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     Revidert nasjonalbudsjett 2017:

  
Flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag 
 

Det økonomiske opplegget som ble lagt i Nasjonalbudsjettet 2017 treffer 

godt. I Revidert nasjonalbudsjett 2017 viderefører regjeringen derfor 

prioriteringene som fremmer flere jobber, bedre velferd og en trygg 

hverdag. 

 

– Ledigheten er på vei ned og veksten i økonomien er på vei opp. Det viser at 

regjeringens politikk virker og svarer godt på de utfordringene norsk økonomi 

står overfor både på kort og lang sikt. Med dette budsjettet legger vi godt til rette 

for nødvendig omstilling, for nye arbeidsplasser og videre vekst, sier 

finansminister Siv Jensen (FrP). 

 

Veksten tar seg opp, understøttet av kraftfull økonomisk politikk 

Det er tegn til bedring i norsk økonomi. Veksten er på vei opp, på linje med 

anslagene i Nasjonalbudsjettet 2017, og arbeidsledigheten har gått ned. 

Oppgangen er understøttet av lav rente og ekspansiv finanspolitikk. Svak 

kronekurs har bidratt til en betydelig bedring av konkurranseevnen. 

 

– I denne regjeringsperioden har vi lagt frem budsjetter som har fremmet arbeid, 

aktivitet og omstilling. Et av våre viktigste mål er at flest mulig skal ha en trygg 

jobb å gå til. Vi ser at politikken virker, men det er fremdeles behov for drahjelp 

fra den økonomiske politikken. Mange føler fortsatt utrygghet og er redde for å 

miste jobben sin, særlig på Sør- og Vestlandet. Tiltakspakken på 4 milliarder 

kroner, som ble vedtatt i fjor høst, støtter opp om sysselsetting der oljeprisfallet 
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rammet hardest. Nå styrker vi også innsatsen for oppfølging av unge ledige og 

langtidsledige, sier finansministeren.  

 

Regjeringen legger til rette for omstilling og vekst 

Samtidig er det viktig at finanspolitikken støtter opp om omstilling og vekst i 

norsk økonomi. Pengene må brukes riktig, og finanspolitikken må legge til rette 

for at andre deler av den økonomiske politikken kan virke.  

 

– Vi må unngå å tråkke så hardt på gasspedalen at vi setter konkurranseevnen og 

svak krone på spill. Vi kan heller ikke erstatte arbeidsplassene i oljeindustrien 

med en storstilt utbygging av offentlig sektor. For å lykkes med nødvendig 

omstilling, må vi prioritere tiltak som øker vekstevnen i økonomien over tid og 

styrker privat næringsliv, sier finansminister Siv Jensen.  

 

I budsjettet for 2017 forsterker regjeringen satsingen på innovasjon, kunnskap og 

infrastruktur. Skattenivået er på vei ned. Disse prioriteringene kan styrke 

vekstevnen i fastlandsøkonomien. Store omstillingsprosesser er igangsatt for å 

gjøre offentlig forvaltning bedre og mer effektiv.  

– Regjeringens politikk er utformet både for å støtte opp under aktiviteten på kort 

sikt og for å bidra til omstilling og nyskaping, sier finansministeren.  

 

Hovedtallene i budsjettrevisjonen 2017 

I Revidert nasjonalbudsjett oppdateres budsjettet med ny informasjon, og det 

foreslås nødvendige endringer i utgifter og inntekter.  

Bruken av olje- og fondsinntekter anslås nå til 220,9 milliarder kroner i 2017, målt 

ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Det er 4,7 milliarder kroner 

lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2017 i fjor høst. Bruken anslås å 

tilsvare 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland, mot 3,0 prosent i 

Nasjonalbudsjettet 2017. 

Endringen skyldes først og fremst lavere utgifter i folketrygden og økte 

utbytteinntekter fra selskaper hvor staten har en eierandel.  

Samtidig foreslår regjeringen å øke utgiftene på noen områder. Forslagene 

innebærer:  

 Styrket innsats mot arbeidsledighet ved å øke tilbudet av arbeidsmarkeds-

tiltak med 500 plasser, styrke oppfølgingen av langtidsledige og utvide 

ungdomsinnsatsen for arbeidssøkere under 30 år.  

