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God utvikling i norsk økonomi 

- Norsk økonomi har klart seg godt etter tilbakeslaget under 
finanskrisen. Verdiskapingen har nå økt i ni kvartaler på rad. 
Sysselsettingen er høyere enn toppnivået i 2008, og 
arbeidsledigheten holder seg lav. Med Regjeringens forslag til 
revidert budsjett legger vi til rette for at den gode utviklingen i norsk 
økonomi kan fortsette, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.  
 
- Samtidig opplever flere av våre handelspartnere nedgangstider med økende 
arbeidsledighet. Høy statsgjeld, lav økonomisk vekst og utsatte banker har 
ført til ny uro i finansmarkedene den senere tiden. Dette gir utfordringer 
også for virksomheter i Norge, sier Johnsen. 
 
- Vi foreslår å redusere bruken av oljeinntekter med 6 milliarder kroner 
sammenliknet med vedtaket fra i fjor høst. Forslaget innebærer at bruken av 
oljepenger bringes 16 milliarder kroner under 4-prosentbanen, sier Johnsen. 
 
Skatteinntektene er justert noe opp, mens utgiftene i folketrygden er justert 
noe ned. Av hensyn til kronekurs og konkurranseutsatt sektor har 
Regjeringen lagt vekt på at økte inntektsanslag og reduserte utgiftsanslag i 
hovedsak benyttes til å styrke budsjettbalansen. 
 
- Vi følger handlingsregelen. Det betyr at vi må holde igjen på pengebruken 
når økonomien går godt, slik at vi kan bruke mer i dårlige tider. Denne 
handlefriheten var god å ha under finanskrisen. Når vi nå holder igjen, 
demper vi også presset på kronekursen og konkurranseutsatte næringer, sier 
finansminister Sigbjørn Johnsen.  
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Hovedtrekk i Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2012 
 

• Bruken av oljeinntekter er 116,2 milliarder kroner i 2012. Det er 6 
milliarder kroner mindre enn lagt opp til sist høst. Det brukes 16 
milliarder kroner mindre enn den forventede normalavkastningen i 
Statens pensjonsfond utland i år (4-prosentbanen). Bruken av 
oljeinntekter er her målt ved det strukturelle, oljekorrigerte 
underskuddet.  

 
• Finanspolitikken virker omtrent nøytralt på etterspørselen etter varer 

og tjenester i de to årene 2011 og 2012 sett under ett, slik det også var 
sist høst, men budsjettet for inneværende år framstår nå som noe mer 
ekspansivt. Målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte 
underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge, anslås 
budsjettet å gi en positiv etterspørselsimpuls i 2012 på ¾ 
prosentenhet.  

 
• Statsbudsjettets utgifter anslås å vokse med 3,1 prosent reelt eller 

med 26,5 milliarder kroner i år. Utgifter til statlig 
petroleumsvirksomhet, dagpenger til arbeidsledige og renteutgifter er 
da holdt utenom. Den nominelle veksten anslås til 6,2 prosent.  
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Tabell 1 Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond. Mrd. kroner 
 Regnskap  Anslag 
 2010 2011  2012 
Totale inntekter ....................................................................   1 064,8 1 223,5  1 268,3 
1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet .............................   296,1 372,2  403,7 
 1.1 Skatter og avgifter ..................................................   159,2 209,7  227,4 
 1.2 Andre petroleumsinntekter ...................................   136,9 162,6  176,3 
2 Inntekter utenom petroleumsinntekter ........................   768,7 851,3  864,6 
 2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge ...............   713,5 777,5  807,4 
 2.2 Andre inntekter ......................................................   55,1 73,7  57,2 
Totale utgifter .......................................................................   892,9 952,1  1 002,3 
1 Utgifter til petroleumsvirksomhet .................................   20,1 21,4  26,0 
2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet .......................   872,7 930,7  976,3 
Overskudd på statsbudsjettet før overføring til  
Statens pensjonsfond utland ................................................   

 
171,9 

 
271,4 

  
266,1 

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten .......   276,0 350,8  377,7 
= Oljekorrigert overskudd .................................................   -104,1 -79,4  -111,7 
+ Overført fra Statens pensjonsfond utland .....................   109,4 84,2  111,7 
= Overskudd på statsbudsjettet ........................................   5,3 4,8  0,0 
+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland ...................   166,6 266,6  266,1 
+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens  
 pensjonsfond ...................................................................   

 
90,5 

 
103,0 

  
115,2 

= Samlet overskudd på statsbudsjettet og i Statens  
 pensjonsfond ...................................................................   

 
262,4 

 
374,4 

  
381,3 

Memo:     
Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland1 .............   3 080,9 3 307,9  3 833,8 
Markedsverdien av Statens pensjonsfond1 ........................   3 215,7 3 437,4  3 970,5 
Statens alderspensjonsforpliktelser i folketrygden1 ..........   4 614 4 896  5 176 
1) Ved utgangen av året 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet 
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Hovedtrekk og nøkkeltall for den økonomiske utviklingen 
 
Svak vekst i euroområdet og fortsatt stor usikkerhet, men bedring i USA 
Veksten internasjonalt ser ut til å bli lavere i inneværende år enn lagt til 
grunn i Nasjonalbudsjettet 2012. Det er særlig i euroområdet at utviklingen 
er svak, og aktiviteten faller nå i flere av landene. I USA har økt økonomisk 
aktivitet bidratt til en viss bedring i arbeidsmarkedet. Veksten i BNP avtar 
noe i Kina og India, men er fremdeles langt høyere enn i de tradisjonelle 
industrilandene. Samlet sett anslås veksten i BNP for Norges viktigste 
handelspartnere til 1,3 prosent i 2012, en halvering fra i fjor og 1 
prosentenhet lavere enn lagt til grunn i fjor høst. For neste år er det 
utsikter til at veksten kan gå noe opp igjen, men usikkerheten er stor. 
 
