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Et budsjett for arbeid og velferd
– Norge har klart seg bedre enn de fleste andre land gjennom finanskrisen. En
hovedoppgave for den økonomiske politikken er å holde sysselsettingen oppe
og arbeidsledigheten nede. Dette har vi lykkes godt med. Nå bygger vi videre
på disse gode resultatene. Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett for
å sikre arbeidsplasser, velferd og verdiskaping, sier finansminister Sigbjørn
Johnsen.
– Med utsikter til vekst over trend i fastlandsøkonomien i 2011 og stabilisering av
arbeidsledigheten klart under det historiske gjennomsnittet, er det nå riktig å stramme
til i budsjettet og redusere avstanden til 4-prosentbanen. Avstanden anslås til om lag 7,4
milliarder kroner i budsjettet for 2011. Dette er viktig både av hensyn til aktivitet og
sysselsetting i konkurranseutsatte næringer og til den langsiktige bærekraften i
offentlige finanser, sier finansministeren.
Grunnlaget for velferden legges gjennom vår felles arbeidsinnsats. Arbeid til alle er
derfor et hovedmål for Regjeringen. Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet
og er det viktigste virkemiddelet for å motvirke fattigdom og utjevne sosiale forskjeller.
Investeringer i den framtidige arbeidskraften er en av våre viktigste oppgaver.
Innsatsen på skole- og utdanningsområdet blir derfor styrket blant annet slik at flere
kan fullføre videregående opplæring.
Regjeringen legger til rette for et inkluderende arbeidsliv der alle som har mulighet kan
delta. Regjeringen foreslår derfor å opprettholde et høyt nivå på
arbeidsmarkedstiltakene, øke bevilgningene til kvalifiseringsprogrammet for personer
med varig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og styrke tilskuddsordninger som bidrar til
økt kompetanse i arbeidslivet, sier finansministeren.
– Statsbudsjettet for 2011 er også et budsjett for å styrke velferden. Helse- og
omsorgstilbudet betyr mye for den enkeltes levekår og livsutfoldelse, og er en viktig
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forutsetning for et godt samfunn, sier finansministeren. Helseforetakenes inntekter
økes reelt med 1 milliarder kroner. Det betyr at flere pasienter får behandling.
Bevilgningene til helseforetakene gir rom for økt aktivitet og modernisering av bygg.
Tiltakene mot rusmiddelmisbruk styrkes og Omsorgsplan 2015 følges opp med blant
annet forslag om investeringstilskudd til flere nye sykehjemsplasser og
omsorgsboliger. I tillegg foreslås det å øke bevilgningene til samhandlingstiltak.
Kommunesektoren har ansvaret for sentrale velferdstjenester. En bærekraftig
kommuneøkonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i hele landet. Vi øker
bevilgningene til omsorg og velferd i kommunene med 5,7 milliarder kroner. Veksten
er regnet i forhold til inntektsanslaget for 2010 i Revidert nasjonalbudsjett 2010.
Regjeringen styrker det kommunale selvstyret og legger til rette for mer effektiv bruk
av ressursene i kommunene ved at det samlet foreslås å overføre vel 29 milliarder
kroner fra øremerkede ordninger til kommunenes rammetilskudd. Det er den mest
omfattende omleggingen fra øremerking til rammetilskudd siden innføringen av
inntektssystemet for kommunesektoren i 1986.
Forskjellene i samfunnet skal reduseres. Tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot
fattigdom føres videre, og det foreslås økte bevilgninger til målrettede tiltak for å
redusere fattigdom i 2011. Forskjellene i levekår utjevnes blant annet gjennom økt
bevilgning til bostøtte, tiltak for økt fullføring av videregående opplæring, økte
ressurser til barnevernet og gjennom endringer i skatteopplegget for å stimulere flere
til å jobbe i tillegg til å ta ut pensjon. Forslag om økte utgifter til tiltak mot
rusmiddelmisbruk bidrar også til å utjevne forskjeller.
Regjeringens barnehagesatsing har gitt resultater. Fra 2009 er det innført en lovfestet
rett til barnehageplass. I statsbudsjettet for 2011 foreslår Regjeringen å øke
bevilgningene til barnehager med til sammen knapt 1,9 milliarder kroner nominelt fra
saldert budsjett 2010. Foreldrebetalingen for barnehageplass reduseres reelt ved at
maksimalprisen videreføres nominelt uendret fra 2010 til 2011.
Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og utvikling i hele landet. Den
økonomiske veksten må forenes med en bærekraftig utvikling. Det foreslås økte
bevilgninger til NTP-formål innen veg, jernbane og sjøtransport med 2,6 milliarder
kroner fra det høye nivået i saldert budsjett 2010. Det foreslås 2,8 milliarder kroner til
distrikts- og regionalpolitiske tiltak på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.
I tillegg foreslås det økte utgifter på en rekke andre områder som også betyr mye for
realiseringen av Regjeringens distriktspolitiske mål, herunder styrking av
kommuneøkonomien, jord- og skogbruk, samt tiltak i nordområdene.
Budsjettforslaget har en klar og framtidsrettet miljøprofil. Energisektoren prioriteres
gjennom satsing på fornybare energikilder, forskning og utvikling av teknologi for
karbonfangst- og lagring. Klimaforliket i Stortinget og Regjeringens varslede satsing på
tiltak mot avskoging og skogforringelse i utviklingsland følges opp.
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Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politi og påtalemyndighet med til sammen
nesten 550 millioner kroner nominelt sammenliknet med saldert budsjett 2010. Økt
bemanning i politiet er en hovedprioritet innenfor justissektoren.
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Nøkkeltall i budsjettet for 2011
Aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp, og det anslås nå en vekst i
fastlandsøkonomien på 1,7 prosent i år og 3,1 prosent neste år, som er over
trendveksten i økonomien. Arbeidsledigheten ventes å holde seg rundt 3½
prosent, som er langt under nivået i de fleste andre land og godt under
gjennomsnittet for Norge de siste 20 årene på 4¼ prosent.
Med utsikter til vekst over trend og fortsatt lav arbeidsledighet har Regjeringen
funnet det riktig å holde oljepengebruken reelt uendret fra 2010 til 2011.
Målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet som
