke private
virksomheter som skulle inkluderes. En generell
ordning, som omfattet alle private og ideelle virk-
somheter som utfører lovpålagte oppgaver, ble
ansett å kunne bli svært omfattende. Ut fra hensy-
net til finansiering og administrasjon av ordnin-
gen, samt usikkerheten knyttet til omfanget av
nye konkurransevridninger, ble det derfor ansett
nødvendig å begrense hvilke private og ideelle
virksomheter som skulle være kompensasjonsbe-
rettigede, jf. punkt 20.8.2.2 i Ot.prp. nr. 1 (2003–
2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lov-
endringer.

I den forannevnte flertallsmerknaden fra
utdannings- og forskningskomiteen tas det til
orde for at merverdiavgiftskompensasjonsordnin-
gen, foruten friskolene, også bør omfatte videre-
gående opplæring ved private skoler med eksa-
mensrett. Finansdepartementet viser til at kom-
pensasjonsretten for friskoler videreføres, og at
høyesterettsdommen stadfester at eksamensrett
ikke er tilstrekkelig for å oppnå merverdiavgifts-
kompensasjon. Som nevnt er en del av utrednings-
arbeidet å se nærmere på kompensasjonsretten i
undervisningssektoren. I dette arbeidet vurderes
også spørsmålet om å inkludere private videregå-
ende skoler med eksamensrett i ordningen.
Finansdepartementet vurderer at det ikke er
grunnlag for en egen vurdering av dette løsrevet
fra den brede gjennomgangen som nå foretas. En
slik eventuell utvidelse må vurderes opp mot mer-
verdiavgiftskompensasjonsordningen formål og
finansiering. Et sentralt spørsmål ved denne vur-
deringen er som nevnt om en slik eventuell utvi-
delse reiser nye konkurransevridninger.

Den brede, helhetlige gjennomgangen av
kompensasjonsretten for private virksomheter
som nå er igangsatt, reiser flere problemstillinger
og favner flere sektorer. På grunn av sakens
omfang og kompleksitet, er det på nåværende
tidspunkt ikke mulig å angi en konkret tidsplan
for når utredningsarbeidet kan sluttføres. Eventu-
elle forslag til regelendringer vil bli sendt på
høring før et eventuelt lovforslag kan fremmes for
Stortinget.

5.5 Oppfølgning av anmodnings-
vedtak om delt virksomhet 
i rederiskatteordningen

Som omtalt i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgif-
ter og toll kapittel 15, arbeider Finansdepartemen-

tet med å følge opp anmodningsvedtak 784, der
Stortinget ba regjeringen

«… utrede og vurdere endringer i rederiskatte-
ordningen slik at selskaper innenfor ordningen
i tillegg til virksomhet som kvalifiserer for
rederibeskatning kan drive virksomhet som
ikke er støtteberettiget, og som skal beskattes
ordinært…».

Selskap i rederiskatteordningen har skattefritak
for inntekter fra skipsfart og kan bare drive virk-
somhet som kvalifiserer for skattefritak. En end-
ring som nevnt i anmodningsvedtaket vil inne-
bære at også virksomhet som ikke kvalifiserer for
skattefritak, kan drives av selskap innenfor ord-
ningen. Dette vil medføre større fleksibilitet for
rederiene, blant annet med hensyn til utnyttelsen
av fartøyer.

Finansdepartementet har vært i dialog med
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om saken, og
arbeider med sikte på å få på plass et forslag som
kan notifiseres til ESA så snart det lar seg gjøre.
Tidligere notifikasjoner til ESA har vist at notifika-
sjonsprosesser kan ta tid, og det kan bli nødven-
dig med justeringer underveis for å oppnå ESAs
godkjenning. Rederiskatteordningen er kom-
pleks, blant annet for å sikre en effektiv inngjer-
ding av skattefritaket for skipsfartsinntekter, og
for at ordningen skal være i samsvar med ESAs
retningslinjer. Flere elementer i den gjeldende
ordningen må endres dersom det skal åpnes for
delt virksomhet, og det er viktig å sørge for en rik-
tig utforming av den nye ordningen. Departemen-
tet tar sikte på å sende et forslag på høring i løpet
av sommeren 2021, der det legges opp til at
endringene kan tre i kraft i 2022.

5.6 Anmodningsvedtak nr. 658 
(2020–2021)

Ved behandlingen av Prop. 79 S (2020–2021) og
tilhørende Innst. 233 S (2020–2021) fattet Stortin-
get blant annet følgende anmodningsvedtak (ved-
tak nr. 658 (2020–2021) av 23. februar 2021):

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart fore-
slå tiltak som kan avhjelpe situasjonen med
ekstraordinært høye strømutgifter, og raskt
komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Stortinget besluttet samtidig at det skulle gis en
ekstra utbetaling av bostøtte for å dekke strømut-
gifter i 2021, jf. Innst. 233 S (2020–2021). Dette ble
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fulgt opp med en ekstra utbetaling på 2 950 kroner
til hver husstand som mottok bostøtte, med et til-
legg på 120 kroner for hvert husstandsmedlem ut
over det første. Bevilgningen til bostøtte ble økt
med 260 mill. kroner som følge av dette. En slik
ekstrautbetaling ble også foretatt i 2019.

Om lag 90 000 bostøttemottakere mottok slik
støtte i uke 11. Det er om lag 3 000 flere motta-
kere enn lagt til grunn i Innst. 233 S (2020–2021),
og det foreslås derfor i Revidert nasjonalbudsjett
2021 ytterligere 10 mill. kroner til økt bostøtte og
1,3 mill. kroner til administrasjonsutgifter i Hus-
banken for å følge opp anmodningsvedtaket.

Regjeringen har nylig satt ned en ekspert-
gruppe som skal se på bostøtten. Ekspertgruppen
skal også drøfte om endringer i strømpriser i
større grad bør reflekteres i nivået på bostøtte.

Finansministeren redegjorde for saken i svar
av 26. mars 2021 på spørsmål til skriftlig besva-
relse nr. 1751 fra stortingsrepresentant Hans
Andreas Limi. I svarbrevet skrev finansministeren
blant annet følgende:

«Etter en varm desember startet 2021 med den
kaldeste januarmåneden på 10 år. Kulden og
det høye forbruket i hele Norden ga høye kraft-
priser de første ukene av året. I februar var spe-
sielt timesprisene i topplasttimer uvanlig høye,
og nådde nivåer på over 2 kroner per kWh. Var-
mere vær den siste tiden har gitt et redusert
prisnivå. Basert på faktiske norske kraftpriser
så langt i år og fremtidspriser i det nordiske
markedet (Nasdaq) per 23. mars, ligger gjen-
nomsnittlig kraftpris i 2021 an til å bli om lag 33
øre per kWh. Stortinget har allerede besluttet
å øke bostøtten med 2 950 kroner for hver hus-
stand med et tillegg på 120 kroner for hvert
husstandsmedlem ut over det første. Til sam-
menligning ligger strømutgiftene for en hus-
holdning med spotprisavtale og et årlig forbruk
på 20 000 kWh an til å bli om lag 250 kroner
høyere i 2021 enn gjennomsnittet for perioden
2010-2020 (målt i 2021-kroner). Det er likevel
usikkert hvordan kraftprisen fremover faktisk
vil utvikle seg.

