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Vi omfordeler 
og gir trygghet 
for folks 
hverdags-
økonomi

Vi prioriterer 
trygghet for 
våre felles 
velferds-
tjenester

Vi prioriterer 
vår alles 
trygghet og 
viser solidaritet 
i en urolig tid

Vi kutter 
utslipp og 
legger til rette 
for grønne 
arbeidsplasser



Det er høyt press i norsk økonomi
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Høyt press i norsk økonomi Stramt arbeidsmarked Sterk prisvekst



Stramt arbeidsmarked 

Kilde: Nav og Finansdepartementet

Rekordmange er i jobb, og bedriftene 
trenger enda flere folk.

Registrert ledighet: 1,6% i september

Vi venter at ledigheten holder seg lav:
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1,9%

2023

1,7%

2022

1,7%

Registrert helt ledige
I prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. 
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Sterk prisvekst
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Konsumpriser
Tolvmånedersendring i prosent. 

KPI-JAE
august

4,7%

KPI
august

6,5%



Hvorfor er sterk prisvekst et problem?

Går ikke over av 

seg selv

Vanskeligere å 

planlegge
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Arbeidsplasser 

kan bli satt i 

fare

Vanskeligere å få 

pengene til å 

strekke til



Renteøkninger treffer norske lommebøker hardt
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Folk bruker allerede en stor del av inntekten sin på boliglån
Andelen av inntekten som husholdningene bruker på renter og avdrag
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Oljepengebruk
Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

Vi reduserer oljepengebruken

Finanskrisen

Koronakrisen

Budsjett-
impuls

-0,6%

Uttak fra 
fondet

2,5%

Nå

Lavere 
oljepenge-

bruk

-18,3
mrd.



Store inndekningsbehov
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Strømstøtte

Flyktninger

Folketrygd

Pågående byggeprosjekter

Øvrig utgiftsvekst

Inndekningsbehov

Strøminntekter

Skatteinntekter (trend)

Øvrig inntektsvekst

Utgiftsvekst

Vekst i 
underliggende 
inntekter



Mer rettferdig fordeling av 
overskudd fra naturressursene

 Høyprisbidrag på vannkraft og vindkraft

 Grunnrenteskatt på store havbruksselskaper og 
landbasert vindkraft 

 Økt grunnrenteskatt på vannkraft 

33 milliarder kroner på årsbasis
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 Innstramming i de midlertidige petroleumsskattereglene 

 Kommuner og fylkeskommuner med konsesjonskraft (i områder med høy strømpris):
Ettårig trekk i rammetilskuddet på 3 milliarder kroner. 



Store inndekningsbehov:

Tiltak som reduserer utgiftene

Redusert 
planlegging og 

investering 
reduserer fremtidig 
inndekningsbehov

Kvoteprisgulv på 200 
kroner reduserer 

utgiftsveksten under 
ordningen

Kostnadsdekkende 
avgift for studenter 
fra land utenfor EØS 

og Sveits

Færre jobbreiser 
grunnet endrede 
jobbreisevaner 

etter pandemien

Bygg og samferdsel CO2-kompensasjons-
ordningen

Studieavgift for 
utenlandsstudenter Reisekutt i staten



Store inndekningsbehov:

Tiltak som øker inntektene

Ekstra 
arbeidsgiveravgift

på 5 prosent 
for lønn over 

750 000 kroner

Merverdiavgift på 
elektroniske 

nyhetstjenester

Elavgift for 
datasentre

Økt skattlegging av 
våre mest 
verdifulle 

naturressurser
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Et budsjett som 
omfordeler og gir 
trygghet for folks 
hverdagsøkonomi



Viderefører strømstønad til husholdninger ut 2023

44,7 mrd. kroner

Tilpasser stønadsgraden til årstiden:

14

26 

52 50 

24 27 26

 -

  10

  20

  30

  40

  50

  60

2021 2022 2023

Eksempel på strømregning for en husholdning 

som bruker 16 000 kWh strøm i året
I 1000 kroner. Gjelder område med dyr strøm (NO2)
Figuren er basert på terminpriser fra 1. august 2022

Ukompensert regning Kompensert regning

90%

1. og 4. kvartal

80%

2. og 3. kvartal



Skattesystemet blir mer omfordelende

 Skattelettelser for de som tjener under 750 000 kroner 

• Historisk løft av personfradraget

• Fortsetter å redusere trygdeavgiften på arbeid

 Fullfører doblingen av fagforeningsfradraget

Vi prioriterer folk med lave og vanlige inntekter

 Økt trinnskatt på høye inntekter

 Økt utbytteskatt

 Økt formuesskatt

De som har mye skal bidra mer
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Sosial omfordeling og trygg hverdagsøkonomi
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 Redusert makspris i barnehage (3 000 kroner)

 Gratis barnehage for tredje barn i familien som går i 
barnehage samtidig (fra 1. august)

 Forlenget arbeidsavklaringspenger for uavklarte og 
ferietillegg til dagpenger

 Økt stipend for borteboere og utstyr i videregående 
opplæring 

 Ungdomsgaranti for personer under 30 år som står 
utenfor arbeidslivet

 Redusert veibruksavgift og grunnavgift
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Geografisk omfordeling

Ferjepriser

 Halvert takst for riks- og fylkesveiferjer (fra midten av august)

 Gratis ferje for samfunn uten fastlandsforbindelse

Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms

 Økt sletting av studielån

 Gratis barnehage (fra 1. august)

 Økt støtte til enslige forsørgere 

Jordbruk

 Økning i jordbruksavtalen (5,5 mrd. kroner)



Et budsjett som 

prioriterer 
trygghet for våre 
felles 
velferdstjenester
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Trygghet for god helsehjelp
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 Aktivitetsvekst i sykehusene utover 

demografibehov

 Historisk løft for fastlegeordningen

 Tiltak innen psykisk helse og rus



God og forutsigbar kommuneøkonomi

20

 Legger opp til å dekke økte kostnader i 2023
Vekst i kommunenes frie inntekter: 2,6 mrd. kroner

 Omfordeler ekstraordinære inntekter fra høye 
strømpriser

 Kommunesektoren har store økonomiske buffere 
etter høy vekst i inntektene over tid



Et budsjett som 

kutter utslipp og 
legger til rette for 
grønne arbeidsplasser
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Tiltak for grønn omstilling
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 Øker avgiftene på utslipp av klimagasser med 21 
prosent, i tråd med opptrappingsplanen

 Økt bevilgning til klimateknologi gjennom Enova

 Tilskudd til energitiltak i studentboliger, 
kommunalt eide utleieboliger og omsorgsboliger 
og sykehjem gjennom Husbanken

 Raskere utbygging av havvind, nett og fornybar 
kraft

 Langskip: Fangst og lagring av CO2



Et budsjett som 

prioriterer vår 
alles trygghet 
og viser 
solidaritet i en 
urolig tid
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Vi styrker vår nasjonale beredskap

24

Øker forsvarsbudsjettet med 

6,8 milliarder kroner

I tillegg:

 Økt sivil beredskap

 Beredskapslager for legemidler og 
smittevernsutstyr

 Beredskapslager for korn



Et budsjett som viser solidaritet
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 Mottak og integrering av 
flyktninger: 13 milliarder kroner

 Militær støtte og bistand til 
Ukraina: 3 milliarder kroner

Samlet til 
bistand

43,8
milliarder
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