 Øke kapasiteten i helse- og omsorgssektoren ved å etablere flere heldøgns 

omsorgsplasser. Forslaget gir rom for å gi tilsagn til bygging eller 

rehabilitering av ytterligere 1 300 plasser i 2017.  
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 Bedre forholdene for enslige, mindreårige barn i mottak gjennom raskere 

bosetting. Dette øker utgiftene til bosetting, men reduserer utgiftene til 

asylmottak og omsorgssentre. Samtidig er dette god integreringspolitikk. 

Sammenlignet med Nasjonalbudsjettet 2017 er anslaget for den finanspolitiske 

impulsen i 2016 og 2017 sett under ett redusert fra 1,4 prosent til 1,2 prosent av 

BNP for Fastlands-Norge. Anslaget for bruken av fondsinntekter er justert mer 

ned i 2016 enn i 2017. Det gjør at den finanspolitiske impulsen i 2017 nå anslås til 

0,5 prosent av BNP for Fastlands-Norge, litt høyere enn anslått i fjor høst. 

Impulsen måler endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som 

andel av trend-BNP Fastlands-Norge, og er et enkelt mål for hvordan budsjettet 

bidrar til samlet etterspørsel i økonomien.  

– Revisjonen av budsjettet gir en nedgang i bruken av oljepenger på 4,7 milliarder 

kroner sammenliknet med det budsjettet som ble vedtatt i fjor høst. Budsjettet gir 

likevel et betydelig bidrag til økt etterspørsel i fastlandsøkonomien. Det trekker 

opp aktiviteten i økonomien og motvirker arbeidsledighet, sier finansminister Siv 

Jensen.  

 

Endringer i skatte- og avgiftsreglene 

Regjeringen foreslår noen nye lettelser på til sammen 1 750 millioner kroner på 

årsbasis. 

 For å stimulere til privat pensjonssparing foreslår regjeringen å innføre en 

ny ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon, samt å 

utvide dagens ordning for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig 

næringsdrivende. 

 

 Regjeringen foreslår lettelse til pensjonister gjennom økt minstefradrag for 

pensjon. 

 

 For å gjøre nyetableringer mer lønnsomme foreslår regjeringen en 

skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap.  

 

 Regjeringen følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å legge om 

engangsavgiften for motorsykler i miljøvennlig retning og rapportere om 

prosess, innretning og mulig tidsløp for etablering av et CO2-fond.  

 

Regjeringen foreslår også enkelte andre regelendringer, blant annet en utvidelse 

av ordningen for merverdiavgiftskompensasjon for friskoler.  

4



 
 

Pressemelding 

   Kommunikasjonsenheten 

Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

 

Kontoradresse: 

Akersg. 40 

Oslo 

 

Telefon: 

22 24 44 11 

E-post: 

presse@fin.dep.no 

 

 

Nr.: 22/2017 

Dato: 11.05.2017 

Pressetelefon: 22 24 44 11 

 

Skattelettelse for pensjonister 

I Revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen å gi nye skattelettelser til 

pensjonister. –Regjeringen ønsker at pensjonister skal ha en god inntekt å leve 

av, sier finansminister Siv Jensen (Frp). 

 

Regjeringen foreslår en skattelettelse for pensjonister på 840 millioner kroner på 

årsbasis. Det utgjør rundt 1 000 kroner per pensjonist i gjennomsnitt. I forslaget øker 

satsen i minstefradraget for pensjon med 2 prosentenheter, fra 29 prosent til 31 prosent. 

Øvre grense øker fra 75 000 kroner til 81 200 kroner. Forslaget betyr at pensjonister får 

beholde mer av inntekten sin. Forslaget vil først og fremst gi en skattelettelse til 

personer med pensjon som hovedinntekt.  

 

De med pensjon inntil litt over minstenivå betaler ikke skatt av pensjonen på grunn av 

et særskilt skattefradrag for pensjon. De som kombinerer lønn og pensjon, og som 

allerede har minstefradrag tilsvarende fullt minstefradrag for lønn, vil heller ikke få en 

skattelettelse. 

 

Regjeringen foreslår at endringen skal gjelde fra og med inntektsåret 2017. For 

pensjonister som endrer skattekortet sitt, vil endringen få virkning med en gang. Hvis 

ikke, vil de få skattelettelsen ved skatteoppgjøret for 2017.  
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Gunstigere ordninger for sparing til pensjon 

– Regjeringen ønsker å legge til rette for økt privat sparing til pensjon, sier 

finansminister Siv Jensen (Frp). I Revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår 

regjeringen en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon og 

å utvide skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende. 

