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Et budsjett for arbeid, velferd og miljø 

Regjeringens hovedmål er å sikre fortsatt lav arbeidsledighet i Norge, og 
budsjettforslaget for 2010 er et godt grunnlag for oppgang i norsk økonomi 
framover. I budsjettforslaget fremmer Regjeringen tiltak for å styrke helse, 
omsorg, skole og barnehage. Forskjellene i levekår utjevnes. Innsatsen for 
samferdsel, miljø, utvikling og forskning øker betydelig. 
  
- Den internasjonale finanskrisen og tilbakeslaget i verdensøkonomien har stilt norsk 
økonomi overfor store utfordringer. I Norge har vi svart med målrettede og kraftfulle 
tiltak i finansmarkedene, og raskt dreid den økonomiske politikken i svært ekspansiv 
retning. Dette gir resultater. Utslagene av finanskrisen og det internasjonale 
tilbakeslaget er blitt mindre i Norge enn i mange andre land. Arbeidsledigheten i Norge 
er nå den laveste i Europa, sier finansminister Kristin Halvorsen. 
 
- Det er klare tegn til at den økonomiske aktiviteten er på vei oppover igjen. En 
nedgang i BNP for Fastlands-Norge på 1 prosent i år ligger an til å bli snudd til en 
oppgang på vel 2 prosent neste år. Likevel ventes ledigheten å øke noe også fra i år til 
neste år. Regjeringen har derfor funnet det riktig å legge opp til et svakt ekspansivt 
budsjett for 2010.   
 
- Handlingsregelen åpner for at bruken av oljeinntekter det enkelte år kan avvike fra 
den langsiktige trenden, for å bidra til å jevne ut svingninger i økonomien. Finanskrisen 
og det kraftige internasjonale tilbakeslaget har gjort det nødvendig å benytte denne 
handlefriheten, og det vil vi også gjøre neste år.  Samtidig må vi ta hensyn til at bruken 
av oljeinntekter nå ligger svært høyt, og økt bruk må balanseres mot hensynet til 
konkurranseutsatte næringer, sier finansminister Kristin Halvorsen. 
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Når veksten i økonomien tar seg opp, må bruken av oljeinntekter igjen tilsvare 
realavkastningen av Statens pensjonsfond - Utland. Dette vil begrense 
handlingsrommet i budsjettpolitikken framover. 
 
Viktige prioriteringer i budsjettet 
Regjeringen fremmer en rekke forslag om økte bevilgninger for å styrke innsatsen 
innenfor ulike deler av helsesektoren. Bevilgningene til helseforetakene styrkes for å 
øke aktiviteten og for å fullføre innføringen av ny inntektsfordeling mellom de regionale 
helseforetakene. Tiltakene på rusfeltet styrkes, og Omsorgsplan 2015 følges opp med 
forslag om investeringstilskudd til flere nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.  
 
Regjeringens barnehagesatsing har gitt resultater. Lovfestet rett til barnehageplass er 
innført, og i september 2009 rapporterte fylkesmennene at kommunene hadde gitt 
tilbud om plass til alle barn med rett til barnehageplass. 2010-budsjettet tar høyde for 
økte utgifter tilsvarende 7 200 nye barnehageplasser, for å dekke økt etterspørsel etter 
barnehageplass som følge av demografiske endringer og redusert foreldrebetaling. 
Foreldrebetalingen for barnehageplass reduseres reelt ved at maksimalprisen 
videreføres nominelt uendret fra 2009 til 2010, og det legges opp til at 
foreldrebetalingen skal holdes på det samme nominelle nivået fram til maksimalprisen 
tilsvarer 1 750 kroner målt i 2005-kroner. 
 
Satsingen på fellesskolen fortsetter, med et høyt nivå på bevilgningene. 
Undervisningstimetallet utvides med én uketime, fordelt på 1.-7. trinn, og det innføres 
et tilbud om åtte uketimer gratis leksehjelp, fordelt på 1.-4. trinn. I 
rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg legges det opp til å kunne 
gi tilsagn om rentekompensasjon for investeringer innenfor en ramme på 2 milliarder 
kroner i 2010. 
 
Regjeringen har prioritert kommuneøkonomien i sine tidligere budsjettforslag, og dette 
følges også opp i 2010-budsjettet. Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt reelt 
med 4,2 milliarder kroner, og sektorens samlede inntekter øker reelt med om lag 8 
milliarder kroner. 
 
- Forskjellene i samfunnet skal reduseres. Regjeringen foreslår økte bevilgninger på til 
sammen vel 1 milliard kroner til målrettede tiltak for å redusere fattigdom i 2010. Vi 
utjevner forskjellene i levekår gjennom økt støtte til minstepensjonister og 
bostøttemottakere. Regjeringen foreslår en betydelig økt tiltaksinnsats både for 
personer med moderat bistandsbehov og for personer med nedsatt arbeidsevne. 
Forslag om økte utgifter til tiltak på rusfeltet og for å bedre tilbakeføringen av innsatte 
og domfelte til samfunnet bidrar også til å utjevne forskjeller. Dette innebærer at 
bevilgningene til tiltak mot fattigdom er økt nominelt med nesten 4,3 milliarder kroner i 
perioden 2006-2010, sier finansminister Kristin Halvorsen. 
 
Regjeringen vil legge til rette for trygge arbeidsplasser og økt verdiskaping og utvikling 
i hele landet. Regjeringen foreslår utgifter på vel 1,5 milliarder kroner (eksklusive 
lånetransaksjoner) til ordninger under Innovasjon Norge på Nærings- og 
handelsdepartementets budsjett i 2010. Dette tilsvarer en økning på 26 prosent i forhold 
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til saldert budsjett 2009. Det foreslås et høyt nivå på låne- og garantirammene i GIEK og 
Innovasjon Norge også i 2010. I tillegg foreslår Regjeringen å etablere en ny 
garantiordning for langsiktige kraftavtaler til kraftintensiv industri, med en ramme på 
20 milliarder kroner. Budsjettforslaget for 2010 innebærer en betydelig innfasing for å 
nå de ambisiøse måltallene i Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019, hvor den 
samlede planrammen er 100 milliarder kroner høyere enn i forrige plan.  
 
Bevilgningene til forskning og utvikling foreslås økt med om lag 1,7 milliarder kroner 
fra saldert budsjett 2009. I tillegg foreslås det en ytterligere økning av kapitalen i Fondet 
for forskning og nyskaping med 5 milliarder kroner.  
 
- På klima- og miljøområdet prioriteres i 2010 tiltak mot avskoging i utviklingsland, 
jernbaneinvesteringer, miljøteknologi, CO2-håndtering, fornybar energi og 
energieffektivisering. Bevilgningene til klima- og skogsatsingen i utviklingsland 
foreslås økt med om lag 650 millioner kroner fra saldert budsjett 2009, til drøyt 2,1 
milliarder kroner i 2010. Til ulike tiltak for CO2-håndtering foreslås det bevilget nesten 
3,5 milliarder kroner, som er nær 1,6 milliarder kroner mer enn i saldert budsjett 2009, 
sier Kristin Halvorsen.  
 
For å følge opp klimaforliket foreslår Regjeringen en bevilgningsøkning på 300 
millioner kroner til forskning og utvikling innen fornybare energikilder og karbonfangst 
og karbonlagring, samt ytterligere 50 millioner kroner til annen klimaforskning. 
Kapitalen i Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering foreslås økt med 5 
milliarder kroner, for å legge til rette for klimavennlig omlegging av energibruk.  
 
Det foreslås 100 millioner kroner til en ny tilskuddordning for økt satsing på 
miljøteknologi, og bevilgningene på Miljøverndepartements budsjett foreslås økt med 
nær 370 millioner kroner til en rekke miljøtiltak i Norge, herunder til kulturminner, 
bevaring av naturens mangfold og friluftsliv.  
 
Regjeringen følger opp den klare prioriteringen av fattige land, og for 2010 kommer 
andelen av vår bistand opp i 1,09 prosent av anslått BNI. 
 
Regjeringen foreslår en samlet utgiftsøkning på 812 millioner kroner fra saldert budsjett 
2009 til oppfølging av Kulturløftet. Med dette er Regjeringen i rute med opptrappingen 
av bevilgningene til kulturformål til 1 pst. av statsbudsjettets utgifter i 2014. 
 
Regjeringen vil bekjempe kriminalitet gjennom å forebygge bedre, oppklare mer, 
reagere raskere og rehabilitere bedre. I 2010-budsjettet foreslås det å øke bevilgningen 
til politi- og påtalemyndighet med til sammen 1,3 milliarder kroner i forhold til saldert 
budsjett 2009. 
 
