
Finansdepartementet

Finansdepartementet

Statsbudsjettet 2021
Skape mer og inkludere flere



Veksten kom raskt tilbake, men krisen er ikke over
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Norge Handelspartnere

Forbruket har tatt seg opp 

Mange har kommet tilbake i jobb

Oljeprisen har stabilisert seg 
rundt $40

Smitten har økt litt de siste ukene

Vekst i fastlands-BNP Norge og BNP hos handelspartnere. Indeks. 2019 = 100



Vi må unngå at ledigheten biter seg fast på høyt nivå
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Ordinært helt ledige Helt permitterte Delvis ledige

Antall personer registrert som helt og delvis ledige hos Nav inkl. permitterte. Prosent av arbeidsstyrken



Vi må ta høyde for å leve med pandemien 
også neste år

Helsesektoren
11 mrd. kroner

hvorav 

3,8 mrd. til covid-19-vaksine

Kommunesektoren
2 mrd. vekst i frie 

inntekter

1,9 mrd. i særskilt tillegg

Tilleggsbevilgninger senere i 
høst

Nødvendig støttetiltak
2,6 mrd. til kultur, idrett og 

frivillighet,

1,9 mrd. til kollektivselskapene

Tiltak for reiselivet
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1. Få folk tilbake i jobb



Kraftfull finanspolitikk også i 2021
- for aktivitet i hele landet
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21%

Bruk av 
oljepenger

Andel
av BNP

Andel av
statsbudsjettet



Tiltak for å få folk tilbake i jobb
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Ekspansiv 
finanspolitikk

Lavere skatt 7000 nye 
tiltaksplasser
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2. Sikre flere bein å stå på



Tiltak for et omstillingsdyktig og 
vekstkraftig næringsliv
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45 mrd. til 
forskning og 

utvikling

Fortsatt høyt nivå på 
virkemidler for 
innovasjon og 

eksportfremme

Betydelige 
investeringer i vei 

og bane



Skatteendringer som styrker næringslivet
 Ytterligere kutt i skatt på arbeidende kapital

 Brede lettelser i inntektsskatten

 Økt skattefordel ved kjøp av aksjer i bedriften du jobber i

 Omlegging av kraftskatten – gir selskapene likviditet når de 

investerer

 Kildeskatt på 15% på renter og royalties

 Enklere regler
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3. Skape en grønn fremtid
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Kvotepliktig Ikke kvotepliktig

Kvotepliktig (Fremskriving) Ikke kvotepliktig (Fremskriving)

Klimapolitikken virker - utslippene går ned
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Kilder: Statistisk sentralbyrå, Miljødirektoratet og 
Finansdepartementet



Tiltak for grønn omstilling og fornyelse
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 Økt CO2-avgift

 2,7 mrd. til fangst, transport og lagring av CO2

 «Grønn plattform»

 Klimavennlige transportløsninger

 Viderefører tiltak for grønn skipsfart og flåtefornyelse

Klimaavgifter| CCS | Innovasjon og forskning
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4. Bygge kompetanse



Vi fortsetter Utdanningsløftet 2020 
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Flere studenter ved universiteter og høgskoler5 000

2 100 Flere studenter innen høyere yrkesfaglig utdanning, 
inkludert Industrifagskolen



Vi investerer i fremtidens kompetanse
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 Legger til rette for at flere kan fullføre 
videregående opplæring

 900 mill. til kompetansereformen «Lære hele livet»

 Gjør det lettere å kombinere utdanning og jobb

 Forlenger muligheten for å kombinere dagpenger med 
kompetansepåfyll til 1. juli 
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5. Inkludere flere



Alle må få mulighet til å delta i arbeidsliv 
og samfunnsliv 

Arbeidsmarkedstiltak
Prioriterer unge 

og utsatte grupper

Inkluderingsdugnaden
Jobbstøtte

Mentorordning og 
lønnstilskudd

Jobbtrening

Opplæringskoordinator

Integreringsløftet
Jobbsjansen

Språkopplæring

Frihet fra negativ sosial 
kontroll

Tolketjenester
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 Øker barnetrygd og
engangsstønad 

 Utvider prøveprosjektet med
fritidskort for barn 

 Øker tilskudd for å delta i ferie-
og fritidsaktiviteter

 Utvider moderasjonsordninger i
skolefritidsordningen

En trygg og god oppvekst varer livet ut
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Opptrapping av barnetrygden

Barn 6-18 år Barn 0-6 år
Beløpet er årlig barnetrygd per barn i nominelle kroner.
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6. Bevare trygghet, tillit og 
et sterkt internasjonalt 
engasjement



Vi prioriterer gode helse- og omsorgstjenester
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 2,3 pst. aktivitetsvekst i sykehusene

 Nye lånerammer for sykehusbygg

 Investeringstilskudd til 1 000 heldøgns omsorgsplasser

 Nye tiltak i handlingsplanen for allmennlegetjenesten

 Barn og unges psykiske helse



Bevare trygghet, tillit og internasjonalt 
engasjement
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3,5 mrd. kroner i økte 
bevilgninger til 

forsvarsektoren

Største bemanningsløft  
i politiet i moderne tid

Opprettholder 
bistandsmidler på 1% av 

BNI
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