andel av BNP for Fastlands-Norge tilsvarer dette en budsjettinnstramming på
0,2 prosentpoeng. Både hensynet til statens finanser og hensynet til
kronekursen og aktivitet og sysselsetting i konkurranseutsatt sektor tilsier en
slik innretning av 2011-budsjettet. Merbruken av oljeinntekter utover 4prosentbanen reduseres fra over 19 milliarder kroner i 2010 til 7,4 milliarder
kroner neste år.
Aktiviteten i internasjonal økonomi har tatt seg klart opp gjennom det siste året, etter
det sterkeste tilbakeslaget siden andre verdenskrig. Oppgangen ventes å fortsette også
neste år, men tempoet varierer mellom ulike land. Den statsfinansielle situasjonen i
industrilandene skaper usikkerhet om styrken i veksten. Mange land må nå stramme
kraftig inn i sine budsjetter for å hindre at statsgjelden kommer ut av kontroll.
Bekymring for at gjeldstyngede land i Europa ikke vil være i stand til å betjene sine lån,
bidro i vår til ny uro i finansmarkedene og oppgang i rentene på statsgjeld fra utsatte
land. Situasjonen i Europa illustrerer hvor viktig det er å føre en ansvarlig og langsiktig
finanspolitikk. Handlingsregelen for bruken av oljeinntekter legger til rette for dette.
Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter i norsk
økonomi til et nivå som kan opprettholdes over tid. Samtidig skal bruken av
oljeinntekter det enkelte år tilpasses konjunktursituasjonen. I 2009 og 2010 brukte
Regjeringen finanspolitikken aktivt for å bekjempe virkningene av finanskrisen på
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sysselsetting og arbeidsledighet. Som følge av dette ligger bruken av oljeinntekter nå
betydelig over 4-prosentbanen. En ekspansiv budsjettpolitikk i nedgangskonjunkturer
må etterfølges av innstramminger når situasjonen i økonomien normaliseres.
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 innebærer et strukturelt, oljekorrigert
budsjettunderskudd på 128,1 milliarder kroner, som er 7,4 milliarder kroner over 4prosentbanen. Med uendret oljepengebruk i faste priser fra 2011 til 2012 ligger det an til
at underskuddet kan være tilbake på 4-prosentbanen i 2012.
Hovedtrekk i budsjettforslaget for 2011
Hovedtrekkene i budsjettforslaget for 2011 er som følger (alle beløp er oppgitt i 2011kroner):
• Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslås til 128,1 milliarder
kroner, som er 7,4 milliarder kroner høyere enn forventet fondsavkastning i 2011.
• Målt i faste kroner anslås underskuddet på samme nivå i 2011 som i 2010. Dette
innebærer en budsjettinnstramming på knapt 0,2 prosent av trend-BNP for
Fastlands-Norge (se boks 3.2 i Nasjonalbudsjettet 2011).
• Skatte- og avgiftsnivået holdes på om lag samme nivå som i 2010.
• Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 2¼ prosent fra
2010 til 2011, som er litt i underkant av gjennomsnittet for de siste 25 årene.
• Kommunenes samlede inntekter øker med 5,7 milliarder kroner, eller 1,7 prosent
fra 2010 til 2011. Den reelle veksten i kommunenes frie inntekter er 2,75 milliarder
kroner, tilsvarende 1,0 prosent. Veksten er da regnet i forhold til inntektsnivået i
2010 slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2010.
• Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2011 anslås til 135 milliarder kroner, en
økning på 13,5 milliarder kroner fra 2010.
• Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 288 milliarder
kroner.
• Netto avsetning i Statens pensjonsfond utland, der overføringen til statsbudsjettet
for å dekke det oljekorrigerte underskuddet er trukket fra, anslås til 153 milliarder
kroner. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond, det
vil si inklusive renter og utbytte på fondskapitalen, anslås til 266 milliarder kroner.
• Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2011 anslås til om
lag 3 360 milliarder kroner, mens kapitalen ved utgangen av inneværende år anslås
til 3 018 milliarder kroner.
• Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond, som også inkluderer
innenlandsdelen av fondet, anslås ved utgangen av 2011 til vel 3 481 milliarder
kroner. Til sammenlikning anslås statens forpliktelser til alderspensjoner i
folketrygden til 5 087 milliarder kroner ved utgangen av 2010. Statens forpliktelser
til uføre- og etterlattepensjoner i folketrygden, samt forpliktelsene i Statens
pensjonskasse, er da ikke medregnet.
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Tabell 1 Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond. Milliarder kroner
Totale inntekter ..............................................................
1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet ........................
1.1 Skatter og avgifter .............................................
1.2 Andre petroleumsinntekter ...............................
2 Inntekter utenom petroleumsinntekter ....................
2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge ...........
2.2 Andre inntekter .................................................
Totale utgifter .................................................................
1 Utgifter til petroleumsvirksomhet ............................
2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet ..................
Overskudd på statsbudsjettet før overføring til
Statens pensjonsfond utland ..........................................
- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten ...
= Oljekorrigert overskudd ...........................................
+ Overført fra Statens pensjonsfond utland ................
= Overskudd på statsbudsjettet ...................................
+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland ..............
+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens
pensjonsfond ..............................................................
= Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens
pensjonsfond ..............................................................
Memo:
Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland1 ........
Markedsverdien av Statens pensjonsfond1 ...................
Statens forpliktelser til alderspensjoner i
folketrygden1, 2 ................................................................
1
2