Skattesystemet forbedres ytterligere 
Regjeringen har de siste årene styrket omfordelingen gjennom skattesystemet, og vi 
viderefører dette arbeidet i årets budsjettforslag. Formuesskatten forbedres, og 
innsatsen mot skatteunndragelser styrkes. Norge skal fortsatt være i front i kampen 
mot skadelige skatteparadiser. 
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- Regjeringen foreslår mer rettferdige verdsettingsregler for bolig, og øker 
bunnfradraget i formuesskatten vesentlig. Forslaget reduserer formuesskatten med 760 
millioner kroner samlet, og 120 000 færre vil betale formuesskatt, sier finansminister 
Kristin Halvorsen.  
 
- Regjeringen fortsetter også arbeidet med å legge om bilavgiftene i mer miljøvennlig 
retning. Vi presenterer videre en skisse til hvordan Regjeringen vil følge opp 
Kulturmomsutvalgets forslag om å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og 
idrettsområdet med en sats på 8 prosent, sier finansminister Kristin Halvorsen. 
 
- Regjeringen styrker kampen mot skatte- og avgiftsunndragelser og foreslår at 
kontantbetalinger over 10 000 kroner vil ikke bli fradragsberettiget, og kjøper kan bli 
ansvarlig for svart arbeid. Målet er å redusere bruken av kontanter og gjøre 
transaksjoner sporbare gjennom bank. Samlede skatter og avgifter holdes om lag 
uendret fra 2009 til 2010, sier finansminister Kristin Halvorsen. 
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Nøkkeltall i budsjettet for 2010 

Den internasjonale finanskrisen og tilbakeslaget i verdensøkonomien har stilt 
norsk økonomi overfor store utfordringer. Myndighetene i mange land møtte 
krisen med omfattende tiltak. I Norge har vi svart med målrettede og kraftfulle 
tiltak i finansmarkedene, og ved raskt å dreie den økonomiske politikken i 
ekspansiv retning.  
 
Forholdene i penge- og kredittmarkedene er vesentlig bedret. Det er også klare 
tegn til at den økonomiske aktiviteten er på vei oppover igjen, etter en svært 
svak utvikling mot slutten av 2008 og inn i 2009. For 2010 anslås det en 
vekst i BNP for Fastlands-Norge på vel 2 prosent, etter en nedgang på 1 
prosent i år. Den anslåtte veksten i 2010 er lavere enn trendveksten i 
økonomien, og ledigheten ventes å øke noe også fra i år til neste år. 
Regjeringen har derfor funnet det riktig å legge opp til et svakt ekspansivt 
budsjett for 2010.  
 
Finanskrisen og tilbakeslaget i verdensøkonomien ble møtt med omfattende tiltak fra 
myndighetene i mange land. Det ligger likevel an til at 2009 blir det svakeste året for 
Norges handelspartnere siden andre verdenskrig. Situasjonen har imidlertid bedret seg 
de siste månedene, og nedgangen i den økonomiske aktiviteten hos våre 
handelspartnere kan bli snudd til oppgang tidligere enn antatt.   
 
Også i Norge var Regjeringen og Norges Bank raskt ute med tiltak for å stabilisere 
finansmarkedene. I tillegg ble den økonomiske politikken lagt om i ekspansiv retning. 
Norges Bank har redusert sin styringsrente med hele 4,5 prosentpoeng til 1,25 prosent, 
mens finanspolitikken i 2009 er den mest ekspansive på over 30 år. Myndighetenes 
tiltak har bidratt til at tilbakeslaget er svakere i Norge enn i de fleste andre land. 
Nedgangen i produksjonen har vært klart mer begrenset enn hos våre handelspartnere, 
og vi har den laveste arbeidsledigheten i Europa. 
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Regjeringens budsjettforslag for 2010 innebærer et strukturelt, oljekorrigert 
underskudd på 148,5 milliarder kroner. Dette er om lag 44,6 milliarder kroner over 
anslaget for forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland, og en økning på 
om lag 14,6 milliarder kroner i forhold til anslått strukturelt underskudd for 2009 
 
Den foreslåtte økningen i bruken av oljeinntekter i 2010 tilsvarer om lag ½ prosent av 
trend-BNP for Fastlands-Norge. Makroøkonomiske modellberegninger tilsier at den 
ekspansive virkningen av 2010-budsjettet er svakere enn det som isolert sett antydes av 
denne indikatoren. Blant annet skyldes over 6 milliarder kroner av økningen i det 
strukturelle, oljekorrigerte underskuddet fra 2009 til 2010 lavere utbytteinntekter til 
staten. Slike inntektsreduksjoner har normalt en mindre ekspansiv virkning enn en 
tilsvarende økning i utgiftene. Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst anslås 
til om lag 1¾ prosent i 2010. Dette er lavere enn den trendmessige veksten i fastlands-
BNP, og også lavere enn den anslåtte veksten i BNP for Fastland-Norge neste år. 

Handlingsregelen for budsjettpolitikken er en plan for en gradvis økning i bruken av 
oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning – anslått til 4 
prosent - av fondskapitalen ved inngangen til året. Samtidig åpnes det for at bruken av 
petroleumsinntekter det enkelte år kan avvike fra 4-prosentbanen, for å bidra til å jevne 
ut svingninger i økonomien. Finanskrisen og det kraftige internasjonale tilbakeslaget 
har gjort det nødvendig å benytte denne handlefriheten, slik at finanspolitikken har 
kunnet bidra til å stabilisere utviklingen i norsk økonomi.  

 

Hovedtrekk i budsjettforslaget for 2010 

Hovedtrekkene i budsjettforslaget for 2010 kan oppsummeres slik:(alle beløp er oppgitt 
i 2010-kroner): 

• Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 148,5 milliarder kroner, som 
er 44,6 milliarder kroner høyere enn forventet fondsavkastning i 2010. 

• Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås å øke med 14,6 milliarder 
kroner fra 2009 til 2010. Målt som andel av trend BNP er økningen om lag ½ 
prosentpoeng (se boks 3.2 i Nasjonalbudsjettet 2010).   

• Samme skatte- og avgiftsnivå som i 2009. 
• En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på om lag 1¾ prosent fra 

2009 til 2010.  
• En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2009 til 2010 på 2,6 prosent, 

eller om lag 8 milliarder kroner. Kommunenes frie inntekter øker reelt med i 
overkant av 4,2 milliarder kroner, tilsvarende 1,9 prosent. Veksten er da regnet i 
forhold til inntektsnivået i 2009 slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 
2009.  

• Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2010 anslås til knapt 154 milliarder 
kroner, en økning på knapt 36 milliarder kroner fra 2009. Lavere skatteinntekter 
og økte utgifter til ledighetstrygd som følge av svakere konjunkturer (såkalte 
automatiske stabilisatorer) bidrar med 25 milliarder kroner av denne økningen. 
Målt i forhold til trend-BNP for Fastlands-Norge utgjør det oljekorrigerte 
underskuddet 8,1 prosent i 2010, mot 6,5 prosent i 2009 og 0,7 prosent i 2008.  
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• Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til om lag 220 
milliarder kroner.  

• Netto avsetning i Statens pensjonsfond – Utland, der overføringen til 
statsbudsjettet for å dekke det oljekorrigerte underskuddet er trukket fra, anslås 
til i underkant av 67 milliarder kroner. Det samlede overskuddet på 
statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond, det vil si inklusive renter og utbytte på 
fondskapitalen, anslås til vel 172 milliarder kroner.  

• Markedsverdien av Statens pensjonsfond – Utland ved utgangen av 2010 anslås 
til om lag 2 824 milliarder kroner, mens kapitalen ved utgangen av inneværende 
år anslås til 2 597 milliarder kroner. Den samlede kapitalen i Statens 
pensjonsfond, som også inkluderer innenlandsdelen av fondet, anslås ved 
utgangen av 2010 til om lag 2 931 milliarder kroner. Til sammenlikning anslås 
statens forpliktelser til alderspensjoner i folketrygden til 4 771 milliarder kroner 
ved utgangen av 2010.  

 
Tabell 1 Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond. Milliarder kroner 
 Regnskap  Anslag 
 2007 2008  2009 2010 

Totale inntekter .................................................................... 1 030,1 1 182,6  1 022,8 974,1 
 Inntekter fra petroleumsvirksomhet............................. 337,4 437,7  290,5 244,8 
  Skatter og avgifter .................................................. 191,2 245,2  170,9 123,8 
  Andre petroleumsinntekter ................................... 146,3 192,5  119,6 121,0 
 Inntekter utenom petroleumsinntekter ........................ 692,7 744,9  732,3 729,3 
  Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge ............... 632,9 680,4  674,2 677,0 
  Andre inntekter....................................................... 59,8 64,5  58,1 52,3 

Totale utgifter ....................................................................... 715,1 778,6  876,2 907,5 
 Utgifter til petroleumsvirksomhet................................. 21,1 21,8  25,8 24,4 
 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet ....................... 694,0 756,7  850,4 883,1 

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til  
Statens pensjonsfond – Utland ............................................