Veksten i industrilandene er for svak til å øke sysselsettingen i vesentlig 
grad, og arbeidsledigheten har økt i flere land fra allerede høye nivåer. 
Særlig i de kriserammede eurolandene har oppgangen vært stor. For 
euroområdet sett under ett har arbeidsledigheten økt til nærmere 11 
prosent, og i noen av landene ventes ytterligere oppgang. Samlet sett 
anslås ledigheten hos våre handelspartnere til knapt 8 prosent i 2012.   
 
Store utlån fra Den europeiske sentralbanken til europeiske banker i 
desember og februar bidro til å stabilisere finansmarkedene. Senere har 
imidlertid uroen tiltatt igjen. Rentene, særlig på spansk statsgjeld, har økt på 
nytt. Uroen bunner i en krevende kombinasjon av høy og økende statsgjeld 
og lav og fallende økonomisk vekst. I markedene stilles det spørsmål ved den 
politiske evnen til å håndtere situasjonen. For enkelte land, særlig Spania, har 
det også vært økt bekymring for bankenes finansielle situasjon. 
 
Risikoen for et markert tilbakeslag i internasjonal økonomi framstår som litt 
mindre enn i fjor høst og vinter, men situasjonen er fortsatt skjør. På kort sikt 
er usikkerheten særlig knyttet til at krisen i euroområdet igjen kan blusse 
opp. I Kina og India er tegnene til avtakende vekst blitt noe tydeligere.  
 
God vekst i norsk økonomi 
Lavere aktivitet hos handelspartnerne ga fall i den tradisjonelle 
vareeksporten mot slutten av fjoråret. Norske husholdninger ble mindre 
optimistiske og holdt igjen i sin forbruksetterspørsel. Sterk vekst i 
etterspørselen fra petroleumsvirksomheten og i boliginvesteringene bidro 
likevel til å holde veksten i norsk fastlandsøkonomi oppe. På årsbasis økte 
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BNP for Fastlands-Norge med 2,6 prosent i 2011, litt i underkant av anslaget 
fra i fjor høst, jf. tabell 2. 
 
I inneværende år har både tilliten og forbruket til norske husholdninger tatt 
seg opp. Lave renter, god inntektsvekst og høy sparing gir grunn til å vente 
at denne utviklingen vil fortsette framover. Samtidig ligger det an til kraftig 
vekst i petroleumsinvesteringene også i år og mange fastlandsbedrifter 
rapporterer om bedrede vekstutsikter. Samlet sett anslås veksten i 
fastlandsøkonomien til 2¾ prosent i 2012. Det er 0,4 prosentenheter lavere 
enn anslått i Nasjonalbudsjettet i fjor høst, men om lag på linje med 
gjennomsnittlig vekst de siste 40 årene. Veksten kan gå ytterligere litt opp 
neste år.  
 
Arbeidsmarkedet har fortsatt å bedre seg. Sysselsettingen passerte i fjor 
nivået fra før finanskrisen, og viser fortsatt klar vekst. Arbeidsledigheten har 
holdt seg på rundt 3¼ prosent av arbeidsstyrken. Bedriftene er optimistiske, 
og ifølge NAV øker tilgangen av ledige stillinger. Veksten i sysselsettingen 
ligger an til å bli noe sterkere i år enn i fjor, og arbeidsledigheten anslås å 
holde seg om lag på dagens lave nivå, både i år og til neste år.  
 
Norsk økonomi er ikke skjermet for utviklingen ute. Dersom uroen i 
finansmarkedene igjen skulle blusse opp og utviklingen internasjonalt 
forverres, vil lønnsomheten i norske eksportbedrifter med høyt 
kostnadsnivå komme under ytterligere press. Høy gjeldsbelastning gjør 
norske husholdninger sårbare for uforutsett inntektsbortfall eller økte 
lånerenter. 
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Tabell 2 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis endring fra året før 

  
 

Mrd kroner2  
 2011 2011 2012 

       
  Privat konsum  ......................................................  1 126,5 2,2 3,5 
  Offentlig konsum  .................................................  585,1 1,5 1,9 
  Bruttoinvesteringer i fast kapital  ........................  550,8 6,9 6,4 
  Herav: Oljeutvinning og rørtransport   141,9 11,4 15,0 
              Bedrifter i Fastlands-Norge  ....................  181,3 3,9 3,6 
              Boliger .......................................................  123,7 22,0 7,0 
             Offentlig forvaltning ..................................  85,3 1,3 -1,4 
  Etterspørsel fra Fastlands-Norge3 .......................  2 101,9 3,1 3,1 
  Eksport  .................................................................  1 141,3 -1,1 0,8 
    Herav: Råolje og naturgass  ...............................  560,1 -4,4 1,2 
                Tradisjonelle varer  .................................  315,9 -0,6 -1,7 
  Import  ...................................................................  763,9 2,5 4,3 
    Herav: Tradisjonelle varer  ................................  470,3 5,4 4,5 
  Bruttonasjonalprodukt  ........................................  2 710,7 1,6 2,4 
    Herav: Fastlands-Norge  ....................................  2 088,0 2,6 2,7 
Andre nøkkeltall:    
  Sysselsetting, personer  .......................................   1,4 1,6 
  Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå) ......................   3,3 3,3  
  Årslønn4  ...............................................................   4,2  3¾ 
  Konsumprisindeksen (KPI)  ...............................   1,2 0,9 
  KPI-JAE .................................................................   0,9 1,4 
  Råoljepris, kroner pr. fat5 .....................................   621 650 
  Driftsbalansen (pst. av BNP) ...............................   14,6 13,4 
  Tremåneders pengemarkedsrente6 ....................   2,9 2,4 
  Konkurransekursindeksen ..................................   93,9 92,9 
  Husholdningenes sparing, pst. av   
  disponibel inntekt .................................................   8,2 8,8 
1) Beregnet i faste 2009-priser der ikke annet er angitt 
2) Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser 
3) Utenom lagerendring 
4) Regnskapstallet for 2011 er et foreløpig anslag fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 
(TBU) 
5) Løpende priser 
6) Basert på prisingen i terminmarkedet 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet 
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Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer

- Hensynet til utviklingen i industrien og annen konkurranseutsatt 
virksomhet er tillagt vesentlig vekt når Regjeringen nå legger fram 
forslag til revisjon av statsbudsjettet for 2012. Vi må unngå å bidra 
til enda høyere kostnader og sterkere krone, sier finansminister 
Sigbjørn Johnsen. 
 