Regnskap
Anslag
2008
2009
2010
2011
1 182,6 1 051,9 1 041,8 1 113,1
437,7
304,5
287,9
313,0
245,2
169,0
156,1
173,9
192,5
135,5
131,8
139,1
744,9
747,4
753,9
800,1
680,4
684,7
699,3
737,6
64,5
62,6
54,7
62,5
778,6
868,7
898,6
960,1
21,8
24,7
23,2
25,0
756,7
843,9
875,4
935,1
404,1
415,9
-11,8
8,4
-3,4
407,5

183,2
279,8
-96,6
107,2
10,7
172,6

143,2
264,7
-121,5
121,5
0,0
143,2

153,0
288,0
-135,0
135,0
0,0
153,0

103,1

91,3

84,4

113,1

507,2

274,5

227,6

266,1

2 642,0 3 018,3
2 759,1 3 132,7
4 577
4 843

3 359,5
3 481,3
5 087

2 279,6
2 367,4
4 300

Ved utgangen av året.
Nåverdien av allerede opptjente rettigheter til framtidige alderspensjonsutbetalinger fra folketrygden.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen
Aktiviteten internasjonalt er på vei opp, men usikkerheten er fortsatt stor
Oppsvinget i verdensøkonomien etter finanskrisen fortsetter. Veksten har holdt seg
godt oppe i framvoksende økonomier som Kina og India, og har det siste halve året
vært uventet sterk hos våre viktige handelspartnere Sverige og Tyskland. I USA har
oppgangen vært noe noe mer moderat, men samlet sett har utviklingen hos Norges
handelspartnere hittil i år vært bedre enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2010.
Framover ventes aktiviteten å ta seg videre opp, men i et noe lavere tempo enn gjennom
første halvår i år. BNP hos våre handelspartnere anslås å øke med 3 prosent både i år
og neste år.
Opphentingen etter finanskrisen har i industrilandene i stor grad vært drevet av høy
offentlig etterspørsel og ekspansiv pengepolitikk. Etter hvert som budsjett- og gjeldssituasjonen tvinger fram innstramminger i finanspolitikken, vil de sterke
vekstimpulsene fra offentlig etterspørsel falle bort. Det er usikkert om veksten i privat
etterspørsel vil bli tilstrekkelig til å kompensere for dette, i en situasjon der
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arbeidsledigheten fortsatt er svært høy i mange land og lønnsveksten er på vei ned,
samtidig som deler av privat sektor fortsatt kan ha behov for å bygge ned gjeld.
Utsikter til vekst godt over trend i norsk økonomi neste år
Oppgangen i norsk økonomi fortsetter, men i et noe lavere tempo enn gjennom andre
halvår i fjor. Utviklingen så langt i år har vært noe svakere enn lagt til grunn i Revidert
nasjonalbudsjett 2010, særlig på grunn av svakere vekst i privat konsum enn ventet. Økt
forbrukertillit, lave renter og stabilisering i arbeidsmarkedet trekker i retning av at
konsumet vil øke framover. Utviklingen hos viktige handelspartnere som Tyskland og
Sverige kan bidra til at eksporten av tradisjonelle varer fortsetter å vokse i om lag
samme tempo neste år som i år. Samtidig peker nasjonalregnskapstallene for 2. kvartal i
retning av et omslag oppover i bedriftsinvesteringene, og oljeinvesteringene ser også ut
til bli høyere neste år enn tidligere anslått.
Etter nedgang på 1,4 prosent i fjor, ventes veksten i BNP for Fastlands-Norge å ta seg
opp til 1,7 prosent i år og videre til 3,1 prosent neste år. Anslaget for inneværende år er
nedjustert med 0,4 prosentpoeng siden Revidert nasjonalbudsjett, noe som særlig må
ses i sammenheng med den svake utviklingen i 1. kvartal. Anslaget for veksten i 2011 er
justert tilsvarende opp og ligger over gjennomsnittet for de siste 40 årene på 2,8
prosent.
De relativt sett beskjedne utslagene av finanskrisen i norsk økonomi gjenspeiles også i
arbeidsmarkedet. Både nedgangen i sysselsettingen og oppgangen i arbeidsledigheten
har vært liten i internasjonal sammenheng. Etter en oppgang på hele 300 000 personer
gjennom de foregående fem årene gikk sysselsettingen ned med i underkant av 40 000
personer fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009. Tall fra Arbeidskraftsundersøkelsen
(AKU) kan tyde på at sysselsettingen nå er på vei opp igjen. Arbeidsledigheten var
stabil på rundt 3½ prosent i første halvår i år, men i juli falt ledigheten noe. Framover er
sysselsettingen ventet å øke forsiktig, mens arbeidsledigheten ventes å holde seg
relativt stabil rundt 3½ prosent. Dette er vesentlig lavere enn det historiske
gjennomsnittet for de siste 20 årene, som er på 4¼ prosent.
Det er betydelig usikkerhet rundt det videre økonomiske forløpet, ikke minst knyttet til
utsiktene for internasjonal økonomi.
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Tabell 2 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis endring fra året før 1
Mrd kroner2
2009
Privat konsum ............................................................
Offentlig konsum ....................................................
Bruttoinvesteringer i fast kapital.............................
Herav:Oljeutvinning og rørtransport ......................
Bedrifter i Fastlands-Norge .........................
Boliger .........................................................
Offentlig forvaltning
Etterspørsel fra Fastlands-Norge3 ...........................
Eksport....................................................................
Herav: Råolje og naturgass ...................................
Tradisjonelle varer ...................................
Import .....................................................................
Herav: Tradisjonelle varer ...................................

1 015,3
533,1
510,0
134,4
190,1
77,5
85,9
1 901,8
1 008,8
465,1
278,1
656,3
409,1
2 380,7
1 846,4

Bruttonasjonalprodukt ............................................
Herav: Fastlands-Norge ........................................
Andre nøkkeltall:
Sysselsetting, personer............................................
Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå) ..........................
Årslønn ..................................................................
Konsumprisindeksen (KPI) ....................................
KPI-JAE .................................................................
Råoljepris, kroner pr. fat2........................................
Driftsbalansen (pst. av BNP) ..................................
1

Beregnet i faste 2007-priser
Løpende priser.
3
Utenom lagerendring.
2

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
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2009

2010

2011

0,2
4,7
-9,1
5,7
-15,4
-18,9
7,0
-1,1

2,8
2,7
-3,4
-3,8
-4,0
-4,8
3,3
1,8

3,5
2,1
4,6
6,0
3,3
6,0
5,1
3,3

-4,0
-1,2
-8,2
-11,4
-13,1

0,8
-3,6
5,1
4,2
5,7

1,8
-2,8
4,9
5,6
5,1

-1,4
-1,4

0,5
1,7

2,1
3,1

-0,4
3,2
4,2
2,1
2,6
388
13,1

-0,2
3,5
3¼
2,5
1,5
475
16,3

0,6
3,6
3¼
1,8
1,9
485
15,3
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Statens inntekter og utgifter – en oversiktstabell
Statens samlede inntekter i 2011 er beregnet til 1 113 milliarder kroner og
samlede utgifter til 960 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke
medregnet i tallene.
Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 288 milliarder kroner i
2011. Utenom netto petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på 135
milliarder kroner, som tilsvarer det oljekorrigerte underskuddet. Dette underskuddet
dekkes ved overføring fra Statens pensjonsfond utland.
Figur 1. Inntekter på statsbudsjettet
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De største inntektene er petroleumsinntekter, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift,
merverdiavgift og skatt på formue og inntekt, som til sammen utgjør 86 prosent av
statsbudsjettets inntekter i 2011, jf. figur 1. Andre store inntekter er særavgifter knyttet
til blant annet bruk av kjøretøy, tobakk og alkohol, samt renteinntekter og aksjeutbytte.
Utgiftene på 960 milliarder kroner foreslås bevilget til drift, investeringer og
overføringer, og gjelder en rekke ulike formål. I figur 2 vises de største
utgiftskategoriene.
Figur 2. Utgifter på statsbudsjettet

De største utgiftene er:
•

Ytelser fra folketrygden. Her inngår blant annet pensjoner, sykepenger,
dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader.

•

Overføring til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant
annet barnehage, skole, helse og omsorg for barn og eldre. Dette omfatter
både rammeoverføringer og øremerkede tilskudd.

•

Lønns- og driftsutgifter i staten. Store utgiftsområder innenfor denne
kategorien er blant annet Forsvaret, direktorater mv., politiet, Arbeids- og
velferdsetaten og samferdselssektoren.

•

Tilskudd til helseforetakene og universitets- og høyskolesektoren. Tilskudd til
helseforetakene utgjør om lag 80 prosent av utgiftene i denne kategorien.