 
315,0 

 
404,1 

  
146,6 

 
66,6 

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten ....... 316,4 415,9  264,7 220,4 

= Oljekorrigert overskudd................................................. -1,3 -11,8  -118,1 -153,8 
+ Overført fra Statens pensjonsfond – Utland ................. 2,8 8,4  118,1 153,8 
= Overskudd på statsbudsjettet ........................................ 1,5 -3,4  0,0 0,0 
+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond – Utland ............... 313,6 407,5  146,6 66,6 
+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens  
 pensjonsfond ...................................................................

 
78,4 

 
103,1 

  
108,4 

 
105,6 

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

 
393,5 

 
507,2 

  
255,0 

 
172,2 

Memo:      
Markedsverdien av Statens pensjonsfond – Utland1......... 2 018,5 2 279,6  2 597,3 2 823,8 
Markedsverdien av Statens pensjonsfond1 ........................ 2 135,8 2 367,4  2 697,9 2 930,9 
Statens alderspensjonsforpliktelser i folketrygden ........... 3 955 4 257  4523 4771 
1. Ved utgangen av året. 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.  
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Hovedtrekk og nøkkeltall for den økonomiske utviklingen  

Den internasjonale nedgangen kan bli snudd til oppgang tidligere enn antatt 

Etter et kraftig tilbakeslag mot slutten av fjoråret og inn i 2009, tyder løpende 
informasjon på at nedgangen i aktiviteten hos våre handelspartnere stoppet opp i 2. 
kvartal i år og ble snudd til moderat oppgang i 3. kvartal. Situasjonen i finansmarkedene 
er vesentlig bedret, og råvareprisene har økt. Det legges til grunn at veksten hos våre 
handelspartnere tar seg videre opp framover. Som følge av den svært svake utviklingen 
mot slutten av 2008 og inn i 2009 anslås BNP likevel å falle med 3½ prosent fra i fjor til i 
år, mens det til neste år anslås en vekst på 1¼ prosent for handelspartnerne samlet. 
Anslagene for 2009 og 2010 er henholdsvis ¼ og 1 prosentpoeng høyere enn tilsvarende 
anslag i Revidert nasjonalbudsjett 2009. Gjennomsnittlig arbeidsledighet hos våre 
handelspartnere anslås til 8 prosent i 2009 og 10 pst. i 2010. 
 
Usikkerheten knyttet til den videre utviklingen i internasjonal økonomi er betydelig. 
Det er fortsatt store ubalanser i internasjonal handel. Videre vil de kraftige 
finanspolitiske stimulansene etter hvert måtte reverseres. Økt privat sparing i USA og 
enkelte andre land kan også komme til å dempe veksten i samlet etterspørsel framover. 
På den annen side kan høyere innenlandsk etterspørsel i framvoksende økonomier 
bidra positivt til veksten i internasjonal økonomi framover.  
 
Situasjonen i finansmarkedene er vesentlig bedret 
Bedringen i finansmarkedene har kommet etter at myndighetene i mange land har satt 
i verk omfattende tiltak. Også i Norge var Regjeringen og Norges Bank raskt ute med å 
iverksette målrettede tiltak for å stabilisere finansmarkedene. I likhet med utviklingen 
internasjonalt har risikopremiene falt og kredittflyten tatt seg opp i penge- og 
obligasjonsmarkedene. Lånetilgangen for husholdninger har holdt seg stabil gjennom 
de siste kvartalene, og Norges Banks siste utlånsundersøkelse viste at bankene ikke 
planla ytterligere innstramminger i kredittpraksisen overfor ikke-finansielle foretak. 
Utviklingen i renter og aksjekurser tyder på at markedsaktørene nå ser lysere på den 
videre økonomiske utviklingen.  
 
Aktiviteten i norsk økonomi ventes å øke framover 
Så langt har den internasjonale finanskrisen og tilbakeslaget i verdensøkonomien slått 
klart mindre ut i Norge enn i de fleste andre land. Arbeidsledigheten er fortsatt på et 
moderat nivå, og nedgangen i produksjonen har vært klart mer begrenset i Norge enn 
hos våre handelspartnere. Denne forskjellen må blant annet ses i lys av at mange 
oljeserviceselskaper og deler av både industrien og tjenestesektoren fortsatt nyter godt 
av høy aktivitet i petroleumsnæringen. Videre har vi relativt sett mindre produksjon av 
industrielle ferdigvarer enn for eksempel Sverige og Tyskland, som har blitt vesentlig 
hardere rammet av fallet i internasjonal etterspørsel enn Norge. Ettersom norske 
husholdninger i hovedsak har lån med flytende rente, slår dessuten lavere 
styringsrente relativt raskt igjennom i norsk økonomi. En stor offentlig sektor og en 
ekspansiv budsjettpolitikk bidrar også til å dempe tilbakeslaget i norsk økonomi. 
 
Løpende statistikk viser at aktiviteten i norsk økonomi nå er på vei opp, og oppgangen 
ser ut til å kunne komme noe raskere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 
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2009. Husholdningenes etterspørsel øker, og oljeinvesteringene har utviklet seg 
sterkere enn ventet. Samtidig kan oppgangen i veksten internasjonalt bidra til at 
eksporten tar seg raskere opp enn tidligere lagt til grunn. Som følge av svak utvikling 
rundt årsskiftet 2008 - 2009 anslås BNP for Fastlands-Norge likevel å falle med 1 
prosent i 2009. For 2010 anslås en vekst på 2 prosent, som er en oppjustering på 1¼ 
prosentpoeng siden Revidert nasjonalbudsjett.  
 
Utviklingen i arbeidsmarkedet har vært bedre enn tidligere ventet 
Etter at sysselsettingen i fastlandsøkonomien gikk noe ned mot slutten av 2008 og inn i 
2009, har den holdt seg relativt stabil de siste månedene. Samtidig har 
arbeidsledigheten ligget på i overkant av 3 prosent av arbeidsstyrken. Gjennomsnittlig 
ledighet for 2009 anslås nå til 3,2 prosent. Med vekst under trendvekst ligger det an til 
en viss økning i arbeidsledigheten neste år, og gjennomsnittlig ledighet for 2010 anslås 
til 3,7 prosent. Dette er klart lavere enn gjennomsnittet for de siste 20 årene. Anslagene 
innebærer at AKU-ledigheten vil utgjøre om lag 90 000 personer ved utgangen av 2009, 
for så å flate ut på i underkant av 100 000 personer i andre halvår 2010. 
 
Usikkerheten er fortsatt stor, men risikobildet synes noe mer balansert enn tidligere 
Faren for en negativ spiral, der en stadig svakere utvikling i finansmarkedene og 
realøkonomien gjensidig forsterker hverandre, framstår nå som betydelig redusert, og 
risikobildet er mer balansert enn da anslagene til Revidert nasjonalbudsjett ble 
utarbeidet i mai. Usikkerheten knyttet til den videre økonomiske utviklingen er 
imidlertid fortsatt betydelig, og trolig større for enkeltnæringer enn for økonomien sett 
under ett.  
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Tabell 2 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis endring fra året før 1 

  
Mrd 

kroner2  
2008 2008 2009 2010 

       
  Privat konsum ............................................................ 991,4 1,4 0,3 4,0 
  Offentlig konsum....................................................  490,2 3,8 5,6 2,1 
  Bruttoinvesteringer i fast kapital.............................  529,3 3,9 -5,9 -1,0 
  Herav:Oljeutvinning og rørtransport ......................  122,2 6,6 7,0 3,0 
             Bedrifter i Fastlands-Norge .........................  202,1 6,8 -16,4 -2,6 
             Boliger .........................................................  99,6 -8,1 -12,0 0,5 
            Offentlig forvaltning 78,0 5,8 13,2 -2,0 
  Etterspørsel fra Fastlands-Norge3 ...........................  1 861,4 2,2 -0,3 2,4 
  Eksport....................................................................  1 225,8 1,4 -6,5 0,1 
    Herav: Råolje og naturgass...................................   620,5 -1,5 -4,4 -2,1 
                Tradisjonelle varer ...................................  324,2 4,8 -11,0 1,6 
  Import .....................................................................   732,7 4,4 -4,9 2,4 
    Herav: Tradisjonelle varer ...................................  477,6 2,7 -7,1 1,9 
  Bruttonasjonalprodukt ............................................   2 548,3 2,1 -2,1 1,3 
    Herav: Fastlands-Norge ........................................   1 829,9 2,6 -1,1 2,1 
                Fastlands-Norge uten elforsyning.............  1 771,9 2,5 -0,7 1,9 
Andre nøkkeltall:    
  Sysselsetting, personer............................................  3,1 -0,4 -0,4 
  Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå) ..........................  2,6 3,2 3,7 
  Årslønn ..................................................................  6,0 4 3½ 
  Konsumprisindeksen (KPI) ....................................  3,8 1¾ 1¾ 
  KPI-JAE .................................................................  2,6 2½ 1½ 
  Råoljepris, kroner pr. fat2........................................  536 375 425 
  Driftsbalansen (prosent av BNP) ............................  19,5 12,0 12,2 

1) Beregnet i faste 2006-priser 
2) Løpende priser. 
3) Utenom lagerendring. 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. 
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Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell 

Statens samlede inntekter i 2010 er beregnet til 974 milliarder kroner og 
samlede utgifter til 907 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke 
medregnet i tallene. 
 
Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 220 milliarder kroner i 
2010. Utenom netto petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på 154 
milliarder kroner, som tilsvarer det oljekorrigerte underskuddet. Dette underskuddet 
dekkes ved overføring fra Statens pensjonsfond - Utland.  
 
Inntektene på 974 milliarder kroner foreslås bevilget på vel 400 ulike enkeltposter i 
statsbudsjettet.  

Figur 1. Inntekter på statsbudsjettet 

Arbeidsgiver- og 
trygdeavgift

221 mrd. kroner 
23 %

Andre inntekter 
144 mrd. kroner

 15 %

Skatt på formue 
og inntekter 

175 mrd. kroner
18 %

Merverdiavgift 
190 mrd. kroner 

19 %

Petroleums-
inntekter

245 mrd. kroner 
25 %
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De største inntektene er petroleumsinntekter, arbeids- og trygdeavgift, merverdiavgift 
og skatt på formue og inntekt, som til sammen utgjør 85 prosent av statsbudsjettets 
inntekter i 2010, jf. figur 1. Andre store inntekter er særavgifter knyttet til blant annet. 
bruk av kjøretøy, tobakk og alkohol, samt renteinntekter og aksjeutbytte.  
 
Utgiftene på 907 milliarder kroner foreslås bevilget på nesten 1 300 ulike enkeltposter i 
statsbudsjettet. Utgiftene er fordelt på bevilgninger til drift, investeringer og 
overføringer, og gjelder en rekke ulike formål. I figur 2 vises de største 
utgiftskategoriene. 

 
Figur 2. Utgifter på statsbudsjettet 

      

Andre utgifter
195 mrd. kroner

21 %

Ytelser fra folketrygden
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34 %
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13 %
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15 %

 
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 
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 81 prosent av utgiftene i denne kategorien. 

 

Andre utgifter omfatter ulike overføringer blant annet 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. 
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Tabellen på neste side viser en noe mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene, 
utenom bevilgninger som gjelder petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner. En 
nærmere omtale av statens inntekter og utgifter finnes i Prop. 1 S (2009-2010) 
Statsbudsjettet. 
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Tabell: Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2010, utenom lånetransaksjoner og 
petroleumsvirksomheten (milliarder kroner) 

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)       729,3 
Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge    677,0    
Skatt på formue og inntekt 174,9     
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift 221,3   
Merverdiavgift 189,6   
Avgift på bil, bensin mv. 43,2   
Avgifter på tobakk og alkohol 20,1   
Elektrisitetsavgift 7,4   
Tollinntekter og andre avgifter 20,5   
Inntekter av statens forretningsdrift  2,1  
Inntekter fra direktorater mv.  7,5  
Renter og aksjeutbytte  25,0  
Andre inntekter   17,6   
Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)     883 
Folketrygden, alderspensjon  117,4  
Folketrygden, sykepenger  37,5  
Folketrygdens øvrige sosiale formål  103,1  
Folketrygdens helsedel  22,1  
Folketrygden, stønad ved fødsel og adopsjon  14,2  
Folketrygden, arbeidsliv  14,0  
Regionale helseforetak  98,8  
Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner  81,7  
Universitets- og høyskolesektoren  23,4  
Direktorater mv.  17,3  
Forsvaret  34,9  
Vei og jernbane  24,2  
Internasjonal bistand  27,0  
Barnehager  26,8  
Barnetrygd  14,8  
Jordbruksavtalen  12,9  
Kompensasjon for merverdiavgift  15,3  
Tilskudd til Statens pensjonskasse mv.  9,1  
Politi og påtalemyndighet  11,6  
Kulturformål  5,9  
Arbeidsmarkedstiltak  7,3  
Renter på statsgjeld  20,4  
Andre utgifter   143,1   
Oljekorrigert overskudd       -153,8 
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Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2010 

Regjeringen styrker omfordelingen i skattesystemet ved å forbedre 
formuesskatten og trappe opp kampen mot skatteunndragelser. 
Formuesverdsettingen av bolig gjøres mer rettferdig, og bunnfradraget i 
formuesskatten økes vesentlig. Regjeringen fortsetter arbeidet med å legge om 
bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning. Samlede skatter og avgifter holdes 
om lag uendret. 
 
Bedre fordeling 
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 2010. Samtidig forsterkes 
omfordelingen gjennom skattesystemet. Det gjennomføres nye, vesentlige forbedringer 
av formuesskatten, med en samlet netto lettelse på 760 millioner kroner, og innsatsen 
mot skatteunndragelser styrkes.  
 
Regjeringen foreslår nye og mer rettferdige verdsettingsregler for bolig. Systemet 
sikter mot å sette ligningsverdien for den enkelte bolig til 25 prosent av 
omsetningsverdien. I gjennomsnitt øker ligningsverdiene av egen bolig (primærbolig) 
moderat, fra om lag 20 til 25 prosent av omsetningsverdi, en økning som først og fremst 
skyldes at særlig lave ligningsverdier økes. Maksimal ligningsverdi for primærboliger 
skal fortsatt være 30 prosent av omsetningsverdien. Sekundærbolig, det vil si ekstra 
bolig som ikke er fritids- eller næringseiendom, foreslås verdsatt til 40 prosent av 
omsetningsverdi, som er på nivå med næringseiendom.  
 
Samtidig økes bunnfradraget betydelig, fra 470 000 kroner til 700 000 kroner (1,4 
millioner kroner for ektepar). Forslaget gir ikke økt formuesskatt av egen bolig samlet 
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sett, og 8 av 10 som i dag betaler formuesskatt, får lettelser. For nærmere omtale av den 
nye verdsettingsmetoden for bolig og øvrige endringer i formuesskatten, se egen 
pressemelding.   
 
Regjeringen prioriterer kampen mot skatteunndragelser høyt. Skatteunndragelser 
undergraver solidariteten som finansieringen av de offentlige velferdsordningene 
bygger på, og velter byrdene over på lojale og lovlydige skattytere. For å bekjempe 
skatte- og avgiftsunndragelser har Regjeringen de siste fire årene styrket budsjettene til 
skatteetaten og toll- og avgiftsetaten. I 2010-budsjettet foreslås blant annet tiltak som 
retter seg mot bruken av kontante betalingsmidler. Det vil sikre at en større del av 
betalingsstrømmene for næringsdrivende og privatpersoner skjer gjennom banker og 
andre finansinstitusjoner, slik at transaksjonene blir sporbare og dermed vanskeligere å 
skjule. For nærmere omtale av tiltakene mot skatteunndragelser, se egen 
pressemelding. 
 
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 etter planen skal ferdigstilles i løpet av 
2010. Relevante fagmiljøer og organisasjoner vil bli involvert. 
 
Minstefradraget og personfradraget holdes også om lag reelt uendret, det vil si at de 
justeres med om lag anslått lønnsvekst.  
 
Avgiftsendringer som styrker miljøet 
Arbeidet med å legge om bilavgiftene i mer miljøvennlig retning videreføres i 2010. Se 
nærmere omtale i egen pressemelding. 
 
Regjeringen foreslår at det blir innført en CO2-avgift på innenlandsk bruk av gass til 
oppvarming i bygg fra 1. april 2010. Hensikten er å motvirke at gass konkurrerer ut mer 
miljøvennlige alternativer. Det blir samtidig innført en energiavgift på gass, der satsene 
blir differensiert etter minimumssatsene i EU.  
 