 

Skattefavorisert individuell sparing til pensjon 

Regjeringen følger opp Sundvolden-erklæringen og foreslår å innføre en ny ordning 

med skattefavorisert individuell sparing til pensjon, med lik skattesats ved innskudd og 

uttak. Den nye ordningen vil gjøre det mer gunstig å spare til pensjon. 

 

I dagens ordning for individuell pensjonssparing (IPS) blir det gitt fradrag i alminnelig 

inntekt for innskudd, mens uttak fra ordningen blir skattlagt som pensjonsinntekt (skatt 

på alminnelig inntekt, trinnskatt og trygdeavgift). I den nye ordningen for 

skattefavorisert individuell sparing til pensjon skal uttak skattlegges bare som 

alminnelig inntekt. På samme måte som i dagens ordning, skal innestående midler i 

den nye ordningen være unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på 

avkastningen. Det årlige sparebeløpet kan være opptil 40 000 kroner, mot 15 000 kroner 

i gjeldende ordning. Heller ikke den nye ordningen vil ha et tak for samlet sparing i 

ordningen. Ordningen vil gjelde fra inntektsåret 2017. 

 

Skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende 

For å gi næringsdrivende bedre mulighet til skattefavorisert sparing til pensjon foreslår 

regjeringen også å øke grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig 

næringsdrivende fra 4 til 6 prosent av beregnet personinntekt fra næring. 

Næringsdrivende vil også kunne spare i den nye ordningen for skattefavorisert 

individuell sparing til pensjon. Endringen vil gjelde fra inntektsåret 2017. 
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Nye skatteinsentiv for gründerar 

For å fremje utvikling av nye bedrifter foreslår regjeringa ei 

skatteinsentivordning for langsiktige investeringar i oppstartsselskap.  

– Vi treng fleire gründerar i Noreg, og denne ordninga vil gjere det meir 

lønnsamt å investere i nye bedrifter og arbeidsplassar, seier finansminister Siv 

Jensen (Frp). 

 

– Vi ønsker å gi gründerar enklare tilgang på pengar og investorar. Det gjev oss fleire 

og betre eigarar, og med det eit betre og større næringsliv. Det vil gi eit godt bidrag til 

arbeidsplassar og verdiskapinga i åra som kjem, seier næringsminister Monica Mæland 

(H). 

 

Ordninga inneber at personlege skattytarar som investerer direkte eller indirekte i 

bestemte type selskap, får rett til frådrag i alminneleg inntekt for opptil 500 000 kroner i 

årlege investeringar. Investor må behalde aksjane i minst tre år for å få rett til frådraget.  

Ordninga gjelder berre investeringar i aksjeselskap. Selskapa kan maksimalt være seks 

år gamle, må ha færre enn 25 tilsette, berekna ut frå årsverk, og kan verken ha 

driftsinntekter eller balansesum som overstiger 40 millionar kroner. Eit selskap kan ta 

imot inntil 1,5 millionar kroner i investeringar årleg gjennom ordninga. 

 

Mellom anna for å redusere risikoen for skattemotivert tilpassing foreslår regjeringa at 

selskapa må ha eit årleg lønnsgrunnlag på minst 400 000 kroner og hovudsakleg drive 

aktivitet som ikkje er passiv kapitalforvaltning. Det vert heller ikkje gitt frådrag dersom 

investor er eller har vore aksjonær eller tilsett i selskapet, eller dersom investor vert 

tilsett i laupet av eigartida på tre år. 
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Side 2 

Ordninga vil gjelde frå og med 1. juli 2017. Forslaget gir ei skattelette på om lag 330 

millionar kroner påløpt i 2017 som i sin heilskap vert bokført i 2018. 

Regjeringa vil i budsjettet for 2018 fremje forslag til endringar i skattlegginga av 

opsjonar for små oppstartsselskap. Les meir i Meld. St. 2 (2016-2017) Revidert 

nasjonalbudsjett 2017.  