Regjeringen foreslår derfor at økte anslag for statens inntekter og 
reduserte anslag for utgifter i hovedsak benyttes til  å styrke 
budsjettbalansen. Regjeringen har likevel funnet det riktig å foreslå 
utgiftsøkninger på noen utvalgte områder. Det er særlig der hvor 
uforutsette hendelser og behov tilsier det. Regjeringens forslag innebærer 
at bruken av oljeinntekter i 2012 blir 6 milliarder kroner lavere enn i det 
budsjettet som ble vedtatt i fjor høst. Bruken av oljeinntekter er her målt 
ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. 

Flere forhold bidrar til nedjusteringen. Anslaget for strukturelle skatter og 
avgifter i 2012 er satt opp med 5½ milliarder kroner på bakgrunn av ny 
informasjon, mens andre inntekter er redusert med 0,4 milliarder kroner. 
Utgiftene reduseres med netto 0,9 milliarder kroner, medregnet 0,1 
milliarder kroner i økte utgifter som er fremmet for Stortinget tidligere i år. 
Endringen i utgifter omfatter både endrede anslag for regelstyrte ordninger 
og enkelte andre områder der uforutsette behov og endrede forutsetninger 
tilsier bevilgningsendringer.  
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Større anslagsendringer 
Oppdaterte anslag for utgiftsutviklingen i regelstyrte ordninger gjør at 
Regjeringen foreslår å redusere de samlede bevilgningene til folketrygden 
utenom dagpenger med 3,3 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett. 
Lavere sykefravær bidrar til at utgiftene til sykepenger settes ned med 2,6 
milliarder kroner og gjør også at færre personer går over fra sykepenger 
til arbeidsavklaringspenger. Samtidig forventes uvanlig høy overgang fra 
arbeidsavklaringspenger til uførepensjon. Dette skyldes at mange 
mottakere av arbeidsavklaringspenger som tidligere har mottatt 
tidsbegrenset uførestønad, hadde overgangsvedtak som gikk ut ved 
årsskiftet 2011/2012. Dette bidrar til at utgiftene til 
arbeidsavklaringspenger nedjusteres med 3,2 milliarder kroner, mens 
utgiftene til uførepensjon settes opp med 0,6 milliarder kroner. Utgiftene 
til alderspensjon settes opp med 1,8 milliarder kroner, hovedsakelig fordi 
flere enn ventet i aldersgruppen 62-66 år tar ut pensjon. Utgiftene til 
foreldrepenger ved fødsel settes opp med 0,8 milliarder kroner. Dette 
skyldes blant annet at merutgiftene til utvidelse av foreldrepengeperioden 
og fedrekvoten i 2009 og 2011, viser seg å bli høyere enn tidligere antatt. 

Anslagsendringer er også hovedårsaken til andre forslag om 
bevilgningsendringer. Dette gjelder blant annet reduserte utgifter til 
Statens pensjonskasse med 651 millioner kroner, 
rentekompensasjonsordningene under Kommunal- og 
regionaldepartementet med 389 millioner kroner, EUs rammeprogram for 
forskning med 169 millioner kroner og Statens lånekasse for utdanning 
med 107 millioner kroner.  

Planlagt ferdigstillelse for Nødnett trinn 2 er nå 2015, to år senere enn 
anslått. Den forlengede utbyggingstiden tilsier at utgiftene i 2012 blir 1,3 
milliarder kroner lavere enn ventet, og Regjeringen foreslår at 
bevilgningen reduseres tilsvarende. 

Regjeringen foreslår å øke utgiftene til investering i testsenteret for CO2-
håndtering på Mongstad med 219 millioner kroner, delvis som følge av 
nye anslag for investeringskostnaden for senteret og delvis som følge en 
forskyvning av kostnader fra 2011 til 2012. Samtidig foreslås det å 
redusere utgiftene til drift og betjening av lån med 419 millioner kroner. 
Dette skyldes hovedsakelig at testsenteret er forsinket med tre måneder 
og først vil komme i drift i september 2012. Utgiftsreduksjonen motsvares 
delvis av reduserte inntekter ved at inntektene fra innbetaling av avdrag 
foreslås satt ned med 341 millioner kroner. 

Utgiftene til refusjon av de kommunale barnevernsutgiftene til enslige 
mindreårige asylsøkere og flyktninger foreslås økt med 381 millioner 
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kroner. Både antallet barn under refusjonsordningen og utgiftene per barn 
har vist seg å være betydelig høyere enn tidligere antatt.  

Når kontantstøtten fra 1. august avvikles for toåringer og styrkes for 
ettåringer, ventes etterspørselen etter barnehageplasser samlet sett å øke 
med om lag 1 540 flere plasser enn lagt til grunn i saldert budsjett 2012. 
Regjeringen foreslår derfor at kompensasjonen til kommunene i 2012 økes 
med 122 millioner kroner. 

Anslaget for pensjonskostnad i offentlige helseforetak i 2012 forelå i januar 
og er 2 100 millioner kroner høyere enn i saldert budsjett 2012. I tråd med 
etablert opplegg for håndtering av pensjonskostnader for de offentlige 
helseforetakene økes basisbevilgningene isolert sett med 2 100 millioner 
kroner, der økningen motsvares av en tilsvarende nedsettelse av 
driftskredittrammen. Det innebærer at økningen i driftskredittrammen 
som ble vedtatt i saldert budsjett 2012 på 1 730 millioner kroner, 
reverseres. Samtidig stilles det krav om ytterligere nedbetaling av 
driftskreditt på 370 millioner kroner, som føres som økte inntekter. 
Pensjonskostnadene til private helseinstitusjoner som har avtale med de 
regionale helseforetakene, øker også. Det foreslås å øke 
basisbevilgningene til de regionale helseforetakene med 200 millioner 
kroner for å sette dem i stand til å håndtere pensjonskostnadene til private 
institusjoner med avtale. 