Regjeringen foreslår at fritaket for autodieselavgift for biodiesel blir halvert i 2010, med 
sikte på endelig utfasing i 2011. Fra 1. april 2009 ble det innført et påbud om at minst 2,5 
prosent av drivstoffet i veitrafikken skal være biodrivstoff. Omsetningspåbudet har 
bidratt til at det blandes inn 5 prosent biodiesel i ordinær autodiesel, mens fritaket for 
autodieselavgift har liten betydning for den samlede omsetningen av biodrivstoff. Den 
effektive avgiften på autodiesel er redusert, og dette stimulerer til økt bruk av all diesel 
med tilhørende miljøproblemer.  
 
Fra 1. juli 2009 ble det forbudt å deponere nedbrytbart avfall på fylling. Dette fører til at 
miljøkostnadene ved avfallsdeponering blir lavere enn tidligere, og avgiftssatsen ved 
deponering av avfall blir derfor redusert fra 1. januar 2010. 
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Merverdiavgiftsplikt på kultur og idrett 
Regjeringens oppfølging av Kulturmomsutvalgets forslag til momsplikt for kultur og 
idrett med 8 prosent sats er nærmere omtalt i egen pressemelding. Regjeringen vil 
fremme konkrete lovforslag på et senere tidspunkt, med sikte på iverksettelse fra 1. juli 
2010.  
 
Andre endringer 
Regjeringen foreslår også: 
 
- Ordningen med at arbeidstaker kan finansiere hjemme-PC ved trekk i bruttolønn, og 

derved redusere skatten på lønnsinntekten, avvikles. Det betyr at for avtaler som 
inngås fra og med i dag, 13. oktober 2009, kan det ikke gjennomføres trekk i brutto 
lønn. En overgangsregel vil sikre at bruttotrekk etter eldre avtaler kan gjennomføres 
uendret ut avtaleperioden. Det gjøres ingen endringer i skattefritaket for privat bruk 
av utstyr finansiert av arbeidsgiver. 

 
- For å begrense de helsemessige konsekvensene og av hensyn til statens inntekter 

økes avgiftene på tobakkvarer med 5 prosent reelt fra 1. januar 2010. 
 
- Den skattefrie nettoinntekten for ektepar som kommer inn under 

skattebegrensningsregelen økes mer enn anslått lønnsvekst, til 206 700 kroner i 
2010. Det sikrer at ektepar med kun minstepensjon fortsatt ikke skal betale skatt på 
inntekten. Den skattefrie nettoinntekten for enslige lønnsjusteres. Dermed forblir 
også ensliges minstepensjon skattefri. 

 
- Fristene for å betale tilleggsforskudd på skatt samordnes til 31. mai. Fristen er i dag 

30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende. Forslaget 
innebærer at lønnstakere og pensjonister kan betale tilleggsforskudd enda tettere 
opp til skatteoppgjøret, og dermed unngå rentetillegg på restskatt. 

 
- Reglene for beskatning av andelshavere i nye boligselskaper hvor mindre enn 

halvparten av boenhetene er ferdigstilt per 1. januar i inntektsåret, endres. Forslaget 
innebærer at slike andelshavere skal komme i skatteposisjon for boligselskapets 
inntekter, utgifter og formue allerede fra overtakelsen av andelen i boligselskapet. 
Dette vil sikre at andelshavere og selveiere i større grad likebehandles, og vil 
normalt være en fordel for andelseieren. 

 
- Virksomheter som driver med arbeidsutleie, skal fra og med 2010 betale 

arbeidsgiveravgift i den sonen der hoveddelen av arbeidstakerens arbeid er utført i 
løpet av avgiftsterminen, selv når dette er en annen sone enn der virksomheten er 
registrert. Forslaget skal hindre uønskede tilpasninger blant dem som driver 
arbeidsutleie.  

 
- Det gis unntak fra arbeidsgiveravgiftsplikt for ytelser til utenlandske ansatte på 

utenlandske skip på norsk kontinentalsokkel og i norsk territorialfarvann som faller 
utenfor folketrygdlovens anvendelsesområde.  
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- Det fastsettes en klar grense for hvor langt ut i sjøområdet kommunene kan skrive ut 
eiendomsskatt. Det er uavklart hvor langt denne adgangen strekker seg etter 
gjeldende rett. Grensen foreslås nå trukket ved grunnlinjen, som er rette linjer 
mellom de ytterste skjærene langs kysten, tvers over fjordmunninger. Forslaget vil gi 
forutberegnelighet for skattyterne og vil sikre at eiendomsskatteobjektene i 
sjøområdet har en kommunal tilknytning, samtidig som det gir en klar lovhjemmel 
for kommunene. Det foreslås en overgangsregel for kommuner som har skrevet ut 
eiendomskatt i sjøområdet mellom grunnlinjen og territorialgrensen for skatteåret 
2009. Overgangsregelen gir adgang til å skrive ut eiendomsskatt i dette området i 
2010 og 2011 med henholdsvis to tredeler og en tredel av eiendomsskattegrunnlaget 
for 2009. 

 
- Kompensasjonsordningen for avgifter for proviant til bruk om bord i fiske- og 

fangstfartøy i fjerne farvann endres til direkte fritak. 
 
- Personer som tar opphold på Svalbard og anses bosatt der etter svalbardskatteloven, 

skal skattlegges for aksjegevinster mv. i forbindelse med utflyttingen fra fastlandet. 
Forslaget innebærer at personer som flytter til Svalbard beskattes etter de samme 
bestemmelsene som gjelder for personer som flytter fra fastlandet til en EØS-stat. 
Det foreslås at endringen skal tre i kraft fra og med i dag, 13. oktober 2009.   

 
- Det innføres en fordelingsnøkkel for gevinster og tap ved realisasjon av 

valutasikringsavtaler innenfor rederiskatteordningen. Dette innebærer at kun den 
andelen av gevinsten eller tapet som svarer til forholdet mellom selskapets 
balanseførte finanskapital og totalkapital skal være skattepliktig eller 
fradragsberettiget. Det foreslås at lovendringen trer i kraft med virkning for nye 
valutasikringsavtaler som inngås fra og med inntektsåret 2010. 
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Provenyvirkninger 
Tabellen under viser anslåtte provenyendringer av Regjeringens forslag til skatte- og 
avgiftsopplegg for 2010. 
 

Tabell. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2010. Negative tall betyr 
lettelser. Mill. kroner 

  Påløpt Bokført 
Inntektsskattegrunnlaget for personer…………………………………………... 542 448 
Avvikling av bruttotrekkordningen for hjemme-PC1………………………………. 150 150 
Økt skattefri nettoinntekt i skattebegrensningsregelen for pensjonister ………… -100 -80 
Innføring av  kildeskatt på pensjoner mv. …………………………………………… 230 185 
Nominell videreføring, samspillsvirkninger og avrunding ………………………..... 262 193 
   
Formuesskattepakke ……………………………………………………………… -760 -385 
Innføring av  nye, mer treffsikre systemer for å fastsette ligningsverdier av bolig 
og næringseiendom som ikke leies ut.  Økte ligningsverdier for fritidseiendom 
med 10 pst. Økt bunnfradrag til 700 000 kroner ……………………………… -450 -135 
Fjerning av primærbolig fra formuestillegget i skattebegrensningsregelen …… -310 -250 
   
Næringsbeskatningen ………………………………………………………………. 0 -20 
Endret arbeidsgiveravgift for visse utenlandske ansatte i petroleumssektoren2 .. 0 -20 
   
Miljø-, energi- og bilavgifter ……………………………………………………….. 155 140 
Innføring av CO2- og energiavgift på naturgass og LPG3 …………………………. 40 35 
Redusert avgiftssats for avfall til deponi …………………………………………… -130 -120 
Styrket CO2-komponent i engangsavgiften ………………………………………… 0 0 
Fjerning av lav sats på CO2-komponenten i engangsavgiften for drosjer ………… 50 45 
Utfasing av fritaket for autodieselavgiften for biodiesel …………………………… 195 180 
   
Andre skatte- og avgiftsendringer ………………………………………………... -9 53 
Samordning av fristene for å innbetale tilleggsforskudd til 31. mai ……………….. -6 -6 
Utvidet momsplikt på kultur- og idrettsområdet fra 1. juli 2010 …………………… -250 -168 
Økt avgift på tobakkvarer med 5 pst. utover prisjustering ………………………… 250 230 
Endrede fritak fra avgifter ved proviantering til fiske og fangst i fjerne farvann…. -3 -3 
   
Sektoravgifter og overprisede gebyrer ………………………………………….. -5 -5 
Fjerning av vederlag fra TV2 ………………………………………………………… -29 -29 
Økning av Kredittilsynets sektoravgift ……………………………………………… 41 41 
Avvikling av årsavgiften for havnesikkerhet ……………………………………….. -15 -15 
Økning av kontroll- og tilsynsavgiften, akvakultur …………………………………. 10 10 
Endring i sektoravgifter til Lotteri- og stiftelsestilsynet …………............................ 0 0 
Reduksjon av kystavgift ……………………………………………………………… -12 -12 
   
Samlede nye skatte- og avgiftsendringer i 2010 ……………………………… -77 231 

1 Innstrammingen gjelder bare nye avtaler, dvs. avtaler som inngås 13. oktober 2009 eller senere. 
Ordningen blir dermed faset ut over flere år. Samlet innstramming utgjør 450 mill. kroner. 

