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Ny politisk kurs: Oversikt over de viktigste igangsatte og iverksatte 

tiltak i løpet av regjeringens første 100 dager. 
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Ved Stortingsvalget i 2013 ba velgerne om en ny regjering og en ny politisk kurs. 

 

Hundre dager etter tiltredelsen kan regjeringen vise til en rekke store og små 

beslutninger som samlet bidrar til å styrke Norges konkurransekraft, bygge landet og 

gi et velferdsløft til syke og eldre. Tiltakene vi har prioritert er i tråd med hva partiene 

før valget mente var Norges største utfordringer:  

 

 Vi tar todelingen av norsk økonomi på alvor. Vi har allerede gjort det mer 

lønnsomt å investere i trygge arbeidsplasser og vi har senket skatten på arbeid. 

Vi har lagt frem et budsjett for arbeid. 

 Vi bygger ut infrastruktur raskere. Vi har allerede trappet opp investeringene i 

vei og jernbane, og vi skal fornye og forbedre måten vi bygger på.  

 Regjeringen har satset på kunnskap og på videreutdanning av lærere. Vi har 

styrket forskingen og lagt til rette for mer innovasjon.  

 Vi har gjeninnført den gylne regelen om at rus og psykisk helse skal prioriteres, 

og tatt i bruk ledig kapasitet hos private og ideelle. Det gir flere mennesker nye 

muligheter og bedre helse.   

 

De siste åtte årene i norsk politikk har vært preget av manglende nytenkning. Høyre og 

Frp gikk til valg på “nye ideer” og “fornye Norge”. Denne oversikten viser at det er 

mulig å prioritere bedre og å gjøre ting på nye måter. 

 

Mange av reformene i regjeringsplattformen krever mer enn hundre dager før de kan 

realiseres. Regjeringen vil dessuten gjennomføre reformene skrittvis for å sikre en god 

gjennomføring.  Men denne oversikten viser at regjeringen er godt i gang. Velgerne 

som stemte for et regjeringsskifte kan allerede nå kan se at et nytt flertall har ført til en 

ny politisk kurs for Norge. 
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 Styrket sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, 300 millioner kroner 

mer enn forrige regjering foreslo. Det bidrar til lavere ventetid og bedre kvalitet. 

 

 Bedt helseregionene ta i bruk ledig kapasitet hos private for å redusere ventetid. 
 

 Styrket kvaliteten og kapasiteten i pleie- og omsorgstjenesten. Det er bevilget 52 

millioner kroner til kompetanseheving. I tillegg er det bevilget midler slik at det 

kan gis tilsagn om tilskudd til 500 nye eller forbedrede heldøgns pleie- og 

omsorgsplasser i 2014 utover forrige regjerings forslag. 

 

 Gjeninnført den gylne regel om at rus og psykisk helse skal prioriteres i 

helseregionene, med større vekst enn somatikk, samt at det er øremerket 343 

millioner kroner i kommunene til rustiltak. 

 

 Redusert og profesjonalisert styrene i helseregionene. Antall krav er halvert fra 

100 til 50, for å gi tydeligere retning. Reguleringer fjernes, som bemanningskrav 

i solarier og krav om kalorimenyer i restauranter. 
 

 Satt i gang et storstilt løft for etter- og videreutdanning av lærere. Læreren er 

den viktigste enkeltfaktoren i norsk skole, og regjeringen foreslo økte 

bevilgninger til dette med over 300 millioner kroner bare i 2014. 

 

 Igangsatt et realfagsløft for å løfte resultatene i norsk skole. 

 

 Bevilget 114 millioner kroner til et yrkesfagløft for å bedre kvaliteten på 

utdanningen og øke gjennomføringen.  

 

 Styrket satsningen på forskning og utvikling som en investering i fremtidig 

konkurransekraft. Vi bevilger 27,7 milliarder kroner i 2014 – en realvekst på 3,4 

prosent i forhold til 2013 og over 320 millioner kroner mer enn forrige regjering. 

 

 Styrket satsingen på kvalitet i barnehagen med 10 millioner kroner utover 

satsingen fra forrige regjering. Det er aldri satset mer på kvalitet i barnehagen 

enn under denne regjeringen. 

 

 Tatt et stort steg for å få fjernet forskjellsbehandlingen mellom offentlige og 

private barnehager og vedtatt en langt mer forutsigbar finansieringsordning for 

private barnehager. 