Andre utgifter omfatter blant annet ulike overføringer til barnetrygd, kontantstøtte,
internasjonal bistand, næringsstøtte og stipend og rentestøtte gjennom Statens
lånekasse for utdanning. Investeringer til ulike formål og renter på innenlandsk
statsgjeld inngår også i kategorien andre utgifter i figur 2.
Tabellen nedenfor viser en noe mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene,
utenom bevilgninger som gjelder petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner. En
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nærmere omtale av statens inntekter og utgifter finnes i Prop. 1 S (2010-2011)
Statsbudsjettet 2011.
Tabell: Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2011, utenom lånetransaksjoner og
petroleumsvirksomheten (milliarder kroner)

Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2011, utenom lånetransaksjoner og
petroleumsvirksomheten. Milliarder kroner
Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)
800,1
Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge
737,6
Skatt på formue og inntekt
202,4
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift
229,8
Merverdiavgift
206,7
Avgift på bil, bensin mv.
31,3
Avgifter på tobakk og alkohol
20,3
Elektrisitetsavgift
7,7
Tollinntekter og andre avgifter
39,3
Inntekter av statens forretningsdrift
2,1
Direktorater mv.
10,7
Renter og aksjeutbytte
32,9
Andre inntekter
16,9
Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)
935,1
Folketrygden, alderspensjon
128,2
Folketrygden, sykepenger
36,4
Folketrygdens øvrige sosiale formål
109,8
Folketrygdens helsedel
23,0
Folketrygden, arbeidsliv
13,8
Folketrygden, stønad ved fødsel og adopsjon
15,1
Regionale helseforetak
102,5
Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner
126,8
Universiteter og høyskoler
25,0
Direktorater mv.
14,4
Forsvaret
39,2
Vei og jernbane
26,2
Internasjonal bistand
27,0
Barnetrygd
15,0
Jordbruksavtalen
13,3
Kompensasjon for merverdiavgift
16,0
Tilskudd til Statens Pensjonskasse mv.
9,1
Politi og påtalemyndighet
12,2
Kulturformål
8,5
Arbeidsmarkedstiltak
7,3
Renter på statsgjeld
22,6
Andre utgifter
143,7
Oljekorrigert overskudd
-135,0
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Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2011
Regjeringen foreslår å tilpasse skattereglene til pensjonsreformen slik at det
skal lønne seg mer å arbeide ved siden av å motta pensjon. Samtidig
videreføres og styrkes Regjeringens fordelingspolitikk gjennom skattesystemet.
Samlede skatter og avgifter holdes om lag uendret.
– Vi ønsker at det skal være enklere for pensjonistene å kunne stå i jobb
lenger samtidig som de mottar den pensjonen de har opparbeidet gjennom et
langt arbeidsliv. Dette gir pensjonistene samlet en skattelette på 1,35
milliarder kroner i 2011, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
Videreføre skattenivået
Ved å bringe samlede skatter og avgifter tilbake til 2004-nivå har Regjeringen skapt rom
for å styrke velferdsordningene og fellesgodene. Denne politikken videreføres ved å
holde samlede skatter og avgifter om lag uendret i 2011.
Tilpasse skatteregler til pensjonsreformen
Regjeringen foreslår skatteendringer som vil gi mange eldre arbeidstakere bedre
incentiver til å jobbe enn dagens regler. Det blir enklere å kombinere arbeid og
pensjon, og disse endringene er nødvendige for å tilpasse skattesystemet til
pensjonsreformen, som trer i kraft i 2011. Særlig er dagens skattebegrensningsregel
dårlig tilpasset et nytt pensjonssystem, fordi den åpner for uheldige tilpasninger og gir
svake incentiver til å kombinere arbeid og pensjon.
Regjeringen foreslår derfor i stedet et eget skattefradrag for AFP- og alderspensjonister.
Skattefradraget skal sikre at de som bare har minstepensjon, fortsatt ikke skal betale
inntektsskatt. Samtidig foreslås det å øke trygdeavgiften på pensjonsinntekt og fjerne
særfradraget for alder.
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Samlet sett gir forslagene en skattelette for pensjonistgruppen på 1,35 milliarder kroner
påløpt i 2011. Forslaget har gode fordelingsvirkninger. Om lag 59 prosent av AFP- og
alderspensjonistene får en skattelettelse med forslaget, om lag 11 prosent får uendret
skatt, og om lag 30 prosent får en skjerpelse. Se pressemelding 56 2010.
Skatt på arbeid
Satsene i toppskatten endres ikke, og innslagspunktene holdes reelt sett på om lag
samme nivå. Dermed ivaretas systemendringene i skattereformen 2006. Reformen
reduserte de store forskjellene mellom skatt på arbeidsinntekter og kapitalinntekter, og
var nødvendig for å få bukt med omfattende skattetilpasning. Departementet arbeider
med en bred evaluering av skattereformen, som vil bli lagt fram for Stortinget senere.
Minstefradraget og personfradraget holdes også reelt sett på samme nivå, det vil si at
de justeres med om lag anslått lønnsvekst.
Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
Regjeringen foreslår å utvide gavefradragsordningen til også å gjelde frivillige
organisasjoner i EØS-området. Endringen åpner for at personer som skatter til Norge,
og som ønsker å støtte en frivillig organisasjon i et EØS-land, kan få fradrag for disse
gavene. Samtidig endres kriteriene for hvilke organisasjoner som kan omfattes, ved at
mindre tros- og livssynssamfunn uten nasjonalt omfang fjernes fra ordningen.
Det gis i dag fradrag for gaver til organisasjoner med kulturvern som formål.
Kulturbegrepene i Europa er mangfoldige og uoversiktlige. Det kan følgelig være
behov for en klar og stram nok avgrensning av hva som ligger i kulturbegrepet.
Regjeringen foreslår derfor at Finansdepartementet kan fastsette bestemmelser om
hvilke områder innenfor kulturvern som skal kvalifisere for å komme inn under
gavefradragsordningen. Det foreslås også at Skattedirektoratet hvert år skal
offentliggjøre en liste over hvilke frivillige organisasjoner som har mottatt
fradragsberettigede gaver og samlet gavebeløp den enkelte organisasjonen har mottatt.
Se også pressemelding 58/2010.
Endringer i eiendomsskatten
Regjeringen foreslår å gi kommunene anledning til å skattlegge all næringseiendom
som ikke er eksplisitt unntatt i eiendomsskatteloven, uten å måtte skrive ut
eiendomsskatt i hele kommunen. Dette gjelder blant annet tjenesteytende virksomhet,
for eksempel hoteller, butikker og kontorer, i tillegg til næringseiendom som i dag
defineres som ”verk og bruk”. Kommunene vil fortsatt ha anledning til å skattlegge
”verk og bruk” etter gjeldende regler. Se pressemelding 61 2010.
Andre endringer
- Det innføres merverdiavgiftsplikt ved privatpersoners kjøp av elektroniske tjenester
fra utlandet. Det tas sikte på iverksettelse fra 1. juli 2011. Se pressemelding 57 2010.
- Grunnavgiften på mineralolje økes med 8,1 øre per liter utover prisjustering, noe
som tilsvarer en økning på 1 øre per kWh.
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- Engangsavgiften justeres for å bidra ytterligere til lavere CO2-utslipp blant
nyregistrerte biler. Se pressemelding 59 2010.
- Avgiften på snus og skrå økes med 10 prosent reelt, og avgiften på andre
tobakkvarer økes med 5 prosent reelt.
- Avgiftene på alkohol økes med 5 prosent reelt.
- Sektoravgifter og overprisede gebyrer reduseres samlet med 38 millioner kroner
påløpt.
- Gevinst ved realisasjon av eierandeler i borettslag og boligaksjeselskaper unntas fra
de inntektene som er gjort skattefrie under fritaksmetoden.
- Det arbeides med å etablere et felles elsertifikatmarked med Sverige fra 2012.
Regjeringen foreslår å inkludere inntekter fra elsertifikater i grunnrenteinntekten for
kraftverk.
- For å klargjøre reglene og unngå skattemotivert uthuling foreslås det at verdien av
fallrettigheter ikke skal være fradragsberettiget i grunnrenteinntekten for kraftverk.
- Det sendes på høring et forslag om enkelte presiseringer og oppdateringer i reglene
for Skattefunn i skattelovforskriften samt forslag om å innføre lovhjemmel for
informasjonsutveksling mellom etatene og lovhjemmel for sanksjoner.
- Boliger på Svalbard unntas fra det nye systemet for formuesverdsetting av boliger.
- Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret, blant annet innslagspunktene i
formuesskatten og arveavgiften.
Tabellen på neste side viser anslåtte provenyendringer av Regjeringens forslag til
skatte- og avgiftsendringer for 2011.
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Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2011. Negative tall betyr
lettelser. Anslagene er regnet i forhold til et referansesystem for 2011. Mill. kroner
Inntektsskattegrunnlaget for personer ...........................................................................
Tilpasse skattesystemet til pensjonsreformen .....................................................................
Utvide fradraget for gaver til frivillige organisasjoner .........................................................
Videreføre beløpsgrenser nominelt mv. ...............................................................................