På inntektssiden er det særlig nedjusterte utbytteinntekter som trekker 
ned, med til sammen 1 054 millioner kroner. Utbytteinntektene fra 
selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning foreslås 
redusert med til sammen 878 millioner kroner. Reduksjonen skyldes i 
hovedsak lavere utbytteinntekter fra DNB ASA og Statkraft SF, hvor 
inntektene til staten reduseres med henholdsvis 1 108 millioner kroner og 
728 millioner kroner. I tillegg er utbytteinntektene fra Store Norske 
Spitsbergen Kulkompani A/S, Eksportfinans ASA og Cermaq ASA 
redusert. Utbyttene fra blant andre Telenor ASA og Yara International 
ASA øker.  

Regjeringen foreslår også å nedjustere inntektene fra salg av klimakvoter 
med 500 millioner kroner. Kvoteprisen er betydelig redusert, og anslås nå 
til 60 kroner per kvote i stedet for 110 kroner per kvote som til saldert 
budsjett 2012. 
 

Angrepene 22. juli 2011 
En rekke av forslagene i Revidert nasjonalbudsjett 2012 er knyttet til 
angrepene 22. juli 2011. Disse forslagene kommer i tillegg til 
bevilgningene Stortinget allerede har vedtatt i saldert budsjett 2012 og i 
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behandlingen av tilleggsproposisjonene, som ble framlagt i fjor og i april i 
år. Bevilgningen til Statsbygg foreslås økt med 455 millioner kroner til 
sikringstiltak i regjeringskvartalet og til leie og tilpasning av midlertidige 
departementslokaler. Videre foreslås 148 millioner kroner til 
bygningstekniske og sikkerhetsmessige tilpasninger i forbindelse med 
flyttingen av Statsministerens kontor inn i Forsvarsdepartementets 
bygning ved Akershus festning og flyttingen av deler av 
Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben til andre lokaler i nærheten. 
Også utgiftene til vakt og sikring i departementene er økt, særlig fordi 
departementene er spredt over et større område enn før. Sammen med 
økte driftsutgifter gjør dette at bevilgningen til Departementenes 
servicesenter foreslås økt med 154 millioner kroner for å dekke utgifter 
som følge av angrepet 22. juli 2011. Blant de mindre bevilgningsforslagene 
kan nevnes minnemarkeringer og merutgifter til 22. juli-kommisjonen. 
 

Ulykker og uvær 
Som følge av flyulykken i Nord-Sverige tidligere i år foreslår Regjeringen å 
gjenanskaffe et Hercules transportfly. Dette krever en bevilgningsøkning 
på 720 millioner kroner. 

Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 200 millioner kroner til drift 
og vedlikehold av jernbane. Flom og ras på ulike banestrekninger, og en 
brann på Hallingskeid stasjon, medførte omfattende skader i 2011. I tillegg 
er det avdekket behov for brannverntiltak i Oslo-tunnelen, mens diverse 
avsporinger har gjort det nødvendig å gjenoppbygge en del infrastruktur.  

Riksvegnettet ble påført betydelige skader etter flom og ras i forbindelse 
med stormene rundt årsskiftet. Det er også behov for omfattende tiltak i 
Oslofjordtunnelen etter brannen der i juni 2011, særlig for å bedre 
sikkerheten i tunnelen. Det er også behov for gjennomføring av 
sikkerhetstiltak på vegnettet. Til sammen gjør dette at Regjeringen 
foreslår en tilleggsbevilgning til vegformål på 140 millioner kroner. 

Regjeringen foreslår å øke skjønnstilskuddet til kommunene og 
fylkeskommunene med 145 millioner kroner som bidrag til å dekke 
ekstraordinære utgifter etter uværet ”Dagmar” og annet ekstremvær. 
 

Næringspolitikk 
Regjeringen foreslår 160 millioner kroner i økt bevilgning til geologisk 
kartlegging i nordområdene. Geologisk kartlegging i Barentshavet 
nordøst vil bli gjennomført for å ivareta Norges interesser etter 
delelinjeavtalen med Russland. Det skal også gjennomføres geologisk 
kartlegging ved Jan Mayen. 
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Regjeringen foreslår bevilgninger til opprettelse av to nye landsdekkende 
såkornfond for å investere i nye innovative og internasjonalt 
konkurransedyktige bedrifter. Fondene skal ha en gjennomsnittlig total 
størrelse på om lag 500 millioner kroner og finansieres i form av 
egenkapital med 50/50-fordeling mellom private og staten. Det foreslås en 
bevilgning på 227 millioner kroner, hvorav 149 millioner kroner er en 
avsetning til å dekke eventuelle statlige tap på den investerte kapitalen, 75 
millioner kroner gir risikoavlastning for de private investorene og 3 
millioner kroner gjelder forvaltningen av fondene. I tillegg foreslås det en 
bevilgning på 425 millioner kroner til egenkapital til såkornfondene, som 
ikke vil inngå i den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen. 

Det arbeides med å etablere en ny permanent statlig enhet for 
eksportfinansiering, Eksportkreditt Norge AS. Det legges opp til at 
ordningen bruttobudsjetteres og at lånene står på statens balanse. Driften 
av det nye selskapet skal dekkes gjennom tilskudd fra staten. Til 
etablering av den nye statlige eksportfinansieringsenheten foreslås en 
bevilgning på til sammen 111 millioner kroner, som omfatter tilskudd til 
drift, utgifter til interimsstyret og investeringer i IKT og annet utstyr. I 
tillegg foreslås en bevilgning til overgangsordningen på 96 millioner 
kroner. 

Regjeringen foreslår til sammen 100 millioner kroner til tiltak for 
treforedlingsindustrien. Av dette gjelder 50 millioner kroner tiltak for å 
bidra til utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder over Nærings- 
og handelsdepartementets budsjett. Det foreslås økte bevilgninger til 
forsknings- og innovasjonsprogrammer, nye inkubatorer og styrket 
nettverksaktivitet for å få fram gode treforedlingsprosjekter. Videre 
foreslås det at 50 millioner kroner skal gå til infrastrukturtiltak for å 
forbedre tilgjengeligheten til skogressursene over Landbruks- og 
matdepartementets budsjett. Bygging av tømmerkaier, taubaner og 
vedlikehold av etablerte skogsbilveier skal bidra til å redusere kostnader 
og øke leveringssikkerheten til industrien.  