 

 Bidratt til at færre voksne faller ut av arbeidslivet gjennom å øke bevilgningen til 

Program for basiskompetanse i arbeidslivet med 44,5 millioner kroner i 2014. 

 

 Styrket grunnfinansieringen til universitetene og høyskoler med 100 millioner 

kroner. 
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 Fjernet arveavgiften og redusert formueskatten. 

 

 Gitt skattelettelser på over 7 milliarder kroner totalt. Dette er skattelettelser som 

bidrar til å fremme vekst, konkurransekraft og motvirke todelingen av norsk 

økonomi. Person- og bedriftsbeskatningen er harmonisert. 

 

 Besluttet å sette ned en produktivitetskommisjon som skal komme med råd og 

innspill til hvordan vi kan bruke skattebetalernes penger på en bedre måte og få 

mer velferd for hver krone vi bruker. 

 

 Utvidet BSU-ordningen. Grensen for maksimalt årlig innbetalt sparebeløp heves 

fra 20 000 kroner til 25 000 kroner, og taket for samlet innbetalt sparebeløp 

heves fra 150 000 til 200 000 kroner. 

 Utvidet mandatet til Scheel-utvalget. Utvalget skal også vurdere forslag som gir 

netto skattelettelser, ikke bare provenynøytrale forslag. 

 Endret tollforskriften slik at tollbehandlingen av varer fra utviklingsland 

forenkles. Store importører av varer fra utviklingsland slipper å betale toll for så 

å be om refusjon.  

 Endret reglene om beregning av engangsavgiften ved import og statusendring 

av brukte kjøretøy. Det gir blant annet lavere avgift ved import av eldre biler.  

 Bevilget 1,13 milliarder kroner til vei i 2014, utover forrige regjeringens forslag. 

Av økningen på vei går 817,5 millioner kroner riksveginvesteringer og 275 

millioner kroner til drift og vedlikehold. I tillegg er rentekompensasjon for 

transporttiltak i fylkene videreført, og bevilgningen knyttet til ordningen er økt 

med om lag 40 millioner kroner. 

 

 Bevilget 600 millioner kroner mer til jernbaneformål enn det forrige regjeringen 

foreslo for 2014. 

 

 Satt i gang arbeidet med å opprette et eget utbyggingsselskap for veg, med sikte 

på etablering i 2015. 

  

 Avviklet flere bompengeprosjekt, og bomstasjonene vil bli revet.  

 

 Opprettet infrastrukturfondet med 30 milliarder kroner i kapital. Formålet er å 

etablere en ordning som bidrar til en varig og forutsigbar finansiering av 

infrastruktur. 

 

 Iverksatt økte kontroller av tunge vogntog ved grenseovergangene, i tillegg til at 

nye forskrifter om krav til vinterdekk og mønsterdybde har trådd i kraft.  
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 Sendt på høring forslag om å oppheve priskontrollen på landbrukseiendommer 

for å sikre eiendomsretten til norske bønder. 

 

 Styrket satsingen på skogsbilveier med 30 millioner kroner. Det betyr at det blir 

enklere og mer effektivt å ta ut tømmer av skogen. 

 

 Økt kommunenes frie inntekter i 2014 med 5,48 milliarder kroner, en økning på 

280 millioner kroner i forhold til forslaget fra forrige regjering. Robuste 

kommuner med forutsigbar økonomi er avgjørende for å sikre et samfunn med 

gode velferdstjenester. 

 

 Startet arbeidet med en kommunereform som har som mål å overføre flere 

oppgaver til kommunene, styrke lokaldemokratiet og sørge for en struktur der 

kommunene er robuste nok og har kompetansemiljøer som er sterke nok til å 

møte fremtidens krav til offentlige tjenester. 

 

 Etablert et nytt Kommunal- og moderniseringsdepartement som samler 

avdelinger fra tre tidligere departementer. Dette gjør det mulig å ivareta helhet 

og sammenhenger, blant annet i forholdet mellom stat og kommune og på tvers 

av sektorer, slik at vi oppnår tilstrekkelig gjennomføringskraft i 

moderniseringspolitikken. 

 

 Satt i gang et arbeid for å forenkle kravene i den tekniske byggeforskriften med 

sikte på å gjennomføre endringer allerede fra nyttår.  

 

 Startet arbeid med forslag som vil fjerne søknadsplikten og gjøre det enklere å 

bygge små nybygg. Det blir også foretatt en gjennomgang for å korte ned 

tidsfristene som gjelder i plan- og byggeprosesser. 