I lys av utviklingen i kraftpriser etter at
anmodningsvedtaket ble fattet, er det etter min
vurdering lite behov for ytterligere, umiddel-
bare tiltak for å avhjelpe situasjonen. Vi vil
følge nøye med på utviklingen i strømprisene
fremover og tar sikte på å komme tilbake til
Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonal-
budsjett 2021.»

Kraftprisene varierer mye og avhenger i stor grad
av forhold utenfor myndighetenes kontroll, som
temperatur, vind og nedbør. Markedsprisene gir
informasjon om knapphet og overskudd av tilgjen-
gelig energi, nett- og produksjonskapasitet. Fri
prisdannelse er det viktigste verktøyet for å sikre
at det til enhver tid er samsvar mellom tilgang og
bruk av strøm i det norske kraftsystemet. Mar-
kedsbestemte priser gir også signaler om når og
hvor det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å inves-
tere i ny produksjonskapasitet, og til at strømmen
brukes der den kaster mest av seg. Kraftprisen
bør derfor ikke overstyres av myndighetsbe-
stemte tiltak. Det gjelder både når prisen er lav og
når den er høy.

I store deler av 2020 var strømprisene svært
lave på grunn av store nedbørsmengder og
begrensninger i overføringskapasiteten ut av
Norge. Sommeren 2020 var det for første gang
negative priser på kraft i enkelte deler av landet.
Gjennomsnittlig norsk kraftpris (målt i 2021-kro-
ner) i 2020 var 10 øre per kWh, mens den var hen-
holdsvis 45 og 40 øre per kWh i 2018 og 2019.

Etter en varm desember startet 2021 med den
kaldeste januarmåneden på 10 år. Kulden og det
høye forbruket i hele Norden ga høye kraftpriser i
starten av året. Mot slutten av februar stabiliserte
kraftprisene seg på et lavere prisnivå. Fra starten
av mars til slutten av april har kraftprisene i Nord-
Norge vært om lag 40 pst. lavere enn kraftprisen i
Sør-Norge. Fra slutten av april har kraftprisen i
både Nord- og Sør-Norge økt til om lag 50 øre per
kWh.

Så langt i år (per 28. april 2021) har gjennom-
snittlig norsk kraftpris vært om lag 42 øre per
kWh. Basert på faktiske norske kraftpriser så
langt i år og fremtidspriser i det nordiske marke-
det (Nasdaq) per 28. april, ligger gjennomsnittlig
kraftpris i 2021 nå an til å bli om lag 35 øre per
kWh. Til sammenligning er gjennomsnittlig norsk
kraftpris for perioden 2010–2020 om lag 33 øre per
kWh, målt i 2021-kroner. Når det tas hensyn til
høyere strømforbruk i vinterhalvåret, anslår Nor-
ges vassdrags- og energidirektorat at strømutgif-
tene for en husholdning med spotprisavtale og et
årlig forbruk på 20 000 kWh ligger an til å bli om
lag 1 000 kroner høyere i 2021 enn gjennomsnittet
for perioden 2010–2020 (målt i 2021-kroner).
Beregnede strømutgifter inkluderer merverdiav-
gift og et prispåslag til kraftleverandør, men uten
nettleie og elavgift. Med en prisutvikling i tråd
med markedets forventninger per 28. april 2021,
vil de beregnede strømutgiftene for en gjennom-
snittlig husholdning være innenfor de årlige nor-
male variasjonene sett over de siste 10 årene. Det



128 Meld. St. 2 2020–2021
Revidert nasjonalbudsjett 2021
understrekes at det er usikkert hvordan kraftpri-
sen fremover faktisk vil utvikle seg. Departemen-
tet mener etter en samlet vurdering at det ikke er
behov for ytterligere tiltak for å avhjelpe situasjo-
nen.

Anmodningsvedtak nr. 658 (2020–2021) anses
fulgt opp gjennom denne redegjørelsen.

Finansdepartementet

t i l r å r :

Tilråding fra Finansdepartementet 11. mai
2021 om Revidert nasjonalbudsjett 2021 blir sendt
Stortinget.
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1 Anslag gitt i nasjonalbudsjettet (NB) og revidert nasjonalbudsjett (RNB) for det enkelte år.
2 Som lagt frem i Meld. St. 2 (2019−2020) Revidert nasjonalbudsjett 2020. Det strukturelle oljekorrigerte overskuddet i 2020 ble

betydelig redusert etter Stortingets behandling av RNB20 og Prop. 127 S (2019–2020)og anslås til -13,4 pst. av trend-BNP for
Fastlands-Norge i vedtatt revidert budsjett.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.1 Strukturelt oljekorrigert overskudd i statsbudsjettet. Anslag gitt i ulike budsjettdokument. Prosent 
av trend-BNP for Fastlands-Norge1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