Gruveselskapene som benytter Ofotbanen har fra 2013 behov for å øke 
volumet av malmtransport på banen. Det foreslås derfor  å øke kapasiteten 
på jernbanestrekningen. Tiltakene forutsettes finansiert gjennom 
anleggsbidrag og statlige bevilgninger. Det foreslås en bevilgningsøkning 
på 100 millioner kroner til utgifter under Jernbaneverket i 2012 til 
formålet. 
 

Miljø 
Regjeringen foreslår å styrke Miljøverndepartementets budsjett med 144 
millioner kroner til ulike miljøtiltak. Av dette gjelder 78 millioner kroner 
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gjennomføring av nasjonalparkplanen og 36 millioner kroner tiltak for 
bevaring av villaksen. Videre foreslås det en bevilgning på 23 millioner 
kroner til fornyelse av jordobservatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard. 
 

Andre saker 
Det er langt flere som søker høyere utdanning i 2012 enn i 2011. 
Samordna opptak viser en vekst på nær 7 prosent. Særlig innenfor 
fagområdene realfag, teknologi, helse- og sosialfag og lærerutdanning er 
det behov for kompetanse. Regjeringen foreslår derfor at det opprettes om 
lag 1 000 nye studieplasser fra høsten 2012. 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til de regionale helseforetakene 
med 50 millioner kroner slik at ventetidene for pasienter som venter på 
brystrekonstruksjon med eget vev og med protese kan reduseres 
betydelig.  

På bakgrunn av utviklingen i antall klienter og utgifter per tiltak hittil i år 
foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til det statlige barnevernet med 
50 millioner kroner. 

Regjeringen foreslår en ny, felles ordning for arbeidsgiveres 
innrapportering av opplysninger om arbeidstakeres ansettelses- og 
inntektsforhold. Ordningen er gitt betegnelsen EDAG – Elektronisk 
Dialog med ArbeidsGiver. Formålet med den nye ordningen er i første 
rekke å forenkle arbeidsgivers innrapportering ved at arbeidsgiver ikke 
skal måtte levere de samme opplysninger flere ganger. Regjeringen 
foreslår at det bevilges 37 millioner kroner til prosjektet, som planlegges 
ferdigstilt i 2015. 
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Tabell. Forslag om bevilgningsendringer fremmet etter salderingen av statsbudsjettet for 
2012 og anslagsendringer som inngår i den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen.1  

      
mill. 

kroner 
 Endrede utgifter og inntekter fremmet siden saldert budsjett 2012   141 

 Rettssaken etter angrepene 22. juli 2011 mv. 141  

 Reindriftsavtalen 2012/2013, netto 0  

+ Utgiftsforslag som fremmes i denne proposisjonen  - 1 017 

 Gjenanskaffelse av Hercules transportfly 720  

 Statsbygg, bl.a. sikringstiltak i regjeringskvartalet 571  

 Pensjonskostnader i offentlige og private helseinstitusjoner, 
netto 570  

 Refusjon barnevernsutgifter enslige mindreårige asylsøkere og 
flyktninger 381  

 Nye såkornfond 227  

 Testsenteret for CO2-håndtering på Mongstad, lån 219  

 Ny forvaltning av eksportfinansieringsordningen 207  

 Jernbane – flom og ras, brannsikring og avsporinger 200  

 Geologisk kartlegging 160  

 Departementenes servicesenter, bl.a. vakt og sikring 150  

 Sikringstiltak Forsvarsdepartementets bygninger 148  

 Skjønnsmidler til kommunene og fylkeskommunene etter 
ekstremvær 145  

 Miljøtiltak 144  

 Riksveger – flom og ras, Oslofjordtunnelen mv. 140  

 Barnehager, kontantstøtteomleggingen  122  

 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.  116  

 Tiltakspakke treforedling 100  

 Ofotbanen, investeringer i Narvikterminalen og Fagerneslinjen 100  

 ODA-godkjente flyktningutgifter - 106  

 Statens lånekasse, overføringer - 107  
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mill. 

kroner 
 Utlendingsdirektoratet, anslagsendringer færre asylankomster 

mv. - 110  

 Investeringstilskudd til omsorgsboliger mv. - 151  

 Arbeidsmarkedstiltak, endret betalingspraksis - 157  

 EUs rammeprogram for forskning  - 169  

 Rentekompensasjonsordningene under KRD - 389  

 Testsenteret for CO2-håndtering på Mongstad, lånebetjening og 
drift - 419  

 Tilskudd til Statens pensjonskasse - 651  

 Nødnett, forlenget utbyggingstid - 1 297  

 Anslagsendringer i folketrygden - 3 323  

 Andre endringer, netto 1 442  

- Inntektsforslag som fremmes i denne proposisjonen, utenom renter  - 386 

 Oljedirektoratet, salg av seismiske data 594  

 Pensjonskostnad offentlige helseforetak, driftskredittrammen 370  

 Kommunalbanken AS, tilbakeholdt utbytte - 194  

 Testsenteret for CO2-håndtering på Mongstad, innbetaling av 
avdrag - 341  

 Salg av klimakvoter, redusert kvotepris - 500  

 Utbytte fra selskaper under NHDs forvaltning - 878  

 Andre forslag, netto 563  

-  Anslag strukturelle skatte-  og avgiftsinntekter fra 
Fastlands-Norge mv.   5  4 7 7  

= Endring i det strukturelle,  oljekorrigerte 
budsjettunderskuddet   5  9 6 6  

Kilde: Finansdepartementet 

1 Petroleumsvirksomheten, lånetransaksjoner og bevilgninger som inngår i korreksjonene ved beregningen 
av den strukturelle budsjettbalansen er holdt utenom. 
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Kontakt: Pressetelefon 22 24 44 11  

 

Skatte- og avgiftsendringar  

Regjeringa foreslår to endringar for å styrkje rettstryggleiken for 
skattytar. Vidare foreslår Regjeringa endringar som fører til eit 
sterkare vern av det norske skattefundamentet. Revidert 
nasjonalbudsjett inneheld fleire mindre endringar i skatte- og 
avgiftsopplegget for 2012. 