2 Endringen foreslås innført fra 2009 og har derfor ingen påløpt virkning i 2010. 
3 Iverksettes fra 1. april 2010. Kompensasjoner til berørte næringer over budsjettets utgiftsside er trukket 

fra. 

Kilde: Finansdepartementet. 
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Mer rettferdig formuesverdsetting av boliger 
 
Regjeringen forbedrer formuesskatten ved å innføre en ny og mer rettferdig 
formuesverdsetting av boliger. Samtidig økes bunnfradraget til 700 000 
kroner for enslige og 1,4 millioner kroner for ektepar. Totalt vil 120 000 
færre enn i dag betale formuesskatt.  
 
- Forslaget omfordeler fra by til land, fra vestlige til østlige bydeler i Oslo og fra 
høyinntekts- til lavinntektsgrupper. Dette skyldes først og fremst at en langt på vei 
fjerner skjevhetene i dagens ligningsverdier av bolig, som favoriserer dyre boliger i 
sentrale strøk, sier finansminister Kristin Halvorsen. 
 
Regjeringen har gjort mye for å gjøre formuesskatten mer rettferdig. De med små 
formuer betaler mindre formuesskatt enn før denne regjeringen tok over, mens de med 
store formuer betaler mer. Med dagens forslag vil 520 000 færre betale formuesskatt i 
dag enn i 2005.  
 
Regjeringen fortsetter arbeidet med å forbedre formuesskatten i budsjettet for 2010: 
 
- Bunnfradraget i formuesskatten økes kraftig, fra 470 000 kroner til 700 000 kroner 

(1,4 millioner kroner for ektepar). 
- Det innføres et enkelt, arealbasert system for formuesverdsetting av bolig, som tar 

sikte på å fastsette ligningsverdi av egen bolig til 25 prosent av omsetningsverdi.   
- Ligningsverdien for sekundærbolig økes til 40 prosent av omsetningsverdi 
- Det innføres et arealbasert system for formuesverdsetting av næringseiendom som 

ikke leies ut. 
- Ligningsverdien av fritidseiendommer oppjusteres med 10 prosent.  
- Skattleggingen av pensjonister mv. med lavere og midlere inntekter gjøres 
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gunstigere ved at ligningsverdien av egen bolig ikke lenger skal påvirke beregnet 
skatt etter skattebegrensningsregelen.  

 
Forslaget innebærer samlede lettelser på 760 millioner kroner. Av dette tilfaller 310 
millioner kroner pensjonister, og enkelte enslige forsørgere gjennom lettelsene i 
skattebegrensningsregelen. Om lag 17 prosent av skattyterne (625 000 personer) vil 
betale formuesskatt i 2010. Det er en nedgang fra om lag 30 prosent i 2005. Om lag 85 
prosent (760 000 personer) av alle som omfattes av endringen, får lavere skatt. De som 
får en lettelse på mer enn 6 000 kroner, har en bruttoinntekt på om lag 300 000 kroner i 
gjennomsnitt. Antallet som betaler formueskatt reduseres med 120 000. Om lag 15 
prosent av de berørte får høyere skatt. Gruppen som anslås å få økt skatten med mer 
enn 15 000 kroner, har en gjennomsnittsinntekt på 3 millioner kroner. 
 
I tillegg vil mange boligeiere som omfattes av skattebegrensningsregelen få 
skattelettelser uavhengig av om de er i formuesskatteposisjon. 
 
Mer rettferdige ligningsverdier av bolig 
Ligningsverdiene av bolig utgjør i dag en stor svakhet i formuesskatten. Nye boliger får 
gjerne fastsatt ligningsverdien til 30 prosent av det eieren har betalt for bygning og 
tomt. Eldre boliger har ofte vesentlig lavere ligningsverdier. Om lag 5 prosent av 
eneboligene anslås å ha en ligningsverdi under 5 prosent av omsetningsverdien (2007-
tall). Særlig dyre boliger i sentrale strøk kan ha svært lave ligningsverdier i forhold til 
omsetningsverdien.  
 
Regjeringen foreslår et enkelt, arealbasert system for å verdsette alle boliger unntatt 
fritidseiendom, våningshus og boliger i utlandet. Det etableres en sjablon for 
kvadratmeterpriser som varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse 
og type (enebolig, småhus eller leilighet). Sjablonen baserer seg på prisstatistikk for 
omsatte boliger og oppdateres årlig. Boligeierne vil kun måtte rapportere boligens 
areal, byggeår og eventuelt boligtype én gang. For boligselskap vil selskapet være 
ansvarlig for rapporteringen.  
 
Regjeringen foreslår å skille mellom boligen eieren bor i (primærbolig), og andre 
boliger som ikke defineres som fritidseiendom eller næringseiendom 
(sekundærbolig). For primærboliger settes kvadratmetersatsen til 25 prosent av 
beregnet kvadratmeterpris. Sikkerhetsventilen, som innebærer at skattyter etter 
klage kan få nedsatt ligningsverdien til 30 prosent av markedsverdi, endres ikke for 
primærboliger.  
 
- Regjeringen viderefører en svært moderat formuesverdsettelse av folks hjem. Den 
viktigste forskjellen fra dagens regler er at en vil få mer ensartede og rettferdige 
ligningsverdier under taket på 30 prosent av markedsverdien, sier Kristin Halvorsen.  
 
Sekundærboliger vil oftere ha karakter av å være rene investeringsobjekter. Stadig flere 
velger å investere oppspart formue i en ekstra bolig som for eksempel benyttes til 
utleie. Dette skaper økt press i boligmarkedet og kan drive prisene oppover. 
Regjeringen mener at det ikke er grunnlag for tilsvarende rabatt ved 
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formuesverdsettelsen av slike boliger som for primærboliger. Regjeringen foreslår 
derfor å sette kvadratmetersatsen for sekundærboliger til 40 prosent av beregnet 
kvadratmeterpris. Sekundærboliger får dermed en formuesverdsetting på nivå med 
næringseiendom. Sikkerhetsventilen settes til 60 prosent av markedsverdi, tilsvarende 
som for næringseiendom.  
 
Det nye, høye nivået på bunnfradraget betyr at et ektepar uten annen formue kan ha en 
gjeldfri primærbolig til en verdi av 4,7 millioner kroner uten å måtte betale 
formuesskatt, mens enslige kan ha en gjeldfri primærbolig til en verdi av 2,3 millioner 
kroner uten å måtte betale formuesskatt. 
 
Nytt system for å fastsette ligningsverdier av ikke-utleid næringseiendom  
Også ligningsverdiene av næringseiendom har variert mye mer enn markedsverdiene 
skulle tilsi, og gitt opphav til forskjellsbehandling. Det ble derfor i budsjettet for 2009 
innført en ny metode for å fastsette ligningsverdier av næringseiendom som leies ut, og 
ligningsverdiene ble i gjennomsnitt økt til 40 prosent av anslått markedsverdi. Metoden 
etablerte en klar sammenheng mellom ligningsverdien og eiendommens utleieverdi. 
 
Regjeringen følger nå opp signalene fra 2009-budsjettet om å innføre en ny metode for å 
fastsette ligningsverdier av næringseiendom som ikke leies ut, basert på samme 
prinsipp som for utleid eiendom. Målet er større likebehandling av næringseiendom 
uavhengig av utleie. Forslaget anslås ikke å øke den samlede formuesskattleggingen av 
næringseiendom.  
 
Med utgangspunkt i selskapenes innrapportering av leieinntekter fra utleid 
næringseiendom utarbeides det satser per kvadratmeter for ikke-utleid 
næringseiendom. Det legges opp til å differensiere kvadratmetersatsene etter geografi 
og bygningstype. Ligningsverdien fastsettes til 40 prosent av anslått markedsverdi, dvs. 
eiendommens areal multiplisert med den beregnede kvadratmetersatsen. 
Sikkerhetsventilen, som innebærer at skattyter etter klage kan få nedsatt 
ligningsverdien til 60 prosent av markedsverdi, videreføres. 
 