NB06 -4,6

RNB06 -4,5

NB07 -4,3 -4,6

RNB07 -3,8 -4,3

NB08 -3,6 -4,3 -4,5

RNB08 -3,4 -3,6 -4,3

NB09 -3,4 -3,6 -4,3 -5,0

RNB09 -3,4 -3,5 -4,2 -7,2

NB10 -3,4 -3,5 -4,2 -7,2 -7,8

RNB10 -3,6 -3,4 -3,9 -6,0 -6,8

NB11 -3,5 -3,3 -3,8 -5,9 -6,4 -6,3

RNB11 -3,0 -3,0 -3,5 -5,5 -5,7 -5,5

NB12 -3,0 -2,9 -3,4 -5,4 -5,5 -5,3 -5,6

RNB12 -2,9 -2,8 -3,3 -5,2 -5,2 -4,5 -5,2

NB13 -2,9 -2,8 -3,2 -5,1 -5,1 -4,4 -5,2 -5,3

RNB13 -3,0 -2,9 -3,2 -5,1 -5,1 -4,3 -5,2 -5,3

NB14 -3,0 -2,9 -3,2 -5,0 -5,0 -4,2 -4,7 -5,2 -5,5

RNB14 -3,0 -2,9 -3,3 -5,2 -5,2 -4,4 -4,9 -5,1 -5,8

NB15 -3,0 -2,9 -3,3 -5,2 -5,2 -4,5 -4,9 -5,1 -5,8 -6,4

RNB15 -3,0 -3,0 -3,3 -5,2 -5,2 -4,5 -5,0 -5,2 -5,8 -6,4

NB16 -3,0 -2,9 -3,3 -5,1 -5,2 -4,5 -5,0 -5,2 -5,8 -6,4 -7,1

RNB16 -2,6 -2,6 -3,0 -4,9 -4,9 -4,3 -4,9 -5,1 -5,9 -6,4 -7,5

NB17 -2,6 -2,6 -3,0 -4,9 -5,0 -4,4 -4,8 -5,2 -5,9 -6,5 -7,5 -7,9

RNB17 -2,7 -2,6 -3,0 -4,9 -5,0 -4,5 -4,9 -5,2 -5,9 -6,5 -7,2 -7,7

NB18 -2,6 -2,6 -3,0 -4,9 -5,0 -4,4 -4,9 -5,2 -5,9 -6,6 -7,2 -7,7 -7,7

RNB18 -2,6 -2,6 -3,0 -4,8 -5,0 -4,4 -4,9 -5,2 -5,9 -6,6 -7,3 -7,5 -7,6

NB19 -2,6 -2,5 -2,9 -4,8 -4,9 -4,4 -4,8 -5,2 -5,9 -6,6 -7,3 -7,5 -7,4 -7,5

RNB19 -2,6 -2,5 -2,9 -4,8 -4,9 -4,4 -4,9 -5,3 -6,0 -6,7 -7,4 -7,6 -7,2 -7,7

NB20 -2,6 -2,5 -2,9 -4,8 -4,9 -4,4 -4,9 -5,3 -6,0 -6,7 -7,4 -7,7 -7,2 -7,8 -7,6

RNB202 -2,6 -2,6 -3,0 -5,0 -5,1 -4,6 -5,1 -5,5 -6,3 -7,1 -7,8 -8,0 -7,6 -8,0 -13,1

NB21 -2,6 -2,6 -3,0 -4,9 -5,1 -4,6 -5,1 -5,5 -6,3 -7,0 -7,7 -8,0 -7,5 -7,9 -12,3 -9,4

RNB21 -2,6 -2,6 -3,0 -4,9 -5,0 -4,4 -4,9 -5,3 -6,1 -6,8 -7,7 -7,9 -7,4 -7,8 -11,7 -12,3



2020–2021 Meld. St. 2 131
Revidert nasjonalbudsjett 2021
Tabell 1.2 Det strukturelle oljekorrigerte overskuddet i statsbudsjettet. Mill. kroner

Olje-
korrigert

overskudd
(A)

Overføringer fra
Norges Bank

og netto
renteinntekter

utover beregnet
trendnivå

(B)

Særskilte
regnskaps-

forhold
(C)

Aktivitets-
korreksjoner

(D)

Strukturelt oljekorrigert overskudd

Mill.
kroner

(E=A-B-C-D)

Prosent av
trend-BNP

for Fastlands-
Norge

Endring fra
året før,
prosent-
enheter

1980 -15 305 -3 566 -14 504 -12 229 -4,5 0,7

1981 -16 559 -2 548 -67 2 948 -16 892 -5,6 -1,1

1982 -20 139 -1 941 -129 -6 -18 063 -5,4 0,2

1983 -23 204 -2 641 -795 -676 -19 092 -5,1 0,3

1984 -18 488 -302 703 -3 431 -15 457 -3,8 1,4

1985 -14 378 451 805 6 575 -22 209 -4,9 -1,2

1986 -3 641 2 170 -208 17 803 -23 405 -4,7 0,2

1987 44 -31 128 20 746 -20 799 -3,9 0,9

1988 1 840 6 479 335 8 406 -13 380 -2,3 1,6

1989 -13 517 11 305 -151 -5 884 -18 787 -3,0 -0,7

1990 -31 182 12 095 -1 162 -13 335 -28 780 -4,4 -1,3

1991 -59 212 9 247 -10 778 -22 077 -35 604 -5,1 -0,7

1992 -65 372 3 699 332 -24 975 -44 428 -6,1 -1,0

1993 -71 896 1 294 2 053 -31 132 -44 111 -5,7 0,3

1994 -54 499 6 1 470 -16 459 -39 516 -4,9 0,8

1995 -34 436 -1 836 7 581 -13 950 -26 231 -3,1 1,8

1996 -22 730 -3 914 5 276 -1 438 -22 653 -2,5 0,6

1997 -20 068 -10 124 1 181 6 586 -17 711 -1,9 0,7

1998 -17 454 -12 937 -1 923 17 220 -19 814 -2,0 -0,1

1999 -12 066 -8 217 1 770 12 985 -18 604 -1,8 0,2

2000 -7 943 413 -6 712 12 547 -14 192 -1,3 0,5

2001 -1 640 1 735 3 436 9 543 -16 355 -1,4 -0,1

2002 -62 392 -9 021 -19 356 -1 777 -32 238 -2,5 -1,2

2003 -66 150 -10 181 5 334 -22 551 -38 752 -2,9 -0,3

2004 -79 246 -12 310 1 994 -26 029 -42 901 -3,0 -0,1

2005 -64 763 -10 965 792 -9 239 -45 351 -3,0 0,0

2006 -44 002 -16 915 1 645 13 352 -42 084 -2,6 0,4

2007 -1 342 -4 463 2 292 45 106 -44 278 -2,6 0,0

2008 -11 797 -2 348 858 44 190 -54 497 -3,0 -0,4

2009 -96 561 -6 833 -6 058 11 071 -94 741 -4,9 -1,9

2010 -104 070 -7 178 -1 120 7 338 -103 111 -5,0 -0,1

2011 -79 399 -3 636 4 525 15 927 -96 216 -4,4 0,6

2012 -100 898 -5 745 -1 505 18 402 -112 051 -4,9 -0,5



132 Meld. St. 2 2020–2021
Revidert nasjonalbudsjett 2021
Tabell 1.2 fortsetter

Kilde: Finansdepartementet.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

1 Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den
delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer, oljeboring og elektrisitetsforsyning.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

2013 -116 454 -7 328 2 18 100 -127 229 -5,3 -0,4

2014 -160 008 -6 765 -701 172 -152 714 -6,1 -0,8

2015 -185 312 2 624 -660 -9 178 -178 098 -6,8 -0,7

2016 -208 388 18 770 202 -19 435 -207 925 -7,7 -0,8

2017 -222 826 12 227 -3 302 -8 506 -223 244 -7,9 -0,3

2018 -218 153 6 909 173 -7 848 -217 387 -7,4 0,5

2019 -227 623 7 375 5 854 -2 281 -238 570 -7,8 -0,4

2020 -370 525 9 927 1 830 -13 028 -369 254 -11,7 -3,9

2021 -421 102 3 430 7 232 -29 169 -402 596 -12,3 -0,6

Tabell 1.3 Bruttonasjonalinntekt. Mrd. Kroner

2020 2021

Bruttonasjonalprodukt.................................................................................... 3 408,6 3 757,5

BNP Fastlands-Norge ..................................................................................... 3 042,3 3 203,1

Rente- og stønadsbalansen ............................................................................. 85,6 77,8

Overskudd på driftsbalansen ......................................................................... 65,6 224,4

Bruttonasjonalinntekt ..................................................................................... 3 561,0 3 865,6

Tabell 1.4 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

Årlig gjennomsnitt

1971-1980 1981-1990 1991-2019 1971-2019 2020 2021

Arbeidskraftsproduktivitet

Fastlands-Norge ............................ 3,3 1,7 1,8 2,1 -0,3 1,3

Private fastlandsnæringer2........... 3,0 1,7 2,1 2,2 -0,5 1,4

Total faktorproduktivitet

Fastlands-Norge ............................ 2,1 0,7 1,4 1,4 -1,7 1,5

Private fastlandsnæringer2........... 2,0 0,7 1,7 1,5 -2,2 1,9

Olje-
korrigert

overskudd
(A)

Overføringer fra
Norges Bank

og netto
renteinntekter

utover beregnet
trendnivå

(B)

Særskilte
regnskaps-

forhold
(C)

Aktivitets-
korreksjoner

(D)

Strukturelt oljekorrigert overskudd

Mill.
kroner

(E=A-B-C-D)

Prosent av
trend-BNP

for Fastlands-
Norge

Endring fra
året før,
prosent-
enheter
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1 Prosent av arbeidsstyrken.
Kilder: Som angitt i tabellen.