 

Les meir i Prop. 130 LS (2016–2017) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. 
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Lavere engangsavgift på de mest miljøvennlige motorsyklene 

Regjeringen endrer engangsavgiften på nye motorsykler i miljøvennlig retning i 

forslaget til Revidert nasjonalbudsjett 2017. Stykkavgiften og 

motoreffektavgiften fjernes helt, samtidig som det innføres en CO2-komponent.  

– Motorsykkel er til glede og nytte i folks hverdag. Mange nye og miljøvennlige 

motorsykler får lavere engangsavgift med regjeringens forslag. Vi har allerede gode 

erfaringer med å kutte avgiftene på biler med lave utslipp, og nå får også motorsyklister 

sterkere insentiver til å velge miljøvennlig, sier finansminister Siv Jensen (Frp).  

 

I budsjettet for 2017 ble det varslet en endring av engangsavgiften for motorsykler etter 

modell av endringene for personbiler. Nå følger regjeringen opp med innføring av en 

progressiv avgift på CO2-utslipp i engangsavgiften som erstatter avgiften på motoreffekt 

og stykkavgiften. 

 

Motorsykler med registrert utslippsinformasjon vil nå i stedet for avgift på motoreffekt 

og stykkavgift få en avgift på CO2-utslipp på 630 kroner per gram CO2 per km for utslipp 

over 75 gram og 800 kroner per gram over 140 gram.  

 

Lette motorsykler betaler i dag bare stykkavgift. For disse motorsyklene innebærer 

fjerning av stykkavgiften derfor at engangsavgiften faller bort, med mindre de har 

utslipp over grensen på 75 gram CO2 per km. 

 

Nye motorsykkelmodeller må nå ha opplysninger om utslipp av CO2 og NOX oppgitt i 

typegodkjenningen. Fremdeles har mange av de nye motorsyklene som blir registrert, 

gamle typegodkjenninger uten utslippsverdier. Motorsykler uten registrert 
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Side 2 

utslippsinformasjon vil få avgift etter gjeldende regelverk. Det er ventet at andelen nye 

motorsykler med registrert utslippsinformasjon vil øke i løpet av 2017, og at de fleste 

nye motorsykler vil ha utslippsinformasjon i 2018.  

 

Endringene vil gjelde fra og med 1. juli 2017. Endringen er anslått å være omtrent 

provenynøytral. 

 

Les mer i Prop. 130 LS (2016–2017) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. 
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Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen 

Veksten i norsk økonomi er på vei opp 

Veksten i norsk økonom er på vei opp og arbeidsledigheten har gått ned. Det er god 

vekst i bygge- og anleggsvirksomhet og privat tjenesteyting. Også på Sør- og 

Vestlandet, som har merket mest til fallet i prisene på olje og gass, er det nå tegn til at 

nedgangen er bak oss. Lave renter, en markert bedret konkurranseevne og målrettet 

bruk av finanspolitikken har bidratt til bedringen.  

 

Norsk økonomi er likevel fortsatt påvirket av fallet i oljeprisen fra sommeren 2014. 

Kapasitetsutnyttelsen i økonomien anslås å være lavere enn normalt, og det er fortsatt 

behov for drahjelp fra den økonomiske politikken.  

 

Sysselsettingsandelen har vist en nedadgående trend i ti år. Aldringen av 

arbeidsstyrken har bidratt til nedgangen. Andelen sysselsatte blant ungdom har også 

falt. I de senere årene må dette sees i sammenheng med at færre unge kombinerer 

arbeid og utdanning. 

 

Det har siden årsskiftet vært tegn til ny oppgang i sysselsettingen. Veksten i norsk 

økonomi ser ut til å bli omtrent som anslått i Nasjonalbudsjettet. Allerede neste år er 

fastlandsøkonomien ventet å vokse raskere enn sin historiske trend. Etter hvert som 

aktiviteten i økonomien tar seg opp, anslås sysselsettingen å øke videre og 

arbeidsledigheten å fortsette å falle.  

 

Tiltakende vekst i internasjonal økonomi 

Veksten i verdensøkonomien tok seg opp mot slutten av fjoråret og ventes å ta seg 

videre opp i år og neste år. Utsiktene for de tradisjonelle industrilandene er noe bedre 

enn i fjor høst, med tegn til oppgang i investeringer, industriproduksjon og handel. Den 

moderate økonomiske oppgangen i euroområdet ventes å fortsette, samtidig som 

britisk økonomi så langt har vist få tegn til å være negativt påvirket av brexit. I USA 

tiltok veksten i andre halvdel av 2016. I Kina er veksten fortsatt relativt høy, men er 

ventet å avta gradvis fremover. 