 

Endring i regel om tilleggsskatt og klagerett på likninga  
Regjeringa foreslår ein regel om tilleggsskatt med redusert sats på 10 
prosent og å oppheve regelen om at skattytar som ikkje oppfyller plikta til 
å gi opplysningar til likningsstyremaktene, kan miste retten til å klage på 
likninga. Forslaga er ein oppfølging av tiltaka for å styrke rettstryggleiken 
for skattytar, som Regjeringa varsla i statsbudsjettet for 2012.  
 
Etter ei lovendring i 2010 er det ikkje lenger høve til å gi tilleggsskatt med 
redusert sats på 15 prosent når skattytar gir feil eller ufullstendige 
opplysningar, som seinare blir gitt ukravd av arbeidsgivar eller andre 
tredjepartar. Den ordinære satsen på 30 prosent skal bli nytta i disse 
tilfella, om ikkje saken fell innafor reglane om unntak frå tilleggsskatt.  
 
Sjølv om reglane om unntak nå omfattar fleire tilfeller enn tidligare, viser 
praksis at tilleggsskatt med 30 prosent er ein for streng reaksjon når 
arbeidsgivar eller andre tredjepartar gir kontrollopplysningar om 
forholdet. I høyringa foreslo departementet derfor på nytt å innføre ein 
regel om redusert tilleggsskatt på 15 prosent. Høyringsinstansane er 
positive til forslaget, men enkelte meiner at satsen bør være lågare. 
Mogligheita for skatteunndraging er mindre her enn ved andre former for 
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opplysningssvikt, og Regjeringa har etter ei ny vurdering kome til at 
tilleggsskatt med redusert sats på 10 prosent vil være ein tilstrekkeleg 
sanksjon. 
 
Høyringsinstansane er i det alt vesentlege positive til forslaget om å 
oppheve regelen om at ein skattytar som ikkje oppfyller plikten til å gi 
opplysningar til likningsstyremaktene kan miste retten til å klage på 
likninga. Sjølv om skattytar sin opplysningsplikt overfor 
likningsstyresmaktene er grunnleggjande og viktig, er inngrep i skattytar 
sin rett til å få handsama ei klage over likninga etter Regjeringa si 
oppfatning ikkje eit egna virkemiddel ved brot på denne plikten. Klagerett 
på likninga er ein sentral garanti for skattyter sin rettstrygging, og 
Regjeringa ser det som lite heldig at bortfall av ein prosessuell rett blir 
brukt som sanksjon.  

 

Nye reglar for sakshandsaming – eigedomsskatt 
Regjeringa foreslår nye reglar for sakshandsaming i saker om 
eigedomsskatt. Forvaltningslova skal i utgangspunktet gjelde for 
handsaming av eigedomsskattesaker. Dette gjeld mellom anna reglane om 
habilitet, rettleiing, utgreiing, rett til å bruke advokat mv., varsel og 
innsyn.  
 
Unntak blir mellom anna foreslått for grunngjeving av nokre typar vedtak, 
omgjering mv. Regjeringa foreslår at teieplikta og retten til å få dekt 
sakskostnader skal følgje reglane i likningslova istadenfor reglane i 
forvaltningslova. Regjeringa foreslår òg fleire særskilde klagereglar for 
eigedomsskattesaker. Mellom anna skal klager bli avgjort av ei kommunal 
klagenemnd. 
 
Regjeringa foreslår å innføre ei plikt for eigar av fast eigedom til å gi 
opplysningar og medverke ved taksering i samband med utskriving av 
eigedomsskatt. Regjeringa foreslår til slutt ei lovteknisk opprydding i 
lovføresegner om fastsetjing av skattetakstane, utan at det skal skje ei 
realitetsendring av gjeldande rett. 
 
Endring i reglar – gevinstskatt 
Regjeringa foreslår fleire endringar i reglane om rett til å velje utsett 
betaling av gevinstskatt ved uttak av fysiske driftsmiddel, finansielle 
eigedelar og skyldnader frå norsk skattleggingsområde. Skattytarane må 
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utan unntak stille sikkerheit for skattebeløpet og det skal svarast renter av 
skattebeløpet for tida fram til betaling. Tidsgrensa for bortfall av skatten 
dersom det ikkje skjer ein faktisk realisasjon (femårsfristen), skal etter 
forslaget avviklast. Det same gjeld høvet til reduksjon av skatten på grunn 
av verdifall etter uttaket. Skattytarar som høyrer heime utanfor EØS skal 
ikkje lenger ha rett til utsett skattebetaling i noko tilfelle. Regjeringa 
foreslår òg enkelte tilpassingar i reglane knytt til frådrag for tap, kredit 
(frådrag) for gevinstskatt til utlandet, fritaksmetoden for skattlegging av 
aksjeinntekter o.a. og handsaminga av objekt som på nytt blir tatt inn i 
norsk skattleggingsområde. 

For å unngå uønska tilpassingar foreslår Regjeringa at dei nye reglane 
skal få verknad for uttak som blir gjennomført frå og med datoen for 
framlegget av proposisjonen, det vil seie frå og med 15. mai 2012. 

Forslaga til endringar har dels samanheng med utviklinga i EU- og EØS-
retten, mellom anna EU-domstolen si avgjerd av 29. november 2011 i sak 
C-371/10 National Grid Indus. Etter Regjeringa sitt syn viser avgjerda at 
det ikkje er i strid med EØS-retten å innføre strammare reglar i Noreg for 
skattlegging ved uttak av fysiske driftsmiddel, finansielle eigedelar og 
skyldnader. Endringane fører til eit sterkare vern av det norske 
skattefundamentet. 