1 Prosent av arbeidsstyrken.
Kilder: IMF, Eurostat og Finansdepartementet.

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.
Kilder: Macrobond, Thomson Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 1.5 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2021. Prosentvis endring fra året før

BNP
Fastlands-Norge KPI Årslønn

Arbeidsledighet
AKU1

Danske Bank................................... Apr 2021 3,7 2,8 2,6 -

DNB ................................................. Jan 2021 3,8 2,5 2,5 4,8

Handelsbanken............................... Apr 2021 3,7 2,7 2,6 -

LO..................................................... Apr 2021 1,3 2,7 - 5,0

Nordea ............................................. Jan 2021 2,7 2,4 2,7 3,8

Norges Bank ................................... Mar 2021 3,8 2,8 2,4 -

NHO................................................. Mar 2021 3,2 2,6 - 4,6

OECD .............................................. Des 2020 3,1 1,9 - 5,0

SEB .................................................. Mai 2021 3,5 2,8 2,5 4,2

Statistisk sentralbyrå...................... Mar 2021 3,3 2,7 2,6 4,5

Swedbank ........................................ Apr 2021 2,7 2,8 - 4,5

Gjennomsnitt................................... 3,2 2,6 2,6 4,6

Finansdepartementet ..................... Mai 2021 3,7 2,8 2,4 4,4

Tabell 1.6 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt Konsumprisindeks Arbeidsledighet1

2020 2021 2020 2021 2020 2021

Euroområdet .................... -6,6 4,4 0,3 1,4 7,9 8,7

Sverige .............................. -2,8 3,1 0,7 1,4 8,3 8,7

Storbritannia .................... -9,9 5,3 0,9 1,5 4,5 6,1

USA ................................... -3,5 6,4 1,2 2,3 8,1 5,8

Danmark........................... -2,7 2,8 0,3 1,1 5,6 5,6

Kina................................... 2,3 8,1 2,4 1,2 - -

Tabell 1.7 Framskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente1. Prosent

2020 2021

Nasjonalbudsjettet 2021.................................................................................. 0,7 0,4

Revidert nasjonalbudsjett 2021 ...................................................................... 0,7 0,5
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1 Revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB21) og Nasjonalbudsjettet 2021 (NB21).
2 Løpende priser.
3 Inklusive Statens pensjonsfond.
4 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.
Kilde: Finansdepartementet.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.8 Finansdepartementets anslag for 2021 på ulike tidspunkter.1 Prosentvis volumendring fra året før, 
der ikke annet er angitt

NB21 RNB21

Handelspartnerne

BNP ............................................................................................................. 4,8 4,4

Norge

BNP Fastlands-Norge................................................................................ 4,4 3,7

Sysselsatte personer .................................................................................. 0,6 0,5

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

Årslønn ........................................................................................................ 2,2 2,4

Konsumprisindeksen (KPI) ...................................................................... 3,5 2,8

Råoljepris, kroner per fat, nivå2 ................................................................ 424 557

Statsbudsjettet

Overskudd, mrd. kroner, nivå3 ................................................................. -37,6 -57,8

Underliggende, reell utgiftsvekst ............................................................. -4,6 1,6

Strukturelt oljekorrigert underskudd4 .................................................... 9,4 12,3

Tabell 1.9 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Mrd. kroner 2019 2020 2021

Offentlig konsum 868,1 1,7 4,3

Statlig............................................................................. 423,4 2,8 6,2

Kommunalt ................................................................... 444,7 0,8 2,4

Offentlige investeringer 213,5 -0,3 -0,8

Statlig............................................................................. 127,3 -0,4 -1,3

Kommunalt ................................................................... 86,1 -0,1 0,0

Bruttoprodukt 676,7 -0,7 3,9

Statlig............................................................................. 311,1 0,6 5,1

Kommunalt ................................................................... 365,6 -1,9 2,9

Sysselsetting, mill. timeverk 1 153,1 1,0 2,3

Statlig............................................................................. 456,9 3,5 2,2

Kommunalt ................................................................... 696,2 -0,6 2,3



2020–2021 Meld. St. 2 135
Revidert nasjonalbudsjett 2021
K
ild

er
: S

ta
tis

tis
k 

se
nt

ra
lb

yr
å 

og
 F

in
an

sd
ep

ar
te

m
en

te
t.

Ta
b

el
l 1

.1
0

På
lø

p
te

 in
n

te
kt

er
 o

g
 u

tg
ift

er
 i 

o
ff

en
tl

ig
 fo

rv
al

tn
in

g
. M

ill
. k

ro
n

er
 o

g
 p

ro
se

n
tv

is
 e

n
d

ri
n

g
 fr

a 
år

et
 fø

r

M
ill

. k
ro

ne
r

Pr
os

en
tv

is
 e

nd
ri

ng
 fr

a 
år

et
 fø

r

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
18

20
19

20
20

20
21

A
.

To
ta

le
 in

nt
ek

te
r.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
1 

82
8 

26
1

2 
01

4 
68

2
2 

07
2 

59
8

1 
87

4 
56

5
2 

05
9 

61
4

10
,2

2,
9

-9
,6

9,
9

Fo
rm

ue
si

nn
te

kt
er

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

37
0 

66
3

42
9 

50
6

44
3 

80
5

37
2 

22
5

37
5 

79
4

15
,9

3,
3

-1
6,

1
1,

0

Sk
at

t- 
og

 p
en

sj
on

sp
re

m
ie

r.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

1 
28

8 
42

2
1 

41
0 

18
8

1 
44

0 
20

2
1 

31
3 

24
1

1 
49

3 
92

6
9,

5
2,

1
-8

,8
13

,8

2.
1

O
lje

sk
at

te
r.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
84

 3
62

14
8 

68
7

11
9 

72
1

7 
71

2
11

0 
70

0
-

-
-

-

2.
2

Pr
od

uk
sj

on
ss

ka
tt

er
 F

as
tla

nd
s-

N
or

ge
...

...
...

...
...

...
...

...
..

40
2 

97
5

42
1 

18
3

42
9 

08
9

42
9 

49
2

45
9 

90
8

4,
5

1,
9

0,
1

7,
1

2.
3

Sk
at

t o
g 

tr
yg

de
av

gi
fte

r 
Fa

st
la

nd
s-

N
or

ge
...

...
...

...
...

...
..

80
1 

08
5

84
0 

31
8

89
1 

39
2

87
6 

03
7

92
3 

31
8

4,
9

6,
1

-1
,7

5,
4

A
nd

re
 o

ve
rf

ør
in

ge
r, 

bø
te

r 
m

v.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

28
 3

65
26

 5
28

29
 1

00
37

 3
87

31
 2

37
-6

,5
9,

7
28

,5
-1

6,
4

G
eb

yr
in

nt
ek

te
r 

m
v.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
14

0 
81

1
14

8 
45

8
15

7 
95

2
15

1 
66

0
15

8 
65

7
5,

4
6,

4
-4

,0
4,

6

K
ap

ita
lo

ve
rf

ør
in

ge
r.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
2

1 
53

9
52

-
-

-
-

B
.