Påløpt
-966
-1 350
-3
387

Bokført
-805
-1 080
-6
281

Næringsbeskatningen .........................................................................................................
Justere grunnrenteskatten .....................................................................................................
Stramme inn i fritaksmetoden knyttet til eierandeler i borettslag og boligaksjeselskap .

7
5
2

3
0
3

Miljø-, energi- og bilavgifter...............................................................................................
Øke grunnavgiften på mineralolje med 8,1 øre per liter (1 øre/kWh)...............................
Justere engangsavgiften .........................................................................................................

130
130
0

120
120
0

Andre avgiftsendringer .......................................................................................................
Innføre merverdiavgift på elektroniske tjenester fra utlandet ............................................
Øke avgiften på snus med 10 pst. og avgiftene på andre tobakkvarer med 5 pst. utover
prisjustering .............................................................................................................................
Øke alkoholavgiftene med 5 pst. utover prisjustering .........................................................

705
75

613
38

280
350

255
320

Sektoravgifter og overprisede gebyrer ............................................................................
Endre sektoravgiftene til Finanstilsynet, Kystverket og Mattilsynet .................................
Redusere gebyrer til Statens vegvesen .................................................................................
Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2011
Kilde: Finansdepartementet.

-38
-36
-2
-162

-38
-36
-2
-107
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Siren Solhaug, tlf. 22 24 45 90
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Tilpasning av skattereglene til pensjonsreformen
Regjeringen foreslår i budsjettet for 2011 nødvendige endringer i
skattereglene for pensjonsinntekt for å tilpasse disse til pensjonsreformen som
iverksettes fra 1. januar 2011. – Hensikten er å sikre at skattereglene støtter
opp under pensjonsreformens mål om at det skal lønne seg å arbeide, og legge
til rette for at en kan kombinere pensjon og arbeid på en god måte, sier
finansminister Sigbjørn Johnsen.
Pensjonister med lav og middels pensjon får redusert marginalskatten både på
lave lønnsinntekter og på kapitalinntekter. Pensjonister med de minste
pensjonene skal fortsatt ikke betale skatt av denne, og forslaget gir en samlet
lettelse til pensjonistgruppen på 1,35 milliarder kroner i 2011.
– En aldrende befolkning stiller offentlige finanser overfor store utfordringer. Ved å
gjøre det mer attraktivt å stå lenger i arbeid og kombinere pensjon og arbeid, kan vi
lette finansieringsbyrden for framtidige generasjoner. Pensjonsreformen er sentral for å
oppnå dette. Forslaget til endrede skatteregler vil gjøre det enda mer lønnsomt å
arbeide, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
AFP- og alderspensjonister med lav og middels inntekt har hatt høyere marginalskatt på
arbeids- og kapitalinntekter enn andre. Nå reduseres marginalskatten på arbeidsinntekt
fra opp til 55 prosent til 35,8 prosent. Samtidig reduseres marginalskatten på
kapitalinntekter til 28 prosent for dem som har lave pensjonsinntekter. De som bare
lever av minstepensjon, skal fremdeles slippe å betale skatt.
Forslaget innebærer at dagens skattebegrensningsregel erstattes av et nytt
skattefradrag for pensjonsinntekt. Skattefradraget nedtrappes bare mot
pensjonsinntekt, slik at marginalskatten på arbeidsinntekter og kapitalinntekter
reduseres til samme nivå som for rene lønnstakere. Skattefradraget graderes etter
pensjonsgraden i folketrygden, eventuelt andel av full AFP. Dermed unngår en at
personer med høy opptjening kan få et større skattefradrag ved å ta ut delvis pensjon. I
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motsetning til dagens skattebegrensningsregel, vil det nye skattefradraget fastsettes
uavhengig av inntekten til ektefelle eller samboer.
– Ved å fastsette skattefradraget individuelt, retter vi opp den nåværende
forskjellsbehandlingen av gifte og samboere, sier finansministeren.
– I tillegg til at forslaget vil stimulere til at flere står i arbeid, har det gode
fordelingsvirkninger, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Om lag 60 prosent av AFPog alderspensjonistene får redusert skatt. Lettelsen skyldes dels at mange gifte
pensjonister får en større skattereduksjon enn i dag, dels at skattefradraget ikke
avkortes mot kapital- eller arbeidsinntekt.
I tillegg vil det nye skattefradraget gi større skattereduksjon for mange enn dagens
skattebegrensningsregel selv om effekten av økt trygdeavgift og fjerning av
særfradraget regnes inn.
Om lag 10 prosent av AFP- og alderspensjonistene får uendret skatt. Gjennomsnittlig
bruttoinntekt er relativt lav blant dem som får skattelettelse og uendret skatt (238 900
kroner). Blant de 113 500 AFP- og alderspensjonistene som får en lettelse på over
10 000 kroner (17 prosent av alle AFP- og alderspensjonister), er den gjennomsnittlige
bruttoinntekten om lag 202 900 kroner.
Regjeringen foreslår samtidig å øke trygdeavgiften for pensjonsinntekt fra 3 til 4,7
prosent og å avvikle særfradraget for alder. Forslaget gir likevel en samlet lettelse til
pensjonistgruppen på 1,35 milliarder kroner påløpt i 2011. Det er ventet at endringene i
arbeidstilbudet vil stimulere til at flere pensjonister vil ønske å arbeide. Dermed vil
provenytapet reduseres, etter hvert som nye alderskull når en alder hvor de kan ta ut