 
Endring trygdeavgift 
Regjeringa foreslår at trygdeavgift for godtgjersle til deltakar for 
arbeidsinnsats i deltakarlikna selskap innan jord- og skogbruk, frå 2012 
aukast frå 7,8 prosent til 11 prosent, som er den ordinære trygdeavgifta på 
næringsinntekt. Denne auken blei lagt inn i dei økonomiske berekningane 
som blei gjort da trygdeavgifta innan jord- og skogbruk ble foreslått auka 
til 11 prosent i budsjettet for 2012. Kompensasjon blei gitt ved auka 
jordbruksfrådrag og omdisponering av midlar frå jordbruksavtalen. 

 
Andre endringar 
Det blir gjort nokre presiseringar og opprettingar i lovteksta.  
Følgjande endringar har særskilt pressemelding: 

• Ny ordning for arbeidsgivar si rapportering av løn 
• Elektronisk skattekort 
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Enklare for næringslivet med EDAG 

 
Regjeringa foreslår ei ny felles ordning for rapportering frå 
arbeidsgivar om tilsetjings- og inntektsforhold til Skatteetaten, 
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk Sentralbyrå. 
Formålet med forslaget om elektronisk dialog med arbeidsgivar 
(EDAG) er i første rekkje å forenkle innrapporteringa ved at 
arbeidsgivar ikkje skal måtte levere dei same opplysningane fleire 
gonger.  

 
- Forenkling for næringslivet er eit prioritert område, og Regjeringa legg stor 
vekt på å redusere dei administrative byrdene for næringslivet. Ein vesentleg 
del av desse byrdene er bundne til rolla som arbeidsgivar, og det er eit stort 
potensial i betre og meir samordna løysingar, seier finansminister Sigbjørn 
Johnsen. 

I dag rapporterer arbeidsgivarar til dels dei same opplysningane om 
tilsetjingar, løn og skattetrekk til både Skatteetaten, NAV og Statistisk 
sentralbyrå. Denne rapporteringa skjer til fleire ulike tidspunkt og på ulike 
måtar. Regjeringa foreslår med EDAG ei ny, felles ordning der 
arbeidsgivar minst ein gong i månaden gir lønsopplysningar osb. om kvar 
einskild tilsett. Ordninga inneber at fleire av dei oppgåver og skjema som i 
dag blir levert, til dømes løns- og trekkoppgåva, fell bort. Ordninga føreset 
at opplysningane i all hovudsak blir levert elektronisk, og at dei blir 
produsert av fagsystem på løns- og personalområdet som arbeidsgivarane 
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nytter. Arbeidsgivarar som ikkje har slike system, vil kunne bruke ei 
internettbasert teneste, men det vil òg vere eit avgrensa høve til å levere 
på papir i ein overgangsperiode. 

Analysar anslår ei årleg innsparing for arbeidsgivarane på om lag 500 
millionar kroner når ordninga er på plass. Den endelege utforminga vil 
kunne påverke den reelle innsparinga, men ordninga vil uansett gi store 
gevinstar for arbeidsgivarar. Vi får òg auka effektivitet, betre 
oppgåveløysing og betre tenester frå det offentlege. 

Regjeringa foreslår at ordninga blir regulert ved ei særskild lov som vil 
gjere regelverket lett tilgjengeleg for arbeidsgivarar og 
inntektsmottakarar. 
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Elektroniske skattekort 

 

Regjeringa foreslår å innføre elektronisk skattekort. Forslaget vil 
forenkle distribusjonen av skattekort for arbeidsgivar, skattytar og 
Skatteetaten. 
 

I dag får skattytarar tilsendt skattekort frå Skatteetaten, og må levere 
desse til arbeidsgivar. I den nye ordninga blir arbeidsgivar pliktig til å 
innhente skattekort elektronisk for sine arbeidstakarar, direkte frå 
Skatteetaten. Arbeidsgivar skal oppdatere skattekortopplysningane før 
kvar lønnskøyring.  

I staden for å få tilsendt skattekort skal skattytar få ei skattetrekksmelding 
før byrjinga av inntektsåret og dersom det blir gjort endringar i løpet av 
året. Skattetrekksmeldinga skal innehalde opplysningar om blant anna 
berekna forskotstrekk, berekningsgrunnlaget og kva for arbeidsgivarar 
som har innhenta vedkomande skattytar sitt skattekort. Desse 
opplysningane vil skattytar òg få innsyn i gjennom ei elektronisk teneste.       

Sjølve forskotsskattesystemet blir ikkje endra. Ordninga inneber berre 
endringar i måten skattekorta blir distribuert og handsama ved 
gjennomføring av forskotstrekk. Regjeringa foreslår at 2013 skal vere eit 
overgangsår kor arbeidsgivarar frivillig kan nytte den nye ordninga, og at 
ordninga blir obligatorisk frå og med inntektsåret 2014.  
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Norge vil inngå avtale med IMF om lån  
 
Regjeringen legger i dag fram et forslag for Stortinget om å godkjenne 
at Norges Bank stiller nye lånemidler til disposisjon for Det 
internasjonale valutafondet (IMF). De nye lånemidlene går til IMFs 
generelle utlånsordninger. Det settes en ramme på 6 milliarder SDR, 
som er om lag 54 milliarder kroner med dagens valutakurser. 
 
- Mange av Norges nære handels- og samarbeidspartnere er nå i en 
økonomisk vanskelig situasjon. Arbeidsledigheten er høy i mange land, 
særlig blant ungdom. Det er viktig med innsats på flere felt for å skape ny 
vekst og sysselsetting, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. 
 
- Det er bred internasjonal enighet om å styrke IMFs utlånskapasitet. Det er 
naturlig at Norge bidrar. Vi har sterk interesse av internasjonal økonomisk 
og finansiell stabilitet. Vi har også betydelige internasjonale reserver, sier 
Johnsen. 
 