To
ta

le
 u

tg
ift

er
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
1 

66
3 

42
4

1 
73

5 
11

0
1 

83
6 

68
7

1 
98

9 
17

0
2 

06
5 

48
3

4,
3

5,
9

8,
3

3,
8

R
en

te
ut

gi
fte

r 
og

 u
tb

yt
te

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
15

 2
35

17
 7

26
19

 0
85

16
 8

87
14

 5
45

16
,4

7,
7

-1
1,

5
-1

3,
9

O
ve

rf
ør

in
ge

r 
til

 u
tla

nd
et

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
34

 4
46

33
 9

41
38

 8
06

43
 3

07
43

 2
75

-1
,5

14
,3

11
,6

-0
,1

Su
bs

id
ie

r 
m

v.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

66
 0

71
69

 0
16

72
 4

89
98

 5
86

12
6 

97
4

4,
5

5,
0

36
,0

28
,8

St
øn

ad
er

 ti
l h

us
ho

ld
ni

ng
er

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
49

3 
37

4
50

5 
26

1
52

3 
95

7
57

8 
08

6
59

0 
38

7
2,

4
3,

7
10

,3
2,

1

O
ve

rf
ør

in
ge

r 
til

 id
ee

lle
 o

rg
an

is
as

jo
ne

r.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
55

 9
38

58
 9

97
63

 3
28

70
 5

81
73

 6
92

5,
5

7,
3

11
,5

4,
4

Lø
nn

sk
os

tn
ad

er
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

49
6 

02
5

51
9 

75
7

54
5 

21
2

56
1 

40
5

59
4 

34
4

4,
8

4,
9

3,
0

5,
9

Pr
od

uk
tin

ns
at

s
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
24

7 
19

3
25

6 
75

4
27

2 
04

6
28

3 
06

1
30

1 
83

5
3,

9
6,

0
4,

0
6,

6

Pr
od

uk
tk

jø
p 

til
 h

us
ho

ld
ni

ng
er

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
74

 0
10

76
 0

31
78

 2
35

80
 8

46
86

 6
53

2,
7

2,
9

3,
3

7,
2

B
ru

tt
oi

nv
es

te
ri

ng
er

 i 
fa

st
 r

ea
lk

ap
ita

l.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

17
3 

84
3

19
3 

93
3

21
3 

58
1

21
8 

14
2

22
2 

54
7

11
,6

10
,1

2,
1

2,
0

N
et

to
 k

jø
p 

av
 to

m
te

r 
og

 g
ru

nn
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

84
3

-4
 0

48
 6

26
-6

 3
88

65
2

-
-

-
-

K
ap

ita
lo

ve
rf

ør
in

ge
r.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
6 

44
6

7 
74

2
9 

32
2

44
 6

57
10

 5
79

-
-

-
-

C
.

N
et

to
fin

an
si

nv
es

te
ri

ng
 (

A
-B

).
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
16

4 
83

7
27

9 
57

2
23

5 
91

1
-1

14
 6

05
-5

 8
70

69
,6

-1
5,

6
-1

48
,6

-9
4,

4

M
em

o:

K
on

su
m

 i 
of

fe
nt

lig
 fo

rv
al

tn
in

g.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

79
1 

09
0

82
6 

11
1

86
8 

06
6

90
9 

64
0

97
0 

34
2

4,
4

5,
1

4,
8

6,
7



136 Meld. St. 2 2020–2021
Revidert nasjonalbudsjett 2021
K
ild

er
: S

ta
tis

tis
k 

se
nt

ra
lb

yr
å 

og
 F

in
an

sd
ep

ar
te

m
en

te
t.

Ta
b

el
l 1

.1
1

På
lø

p
te

 in
n

te
kt

er
 o

g
 u

tg
ift

er
 i 

st
at

sf
o

rv
al

tn
in

g
en

. M
ill

. k
ro

n
er

 o
g

 p
ro

se
n

tv
is

 e
n

d
ri

n
g

 fr
a 

år
et

 fø
r

M
ill

. k
ro

ne
r

Pr
os

en
tv

is
 e

nd
ri

ng
 fr

a 
år

et
 fø

r
20

17
20

18
20

19
20

20
20

21
20

18
20

19
20

21
20

21

A
.

To
ta

le
 in

nt
ek

te
r.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
1 

52
6 

92
0

1 
69

6 
52

6
1 

73
8 

81
2

1 
54

7 
89

8
1 

70
5 

39
3

11
,1

2,
5

-1
1,

0
10

,2
Fo

rm
ue

si
nn

te
kt

er
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
35

5 
77

0
41

2 
20

3
42

2 
21

0
35

2 
22

5
35

7 
49

2
15

,9
2,

4
-1

6,
6

1,
5

Sk
at

t- 
og

 p
en

sj
on

sp
re

m
ie

r.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

1 
08

1 
80

2
1 

19
2 

79
8

1 
21

6 
55

0
1 

09
2 

97
2

1 
24

9 
40

6
10

,3
2,

0
-1

0,
2

14
,3

2.
1

O
lje

sk
at

te
r.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
84

 3
62

14
8 

68
7

11
9 

72
1

7 
71

2
11

0 
70

0
-

-
-

-
2.

2
Pr

od
uk

sj
on

ss
ka

tt
er

 F
as

tla
nd

s-
N

or
ge

...
...

...
...

...
...

...
...

..
38

9 
36

4
40

6 
97

8
41

4 
34

1
41

4 
72

3
44

5 
14

7
4,

5
1,

8
0,

1
7,

3
2.

3
Sk

at
t o

g 
tr

yg
de

av
gi

fte
r 

Fa
st

la
nd

s-
N

or
ge

...
...

...
...

...
...

