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50 000 
flere i 
jobb

4 av 5 
i privat 
sektor

2,2%
Laveste 

ledighet på 
10 år

Kilder: Statistisk sentralbyrå og NAV

Solid arbeidsmarked



God vekst i norsk økonomi

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

BNP for Fastlands-Norge. Årlig prosentvis vekst og beregnet trend 
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Internasjonal usikkerhet
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Anslag på bruttonasjonalprodukt for handelspartnerne.1 Prosentvis endring fra året før 

1Norges 25 viktigste handelspartnere sammenveid med andeler 
av norsk eksport av tradisjonelle varer

Kilde: Finansdepartementet



Optimisme i næringslivet
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Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

Bruttoinvesteringer. Faste 2015-priser. Milliarder kroner
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En ansvarlig finanspolitikk

Bruk av oljeinntekter (i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge)

Budsjettimpuls

-0,2%

Uttak fra SPU

2,6%



Statens utgifter

I milliarder kroner. Uten lånetransaksjoner og petroleumsvirksomhet

498
Folketrygden
· Pensjon
· Sykepenger
· Dagpenger
· Uføretrygd
· Foreldrepenger

179
Rammetilskudd til kommuner 
og fylkeskommuner

168
Regionale helseforetak

75
Samferdsel

61
Forsvar

50
Høyere utdanning, 
forskning og fagskoler

383
Andre utgifter
Blant annet:
· Bistand
· Politi
· Barnetrygd
· Overføringer til jordbruk 1 415

milliarder 
kroner



77 %
Skatter og avgifter fra Fastlands-
Norge

17 % 
Overføring fra Statens 
pensjonsfond utland

6 %
Andre inntekter

Hvordan finansieres utgiftene?

Uten lånetransaksjoner og petroleumsvirksomhet

1 415
milliarder 

kroner



    

Endringer i skatt og avgift

2020
 Bedre rammebetingelser for bedriftene:

Avvikler 350-kronersgrensen | Øker timesatsen i Skattefunn | Utvider opsjonsordningen

 Fjerner NRK-lisensen 

 Øker CO2-avgiften og reduserer veibruksavgiften

Samlede lettelser siden 2013: 25,5 milliarder kroner



Bærekraftig 
velferdssamfunn



  

Utfordringer vi må håndtere

Oljeinntektene avtar Vi blir eldreKlimautfordringerProteksjonisme

Internasjonale utviklingstrekk Norske utviklingstrekk



  

Legge til rette for vekst og verdiskaping

 Et budsjett som er godt tilpasset den økonomiske situasjonen

 Følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

 Styrker kompetansereformen i møte med teknologisk utvikling

 Fortsetter den sterke satsingen på samferdsel og infrastruktur



  

Bedre og mer effektiv ressursbruk

 Viderefører Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen

 Nye digitaliseringstiltak for forenkling, effektivisering og bedre 

løsninger

 Overfører skatteoppkrevingen til Skatteetaten



  

Fortsetter innsatsen for økt deltakelse

 Bedre insentiver og tettere oppfølging for unge AAP-mottakere

 Gode og målrettede arbeidsmarkedstiltak

 Økt innsats i inkluderingsdugnaden

 Styrker kompetansereformen i møte med teknologisk utvikling

 Vrir innsatsen fra integreringstilskuddet til tiltak som gir flere utdanning og 

kvalifisering



Et samfunn med 
muligheter for alle



  

Vi ser positiv utvikling på viktige områder

 Fraværet er redusert og flere fullfører videregående opplæring

 Rekordmange innvandrere over i utdanning eller arbeid

 Kortere ventetid ved sykehusene og i rusomsorgen



  

Vi prioriterer tidlig innsats og gode skoler

 Tidlig innsats i barnehage og skole

 Gratis heltidsplass i barnehage for 2- og 3-åringer i asylmottak

 Nye læreplaner i grunnskolen og videregående skole

 Viderefører kompetansesatsingen i barnehage og skole



  

Bedre helsetilbud

Aktivitetsvekst sykehus1,5%

150 
millioner

2 000 

Opptrappingsplanen 
for rusfeltet 

Heldøgns omsorgsplasser

 Tiltak for å møte 
rekrutteringsutfordringer i 
fastlegeordningen og 
behovet for legespesialister

 Opprette et eget 
eldreombud



  

God kommuneøkonomi

1,3 mrd.

vekst i frie 
inntekter

Bedre tjenester | Høyt investeringsnivå | Færre ROBEK-kommuner

3,2 mrd.

vekst i samlede 
inntekter



  

Bedre barndom

 Økt barnetrygd for alle barn 0-6 år: 3 600 kroner per år

 Forsøk med fritidskort for barn over seks år

 Inntektsgradert SFO-pris for 1.–2. trinn 

 Gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov



Trygghet



    

Vi innfrir ambisiøse mål
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Sterkt forsvar

 Økt aktivitet i Forsvaret

 Bedre beredskap

 Investeringer
Nye ubåter | Nye maritime patruljefly
Nytt artilleri til Hæren | Nye kampfly

 Styrket landmakt



Økt kapasitet i politiet

Økt politidekning | Styrket i møte med et endret kriminalitetsbilde

 Bedre verktøy for å avdekke og forebygge kriminalitet, ID-
juks og ulovlig migrasjon

 Økt beredskap i nordområdene



Offensiv 
klimapolitikk



    

En ambisiøs klimapolitikk som gir resultater
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 Våre nye biler har svært lave utslipp

 Vi er ledende i å utvikle og bruke null- og 
lavutslippsferger

 Fremover forsterkes den avtakende 
utslippstrenden



Vi fører en offensiv klimapolitikk

 Forsterker utslippsprising
 Øker CO2-avgiften på mineralske produkter og andre avgifter på utslipp av 

klimagasser
 Opphever reduserte satser og fritak i CO2-avgiften på mineralske produkter

 Forsterker satsingen på klimavennlig transport

 Øker den betydelige satsingen på klimateknologi

 Fortsetter arbeidet med CO2-håndtering

 Øker klimarettet bistand



Statsbudsjettet 2020 er et ansvarlig budsjett for 
et grønnere, mer moderne og tryggere Norge

statsbudsjettet.no
#statsbudsjettet

Omslagsillustrasjon: Anagram Design 
Foto: Getty Images, Colourbox og Forsvarets Mediesenter
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