alderspensjon fra folketrygden.
Om lag 30 prosent av AFP- og alderspensjonistene kan få økt skatt. Disse har generelt
god skatteevne og relativt stor formue og kapitalinntekt. Gjennomsnittsinntekten blant
dem som får skatteskjerpelser er relativt høy (403 900 kroner), og inntekten er høyere
jo større skjerpelsen er. Blant de 43 000 pensjonistene (7 prosent) som får en
skatteskjerpelse på over 10 000 kroner, er gjennomsnittsinntekten om lag 604 000
kroner. Pensjonistene som får en skjerpelse vil fortsatt betale mindre skatt enn
lønnstakere med samme inntekt.
Regjeringen foreslår å videreføre gjeldende skattebegrensningsregel, med enkelte
justeringer, for mottakere av uførepensjon, overgangsstønad for enslige forsørgere,
etterlattepensjon, pensjon til tidligere familiepleier og supplerende stønad til personer
med kort botid i Norge, samt å videreføre den særskilte regelen om skattebegrensning
ved liten skatteevne.
Særfradraget for uførhet foreslås økt med 12 000 kroner i året utover lønnsjustering.
Dette vil delvis kompensere for økt trygdeavgift for uføre som ikke skattlegges etter
skattebegrensningsregelen. Uføre som skattlegges etter skattebegrensningsregelen,
betaler ikke trygdeavgift. Skattereglene for uføre vil vurderes på nytt i forbindelse med
forslag til ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre.
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Endringer i e-momsen
Regjeringen foreslår å innføre merverdiavgiftsplikt når privatpersoner bosatt i
Norge kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. – Det bør betales
merverdiavgift ved nedlasting av filmer og e-bøker mot betaling, uavhengig av
om produktet kjøpes fra tilbyder etablert i Norge eller utlandet. Vi må ha like
konkurransevilkår, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
Framveksten av ny teknologi og økende handel over landegrensene gjør at stadig flere
tjenester som for eksempel bøker, musikk, filmer og programvare, selges over internett
til norske privatpersoner. Andelen av forbruket som går til elektroniske tjenester må
ventes å øke i årene framover. Siden dagens merverdiavgiftsregler innebærer at det må
betales merverdiavgift ved kjøp av slike tjenester fra norske leverandører, mens
tilsvarende tjenester kan kjøpes uten merverdiavgift fra utlandet, oppstår det en
betydelig konkurransevridning i disfavør av leverandører som er etablert i Norge.
Derfor foreslår Regjeringen at det skal betales merverdiavgift med ordinær
merverdiavgiftssats på 25 prosent uavhengig av om tilbyderen er etablert utenfor eller
innenfor det norske merverdiavgiftsområdet.
– Jeg er godt fornøyd med at vi nå får et regelverk hvor det for merverdiavgiften ikke
spiller noen rolle om tjenestene kjøpes i eller utenfor Norge. Vi tetter et hull i
avgiftssystemet som over tid ville ha bidratt til å undergrave merverdiavgiftssystemet,
sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
Ikke ekstra belastning for norske privatpersoner
Ansvaret for beregning og betaling av norsk merverdiavgift skal ligge hos leverandør
når kjøper er en privatperson. Forslaget medfører derfor ikke ekstra arbeid for kjøpere
av elektroniske tjenester. Når det gjelder næringsdrivende og offentlig virksomhet som
kjøper elektroniske tjenester fra utlandet, skal disse etter dagens regler selv beregne og
betale merverdiavgift, og her innebærer forslaget ikke noen endring.
Forslaget innebærer at det blir nødvendig å registrere utenlandske leverandører som
ikke allerede er etablert innenfor merverdiavgiftsområdet. Som alternativ til dagens
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ordning med norsk representant vil Finansdepartementet arbeide med en forenklet
registreringsordning på linje med den som er etablert i EUs merverdiavgiftsregelverk.
Denne ordningen har vist seg å fungere godt i EU.
Det tar noe tid å få på plass de praktiske og tekniske forhold for en slik forenklet
ordning. Derfor vil merverdiavgiftsplikten for elektroniske tjenester fra utlandet først
tre i kraft fra 1. juli 2011.
Ikke ny avgift
Forslaget innebærer ikke avgiftslegging av en ny type tjenester, men at det skal betales
merverdiavgift ved kjøp av slike tjenester uavhengig av om leverandøren er etablert
utenfor eller innenfor det norske merverdiavgiftsområdet.
Forslaget vil heller ikke medføre endringer for leverandørene som i dag er registrert i
Merverdiavgiftsregisteret. Dersom leverandørene velger å etablere seg i
merverdiavgiftsområdet, vil det foreligge registreringsplikt etter de alminnelige
bestemmelsene i merverdiavgiftsloven,
Forslaget endrer ikke reglene for næringsdrivende og offentlig virksomhet som
allerede i dag plikter å beregne og betale merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare
tjenester fra utlandet.
Tabellene nedenfor gir en forenklet og skjematisk oversikt over
merverdiavgiftsbehandling ved levering av elektroniske tjenester før og etter
lovforslaget. Oversikten gjelder ikke behandlingen av elektroniske
kommunikasjonstjenester.
Tabell 1 – Levering av elektroniske tjenester før lovforslaget

Utførsel

Innførsel

Innenlands
omsetning

Leverandør

Mottaker

Merverdiavgifts- Ansvar for
pliktig i Norge beregning og
betaling av norsk
mva

Næringsdrivende Næringsdrivende i Ja
i Norge
Norge

Leverandør

Næringsdrivende Privatperson i
i Norge
Norge

Leverandør

Ja

Næringsdrivende Næringsdrivende i Ja
utenfor Norge
Norge

Mottaker

Næringsdrivende Privatperson i
utenfor Norge
Norge

Nei

-

Næringsdrivende Næringsdrivende
i Norge
utenfor Norge

Nei

-

Næringsdrivende Privatperson
i Norge
utenfor Norge

Nei

-
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Tabell 2 – Levering av elektroniske tjenester etter lovforslaget