..
60

8 
07

6
63

7 
13

3
68

2 
48

8
67

0 
53

7
69

3 
55

9
4,

8
7,

1
-1

,8
3,

4
O

ve
rf

ør
in

ge
r 

in
ne

n 
of

fe
nt

lig
 fo

rv
al

tn
in

g
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
2 

06
0

2 
18

4
2 

49
8

2 
49

0
2 

32
0

6,
0

14
,4

-0
,3

-6
,8

A
nd

re
 o

ve
rf

ør
in

ge
r, 

bø
te

r 
m

v.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

23
 1

81
20

 4
39

22
 3

10
28

 2
96

23
 6

54
-1

1,
8

9,
2

26
,8

-1
6,

4
G

eb
yr

in
nt

ek
te

r 
m

v.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

64
 1

07
68

 9
00

73
 7

05
71

 8
63

72
 5

21
7,

5
7,

0
-2

,5
0,

9
K

ap
ita

lo
ve

rf
ør

in
ge

r.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

2
1 

53
9

52
B

.
To

ta
le

 u
tg

ift
er

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

1 
34

9 
97

6
1 

39
6 

96
7

1 
46

7 
73

6
1 

63
1 

47
3

1 
68

6 
86

9
3,

5
5,

1
11

,2
3,

4
R

en
te

ut
gi

fte
r 

og
 u

tb
yt

te
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

5 
95

0
8 

26
7

7 
96

0
7 

37
5

6 
13

4
38

,9
-3

,7
-7

,3
-1

6,
8

O
ve

rf
ør

in
ge

r 
til

 u
tla

nd
et

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
34

 4
46

33
 9

41
38

 8
06

43
 3

07
43

 2
75

-1
,5

14
,3

11
,6

-0
,1

Su
bs

id
ie

r 
m

v.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

57
 6

99
59

 7
79

62
 2

63
86

 4
91

11
4 

35
9

3,
6

4,
2

38
,9

32
,2

St
øn

ad
er

 ti
l h

us
ho

ld
ni

ng
er

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
47

3 
44

0
48

5 
54

4
50

4 
81

3
56

0 
56

4
57

2 
08

7
2,

6
4,

0
11

,0
2,

1
O

ve
rf

ør
in

ge
r 

til
 id

ee
lle

 o
rg

an
is

as
jo

ne
r.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

37
 2

72
39

 1
25

41
 6

78
47

 9
57

50
 0

63
5,

0
6,

5
15

,1
4,

4
O

ve
rf

ør
in

ge
r 

in
ne

n 
of

fe
nt

lig
 fo

rv
al

tn
in

g
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
24

4 
80

0
25

0 
45

1
25

8 
02

9
28

0 
63

1
28

7 
92

9
2,

3
3,

0
8,

8
2,

6
Lø

nn
sk

os
tn

ad
er

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
21

3 
34

3
22

3 
07

6
23

2 
83

5
24

2 
85

3
25

9 
66

6
4,

6
4,

4
4,

3
6,

9
Pr

od
uk

tin
ns

at
s

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

12
4 

81
9

12
9 

04
2

13
7 

01
9

14
4 

88
7

15
6 

24
1

3,
4

6,
2

5,
7

7,
8

Pr
od

uk
tk

jø
p 

til
 h

us
ho

ld
ni

ng
er

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
48

 4
28

48
 9

19
49

 9
14

51
 2

24
55

 7
15

1,
0

2,
0

2,
6

8,
8

B
ru

tt
oi

nv
es

te
ri

ng
er

 i 
fa

st
 r

ea
lk

ap
ita

l.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

10
4 

05
2

11
6 

07
1

12
6 

88
0

13
0 

32
4

13
2 

27
0

11
,6

9,
3

2,
7

1,
5

N
et

to
 k

jø
p 

av
 to

m
te

r 
og

 g
ru

nn
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

88
1

-3
 4

35
62

6
-6

 3
88

65
2

 –
 -

 –
 -

 –
 -

 –
 --

K
ap

ita
lo

ve
rf

ør
in

ge
r.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
4 

84
6

6 
18

7
6 

91
3

42
 2

48
84

79
 –

 -
 –

 -
 –

 -
 –

 --
C

.
N

et
to

fin
an

si
nv

es
te

ri
ng

 (
A

-B
).

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

17
6 

94
4

29
9 

55
9

27
1 

07
6

-8
3 

57
5

18
 5

25
69

,3
-9

,5
-1

30
,8

-1
22

,2
M

em
o:

K
on

su
m

 i 
st

at
sf

or
va

ltn
in

ge
n

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

38
9 

41
2

40
3 

64
4

42
3 

40
7

44
9 

30
4

48
6 

70
0

3,
7

4,
9

6,
1

8,
3



2020–2021 Meld. St. 2 137
Revidert nasjonalbudsjett 2021
1
In

kl
ud

er
t t

ry
gd

e-
 o

g 
pe

ns
jo

ns
pr

em
ie

r.
K

ild
er

: S
ta

tis
tis

k 
se

nt
ra

lb
yr

å 
og

 F
in

an
sd

ep
ar

te
m

en
te

t.

Ta
b

el
l 1

.1
2

K
o

m
m

u
n

ef
o

rv
al

tn
in

g
en

s 
in

n
te

kt
er

 o
g

 u
tg

ift
er

. B
o

kf
ø

rt
e 

ve
rd

ie
r 

i m
ill

. k
ro

n
er

 o
g

 p
ro

se
n

tv
is

 e
n

d
ri

n
g

 fr
a 

år
et

 fø
r

M
ill

. k
ro

ne
r

Pr
os

en
tv

is
 e

nd
ri

ng
 fr

a 
år

et
 fø

r

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
18

20
19

20
20

20
21

A
.

To
ta

le
 in

nt
ek

te
r.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
54

8 
39

9
57

0 
60

5
59

6 
82

2
61

3 
55

1
63

9 
61

3
4,

0
4,

6
2,

8
4,

2

Fo
rm

ue
si

nn
te

kt
er

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

14
 5

54
16

 9
55

21
 1

86
19

 5
75

17
 9

01
16

,5
25

,0
-7

,6
-8

,6

Sk
at

te
in

nt
ek

te
r.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
20

6 
21

8
21

4 
00

5
22

3 
82

9
22

0 
85

0
23

9 
06

3
3,

8
4,

6
-1

,3
8,

2

Sk
at

t p
å 

in
nt

ek
t o

g 
fo

rm
ue

1
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

19
2 

60
7

19
9 

80
0

20
9 

08
1

20
6 

08
1

22
4 

30
2

3,
7

4,
6

-1
,4

8,
8

Pr
od

uk
sj

on
ss

ka
tte

r.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

13
 6

11
14

 2
05

14
 7

48
14

 7
69

14
 7

61
4,

4
3,

8
0,

1
-0

,1

O
ve

rf
ør

in
ge

r 
fr

a 
st

at
sf

or
va

ltn
in

ge
n

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

24
5 

73
9

25
3 

99
8

26
0 

77
0

28
4 

23
9

28
8 

92
9

3,
4

2,
7

9,
0

1,
6

A
nd

re
 o

ve
rf

ør
in

ge
r.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
5 

18
4

6 
08

9
6 

79
0

9 
09

1
7 

58
4

17
,5

11
,5

33
,9

-1
6,

6

G
eb

yr
in

nt
ek

te
r 

m
v.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
76

 7
04

79
 5

58
84

 2
47

79
 7

97
86

 1
36

3,
7

5,
9

-5
,3

7,
9

B
.

To
ta

le
 u

tg
ift

er
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
56

1 
16

3
59

1 
34

1
62

9 
95

6
64

1 
17

0
66

9 
46

4
5,

4
6,

5
1,

8
4,

4

R
en

te
ut

gi
fte

r.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

9 
28

5
9 

45
9

11
 1

25
9 

51
2

8 
41

1
1,

9
17

,6
-1

4,
5

-1
1,

6

O
ve

rf
ør

in
ge

r 
til

 p
ri

va
te

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
46

 9
72

48
 8

26
51

 0
20

52
 2

41
54

 5
46

3,
9

4,
5

2,
4

4,
4

O
ve

rf
ør

in
ge

r 
til

 s
ta

ts
fo

rv
al

tn
in

ge
n

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
2 

91
5

2 
74

7
2 

97
6

2 
84

2
2 

92
0

-5
,8

8,
3

-4
,5

2,
8

Lø
nn

sk
os

tn
ad

er
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

28
2 

68
2

29
6 

68
1

31
2 

37
7

31
8 

55
2

33
4 

67
7

5,
0

5,
3

2,
0

5,
1

Pr
od

uk
tin

ns
at

s
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
12

2 
37

4
12

7 
71

2
13

5 
02

7
13

8 
17

4
14

5 
59

4
4,

4
5,

7
2,

3
5,

4

Pr
od

uk
tk

jø
p 

til
 h

us
ho

ld
ni

ng
er

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
25

 5
82

27
 1

12
28

 3
21

29
 6

22
30

 9
39

6,
0

4,
5

4,
6

4,
4

B
ru

tto
in

ve
st

er
in

ge
r 

i f
as

t r
ea

lk
ap

ita
l.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
69

 7
91

77
 8

62
86

 7
01

87
 8

18
90

 2
77

11
,6

11
,4

1,
3

2,
8

N
et

to
 k

jø
p 

av
 to

m
te

r 
og

 g
ru

nn
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

-3
8

-6
13

0
0

0
-

-
-

-

A
nd

re
 k

ap
ita

lo
ve

rf
ør

in
ge

r.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

1 
60

0
1 

55
5

2 
40

9
2 

40
9

2 
10

0
-2

,8
54

,9
0,

0
-1

2,
8

C
.