Forslaget til utfyllende forskriftsregler om verdsetting av ikke-utleid næringseiendom, 
herunder inndeling i eiendomskategorier, vil bli sendt på alminnelig høring tidlig i 
2010. 
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Regjeringen styrker kampen mot skatteunndragelser  

Regjeringen styrker kampen mot skatte- og avgiftsunndragelser. 
Kontantbetalinger over 10 000 kroner vil ikke bli fradragsberettiget, og kjøper 
kan bli ansvarlig for svart arbeid. – Målet er å redusere bruken av kontanter og 
gjøre transaksjoner sporbare gjennom bank, sier finansminister Kristin 
Halvorsen. 
 
Regjeringen fremmer flere av forslagene som Skatteunndragelsesutvalget la fram i 
NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser.  De viktigste forslagene som Regjeringen 
fremmer nå, retter seg mot bruken av kontanter. Svart omsetning skjer i stor 
utstrekning gjennom bruk av kontanter. Betaling via bank gjør transaksjonene sporbare 
og dermed vanskeligere å skjule. Regjeringen foreslår derfor flere tiltak som skal bidra 
til at en større del av betalingene går gjennom banker og andre finansinstitusjoner. 
 
Regjeringen foreslår å nekte fradrag for kostnader som ikke er betalt via bank, hvis 
beløpet er over 10 000 kroner. Forslaget omfatter både nektelse av inntektsfradrag etter 
skatteloven og fradrag for inngående merverdiavgift.  
 
Videre foreslår Regjeringen at den som kjøper tjenester skal kunne bli ansvarlig for 
skatt og merverdiavgift som selgeren har unndratt, dersom kjøpesummen overstiger 
10 000 kroner og kjøperen har betalt med kontanter. Ansvar kan også gjøres gjeldende 
ved kjøp av varer sammen med tjenester, men ikke ved rene varekjøp. Kjøperen vil 
alltid kunne fri seg fra et mulig ansvar ved å betale via bank. 
 
Pengebeløp over 25 000 kroner som føres inn eller ut av Norge, skal deklareres hos 
tollmyndighetene. Regjeringen foreslår å gi tollmyndighetene adgang til å ilegge et 
overtredelsesgebyr på inntil 30 prosent ved brudd på deklareringsplikten. Endringen vil 
avhjelpe politiets manglende kapasitet til å følge opp slike saker. De mest alvorlige 
sakene skal fortsatt overlates til politiet. 
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Regjeringen foreslår også å følge opp enkelte andre av utvalgets forslag. Økokrim får 
blant annet en utvidet adgang til å videreformidle til skatteetaten og toll- og 
avgiftsetaten opplysninger om mistenkelige transaksjoner som Økokrim har mottatt 
etter hvitvaskingsloven. 
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Lavere avgift for miljøvennlige biler 

I statsbudsjettet for 2010 foreslår Regjeringen å øke satsene i CO2-
komponenten i engangsavgiften. - Vi forsterker de økonomiske motivene for 
kjøp av biler med lave CO2-utslipp. Dette bidrar til at vi kan nå målet om et 
gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler på 120 g/km i 2012, sier 
finansminister Kristin Halvorsen. 
 
Samtidig reduseres satsene i effektkomponenten slik at statens inntekter ikke endres. 
Forslaget til endringer i engangsavgiften innebærer for eksempel at en bil med CO2-
utslipp på 100 g/km og effekt på 70 kW får en reell avgiftslettelse på om lag 7 150 
kroner, mens en bil med CO2-utslipp på 200 g/km og effekt på 110 kW får en reell 
avgiftsskjerpelse på om lag 8 850 kroner. 
 
Regjeringen har i tidligere budsjetter endret engangsavgiften i mer miljøvennlig 
retning. Fra 2007 ble CO2-utslipp innført som en av hovedkomponentene i avgiften. I 
2009 ble det innført fradrag for biler med CO2-utslipp under 120 g/km, og det ble 
innført en ekstra høy sats for biler med CO2-utslipp over 250 g/km. Endringene i 
engangsavgiften har bidratt til at gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler har 
blitt redusert fra 177 g/km i 2006 til 152 g/km i perioden januar til august 2009. 
Regjeringens mål er at gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler skal være 120 g/km i 
2012. 
 
I budsjettet for 2010 legges det ytterligere vekt på CO2-komponenten i engangsavgiften. 
Dette gjøres ved å øke fradraget i avgiften for biler med CO2-utslipp under 120 g/km 
med 100 kroner per g/km reelt. De andre satsene i CO2-komponenten økes med 190 
kroner per g/km reelt. 
 
For å gjøre omleggingen provenynøytral, det vil si at staten samlet sett ikke får økte 
inntekter fra engangsavgiften, reduseres satsene på de to laveste trinnene i 
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effektkomponenten med 58 prosent reelt på første trinn og 11 prosent reelt på andre 
trinn. 
 
Tabellen under viser satsene for CO2-komponenten og effektkomponenten i 2009 og 
foreslåtte satser for 2010. 
 
Tabell: Regjeringens forslag til satser for engangsavgiften i 2010 og gjeldende satser i 2009. 
Kroner per enhet. 

CO2–utslipp (g/km)1 Første 120  121-140  141-180  181-250 Over 250  

Gjeldende satser ...............  -500 526,00 531,00 1 486,78 2 500,00 

Forslag til satser ...............  -609 725,00 731,00 1 704,00  2 735,00 

      

Motorffekt (kw)  0-65 66-90 91-130 Over 130 

Gjeldende satser ...............   127,44 531,00 1 274,39 2 654,95 

Forslag til satser ...............   55,10 481,00 1 297,33 2 702,77 

      
1 Fradraget som nå foreslås økt til 609 kroner per gram utslipp under 120 g/km, gis kun til kjøretøy 
med utslipp under 120 g/km. 

Kilde: Finansdepartementet. 

 
Endringene i engangsavgiften er en målrettet omlegging for å gi sterkere incentiver til 
å velge biler med lavere CO2-utslipp. Forslaget innebærer at lavutslippsbiler, det vil si 
biler med CO2-utslipp under 120 g/km, får et større fradrag i engangsavgift enn 
tidligere, mens CO2-komponenten i engangsavgiften øker for biler med utslipp over 120 
g/km. Effektkomponenten i engangsavgiften reduseres for alle biler. Alle biler med 
CO2-utslipp over 153 g/km får en total avgiftsskjerpelse, uavhengig av motoreffekten. 
 
Regjeringen foreslår også endringer i engangsavgiften for drosjer. Det foreslås at CO2-
komponenten i engangsavgiften for drosjer blir den samme som andre biler, mot nå 40 
prosent. De vil fortsatt få 60 prosent fradrag i vekt- og effektkomponenten.  
 
For nærmere omtale, se Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 
3.5.3. 
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Tabell 1: Nominell og reell* avgiftsendring fra 2009 til 2010 for de 20 mest solgte 
personbilene i januar-september 2009. 

Merke Variant 
Effekt 
(kW) 

Egenvekt 
(kg) 

CO2-
utslipp 
(g/km) 

Nominell 
endring 
(kroner) 

Reell 
endring 
(kroner) 

Toyota Avensis 2.0-126 D 93 1520 142 -97 -2 169 
Honda CR-V 2.2-140 D 103 1612 173 6 627 3 735 
VW Passat 2.0-110 D 81 1467 129 -2 460 -4 098 
Toyota U.Cruis 1.4-90 D 4WD 66 1240 130 -1 914 -3 015 
VW Golf 1.6-90 D 66 1239 118 -4 124 -5 111 
Ford Mondeo 2.0-116 D 85 1501 156 2 823 795 
Hyundai I20 1.2-77 57 970 124 -2 716 -3 496 
Volvo V70 2.0-136 D 100 1577 157 3 246 688 
Ford Kuga 2.0-136 D 4WD 100 1538 169 5 521 2 973 
Peugeot 308 1.6-109 D SW 80 1495 134 -1 338 -3 091 
Subaru Forester 2.0-147 D 4 108 1550 170 5 943 3 164 
Ford Mondeo 2.0-116 D 85 1501 139 -576 -2 441 
VW Tiguan 2.0-140 D 4M 103 1604 199 12 128 8 687 
Peugeot 3008 1.6-109 D 80 1425 137 -933 -2 523 
Toyota Avensis 1.8-147 108 1430 158 3 190 878 
Toyota Auris 1.4-90 D 66 1280 130 -1 860 -3 015 
Audi Q5 2.0-170 D Quattro 125 1770 179 8 837 4 878 
Volvo V50 1.6-109 D 80 1318 118 -4 715 -5 945 
Nissan Qashqai 1.5-106 D 78 1407 139 -485 -2 024 
Toyota Prius 1.5-77 57 1300 104 -5 115 -5 854 

Kilder: Opplysningsrådet for veitrafikk og Finansdepartementet 
 
Tabell 2: Nominell og reell* avgiftsendring fra 2006 til 2010 for noen utvalgte bilmodeller. 