 

For Norges handelspartnere antas den økonomiske veksten å holde seg rundt fjorårets 

nivå på 2¼ prosent både i år og neste år. Anslaget holdes nede av mer dempet vekst i 

Sverige, som er vår viktigste handelspartner.  
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Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet 

er angitt 

 

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

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

 Mrd. kroner1    

 2016 2016 2017 2018 

  Privat konsum  .......................................................  1 407,0 1,6 2,1 2,5 

  Offentlig konsum ...................................................  761,0 2,3 1,9 .. 

  Bruttoinvesteringer i fast kapital .........................  746,9 0,5 1,9 2,7 

  Herav: Oljeutvinning og rørtransport ..................  159,7 -14,7 -11,6 -4,0 

              Bedrifter i Fastlands-Norge ......................  238,3 2,8 4,5 4,8 

              Boliger ........................................................  182,2 9,9 7,9 3,8 

              Offentlig forvaltning ..................................  165,6 6,1 5,1 .. 

  Etterspørsel fra Fastlands-Norge2 .......................  2 754,0 2,7 2,8 2,5 

  Eksport ...................................................................  1 051,7 -1,2 1,1 0,4 

  Herav: Råolje og naturgass ...................................   371,0 3,8 -0,4 -4,4 

              Varer utenom olje og gass 355,8 -8,2 2,8 5,5 

              Tjenester utenom olje og utenriks sjøfart 204,6 -4,9 3,0 4,5 

  Import .....................................................................   1013,1 0,3 2,5 3,0 

  Bruttonasjonalprodukt ..........................................   3 111,8 1,0 1,5 1,2 

  Herav: Fastlands-Norge ........................................   2 715,4 0,8 1,6 2,4 

Andre nøkkeltall:     

  Sysselsetting, personer .........................................   0,1 0,6 0,9 

  Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå) .......................   4,7 4,3 4,1 

  Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)…………  3,0 2,8 2,7 

  Årslønnsvekst ........................................................   1,7 2,4 .. 

  Konsumprisvekst (KPI) ........................................   3,6 1,9 1,6 

  Vekst i KPI-JAE .....................................................   3,0 1,7 1,8 

  Råoljepris, kroner pr. fat 3 .....................................   379 444 437 

  Tremåneders pengemarkedsrente, pst.4 ....................  1,1 1,0 1,1 

  Importveid kronekurs, årlig endring i pst.5…………  1,9 -2,0 1,0 

  Vekst i BNP hos Norges handelspartn.6…………..  2,2 2,3 2,2 
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Nøkkeltall i Revidert nasjonalbudsjett 2017  

Regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk 

av oljeinntekter. Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2017 har følgende 

hovedtrekk: 

 Et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 220,9 milliarder kroner, som er 

4,7 milliarder kroner lavere enn i Nasjonalbudsjettet 2017. Anslaget for strukturelle 

skatter og avgiftsinntekter er satt ned med 2,1 milliarder kroner siden i fjor høst. En 

stor del av nedjusteringen skyldes lavere anslått lønnsvekst i 2017, og har en 

motpost i lavere utgifter på statsbudsjettet. Samlet er statsbudsjettets utgifter satt 

ned med 3,4 milliarder kroner. Samtidig er statens inntekter utenom skatter satt opp 

med 3,4 milliarder kroner, særlig som følge av økte utbytteinntekter fra selskaper 

hvor staten har en eierandel.  

 Bruken av olje- og fondsinntekter øker med drøyt 20 milliarder 2017-kroner fra 2016. 

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

korrigerte underskuddet å øke med 0,5 prosentenheter, opp fra 0,4 prosentenheter i 

Nasjonalbudsjettet 2017. Årets budsjett fremstår dermed litt mer ekspansivt enn i 

fjor høst, selv om det strukturelle oljekorrigerte underskuddet er redusert. Det 

skyldes at utgiftene i 2016 ble lavere enn ventet, og underskuddet er justert mer ned 

for 2016 enn for 2017. Ser vi de to årene under ett er budsjettimpulsen litt lavere enn 

da budsjettet for 2017 ble lagt frem.  