Innførsel

omsetning

Innenlands

Leverandør

Mottaker

Merverdiavgifts- Ansvar for
pliktig i Norge beregning og
betaling av norsk
mva

Næringsdrivende Næringsdrivende i Ja
i Norge
Norge

Leverandør

Næringsdrivende Privatperson i
i Norge
Norge

Leverandør

Ja

Næringsdrivende Næringsdrivende i Ja
utenfor Norge
Norge

Mottaker

Næringsdrivende Privatperson i
utenfor Norge
Norge

Leverandør

Ja

Provenyvirkningen av forslaget er usikkert, men det er anslått å gi et merproveny i
størrelsesorden 150 millioner kroner årlig. Bokført effekt i 2011 kan utgjøre 38 millioner
kroner. Over tid antas provenyet å bli betydelig større, i takt med økende forbruk av
slike tjenester.
Se nærmere beskrivelse av forslaget i Prop 1. LS (2010-2011) Skatter og avgifter kapittel
17.
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Gavefradragsordningen utvides
Regjeringen foreslår å utvide gavefradragsordningen til også å gjelde for
frivillige organisasjoner i EØS-området. – Denne endringen betyr at personer
som skatter til Norge og som ønsker å støtte en frivillig organisasjon i et EØSland, kan få skattefradrag for gaven, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
Etter gjeldende rett gis skattyter inntektsfradrag med inntil 12 000 kroner per år for
pengegaver til frivillige organisasjoner i Norge som oppfyller nærmere lovbestemte
vilkår. EFTAs overvåkingsorgan ESA har i en grunngitt uttalelse fra desember 2009
anført at den norske gavefradragsordningen er i strid med EØS-avtalens artikkel 40.
Begrunnelsen er at støtteordningen er utformet som et personskattetiltak som
diskriminerer givere i Norge som vil støtte utenlandske organisasjoner.
Regjeringen meddelte ESA våren 2010 at den vil fremme forslag om å endre skatteloven
slik at personer som skatter til Norge gis fradragsrett for gave gitt til tilsvarende
organisasjoner innenfor EØS-området.
Regjeringen foreslår at Skattedirektoratet hvert år skal offentliggjøre en liste over
hvilke frivillige organisasjoner som har mottatt fradragsberettigede gaver etter
skatteloven § 6-50, og samlet gavebeløp den enkelte organisasjon har mottatt.
Regjeringen mener at det er uheldig at denne typen opplysninger om bruk av
skattepenger er unndratt offentlig innsyn. Innsyn i slike opplysninger er en forutsetning
for en demokratisk kontroll med fradragsordningen.
Det oppstår samtidig behov for enkelte generelle innstramminger i fradragsordningen.
Av administrative grunner foreslår Regjeringen å fjerne fradragsrett for gaver til mindre
tros- og livssynssamfunn uten nasjonalt omfang. Dette vil berøre organisasjoner som
mottar om lag tre prosent av det totale beløp som gis til tros- og livssynssamfunn i dag.
Etter gjeldende rett gis det blant annet fradrag for gaver til organisasjoner med
kulturvern som formål. Regjeringen foreslår også at Finansdepartementet gis
forskriftshjemmel til å fastsette bestemmelser om hvilke områder innenfor kulturvern
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som skal kvalifisere for å komme inn under gavefradragsordningen. Bakgrunnen er at
kulturbegrepene i Europa er mangfoldige og uoversiktlige, og det kan derfor være
behov for å få en klar og stram nok avgrensing av hva som ligger i begrepet. Det ventes
ikke at en slik presisering vil avskjære noen av de organisasjonene som mottar støtte på
dette grunnlag i dag fra fortsatt å være støtteberettiget.
Utvidelsen av ordningen til organisasjoner i EØS-området gis virkning allerede fra
inntektsåret 2010, mens innstramningene gis virkning fra inntektsåret 2011.
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Mer lønnsomt med lavere CO2-utslipp
For ytterligere å styrke motivasjonen til å anskaffe biler med lave CO2-utslipp
foreslår Regjeringen en mindre justering av engangsavgiften. – Vi følger opp
tidligere endringer i engangsavgiften som har bidratt til betydelig lavere CO2utslipp fra nye personbiler, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
Grønnere engangsavgift har gitt mer miljøvennlig bilpark
Fra 1. januar 2007 ble engangsavgiften lagt om ved at CO2-utslipp erstattet slagvolum
som et av beregningsgrunnlagene, i tillegg til vekt og effekt. Endringen ble
hovedsakelig gjort for å øke den økonomiske motivasjonen til å velge biler med lavere
CO2-utslipp. I budsjettet for 2009 ble det innført et fradrag i avgiften for biler med
utslipp under 120 g/km, og det ble innført en ekstra høy avgiftssats for biler med
utslipp over 250 g/km. Fra 1. januar 2010 ble alle avgiftssatsene i CO2-komponenten
økt, mens satsene i effektkomponenten ble redusert for å gi provenynøytralitet.
Endringene i engangsavgiften fra 2007
har gitt en sterkere økonomisk
motivasjon enn tidligere til å kjøpe biler
med lavere CO2-utslipp. Figuren viser
utviklingen i gjennomsnittlig CO2utslipp for nye personbiler fra 2002 til
perioden januar til august 2010.
I 2006 var gjennomsnittlig CO2-utslipp
fra nye personbiler 177 g/km. For
perioden januar til august 2010 er
gjennomsnittlig utslipp redusert til 141
g/km, som er en nedgang på 20 prosent
fra 2006.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye
personbiler, g/km.
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Forslag til justeringer i 2011
Regjeringen ønsker å stimulere til valg av biler med lave CO2-utslipp. Det foreslås
derfor å redusere alle innslagspunktene i CO2-komponenten med 5 g/km. Dette
innebærer at det kun vil bli gitt fradrag i avgiften for biler med utslipp under 115 g/km,
mot dagens 120 g/km. De andre innslagspunktene reduseres også med 5 g/km. Dette
bidrar til å styrke motivasjonen til å velge biler med lavere CO2-utslipp noe, og til at
inntektene fra engangsavgiften ikke reduseres like mye når gjennomsnittlig CO2-utslipp
fra nye personbiler reduseres. I tillegg forslås det å innføre et nytt fradrag for biler med
utslipp under 50 g/km. Dette vil gjøre det ekstra lønnsomt å velge biler med svært lave
utslipp, når slike biler kommer på markedet.
Endringene i CO2-komponenten innebærer en større kronemessig avgiftsøkning for
biler med høye utslipp enn for biler med lave utslipp. For å holde statens inntekter fra
avgiften uendret foreslås det å fjerne satsen på det laveste trinnet i effektkomponenten,
mens satsen på det nest laveste trinnet reduseres med om lag 5 prosent reelt. Samlet
sett vil biler med lave utslipp komme godt ut av endringene, mens biler med høye
utslipp vil få en avgiftsøkning. Endringen i avgift for hver enkelt bilmodell er imidlertid
relativt beskjedne.
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Flere skatteoppgjør for personlige skatteytere
