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Internasjonal økonomisk nedgang uten sidestykke

Kilde: IMF

2

-0,1

-3,3

2,8

Globalt Avanserte
økonomier

Fremvoksende
økonomier

Finanskrisen

Årlig vekst i BNP under finanskrisen



Internasjonal økonomisk nedgang uten sidestykke

Kilde: IMF

3

-0,1

-3,3

2,8

-3

-6,1

-1

Globalt Avanserte
økonomier

Fremvoksende
økonomier

Finanskrisen

Koronakrisen

Årlig vekst i BNP under finanskrisen og IMFs anslag for 2020



Utsiktene har endret seg dramatisk på kort tid
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IMFs anslag på vekst i BNP i 2020 fra januar og april
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Samtidig rammes norsk økonomi av markert oljeprisfall

Kilder: Macrobond og ICE
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Råoljepris (Brent). USD per fat. Spotpriser og terminpriser. Månedlige observasjoner
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Høyeste registrerte ledighet på 75 år 
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Antall personer registrert som arbeidssøkere hos NAV inkludert permitterte
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Ordninger for 
inntektssikring for 

personer

Kompenserende 
tiltak for bedrifter 

Låne- og 
garantiordninger

Bransje- og 
sektorspesifikke 

tiltak

Utsettelser av 
skatter og avgifter

Endringer i 
petroleumsskatten

Vi har innført brede økonomiske tiltak
– og foreslår mer i revidert budsjett



Noter: Inkl. forslag som fremmes ifb. RNB 2020
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Inntektssikring for 
personer

30 mrd. 

Kompenserende tiltak 
for bedrifter
110 mrd. 

Låne- og 
garantiordninger

130 mrd. 

Bransje- og 
sektorspesifikke tiltak

21 mrd. 

Utsettelser av skatter 
og avgifter

133 mrd. 

Vi har innført brede økonomiske tiltak 
– og foreslår mer i revidert budsjett

Endringer i 
petroleumsskatten

30 mrd. 



  

Historisk høy oljepengebruk
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Historisk høy oljepengebruk
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Fra overskudd til underskudd

Kilde: Finansdepartementet.
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Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. 
Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
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RNB i hovedtrekk



Hovedtall for budsjettrevisjonen 2020
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 Utgiftene øker med 30,3 milliarder kroner

Det meste er koronarelaterte tiltak

 Kommer i tillegg til tidligere vedtatte tiltak på 120,6 milliarder 

kroner 

 Inntektene utenom skatter og avgifter øker med 3,6 milliarder 

kroner



Nye tiltak for å håndtere konsekvenser av 
virusutbruddet

15

Millioner 
kroner

 Økt handlingsrom til sykehusene 6 000

 Ramme for tilskudd til Avinor 4 270

 Garantiordning for å opprettholde marked for kredittforsikring, 
avsetning for tap 1 620

 Ordning for pakkereisearrangørene, avsetning for tap 1 000

 Økt driftsbevilgning til NAV 700

 Økt mediestøtte pga. reduserte annonseinntekter 300

 Mer ressurser til nasjonale helsemyndigheter 266



Andre endringer
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Millioner 
kroner

Utgifter
 Økte tapsavsetning på eksisterende garantier i GIEK 10 000
 Dagpenger, anslagsendring og forlenget periode 6 254
 EØS-finansieringsordninger -1 100
 Anslagsendringer i folketrygden, utenom dagpenger -3 593

Inntekter
 Salg av klimakvoter -1 128
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Aktivitet i hele 
landet

Kompetanse for 
fremtiden

Grønn 
omstilling og 

vekst

Trygghet og 
støtte til dem 

som trenger det

Krisen nødvendiggjør flere tiltak



Aktivitet i hele landet
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Bevilgningsendringer Millioner 
kroner

 Riksveiferjetjenester 200

 Opprettholde aktivitet i 
skogbruket

50

 Tiltakspakke for Svalbard 45

Skatt- og avgiftsendringer Millioner 
kroner

 Redusert 
arbeidsgiveravgift 8 167

 Utvidet opsjonsskatte-
ordning 550

 Endringer i 
avskrivingsreglene 200

 Ny, fleksibel ordning for 
betalingsutsettelser



Samlet kompensasjon av kommunesektoren
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Virkninger av virusutbruddet -5,3 mrd. kroner
Reduserte skatteinntekter -5,3

Reduserte brukerbetalinger -5,5
Merutgifter -3,6
Økt kjøpekraft 9,1

Kompenserende tiltak 10,8 mrd. kroner
Tidligere tiltak 6,5
Redusert arbeidsgiveravgift 2,2
Tiltak som fremmes i revidert budsjett 2,1

Netto økning 5,5 mrd. kroner

Anslag for 2020 



Vi vil følge nøye med på utviklingen i 
kommunesektoren fremover

20

Setter ned en arbeidsgruppe som skal kartlegge konsekvensene av 

koronakrisen for kommunesektoren

 Medlemmer fra relevante departementer og KS

 Avgir endelig rapport innen 1. april 2021



Kompetanse for fremtiden
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Millioner 

kroner

 Utdanningsløftet 2020
o 5 000 nye studieplasser ved universiteter, 

høyskoler og fagskoler
o 250 nye rekrutteringsstillinger

500

 Tiltak for å innhente tapt progresjon i 
grunnopplæringen

170

 Digitalisering i skolen 140



Grønn omstilling og vekst
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Millioner kroner

 Kollektivtransport i fylkeskommunene 1 500

 Økt kapital til Nysnø 300

 Grønn skipsfart 
o Ytterligere innfasing av null- og lavutslippsferjer

o Grønt Skipsfartsprogram

o Kondemneringstilskudd

250



Trygghet og støtte til de som trenger det
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Millioner kroner

 Kompensasjonsordning for kultur, idrett og frivillighet 620

 Tiltaksplan for sårbare og utsatte barn og unge
o Ferie- og fritidsaktiviteter

o Helsestasjoner og skolehelsetjenesten

o Styrke innsatsen mot overgrep mot barn over internett

o Tiltak for å innhente tapt progresjon i grunnopplæringen

402

 Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år  48

 Innretning på bostøtte



Betydelige og forutsigbare inntekter til 
havbrukskommuner og –fylkeskommuner
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+25% av 
inntektene 
fra salg og 
auksjoner

 1 mrd. kroner både i 2020 
og 2021

 Produksjonsavgift på om 
lag 500 mill. kroner fra 
2022

 25% av salgs- og 
auksjonsinntekter fra 2022

Inntekter til havbrukskommuner og –fylkeskommuner.
Regjeringens forslag fremover i grønt 
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Veien ut av 
koronakrisen



  

Usikkert hvor dyp nedgangen i norsk økonomi blir
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Ulike forløp for fastlands-BNP som følge av virusutbruddet. Indeks. Gjennomsnitt 2019 = 100  
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Veien ut av koronakrisen

 Fase ut midlertidige tiltak når det er riktig

 Velge riktige virkemidler for å skape mer og inkludere flere 

 Regjeringen legger frem sin plan i slutten av mai

 Nytt ekspertutvalg – norsk økonomi frem mot 2025
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Vi legger grunnlaget for veien ut av koronakrisen, 
til et samfunn der vi kan skape mer og inkludere flere.

Trygt tilbake til 
hverdagen
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