 Bruken av oljeinntekter utgjør 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland 

ved inngangen til 2017, mot 3,0 prosent i Nasjonalbudsjettet 2017.  

 Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 2,7 prosent, 

mot 1,8 prosent i saldert budsjett. Den betydelige oppjusteringen må blant annet ses 

i sammenheng med lavere utgifter i 2016. Den nominelle utgiftsveksten anslås til 

4,7 prosent.  

Hovedtallene i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond framgår av tabell 1.   
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Tabell 1 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner  

 Regnskap Anslag 

 2015 2016 2017 

Totale inntekter ..................................................................................................  1 227,4   1 162,5   1 223,5  

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet...........................................................   247,2   152,6   206,2  

 1.1 Skatter og avgifter ................................................................................   110,2   47,6   85,6  

 1.2 Andre petroleumsinntekter .................................................................   137,1   105,0   120,6  

2 Inntekter utenom petroleumsinntekter ......................................................   980,2   1 009,9   1 017,3  

 2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge .............................................   892,6   916,8   931,8  

 2.2 Andre inntekter ....................................................................................   87,6   93,1   85,5  

Totale utgifter .....................................................................................................   1 194,5   1 246,1   1 295,0  

1 Utgifter til petroleumsvirksomhet ..............................................................   29,0   27,8   27,0  

2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet .....................................................   1 165,5   1 218,3   1 268,0  

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til  

Statens pensjonsfond utland .............................................................................  

 

 32,9  

 

-83,6  

 

-71,5  

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten .....................................   218,3   124,8   179,2  

= Oljekorrigert overskudd ..............................................................................  -185,3  -208,4  -250,6  

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland ...................................................   186,1   212,5   250,6 

= Overskudd på statsbudsjettet ......................................................................   0,8   4,1  0,0    

+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland ................................................   32,2  -87,7  -71,5  

+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond1 ...........................   192,0   196,6   203,9  

= Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond1 .................   225,0   113,0   132,4  

Memo:    

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland2 ..........................................  
7 461 7 510 7 820 

Markedsverdien av Statens pensjonsfond2 ......................................................  7 659 7 722 8 045 

Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner2,3 ...........................................  7 700 7 979 8 243 

1 Inneholder ikke kursgevinster eller –tap. 

2 Ved utgangen av året. 

3 Nåverdien av allerede opptjente rettigheter til fremtidige alderspensjonsutbetalinger i folketrygden.   

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. 
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Faktaark 

           Kommunikasjonseininga 

Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

  

Kontoradresse: 

Akersg. 40 

Nettadresse: 

regjeringen.no/fin  

 

Telefon: 

22 24 44 11 

E-post: 

presse@fin.dep.no 

 

Oversikt over skatte- og avgiftsendringar i Revidert nasjonalbudsjett 
2017 

 

Nye og utvida skattefavoriserte pensjonsordningar 

Regjeringa fylgjer opp Sundvolden-erklæringa og foreslår å innføre ei ny ordning med 

skattefavorisert individuell sparing til pensjon. I ordninga skal det vere lik skattesats 

ved innskot og uttak. Det årlege sparebeløpet vert heva frå 15 000 til 40 000 kroner. 

Forslaget gir ei skattelette på om lag 430 millionar kroner på årsbasis. 

 

Vidare foreslår regjeringa å utvide dagens ordning med skattefavorisert 

pensjonssparing for sjølvstendig næringsdrivande. Maksimalt frådrag vert auka frå 4 til 

6 prosent av berekna personinntekt frå næring. Forslaget gir ein skattelette på om lag 

150 millionar kroner på årsbasis. 

 

Skattelette for pensjonistar 

Regjeringa foreslår å gi ein skattelette på om lag 840 millionar kroner påløpt i 2017 til 

dei som allereie er pensjonistar. Skatteletten vert gjeven ved å auke minstefrådrag for 

pensjon.  

 

Skatteinsentivordning for oppstartsselskap 

For å fremje omstilling er det nødvendig å starte og utvikle nye bedrifter. Regjeringa 

foreslår difor at det vert innført ei skatteinsentivordning for langsiktige investeringar i 

oppstartsselskap. Ordninga inneber at personlege skattytarar som investerer direkte 

eller indirekte i aksjeselskap som er seks år eller yngre og under ein viss storleik, får 

rett til frådrag i alminneleg inntekt for opptil 500 000 kroner i årlege investeringar.  