IMFs internasjonale monetære og finansielle komité (IMFC), som består av 
finansministre og sentralbanksjefer fra medlemslandene, ble 21. april i år 
enige om å styrke organisasjonens utlånskapasitet. Hensikten er å sikre at 
IMF har nok ressurser til å kunne møte medlemslandenes behov for 
kriselån. IMFs administrasjon har så langt fått løfter om bilaterale lån på over 
430 milliarder amerikanske dollar fordelt på mer enn 30 land.  
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Bakgrunn om lån til IMF 
Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte 21. desember 2011 et brev til 
administrerende direktør Christine Lagarde i IMF med tilbud om å stille 
inntil 6 mrd. SDR til disposisjon for organisasjonen gjennom en bilateral 
låneavtale, gitt Stortingets samtykke. Fra norsk side ble det satt som en 
forutsetning av det norske lånet skulle være en del av en større internasjonal 
innsats. Denne forutsetningen er etter Finansdepartementets vurdering nå 
oppfylt. 
 
Økningen i lånerammen fordobler Norges samlede låneramme til IMF. De 
norske lånemidlene vil bli stilt til disposisjon for IMFs generelle 
utlånsvirksomhet. Dermed blir de tilgjengelige for alle IMFs medlemsland 
og ikke øremerket en bestemt region eller gruppe av land.  
 
Lånetilbudet er en bilateral låneavtale som IMF kan trekke på over tid og ved 
behov. Hvert trekk vil ha en egen plan for tilbakebetaling. Sikkerheten for lån 
til IMF er meget god. Det er presedens for at IMF får tilbakebetalt sine 
fordringer før andre kreditorer. De 188 medlemslandene i IMF er i tillegg 
solidarisk ansvarlig for tilbakebetaling av bilaterale lån, som det Norge nå 
stiller med, innenfor rammen av landenes kvoter. Avkastningen på trukne 
beløp under lånerammen vil være SDR-renten. Den er en sammenveiing av 
kortsiktige statspapirrenter i amerikanske dollar, euro, britiske pund og 
japanske yen. 
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Finansminister Sigbjørn Johnsen

Revidert nasjonalbudsjett 2012

Arbeid og velferd

Arbeid og velferd 2Revidert nasjonalbudsjett 2012
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Høy ledighet i de gjeldstyngede landene
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Sysselsettingen peker oppover

300

350

300

350

Total

Vekst i sysselsettingen siden 2000. 1000 personer

100

150

200

250

100

150

200

250

Offentlig forvaltning

Næringsvirksomhet

Arbeid og velferd 9Revidert nasjonalbudsjett 2012

-50

0

50

-50

0

50

2001 2003 2005 2007 2009 2011

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Høy etterspørsel fra petroleumssektoren

Petroleumsinvesteringer i prosent av BNP for Fastlands-Norge
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Godt bytteforhold

160160

Tradisjonelle varer
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Høyt kostnadsnivå
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Todelt industri
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Husholdningene er sårbare
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Bruk av oljepenger
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Reduserte inntekter utenom skatter -0,4

Reduserte utgifter 0,9
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Nye anslag gir reduserte utgifter i folketrygden

Endringer

Folketrygden, 
unntatt dagpenger -3 3237,5

8,0

Redusert sykefravær

• Sykepenger -2 625

• Arbeidsavklaringspenger -3 165

• Uførepensjon 561

• Alderspensjon 1 751

• Foreldrepenger 760
5,5

6,0

6,5

7,0
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• Annet - 605

( i millioner kroner)

5,0
1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

2001 2010 2011

Sykefravær (egen- og legemeldt) i prosent av 
avtalte dagsverk. Kilde: SSB

Andre større anslagsendringer på utgiftssiden 

• Nødnett trinn 2, forlenget utbyggingstid - 1 297
Til k dd til St t  j k 651• Tilskudd til Statens pensjonskasse - 651

• Rentekompensasjonsordningene under KRD - 389
• Barnevernsutgifter asylsøkere og flyktninger 381
• Barnehager, kontantstøtteomleggingen 122

(i millioner kroner)
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Ulykker, uvær og sikring

• Gjenanskaffelse av transportfly (Hercules) 720
• Jernbane – flom, ras med videre 200
• Skjønnsmidler til kommunesektoren 145

Arbeid og velferd 19

j
• Riksvegnettet – flom, ras og Oslofjordtunnelen 120
• Tiltak etter flommene i 2011, NVE 74

(i millioner kroner)

Revidert nasjonalbudsjett 2012

Angrepene 22/7
Større forslag

• Statsbygg: sikringstiltak
og midlertidige lokaler     455

• DSS: vakt og sikring 154
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• DSS: vakt og sikring 154
• Sikringstiltak 

Forsvarsdepartementets 
bygninger 148

(i millioner kroner)
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Næringspolitikk
• Nye såkornfond 227
• Ny eksportfinansieringsordning 207
• Kartlegging  nordområdene 160
• Treforedlingsindustrien 100
• Ofotbanen 100

Arbeid og velferd 21

• Omstillingsmidler Meløy 50
• EDAG 37

(i millioner kroner)
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Tiltak treforedlingsindustrien

• Forskning og innovasjon 50

• Forbedret  tilgang til 
k 50skogressurser 50

(i millioner kroner)
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Andre forslag

• Pensjon helseforetakene 570
• Miljøtiltak 144
• 1 000 nye studieplasser 51

Rekonstruksjon bryst 50
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• Rekonstruksjon bryst 50
• Statlig barnevern 50

(i millioner kroner)

EDAG
• En ny felles innrapportering for 

arbeidsgiver

• Årlig besparelse for arbeidsgivere 
på om lag 500 millioner kronerpå om lag 500 millioner kroner

• Kostnadsramme på 580 millioner 
kroner i perioden 2012-2015 

Arbeid og velferd 24Revidert nasjonalbudsjett 2012

37



• Arbeidsgiver innhenter skattekort 
direkte fra Skatteetaten

Elektronisk skattekort

• Enklere for næringslivet og 
billigere for Skatteetaten

• Frivillig prøveår i 2013, og 
iverksettelse i 2014
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Statsbudsjettet.no
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Et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser, 
verdiskaping og velferd
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verdiskaping og velferd
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