N
et

to
fin

an
si

nv
es

te
ri

ng
 (

A
-B

).
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
-1

2 
76

4
-2

0 
73

6
-3

3 
13

4
-2

7 
61

9
-2

9 
85

1
-

-
-

-

M
em

o:

K
on

su
m

 i 
ko

m
m

un
ef

or
va

ltn
in

ge
n

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
40

1 
67

8
42

2 
46

7
44

4 
65

9
46

0 
33

6
48

3 
64

2
5,

2
5,

3
3,

5
5,

1



138 Meld. St. 2 2020–2021
Revidert nasjonalbudsjett 2021
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.13 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

2017 2018 2019 2020 2021

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen 1 081 802 1 192 798 1 216 550 1 092 972 1 249 406

Skatt på inntekt, formue og kapital 346 126 421 552 417 765 288 914 400 003

Ordinær inntekts- og formuesskatt 
(ekskl. oljeutvinning)....................................... 57 120 73 771 85 811 79 549 87 529

Skatt på inntekt ved utvinning av petroleum 79 132 143 390 114 241 1 998 104 500

Fellesskatt ......................................................... 187 346 180 362 190 974 188 319 185 216

Finansskatt........................................................ 2 547 3 411 5 554 5 073 5 679

Annen skatt på inntekt, formue og kapital .... 19 981 20 618 21 185 13 974 17 080

Produksjonsskatter ............................................... 394 594 412 275 419 821 420 437 451 347

Merverdiavgift.................................................. 283 518 296 900 307 000 306 000 337 635

Avgifter på oljeutvinning ................................. 5 230 5 297 5 480 5 714 6 200

Andre produksjonsskatter............................... 105 846 110 078 107 341 108 723 107 512

Trygde- og pensjonspremier................................ 341 082 358 971 378 964 383 622 398 056

Fra arbeidstakere ............................................. 139 488 145 066 150 537 155 014 158 528

Fra arbeidsgivere ............................................. 201 593 213 905 228 427 228 608 239 528

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner ... 206 620 217 390 223 652 220 269 244 520

Skatt på inntekt og formue.............................. 189 334 199 372 205 087 202 633 226 783

Produksjonsskatter .......................................... 13 611 14 205 14 748 14 769 14 761

Trygde- og pensjonspremier .......................... 3 675 3 813 3 817 2 867 2 975

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig 
forvaltning.......................................................... 1 288 422 1 410 188 1 440 202 1 313 241 1 493 926

Skatter som andel av BNP............................... 39,1 39,7 40,4 38,5 39,8

Skatter utenom petroleumsvirksomhet. 
Prosent av BNP for Fastlands-Norge............. 43,1 43,0 43,0 42,9 43,2



2020–2021 Meld. St. 2 139
Revidert nasjonalbudsjett 2021
1 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.14 Finanspolitiske indikatorer

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Statsbudsjettet

Samlet overskudd i statsbudsjettet og 
Statens pensjonsfond. Mrd. kroner.......... 311,7 225,0 113,0 148,6 257,8 276,7 -39,2 -57,8

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner.... -160,0 -185,3 -208,4 -222,8 -218,2 -227,6 -370,5 -421,1

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner ........ -152,7 -178,1 -207,9 -223,2 -217,4 -238,6 -369,3 -402,6

Strukturelt overskudd. Prosent av 
trend-BNP for Fastlands-Norge................ -6,1 -6,8 -7,7 -7,9 -7,4 -7,8 -11,7 -12,3

Underliggende reell vekst i stats-
budsjettets utgifter. Prosentvis endring 
fra året før ................................................... 3,1 2,8 2,6 1,9 0,7 1,7 8,6 1,6

Utgiftsdeflator statsbudsjettet................... 3,0 2,3 2,5 2,1 2,9 3,0 1,8 2,5

Offentlig forvaltning

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner ....... 270,8 187,4 125,8 164,8 279,6 235,9 -114,6 -5,9

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP. 8,6 6,0 4,1 5,0 7,9 6,6 -3,4 -0,2

Nettofinansinvestering utenom 
petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP 
Fastlands-Norge ......................................... -6,9 -7,1 -7,2 -8,0 -7,5 -7,9 -13,7 -13,2

Påløpte skatter. Prosent av BNP............... 39,0 38,7 39,2 39,1 39,7 40,4 38,5 39,8

Påløpte skatter utenom petroleums-
virksomhet. Prosent av BNP for 
Fastlands-Norge ......................................... 42,7 43,2 43,5 43,1 43,0 43,0 42,9 43,2

Offentlige utgifter. Prosent av BNP ......... 46,3 49,3 51,5 50,5 48,8 51,5 58,4 55,0

Offentlige utgifter. Prosent av BNP for 
Fastlands-Norge ......................................... 57,3 58,7 59,3 59,6 59,1 59,9 65,4 64,6

Offentlig forvaltnings nettofordringer. 
Prosent av BNP1......................................... 241,9 278,6 284,1 301,4 272,1 323,0 361,8 368,5

Markedsverdien av Statens 
pensjonsfond. Prosent av BNP ................. 210,7 246,2 249,3 264,8 238,7 290,2 328,6 307,5

Offentlig gjeld. Prosent av BNP ............... 27,2 31,8 35,5 36,1 39,2 40,2 47,8 -

Offentlig gjeld eksklusive Statens 
pensjonsfond. Prosent av BNP ................. 25,5 25,5 27,5 27,2 28,0 29,9 35,2 -
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1 Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgave-
endringer og midlertidige tiltak.

2 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

1 Medregnet netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten på 9,1 mrd. kroner, som overføres til Statens pensjons-
fond utland.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.15 Indikatorer for kommuneøkonomien

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kommunalt konsum. Pst. av BNP for 
Fastlands-Norge ...................................................... 13,8 14,0 14,2 14,4 14,4 14,5 15,2 15,1

Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP 
for Fastlands-Norge................................................. 17,7 18,1 18,7 19,0 18,7 18,6 19,3 19,2

Utførte timeverk i kommunesektoren. 
Prosent av landet ..................................................... 17,0 17,1 17,5 17,7 17,8 17,8 18,0 18,1

Sysselsatte personer i kommunesektoren. 
Prosent av landet ..................................................... 19,1 19,3 19,5 19,6 19,6 19,5 19,7 19,7

Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis 
endring fra året før1................................................. 1,4 3,9 3,0 2,0 0,7 1,3 0,9 1,6

Kommunal deflator. Prosent endring .................... 3,1 2,4 2,6 2,4 3,1 3,2 1,0 2,7

Frie inntekter i prosent av samlede inntekter ...... 73,4 72,7 72,6 72,2 71,7 71,3 72,0 71,2

Frie inntekter, reell endring fra året før1 .............. 0,7 3,5 2,8 1,4 0,2 1,1 -0,2 1,4

Aktivitetsendring i pst. fra året før......................... 1,2 2,6 2,7 1,6 2,4 2,6 0,1 2,0

Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter.... 13,2 13,3 14,0 13,2 14,2 15,2 14,9 14,7

Netto driftsresultat i prosent. Kommunekasser... 1,3 3,0 4,0 3,6 2,5 1,6 2,7 -

Netto driftsresultat i prosent. Kommunekonsern 1,5 3,2 4,2 3,9 2,8 2,0 3,0 -

Netto finansinvesteringer. Prosent av inntekter .. -5,5 -3,1 -2,6 -2,4 -3,8 -5,8 -4,7 -4,8