Regjeringen foreslår å åpne for at skatteoppgjøret for personlige skattytere kan
sendes ut i flere puljer enn de to man har i dag. – Ved å gjøre dette, vil
skattyterne få bedre service og fleksibiliteten i skattemyndighetenes arbeid
øker, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
Etter dagens system får personlige skattytere skatteoppgjøret enten i juni eller oktober.
De aller fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. De øvrige
lønnstakerne og pensjonistene, samt personlige næringsdrivende og deres ektefeller,
får skatteoppgjøret i oktober. Regjeringen mener det er rom for to til tre oppgjørspuljer
mellom de to man har i dag, slik at flere av dem som i dag må vente til oktober kan få
skatteoppgjøret tidligere.
Regjeringen foreslår også å oppheve kravet om at skatteoppgjøret skal kunngjøres. At
skatteoppgjøret er ferdig, kunngjøres i dag ved annonser i en rekke av landets aviser.
Denne kunngjøringen i form av annonser i papiravisene har mistet sin praktiske
betydning, og bør derfor avvikles.
I dag har kunngjøringen blant annet betydning for beregningen av klage- og
søksmålsfristene og for fristene for beregning av forfall for restskatt, og er
utgangspunktet for rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av skatt. Som følge av
forslaget om å oppheve kravet om kunngjøring, foreslår Regjeringen at beregningene i
stedet knyttes til tidspunktet for når melding om skatteoppgjøret er sendt til skattyter.
Regjeringen foreslår også å utvide klagefristen til seks uker og å videreføre 10. august
som tidligste klagefrist for junioppgjøret.
Restskatt vil forfalle med samme betalingsfrister som i dag, regnet fra melding om
skatteoppgjøret er sendt skattyter. Tidligst mulige forfallstidspunkt for restskatt vil
fortsatt være 20. august. Tilgodebeløp skal utbetales skattyter så snart som mulig, og
senest tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut.
Ordningen med flere skatteoppgjør for lønnstakere og pensjonister får virkning for
inntektsåret 2010, altså skatteoppgjøret som skattyterne mottar i 2011.
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Endringer i eiendomsskatten
Regjeringen foreslår å endre reglene for utskriving av eiendomsskatt slik at
kommunene gis bedre muligheter til å likebehandle ulike typer
næringseiendom i eiendomsskatten.
– Gjeldende regler er til hinder for kommuner som ønsker å skrive ut eiendomsskatt på
for eksempel kjøpesentre, kontorbygg og hoteller, men ikke ønsker å skrive ut
eiendomsskatt i hele kommunen. Denne begrensningen foreslår vi nå å fjerne, sier
finansminister Sigbjørn Johnsen.
Eiendomsskatten er en frivillig, kommunal skatt. Etter gjeldende regler kan
kommunene velge å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom mer generelt kun
dersom de skriver ut eiendomsskatt i hele kommunen. Uten en slik generell
eiendomsskatt er det anledning til å skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom som
faller inn under definisjonen av ”verk og bruk”. I praksis innebærer dagens regelverk
en forskjellsbehandling av næringsbygg som brukes i produksjon av varer, og
næringsbygg som brukes i produksjon av tjenester, dersom det ikke skrives ut
eiendomsskatt i hele kommunen.
Det er i dag fire ulike alternativer for utskriving av eiendomsskatt: i hele kommunen, i
bymessig strøk, på verk og bruk samt i bymessige strøk og på verk og bruk. I praksis
innebærer Regjeringens forslag at det også åpnes for å skrive ut eiendomsskatt på:
− verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, og
− all eiendom i bymessig strøk og på verk og bruk og annen næringseiendom i hele
kommunen.
Næringseiendom som etter gjeldende regler er særskilt fritatt for eiendomsskatt, som
for eksempel landbrukseiendom, vil fortsatt være fritatt.
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Regjeringen foreslår at endringene i eigedomsskattlova trer i kraft med virkning fra
skatteåret 2011. Fordi eiendomsskatten normalt skal skrives ut innen 1. mars i
skatteåret, gis de kommunene som ønsker å benytte seg av de nye reglene frist til
utgangen av juni 2011 med å skrive ut skatt på ”næringseiendom”. Dermed blir det
rimelig tid til å taksere de eiendommene som eventuelt kommer til. Eiendomsskatt på
øvrig eiendom skal skrives ut i henhold til ordinær frist.
Høring om eiendomsskatt for kraftverk
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar har i brev til Finansdepartementet
foreslått å fjerne de såkalte maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for
kraftverk. Spørsmålet om opphevelse av maksimums- og minimumsreglene reiser en
rekke problemstillinger som vil bli vurdert nærmere. I Statsbudsjettet for 2011 legger
Regjeringen derfor opp til en høring der ulike parter, først og fremst vertskommuner,
eierkommuner og kraftprodusenter, vil bli trukket inn. Regjeringen vil gjennomføre
høringen og legge til rette arbeidet slik at saken kan legges fram i Statsbudsjettet for
2012.
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Nytt strategiråd for Statens pensjonsfond utland (SPU)
– Det er viktig at det er åpenhet om forvaltningen av våre felles sparepenger,
og at det er debatt om fondets langsiktige investeringsstrategi. Det nye
strategirådets mandat er utformet med dette som formål, sier finansminister
Sigbjørn Johnsen.
I Nasjonalbudsjettet 2011 går det fram at Finansdepartementet har opprettet et nytt
strategiråd bestående av fire eksterne medlemmer. Rådet har fått i oppdrag å skrive en
rapport om den langsiktige strategien for investeringene i SPU, og presentere denne
senest 1. desember 2010.
Professor emeritus i finans, Elroy Dimson (London Business School) skal lede
strategirådets arbeid i 2010. Øvrige medlemmer er porteføljeforvalter Antti Ilmanen
(Brevan Howard), senioranalytiker Øystein Stephansen (DnB NOR) og professor i
finans og rektor Eva Liljeblom (Hanken Svenska Handelshögskolan).
Rådets mandat og en nærmere beskrivelse av rådets medlemmer er tilgjengelig på
Finansdepartementets nettsider.
Finansdepartementet legger opp til at slike eksterne rapporter skal produseres jevnlig i
tiden framover, men at både strategirådets sammensetning og mandat skal kunne
variere fra gang til gang.
– Uavhengige og kritiske gjennomganger slik det nå legges opp til vil gi nyttige faglige
innspill, samtidig som det vil bidra til mer åpenhet og diskusjon om viktige spørsmål
knyttet til den langsiktige investeringsstrategien for fondet, sier finansminister Sigbjørn
Johnsen.
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