 

 Besluttet at alle departementer skal ha færre og tydeligere mål for sine 

underliggende virksomheter.  Dette vil redusere unødvendig statlig 

detaljstyring, skape et større handlingsrom for ledelse og gi en tydeligere 

plassering av ansvar hos lederne i statlige virksomheter. 

 

 Besluttet å digitalisere tinglysningsprosessen, noe som sparer tid og reduserer 

kostnader for både innbyggere, eiendomsmeglere og finansnæringen, i tillegg til 

offentlig sektor selv. 

 

 Besluttet å etablere en elektronisk søknad (eSøknad) for Husbankens bostøtte 

og startlån, der Husbanken mottar henholdsvis cirka 150.000 og 20.000 søknader 

hvert år. Dette har en årlig moderniseringsgevinst på cirka 60 millioner kroner 

for kommunene og 2,4 millioner kroner for Husbanken. 
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 Besluttet at alle statlige virksomheter skal identifisere ”tidstyver” i form av 

unødvendige prosedyrer og dobbeltarbeid og rapportere tilbake til 

departementet om hva som gjøres for å fjerne disse i egen virksomhet. 

 

 Antallet tvangsreturer økes. Bevilgningen er økt med 150 millioner kroner slik at 

minst 6 700 personer uten lovlig opphold kan tvangsreturneres. Kriminelle 

prioriteres. 

  

 Bevilget 100 millioner kroner til tiltak for å få mer politikraft, blant annet 

ansettelse av flere sivile slik at politifolk kan gjøre politiarbeid. 

 

 Etablerer 88 nye soningsplasser innenfor eksisterende fengsler. 

 

 Ikke tillate hjemmesoning for varetektsfanger, som den forrige regjeringen la 

opp til.  

 

 Opprettet kontakt med svenske myndigheter om leie av fengselsplasser. 

 

 Satt i gang arbeid med en ny handlingsplan mot radikalisering. En ny 

handlingsplan skal foreligge våren 2014.  

 

 Støtter FN og OPCW med fregatten KNM Helge Ingstad i arbeidet med å 

destruere Syrias kjemiske våpen. 

 

 Styrket Heimevernet med 7 millioner kroner for å øke aktiviteten og stridsevnen 

i innsatsstyrkene. Dette gjør at 5 tropper i innsatsstyrkene kan øke årlig trening 

fra 20 til 30 døgn, og vil styrke beredskapen i prioriterte områder. 

 

 Styrket Marinejegerkommandoens nasjonale beredskap gjennom varig økning 

av forsvarsrammen. 

 

 Sørget for at Norge er en pådriver i NATO for å refokusere på NATOs 

sikkerhetsinteresser i egne områder og for å forsterke det transatlantiske 

forholdet. 

 

 Startet arbeidet med å effektivisere og styrke klima- og skogsatsingen ved å 

samle ansvaret for prosjektet i ett departement. Satsingen videreføres minst på 

dagens nivå til 2020. 

 

 Vernet fire nye skogområder i fylkene Østfold, Oppland og Aust-Agder. 

Områdene omfatter ca. 17 km2 nytt verneareal.  

 

 Satt i gang forsøksordning med lokal forvaltning av snøscooterløyper. Rundt 100 

kommer får delta i forsøket. Arbeidet med lovendring er satt i gang. 
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 Trappet opp arbeidet med opprydding av gift i fjorder, vassdrag og havner. 

Satsingen på statlige vannmiljøtiltak, herunder tiltak mot krypsiv, er forsterket. 

 

 Fastsatt klare frister for behandling av søknader og klager knyttet til 

skadefelling, lisensfelling av jerv og ulv og kvotejakt på gaupe. Det bidrar til en 

mer effektiv forvaltning av rovvilt. 

 

 Bevilget 10 millioner kroner til en satsing på barnevernbarns skolegang. 

 

 Fremskyndet profesjonalisering av tilsyn i fosterhjem, slik at det starter 1. 

februar, ikke 1. juli, som den forrige regjeringen la opp til.  

 Forenklet og økt integreringstilskuddet for å sikre økt bosetting av flyktninger 

med oppholdstillatelse. 

 Styrket Brukerstyrt innovasjonsarena og SkatteFUNN-ordningen, programmer 

som gjør det mer lønnsomt for næringslivet å drive forskning og utvikling, og 

som gir mer næringsrettet forskning. 