Netto gjeld. Prosent av inntekter2 ......................... 37,4 34,8 32,9 32,3 33,0 34,0 41,7 -

Netto gjeld uten pensjonsreserver. 
Pst av inntekter ........................................................ 46,1 44,9 44,1 43,6 44,3 46,1 49,9 -

Tabell 1.16 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

2019 2020 2021

Inntekter................................................................................. 495 781 324 152 357 201

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet .............. 256 915 106 825 154 001

– Renteinntekter og utbytte mv ........................................... 238 866 217 327 203 200

Utgifter ................................................................................... 228 564 417 426 421 102

– Overføring til statskassen.................................................. 228 564 417 426 421 102

Overskudd i Statens pensjonsfond utland .......................... 267 216 -93 275 -63 901

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi1 ................ 10 086 229 10 907 094 11 260 950
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Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.17 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

2019 2020 2021

A Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland.... 1 407 407 1 288 828 1 326 096

A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet.................................................. 283 245 134 425 180 001

 Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet ................................. 140 379 35 408 53 901

 Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet ..................................... 142 866 99 018 126 100

 – Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet ............................... 97 376 59 075 90 200

 – Renteinntekter.................................................................................. 2 759 2 474 2 400

 – Tilbakeføring av kapitalinnskudd................................................... 22 674 22 439 24 800

 – Andre petroleumsinntekter............................................................. 20 057 15 030 8 700

A.2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet ......................................... 1 124 162 1 154 402 1 146 095

 Skatter fra Fastlands-Norge ............................................................... 1 030 890 1 054 154 1 065 245

 – Skatt på inntekt, formue og kapital ................................................ 616 753 638 416 631 288

 – Produksjonsavgifter......................................................................... 414 138 415 738 433 957

 Overført fra Norges Bank.................................................................. 14 798 19 706 15 169

 Renteinntekter..................................................................................... 14 000 12 584 10 536

 Andre inntekter ................................................................................... 64 473 67 958 55 144

B Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland .......... 1 378 115 1 552 528 1 593 197

B.1 Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet .......................................... 26 331 27 601 26 000

– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet................................ 26 331 27 601 26 000

– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet............................... 0 0 0

B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet............................................ 1 351 785 1 524 928 1 567 197

Kjøp av varer og tjenester ................................................................... 226 495 233 089 253 032

– Sivile formål ....................................................................................... 167 158 172 148 187 974

– Forsvarsformål .................................................................................. 59 337 60 941 65 059

Overføringer......................................................................................... 1 125 290 1 291 839 1 314 165

– Til kommuneforvaltningen .............................................................. 243 777 267 732 272 150

– Renteutgifter...................................................................................... 9 888 10 583 10 166

– Til private og utlandet....................................................................... 871 625 1 013 524 1 031 848

C.1 Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland .......... 29 292 -263 701 -267 101

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet............................. 256 915 106 825 154 001

C.2 Oljekorrigert overskudd ..................................................................... -227 623 -370 525 -421 102

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland ...................................... 228 564 417 426 421 102

C.3 = Overskudd før lånetransaksjoner.................................................... 941 46 901 0

D Lånetransaksjoner, netto ..................................................................... 72 137 65 913 20 815

 1 Utlån .................................................................................................. 8 036 51 918 20 815

 2 Gjeldsavdrag..................................................................................... 64 101 13 995

E.1 Finansieringsbehov (D−C.3) .............................................................. 71 195 19 012 20 815
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Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.19 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2020. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

1.
Saldert

budsjett
2.

Endring

3.
Nysaldert

budsjett
4.

Endring
5.

Regnskap

6=5-1
Memo:

Endring
fra

saldert

A. Inntekter utenom petroleumsinntekter 1 173 527 -48 287 1 125 241 29 230 1 154 402 -19 125

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge 1 084 779 -56 751 1 028 028 26 126 1 054 154 -30 625

Renteinntekter......................................... 13 982 -1 618 12 363 221 12 584 -1 397

Overføringer fra Norges Bank .............. 13 900 5 806 19 706 0 19 706 5 806

Andre inntekter ....................................... 60 866 4 277 65 143 2 815 67 958 7 091

B. Utgifter utenom petroleumsvirksomhet 1 414 611 128 005 1 542 667 -17 739 1 524 928 110 316

Renteutgifter ............................................ 10 202 -161 10 041 542 10 583 381

Dagpenger ............................................... 9 045 32 335 41 380 -2 717 38 663 29 618

Andre utgifter .......................................... 1 395 365 95 881 1 491 246 -15 564 1 475 682 80 317

C. Oljekorrigert overskudd (A-B).............. -241 084 -176 342 -417 426 46 901 -370 525 -129 441

D. Kontantstrøm fra petroleums-
virksomhet ............................................... 244 951 -137 250 107 701 -876 106 825 -138 126

E. Avsetning til Statens pensjonsfond 
utland (C+D)............................................ 3 867 -315 592 -309 725 -876 -310 602 -314 468

F. Overskudd før lånetransaksjoner 
(C+D-E) .................................................... 0 0 0 46 901 46 901 46 901

G. Rente og utbytteinntekter Statens 
pensjonsfond............................................ 251 300 -14 800 236 500 -11 989 224 510 -26 790

H. Samlet overskudd på statsbudsjettet 
og Statens pensjonsfond (E+F+G)......... 255 167 -328 392 -73 225 34 036 -39 190 -294 356
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1 Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i mars.
2 Positivt tall angir svakere krone.
3 Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha

ulik betydning for aktiviteten i økonomien.
Kilder: ICE, Macrobond, Nav, Reuters, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 1.20 Nøkkeltall Revidert nasjonalbudsjett 2021. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er 
angitt

2020 2021

Realøkonomien

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge .................................. -2,5 3,7

BNP................................................................................................................. -0,8 3,7

Etterspørsel

Privat konsum................................................................................................ -7,6 4,7

Offentlig konsum .......................................................................................... 1,7 4,3

Bedriftsinvesteringer, fastlandsforetak ....................................................... -6,3 0,0

Boliginvesteringer......................................................................................... -4,0 6,4

Petroleumsinvesteringer .............................................................................. -4,9 -5,4

Offentlige investeringer................................................................................ -0,3 -0,8

Arbeidsmarkedet

Sysselsetting, vekst i personer..................................................................... -1,3 0,5

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

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)....................................................... 5,0 3,5

Priser og lønninger. Prosentvis endring fra året før

Årslønn ........................................................................................................... 3,1 2,4

KPI .................................................................................................................. 1,3 2,8

KPI-JAE .......................................................................................................... 3,0 2,0

Rente, valuta og oljepris. Prosentvis endring fra året før

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.1 .................................................... 0,7 0,6

Importveid kursindeks, årlig endring i pst.2 .............................................. 6,3 -5,4

Råoljepris, kroner per fat (løpende priser) ................................................. 407 557

Nøkkeltall for statsbudsjettet:

Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner..................................................... 370,5 421,1

Strukturelt oljekorrigert underskudd, mrd. kroner.................................. 369,3 402,6

Prosent av fondskapitalen .......................................................................... 3,7 3,7

Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge.................................................... 11,7 12,3

Budsjettindikator, prosentenheter3 ............................................................. 3,9 0,6

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst......................................................... 8,6 1,6
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