
Revidert nasjonalbudsjett 2022

- et ansvarlig og rettferdig budsjett for en trygg fremtid



Nå er det tid for inndekning og 
omprioriteringer
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Krigen i Ukraina:
Inflasjon og usikkerhet

Høyere energipriser 

 Risiko for enda høyere inflasjon

 Fortsatt god vekst blant våre 
handelspartnere, selv om globale 
vekstutsikter er nedjustert

 Årsanslag for KPI i Norge i 2022: 3,4%

Inflasjon
Prosentvis endring i konsumpriser 
sammenlignet med samme måned året før
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Det er høy temperatur i norsk økonomi

Høy økonomisk 
aktivitet

Lav 
arbeidsledighet

Stigende inflasjon, 
men lavere enn i 
andre land



Rekordmange er i jobb
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Anslag registrert ledighet Registrert ledighet Gj.sn siste 20 år

Registrert helt ledige 
Prosent av arbeidsstyrken, sesongjustert. Årsanslag for 2022 og 2023

85 000
flere i jobb

i 2022

Laveste siden 2008

2022  1,8%

2023  1,7%

Anslag registrert ledighet



%

Renten er på vei til mer normale nivåer

Utfordringer med å få tak i 
arbeidskraft og andre 
innsatsvarer

For høy pengebruk øker 
risikoen for tidligere og flere 
renteøkninger

Gjelden i husholdningene er 
høy. Bratt renteoppgang vil 
treffe norske lommebøker 
hardt.

Utlånsrente på boliglån
I prosent
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Oljepengebruken må ned

Gjennomsnitt 2016-2019

Uttak fra 
fondet

2,9%

Budsjett-
impuls

-0,5%

Bruk av oljepenger 
Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
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Første steg:

 Nedskalere prosjektet for nytt regjeringskvartal

 Nedskalere prosjektet for NTNU Campussamling 

 Gjennomgå prosjektet for nytt Vikingtidsmuseum

 Utrede nullalternativ med kun nødvendige tiltak for Nationaltheatret

 Utsette oppstarten av Ocean Space Centre 

Vi vil gjennomføre en helhetlig 
gjennomgang av statlige byggeprosjekter



Vi vil nedskalere nytt regjeringskvartal

Prosjektet skal nedskaleres betydelig.

 Ikke bygge B- og E-blokken i byggetrinn 3

 Redusere omfanget av rehabilitering
av G-blokken (Finansdepartementet)

 Redusere kostnadene ved ombygging av ring 1

Tiltakene anslås å redusere kostnadene 
med 4–5 milliarder kroner.

Foto: Statsbygg/Team Urbis



Vi omprioriterer innen et rekordhøyt 
bistandsbudsjett

Bistandsrammen i 2022 er på 44,9 milliarder kroner

Endringer i RNB 2022

Bistand til Ukraina: + 1,8 mrd.
Flyktningutgifter i Norge: + 5,8 mrd.  
Omprioriteringer: - 4,0 mrd.  

= økning på 3,6 mrd. kroner
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Vi trekker inn noe av de 
rekordhøye inntektene i kommunene

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter er oppjustert med 
21 mrd. kroner siden i fjor høst.

14–16 mrd. kroner er uventet engangsinntekt fra skatt på 
aksjeutbytter

For å unngå høyt press i økonomien foreslår regjeringen at 
staten trekker inn 11,5 mrd., resten forblir i kommunene.

Alle kommuner skal få ta del av merinntekten

Frie inntekter (justert for kostnadsvekst) ventes å bli 4,1 mrd. høyere 
enn lagt til grunn i høst



Andre større inndekningsforslag

Vi tilpasser tiltaksnivå til utviklingen i arbeidsmarkedet

264 millioner kroner

Vi avvikler den kommunale kompensasjonsordningen opprettet ifb. pandemien

250 millioner kroner

Vi henter budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner 

208 millioner kroner



Vi vil redusere støtten til dyre elbiler

Fritak for merverdiavgift erstattes av en 
tilskuddsordning i 2023

Tilskuddet skal tilsvare merverdiavgiftsfritaket 
for elbiler som koster inntil 500 000 kroner.

Endringen vil ikke gjøre det dyrere å kjøpe 
elbiler som koster inntil 500 000 kroner. 

For elbiler som koster mer blir det en 
kostnadsøkning på 25% for prisen som 
overstiger 500 000 kroner.

Bilmodell Pris i dag Prisendring

Porsche Taycan 
Turbo S Cross Turismo

1 700 000 kr + 300 000 kr

Tesla Model Y 600 000 kr + 25 000 kr

Ford Mustang 
Mach-E

525 000 kr + 6 250 kr

Tesla Model 3 500 000 kr 0 kr

Nissan Leaf 275 000 kr 0 kr



Innenfor ansvarlige økonomiske 
rammer prioriterer vi:

å styrke norsk forsvarsevne, sivil beredskap og matsikkerhet

å hjelpe Ukraina og folk på flukt

å hjelpe folk med høye strømregninger

å håndtere pandemien

å ta vare på velferden og tjenestene nær folk



Omslagsillustrasjon: Anagram Design 
Foto: Getty Images, Colourbox, Jack White, Daniel Tafjord, 
Politidirektoratet og Finansdepartementet

#rnb2022
regjeringen.no/statsbudsjett
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