 

 Utlyst det nye klyngeprogrammet, og den styrker de norske ekspertsentrene 

ved å etablere det neste trinnet, Global Centres of Expertise. 

 

 Igangsatt arbeid med å lovfeste nettolønnsordningen. 

 

 Intensivert forenklingsarbeidet for næringslivet. Så langt er over 100 

forenklingstiltak identifisert, blant annet i regelverket for offentlige anskaffelser. 

 

 Etablert et nytt Nærings- og fiskeridepartement. Det nye departementet sikrer at 

sjømatnæringen i større grad sees i sammenheng med virkemiddelapparatet og 

handelspolitikken.  

 

 I forbindelse med årets tildeling av nye laksekonsesjoner vil kommunene motta 

en fast prosentvis del, 40 prosent, av vederlaget.  

 

 Delegert myndighet til Fiskeridirektoratet for å forenkle og sikre et mer effektivt 

fiske gjennom året.  

 

 Styrket havbruksforskning med 35 millioner kroner. 

 

 Styrket petroleumsforskningen med 36 millioner kroner, en økning på 15 

prosent sammenlignet med 2013. 

 

 Tilbudt andeler til 48 selskaper i 65 nye utvinningstillatelser i forbindelse med 

tildeling i forhåndsdefinerte områder 2013.  
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 Gitt konsesjoner på tilsammen 160 GWh fornybar kraft. 

 

 Tatt initiativ for å avhjelpe den humanitære krisen i Syria, og ga i januar 460 

millioner kroner til FNs nødhjelpsappell. Norge er med det den sjette største 

bidragsyteren til Syria og nabolandene. Totalt har Norge bidratt med 1,3 

milliarder kroner. 

 

 Engasjert seg og lagt press på partene i Syria og internasjonale aktører for å 

stoppe volden og for å respektere internasjonal humanitær rett. 

  

 Gitt 255 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet for de tyfonrammede på 

Filippinene.  

 

 Trappet opp arbeidet for å fremme norsk næringsliv i utlandet. 

Utenriksstasjonene skal ta større ansvar for dette arbeidet.  

 

 Økt satsingen på utdanning til jenter og andre sårbare grupper i 

bistandsbudsjettet med 90 millioner kroner i forhold til den forrige regjeringens 

forslag. 

 

 Skjerpet kampen mot korrupsjon og misbruk av bistandsmidler gjennom 

strengere krav og betingelser.  

 

 Løftet menneskerettighetsspørsmål på den utenrikspolitiske agendaen gjennom 

direkte dialog med andre lands myndigheter og i internasjonale sammenhenger. 

 

 Spilt en aktiv rolle for å unngå full borgerkrig i Sør-Sudan, og har bevilget 50 

millioner kroner som svar på FNs nødhjelpsappell. 

 

 Sendt innspill til EUs rammeverk for klima- og energipolitikken mot 2030. Den 

forrige regjeringen hadde muligheten, men sendte aldri et slikt innspill.  

 

 Innført en ny gaveforsterkningsordning for å styrke den private finansieringen 

av kulturinstitusjonene. 

 

 Stoppet bokloven.  

 

 Satset på folkebibliotek, vår mest besøkte kulturarena. Regjeringen satte av 12,1 

millioner i budsjettet til prosjekt- og utviklingsmidler for å styrke 

folkebibliotekenes rolle. 

 

 Bevilget 30 millioner kroner til sykkel-VM i Bergen. 

 

 Gitt flere personer over 26 år med funksjonsnedsettelse mulighet til å delta i 

sports- og fritidsaktiviteter, som innebærer en reell fjerning av 26-årsgrensen. 
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 Gjeninnført stønad til «rimelige hjelpemidler» som er spesielt utviklet for 

personer med funksjonsnedsettelse. Forrige regjering fjernet «rimelig utstyr» og 

«universelt utformet utstyr» i husholdningene fra hjelpemiddelsortimentet. Dette 

ga uheldige utslag for mennesker som har stort behov for spesialutviklede 

hjelpemidler.  

 

 Bevilget ytterligere 3 millioner kroner i 2014 til kjøp av erstatningshunder for 

blinde/svaksynte brukere som tidligere har fått tildelt servicehund gjennom to 

privatfinansierte prosjekter. 

 

 Opprettet 1000 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne 

sammenlignet med forrige regjering. Igangsatt arbeid med å forenkle 

arbeidsmarkedstiltakene slik at flere med «hull i CV'en» får mulighet til å delta i 

arbeidslivet.  

 


