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Hovedformål med endringene i budsjettet 

 
• Følge opp Sundvolden-plattformen ved å: 

• redusere skatte- og avgiftsnivået  

• vri offentlige utgifter mot kunnskap og infrastruktur  

• forvalte offentlige midler effektivt  

 

• Endringene skal gjøres innenfor en ramme hvor vi: 

• følger handlingsregelen 

• tar hensyn til situasjonen i økonomien 

• tar hensyn til at rentenivået er lavt 

• prioriterer tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet 
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Vekst i norsk økonomi 

BNP i utvalgte land.    
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Hovedutfordringer 

• Svakere produktivitetsvekst 

• Høyt kostnadsnivå  

• Todeling i næringslivet  

• Høye boligpriser og høy 
gjeld 

• Mange på trygd 

• Aldringen av befolkningen 
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Regjeringens svar 

Prioriterer tiltak som styrker arbeidstilbudet, fremmer økt 
produktivitet og verdiskaping: 

 

1) Redusere skatter og avgifter 

2) Endret utgiftsprofil  

3) Betydelige omprioriteringer, men også økt bruk av oljepenger  

 
 

Verdiskaping og bedre hverdag 

6 

Endringer i budsjettet for 2014 

  NB14 Nå 

Strukturelt, oljekorrigert underskudd i 2014  
Innfasing av oljeinntekter i 2014 
Budsjettimpuls (pst. av trend-BNP Fastland) 
Avstand til 4-prosentbanen 

135 
11 

0,3 
54  

139 
15 

0,5 
56 

 
Skattelettelser: 

Påløpt 
Bokført 

 

 
 

0,9 
0,1 

  

 
 

8,0 
4,8 

Milliarder kroner 
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Arbeidsinnsats viktig for verdiskaping og inntekt 

• Lavere antall arbeidstimer 
per innbygger enn i andre 
nordiske land 
 

• Reduserte skattesatser gir 
økte insentiver til 
arbeidsinnsats og 
verdiskaping 
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Vår skattepolitikk 

• Lavere skatte- 
og avgiftsnivå 

 

• Mer lønnsomt å 
arbeide, spare 
og investere 

 

• Enklere regler 
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Hovedtrekk 2014: 
 

• Skattesatsen for personer og bedrifter 
reduseres 

 

• Satsen i formuesskatten reduseres 

 

• Arveavgiften fjernes 

 

 

Vår skattepolitikk 
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Brede lettelser 
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Tiltak mot 
skatteplanlegging 

• Vide rentefradrag er en 
trussel mot 
selskapsskatten 

 

• Norge henger etter 

 

• Justeringer: 

 Øker terskelbeløpet til  
5 millioner kroner 

 Forskrift om 
garantistillelse på 
høring 
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Andre forslag 

• El-avgiften økes ikke 

 

• Skattefunn utvides 

 

• BSU utvides 

 

• Ingen botidsmodell 

 

• Justert overgangsstønad 

 

• Fagforeningsfradrag for alle 

 

• Satsene for CO2-utslipp i 
engangsavgiften økes ikke 

 

• Særfradraget for store 
sykdomsutgifter videreføres 
med 2013-regler 

 

• Justere Scheel-utvalgets 
mandat 
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Tydelige prioriteringer 

 
 

• Mer til samferdsel 
 

• Bedre helse og eldreomsorg 
 

• Et løft for kunnskap 
 

• Justissektoren styrkes 
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Utgiftsreduksjoner    

I millioner kroner 

 

• Regionale utviklingsmidler   -430  

• Klima- og skogsatsingen    -400 

• Avvikle opptrappingen til to barnehageopptak -222 

• Redusert tiltaksnivå for ledige   -203 

• Prisjustering av maksimalprisen i barnehage -162 

• Kultur, reduserte tilskudd    -160 

• Permitteringsregelverket    -147 

• Kvoteprisgulv i CO2-kompensasjonsordningen -123 

• Avvikling av frukt og grønt i skolen  -103 

• Testsenteret på Mongstad   -100 

• Redusere tilskudd til utjevning av  
overføringstariff     -  90 
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Mer til samferdsel 

1 446 millioner kroner mer 
til riksveg og jernbane 
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• Utbygging av E134 Seljord - Åmot uten bompenger 

 

• Vedlikehold og opprusting av en rekke tunneler på 
riksveg 

 

• Dekkelegging av opp mot 100 km mer riksveg 

 

• Flere tiltak for trafikksikkerhet og kollektivtrafikk 

 

• Mer vedlikehold av jernbanen  

 

• Infrastrukturfond 

 

Mer til samferdsel 
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Bedre helse og eldreomsorg 

390 millioner kroner mer til helse og 
eldreomsorg.  
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• Økt kjøp fra private aktører gir mer pasientbehandling  

 Satsing på psykisk helsevern, rus og rehabilitering  

 MR: kjøpsøkning tilsvarende 38 000 undersøkelser 

 

• Tilskudd til 500 flere plasser i sykehjem og 
omsorgsboliger 

 

• Lavere egenbetaling for personer som må ligge på 
dobbeltrom 

 

• Innsatsstyrt finansiering økes fra 40 til 50 prosent 
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Et løft for kunnskap 

 

 

330 millioner kroner mer til 
kunnskapsområdet.  
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Et løft for kunnskap 

• 750 flere lærere kan videreutdannes 

 

• Basistilskuddet for lærlinger økes med  3 500 kroner  

 

• Tilskudd på 50 000 kroner til nye lærebedrifter  

 

• Økt likebehandling av private og kommunale 
barnehager 

 

• Mer til universitetene og høgskolene  

 

• Mer forskning 
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Justissektoren styrkes 

334 millioner kroner mer til politi, 
fengselsplasser og tiltak på 
utlendingsfeltet 
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• Opp mot 90 politiårsverk frigjøres til 
kjerneoppgaver  

• 13 nye stillinger i politiets beredskapstropp 

• 70 nye fengselsplasser 

 

• Utlendingsfeltet: 

 1 800 flere tvangsmessige 
uttransporteringer 

 Raskere saksbehandling 
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Endringer i kommuneopplegget 

• Kommunesektorens samlede inntekter 
øker reelt med  
7,5 milliarder kroner 

 

• Frie inntekter øker reelt med knapt  
5,5 milliarder kroner 
 

• Fylkeskommunene får økte inntekter til 
veiformål 
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Andre prioriteringer    

I millioner kroner 

 

• 1000 flere tiltaksplasser for personer  
med nedsatt arbeidsevne             103 

• Brukerstyrt innovasjonsarena   80  

• Satsing på fornybar energi gjennom Norfund 50 

• Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år 30 

• Økt engangsstønad ved fødsel og adopsjon 25 

• Elektronisk tinglysning i Statens Kartverk             24 

• Kystvakten og Heimevernet   21 

• IKT i Husbanken                                                 16 
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Omtalesaker 

• Nøytral merverdiavgift i staten 

 

• Fradrag for ENØK-investeringer og ROT 

 

• Individuell pensjonssparing (IPS) 

 

• Produktivitetskommisjon 
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Budsjettet 

 

• Er tilpasset situasjonen i norsk økonomi 

 

• Gir skattelettelser som fremmer verdiskaping 

 

• Prioriterer områder med betydning for folks hverdag 

Verdiskaping og bedre hverdag 
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