Forslaget gir ein skattelette på om lag 330 millionar kroner påløpt i 2017 som i sin 

heilskap vert bokført i 2018. Vidare vil Regjeringa i 2018-budsjettet kome med forslag til 

endringar i skattlegginga av opsjonar for tilsette i små nystarta selskap. 

 

Statens pensjonsfond utland 

Regjeringa foreslår å innføre eit skattefritak for passiv avkasting i Statens pensjonsfond 

utland som vert opptent i selskap som er heileigd av Noregs Bank. 

 

Produktavgift i fiskeri-, kval- og selfangstnæringa 

Regjeringa foreslår å redusere produktavgifta i fiskeri-, kval- og selfangstnæringa frå 2,3 

prosent til 2,2 prosent. 
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Miljøvennleg omlegging av eingongsavgifta for motorsyklar 

Regjeringa foreslår å legge om eingongsavgifta for motorsyklar i miljøvennleg retning. 

Dette vert gjort ved å innføre ein progressiv CO2-komponent som erstattar dagens avgift 

på motoreffekt og stykkavgift. Det er lagt til grunn at inntektene frå avgifta er om lag 

uendra. Forslaget fylgjer opp eit oppmodingsvedtak frå behandlinga i Stortinget av 

2017-budsjettet. I Revidert nasjonalbudsjett 2017 er det òg omtale av differensiering av 

eingongsavgifta for ladbare hybridbilar etter elektrisk rekkevidde og ny køyresyklus for 

utsleppsmåling i eingongsavgifta. 

 

Finansskatt 

Som oppfølging av finansskatten vert det foreslått justeringar i konsernbidragsreglane 

og unntaksregelen for finansskatteplikt. 

 

Meirverdiavgiftskompensasjon – kommunesamanslåingar  

Regjeringa foreslår endringar i meirverdiavgiftskompensasjonsloven for overdragingar 

av fast eigedom m.m. som ledd i kommunesamanslåingar og -delingar. 

 

Meirverdiavgiftskompensasjon for friskular 

Regjeringa foreslår å utvide ordninga med meirverdiavgiftskompensasjon til å omfatte 

opplæring av vaksne elevar utan rett til vidaregåande opplæring ved frittståande skular.  

 

Formuesskatt 

Det vert gjort tre endringar i reglane i skatteloven om verdsetjingsrabatt i 

formuesskatten. 

 

Skogvern 

Frå 2017 er det gitt reglar om at skattefritaket for gevinst ved skogvern også gjeld for 

deltakarar i  skogsameige. Regjeringa orienterer om at deltakarar som tidlegare er blitt 

skattlagt vil kunne få skattelemping. 

 

Omtale av CO2-fond 

Stortinget har bedt regjeringa om å setje i gang ein prosess med aktuelle 

næringsorganisasjonar om å etablere ein miljøavtale med tilhøyrande CO2-fond. I tråd 

med dette rapporterer regjeringa i Revidert nasjonalbudsjett 2017 om prosess, 

innretting og mogleg tidsløp for eit slikt fond. 

 

Revidert nasjonalbudsjett inneheld òg enkelte opprettingar og presiseringar i lovtekst. 

Ein omtalar òg enkelte andre oppmodingsvedtak, mellom anna vurderinga av ei 

materialavgift og vurderinga av eit meirverdiavgiftsfritak for all digital journalistikk. 

 

Les meir i Prop. 130 LS (2016–2017) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga og i 

Meld. St. 2 (2016–2017) Revidert nasjonalbudsjett 2017 kapittel 4. 
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Finansdepartementet

Norsk mal: Startside

Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen

11. mai 2017

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag

Finansdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Statsbudsjettet 2017 – omstilling og vekst

2

Støtter opp under aktivitet og sysselsetting

• Det økonomiske opplegget treffer godt

Legger til rette for vekst og omstilling 

• Reformer for økt produktivitet

• Skattereform med lavere skatt

Tydelige prioriteringer

• Samferdsel

• Kunnskap

• Sikkerhet

2
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Finansdepartementet

Norsk mal: Kapittel / Temaside

Finansdepartementet

Økonomiske utsikter og budsjettets stilling

3

Finansdepartementet

Norsk mal: Tabell

Veksten er på vei opp

4Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet 
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Vekst i BNP for Fastlands-Norge. Anslag for 2017 og 2018.
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Finansdepartementet 5

Faksimiler: Norske aviser

Finansdepartementet

Norsk mal: Tabell

Konkurranseevnen er styrket
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Finansdepartementet

Norsk mal: Tabell

Ledigheten går ned

7

Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken. 

