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Usikkerheten er mindre, vi går mot lysere tider 

2

Smittetallene er kommet ned 
og vaksineringen går bra

Vi har tatt første skritt i 
gjenåpningsplanen

Norsk økonomi har hentet 
igjen mye av det tapte

Fastlands-BNP. Indeks. Februar 2020 = 100
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Krisen rammer skjevt, både mellom folk og bransjer

33

10 %

90 %

Hardt rammet
Overnatting, 
servering, kultur

Mindre rammet
Bygg og anlegg

Går bedre
Varehandel, fiske 
og fiskeoppdrett

De fleste bransjer klarer seg greit, men 
de som er rammet hardt vil trenge hjelp 
en stund til 

Mange har kommet tilbake i jobb, 
men ledigheten er fortsatt for høy
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Hvor raskt vil veksten ta seg opp?
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Ulike scenarioer for fastlands-BNP
Indeks. Februar 2020 = 100

Antall personer som er vaksinert
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Bedret konkurranseevne bidrar til et godt 
utgangspunkt for veien videre

55

Timelønnskostnader i industrien i Norge i forhold til industrien hos handelspartnere i felles valuta. 
Handelspartnere i figuren = 100
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Budsjettet for 2021 er ekspansivt 

6

Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd 
Prosent av trend-BNP for fastlands-Norge 402,6 

mrd

Bruk av 
oljepenger
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Koronatiltakene kostet mindre enn ventet i 2020
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Anslag for nedgangen 
i fastlands-BNP i 2020 
på ulike tidspunkt
Prosent
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Vi har møtt krisen med kraftfulle tiltak

8

Krisetiltak 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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I milliarder 2021-kroner



Tiltakene kommer på toppen av et 
allerede omfattende budsjett

99

1515 milliarder
Saldert budsjett 2021 (oljekorrigerte utgifter)

28 milliarder
Økte utgifter mellom Saldert budsjett 2021 og RNB21

25 milliarder
Økte utgifter i RNB21 



Regjeringens hovedprioriteringer  
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Sørger for at

helsevesen og 
kommunene 

kan håndtere pandemien og 
ordinære oppgaver

Forlenger og justerer 

de økonomiske 
støtteordningene 

for husholdninger og 
bedrifter

Styrker innsatsen 
for at vi kommer 

sammen ut av krisen
Nye tiltak for psykisk helse, 

sårbare grupper og 
progresjon i skolen



Økte utgifter knyttet til
håndteringen av pandemien
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Millioner kroner

Kompensasjon til kommunene for koronarelaterte kostnader 2 650

Massetesting og prøvetakingsutstyr for covid-19 2 012

Dagpenger – oppdaterte tiltakseffekter og nye utvidelser 1 596

Kompensasjon til kollektivtransporten 1 531

Kompensasjons- og stimuleringsordninger for kultur, frivillighet og 

idrett
1 320

Karantenehotell, grensekontroll og innreiseregistrering 1 319

Tilskudd til Avinor 1 050
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Lønnsstøtte

Dagpenger og permittering

Sykepenger og omsorgspenger

Kompensasjon for næringslivet1)

Arrangementer innen kultur mm.

Kollektivtransport

Omstilling reiseliv

Kommuner og helsevesen

31.okt30.sep31.aug31.jul 31.des30.nov30.jun

Koronarelaterte ordninger forlenges

1) Generell kompensasjonsordning for næringslivet og kommunal kompensasjon til lokale virksomheter. Den generelle kompensasjonsordningen avvikles fra 
september dersom vaksinasjon og smitteutvikling utvikler seg som forventet.
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4. Bygge kompetanse

5. Grønn omstilling

6. Forsterket
internasjonalt

Norge ut av krisen - skape mer, inkludere flere

1. Få folk i jobb

2. Ny vekst i private bedrifter

3. Sammen ut av krisen

samarbeid



Utsatt skatt og avgift

 Utsette og forlenge 
innbetalingsperioden 
for utsatte krav

 Fase ut ordningen for 
nye krav

Tiltak for å få folk i jobb
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Et ekspansivt budsjett bidrar til aktivitet og arbeidsplasser i hele landet.