AKU og registrert ledighet. Sesongjusterte tall

Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV og Finansdepartementet
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Finansdepartementet

Norsk mal: Tabell

Bedring i arbeidsmarkedet 

– også i sør og vest

8

Endring i antall registrerte helt ledige.

Kilder: NAV og Finansdepartementet
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Finansdepartementet

Kilde: Macrobond

Store forskjeller i boligmarkedet

Tolvmånedersvekst i boligprisene

9

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Hele landet

Stavanger

Oslo

Finansdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter
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Nasjonalbudsjettet 2017

Bruk av fondsinntekter 
i prosent av Fastlands-BNP

Revidert nasjonalbudsjett 2017
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Finansdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

11

Nasjonalbudsjettet 2017 Revidert nasjonalbudsjett 2017
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Norsk mal: Tabell
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Strukturelt, oljekorrigert underskudd og 

3 og 4 prosent av Statens pensjonsfond utland. 

Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge• Strukturelt underskudd nedjustert med 

4,7 milliarder kroner til 

220,9 milliarder kroner

• Budsjettimpuls på 0,5 prosent

• Uttak på 2,9 prosent av fondskapitalen
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Finansdepartementet

Norsk mal: Kapittel / Temaside

Finansdepartementet

Skatte- og avgiftssaker

13

Finansdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Endringer i skattereglene

14

• Samlet lettelse på 1,75 milliarder kroner 

på årsbasis

• Gunstigere ordninger for sparing til 

pensjon
- Ny ordning for individuell pensjonssparing

- Pensjonssparing for selvstendig 

næringsdrivende

• Skattelettelse for pensjonister

14
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Finansdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Nye skatteinsentiver 

for oppstartsselskap

15

• Eget fradrag for investeringer i 

oppstartsselskap fra 2017
- Gjelder personer

- Opptil 500 000 kroner årlig fradrag i 

alminnelig inntekt

• Gunstigere opsjonsbeskatning tilpasset 

små, nyetablerte selskap fra 2018

15

Finansdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Andre skatte- og avgiftssaker

16

• Miljøvennlig omlegging av 

engangsavgiften for motorsykler

• Omtale av CO2-fond

• Merverdiavgiftskompensasjon for 

friskoler

16
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Finansdepartementet

Norsk mal: Kapittel / Temaside

Finansdepartementet

Budsjettrevisjonen

17

Finansdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

18

• Strukturelle skatter og avgifter med videre reduseres med 

2,1 milliarder kroner, hovedsakelig grunnet lavere lønnsvekst.

• Utgiftene reduseres med 3,4 milliarder kroner. De største endringene er:

–Anslagsendringer i folketrygden - 5,5

–Anslagsendringer innvandring- og integrering - 0,4

–EØS-finansieringsordningene 0,6

• Inntektene utenom skatter og avgifter øker med 3,4 milliarder kroner. 

Den største endringen er:

–Økt utbytte fra Statkraft 1,8

Hovedtall for budsjettrevisjonen 2017
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Finansdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Innvandring og integrering

19

• Lavere prognose for asylankomster

• Raskere bosetting av enslige, 

mindreårige asylsøkere

• Tiltak for enslige, mindreårige 

asylsøkere i mottak

19

Finansdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Andre tiltak

20

• 1 300 heldøgns omsorgsplasser 108

• Utstyr til politiet 100

• Sykehus i Drammen 70

• Arbeidsmarkedstiltak og oppfølging av ledige  68

• Bolig- og skredtiltak på Svalbard 48

• Tiltak i ulvesonen 40

• Omstillingsmidler til Andøya 15

Millioner kroner

20
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Finansdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Revidert nasjonalbudsjett 2017 –

et budsjett for fortsatt omstilling og vekst
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Støtter opp under aktivitet og sysselsetting

Legger til rette for vekst og omstilling 

Tydelige prioriteringer
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