Lønnsstøtteordningen

 Forlenge ordningen i to 
måneder (juli og 
august)

Kompensasjons-
ordningene for 
næringslivet

 Øke den kommunale 
ordningen med 1 mrd.

 Forlenge den generelle 
ordningen

Lånegarantiordningen

 Forlenge ordningen ut 
oktober

Lav sats for 
merverdiavgift

 Forlenge den lave 
satsen på 6 % ut 
september



Tiltak for ny vekst i private bedrifter
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Et ekspansivt budsjett, lav skatt og store investeringsprosjekter bidrar til 
aktivitet og arbeidsplasser i hele landet.

Opsjonsskatteordning
for selskap i oppstarts-
og vekstfasen

 Ny, enklere og mer 
gunstig ordning fra 
2022

Innovasjonslån og 
garantier

 Tapsavsetning på 350 
mill.

Støtteordning for 
publikumsåpne 
arrangementer

 Forlenge ut oktober

Reiselivstiltak 
i Innovasjon Norge

 50 mill. til internasjonal 
profilering av Norge 
som reisemål

Opsjonsskatteordning
for selskap i oppstarts-
og vekstfasen

 Ny, enklere og mer 
gunstig ordning fra 
2022

Investeringsfond 
for Nord-Norge

 400 mill. hvorav 
halvparten er statlig 
kapital



Tiltak for å få oss sammen ut av krisen
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Forsterker allerede omfattende tiltak for å minimere de negative 
langtidsvirkningene av krisen. Inkluderingsdugnaden. Integreringsløftet. 

Psykisk helse

Økte ressurser til:

 Kommunalt 
behandlingstilbud

 Aktivitetstiltak for 
aleneboende unge og 
eldre

 Hjelpetelefoner

Ta igjen tapt 
progresjon i skolen

 Utvidet leksehjelp

 Faglig forsterking

 Flere lærere, pedagoger 
og miljøarbeidere

Sårbare grupper

 Barnevern

 Tiltak mot vold, 
overgrep og 
nettovergrep

 Foreldrestøtte

 Utvidet ferie- og 
fritidstilbud

Introduksjonsprogram 
og norskopplæring

 Utvidelse



Tiltak for å bygge kompetanse
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Forsterker Utdanningsløftet for å gi flere muligheten for jobb.

Utvidet rett til 
utdanning med 
dagpenger

Tiltak for 
fullføring av 
semesteret for 
studenter 
i høyere utdanning

Fleksibel og 
desentralisert 
utdanning 
gjennom Diku

Kompetanseløft for 
luftfarten



Tiltak for grønn omstilling

18

Vi styrker et allerede grønt budsjett med satsing på karbonfangst og –lagring,  
klimavennlig forskning, og gjennom å følge opp klimameldingen og nasjonal 
transportplan.

Grønn plattform

 Innovasjon Norge
 Forskningsrådet
 Siva

Hydrogensatsing

 Enova

Nytt forskningssenter 
(FME)
for hydrogen og 
ammoniakk 



Tiltak for internasjonalt samarbeid
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Vi skal bidra til å finne globale løsninger på de globale utfordringene. Vi 
fortsetter Norges internasjonale engasjement.

Tilskudd til 
vaksine-
organisasjonen CEPI

Utvikling av vaksiner mot 
nye virusvarianter

Kjøp og donasjon av 
nødrespiratorer
til WHO

Etablering av 
WHO Collaborating
Centre 
ved FHI

Ledende rolle i 
det internasjonale
ACT-A-samarbeidet
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4. Bygge kompetanse

5. Grønn omstilling

6. Forsterket

1. Få folk i jobb

2. Ny vekst i private bedrifter

3. Sammen ut av krisen

Norge ut av krisen - skape mer, inkludere flere

Omslagsillustrasjon: Konsis Grafisk AS
Foto: Nazreen Banu/Unsplash, Lukas 
Zischke/Unsplash, Getty Images, Niklas Mørkland, 
Colourbox, Nils Aasheim/Norges Bank, Bernt-Erik 
Rossavik/Laerdal Medica, Open Range Stock/Canva
og Forsvaret

regjeringen.no/statsbudsjett
#rnb2021

internasjonalt
samarbeid
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