Merke Variant 
Slagvolum 

(cm3) 
Effekt 
(kW) 

Egenvekt 
(kg) 

CO2-
utslipp 
(g/km) 

Nominell 
endring 
(kroner) 

Reell 
endring 
(kroner) 

Ford Fiesta Econetic 1560 66 1041 90 -45 627 -52 151 
Toyota  Prius (NY) 1798 73 1370 89 -42 042 -49 471 
Volvo  V50 1560 80 1334 104 -36 015 -44 807 
Toyota Aygo 998 50 790 106 -22 774 -27 074 
Toyota  Yaris 1364 66 1055 119 -22 605 -28 666 
BMW  118D DPF 1995 100 1310 119 -43 307 -55 178 
VW Passat Blue Motion 1968 81 1468 129 -35 702 -47 554 
Ford Mondeo Econetic 1997 85 1507 139 -29 820 -42 579 
Toyota Corolla 1398 71 1270 159 6 250 -1 264 
Opel  Astra 1796 103 1425 177 13 381 1 487 
Volvo XC90  2400 136 2069 224 73 248 43 928 
BMW 7-serie 2979 240 1860 232 142 668 95 504 
Porsche Cayenne 4806 368 2355 358 460 192 370 774 
Ford USA Mustang 4013 157 1540 0 137 101 100 363 
Kilde: Finansdepartementet 
* Nominelt betyr at det ikke tas hensyn til prisstigning. Reelt betyr at det tas hensyn til prisstigning, og 
satsene er omregnet til samme år. Eksempel: For hele perioden (2006-2010) er 2006-satsene prisjustert til 
2010-nivå. 
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Lav momssats og fullt fradrag for kultur og idrett 

Regjeringen vil utvide merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet, 
slik at disse tjenestene blir avgiftspliktige med en lav sats på 8 prosent. 
Virksomheter som blir avgiftspliktige vil samtidig få fullt fradrag for 
momskostnadene.  
 
- Vi presenterer nå en skisse til omlegging. Vi ønsker en god dialog med idretten og 
legger opp til en høring før lovforslaget fremmes for Stortinget, sier finansminister 
Kristin Halvorsen.  
 
På usikkert grunnlag anslås forslaget å gi en årlig gevinst for kultur- og idrettssektoren 
på i størrelsesorden 500 millioner kroner, og målet er at utvidelsen kan innføres fra 1. 
juli 2010. 
 
Kulturmomsutvalget foreslo i sin utredning å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget for 
kultur- og idrettssektoren, noe Regjeringen ønsker å følge opp. På noen viktige punkter 
legges det imidlertid opp til andre løsninger enn det utvalget foreslo.  
 
Gunstig omlegging for kultur og idrett 
Kulturmomsutvalget anbefalte en bred merverdiavgiftsplikt for kultur og idrett. 
Utvalgets forslag innebærer merverdiavgiftsplikt med en sats på 8 prosent for blant 
annet inngangsbilletter til kultur- og idrettsarrangementer og treningssentre. Dette er 
en gunstig omlegging for kultur og idrett, siden virksomheter som blir avgiftspliktige 
får fullt fradrag for momskostnader i virksomheten, samtidig som det skal betales 
moms med bare 8 prosent på salget av billetter og betaling for trening mv.  
 
- Vi legger nå fram en mer begrenset reform på kulturområdet hvor 
merverdiavgiftsplikten i hovedsak vil omfatte billetter til museer, fornøyelsesparker og 
opplevelsessentra, sier finansminister Kristin Halvorsen. 
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Kulturmomsutvalgets utredning har vært på høring, og det kom mange innspill.  
- Sett i lys av disse innspillene har vi valgt enkelte andre løsninger enn utvalget foreslo. 
Vi kommer ikke til å foreslå at billetter til musikkfestivaler, konserter, stand-up og fri 
scenekunst omfattes av merverdiavgiftsplikten, sier finansminister Kristin Halvorsen.  
 
Den frivillige delen av idretten skjermes 
På idrettsområdet mener Regjeringen at lag og klubber basert på frivillige/ulønnede 
aktiviteter fortsatt bør unntas fra merverdiavgiftsplikten. Målet er at den frivillige delen 
av idretten skal skjermes, med en minstegrense for registrering på 300 000 kroner, slik 
Kulturmomsutvalget foreslo. I det videre arbeidet legger derfor Regjeringen opp til en 
særskilt avgrensning for idretten som skal sikre at bare den mest profesjonelle delen 
blir omfattet av merverdiavgiftsplikt. Denne delen av idretten omfatter blant annet de 
som har stor publikumstilstrømning og store billettinntekter, samt treningssentre. 
Ulike alternativer vil bli vurdert for å skjerme breddeidretten.  
 
Mange idrettslag som har store anleggskostnader, ønsker fradragsrett for inngående 
merverdiavgift. En slik fradragsrett vil følge av avgiftspliktig omsetning. Det arbeides 
derfor med en løsning som gir fleksibilitet for idrettslag som vil bli omfattet av 
avgiftsplikt med tilhørende fradragsrett. En mulig løsning kan være å tillate en frivillig 
registreringsordning. 
 
500 millioner kroner til kultur– og idrettssektoren 
Regjeringen ønsker en god dialog med berørte aktører, og legger opp til en ny høring i 
saken. Etter en ny høringsrunde vil Regjeringen komme tilbake til Stortinget med 
konkrete lovforslag, slik at utvidet merverdiavgiftsplikt for kultur og idrett kan innføres 
fra 1. juli 2010.  
 
På usikkert grunnlag anslås det skisserte forslaget å gi en årlig gevinst for kultur- og 
idrettssektoren på i størrelsesorden 500 millioner kroner. Denne gevinsten skyldes at 
verdien av fradragsretten for idrett og kultur er mye større enn verdien av moms på 8 
pst. som blir ilagt billetter til arrangementer og treningssentre mv. Statens inntekter vil 
bli tilsvarende redusert, og ved iverksettelse fra 1. juli 2010 anslås provenytapet i 2010 
til om lag 250 millioner kroner påløpt og om lag 170 millioner kroner bokført.  
 
Momskompensasjon for frivillige organisasjoner 
Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner i 2010 til en ny 
kompensasjonsordning for merverdiavgift for frivillige organisasjoner, som legges på 
Kultur- og kirkedepartementets budsjett. Den eksisterende 
momskompensasjonsordningen for tjenester innlemmes i den nye ordningen som trer i 
kraft fra 1. januar 2010. Samlet utgjør ordningen en bevilgning på 396,4 millioner 
kroner. For omtale av denne ordningen vises til det til budsjettproposisjonen til Kultur- 
og kirkedepartementet.  
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Finansdepartementet videreutvikler regnskapsføringen i staten 

- Regjeringen vil ikke endre prinsippene for føring av statsbudsjettet og 
statsregnskapet. Vi avviser styringsreformer basert på bedriftsøkonomiske 
lønnsomhetsvurderinger, sier finansminister Kristin Halvorsen. 
 
Styring og prioritering av oppgavene skjer gjennom Stortingets bevilgninger, hvor alle 
utgiftsområder vurderes og prioriteres opp mot hverandre. Regjeringen har tidligere 
klart avvist budsjetteringsprinsipper i staten etter modell for hva man finner i privat 
sektor, med blant annet utvidede disponerings- og finansieringsfullmakter for statlige 
virksomheter. Denne politikken ligger fast. Statsbudsjettet og statsregnskapet skal 
fortsatt føres etter kontantprinsippet. Det gir klare styringssignaler og full politisk 
kontroll med statens aktiviteter i budsjettåret.  
 
– De som har fryktet at forsøkene med utprøving av internt virksomhetsregnskap i 
statlige virksomheter basert på periodiseringsprinsippet skulle munne ut i et 
obligatorisk nytt styringssystem til erstatning for dagens ordning, kan ta det med ro. 
Dette har aldri vært hensikten eller del av mandatet for utprøvingen. Samtidig må vi 
videreutvikle regnskapsføringen i staten for å sikre et godt grunnlag for styring og 
prioritering, sier finansminister Halvorsen. 
 
Dagens mulighet for virksomhetene til å føre periodiserte virksomhetsregnskaper som 
et supplement til det obligatoriske kontantregnskapet, videreføres. For å bidra til mer 
ensartet regnskapsføring blant de virksomhetene som i samråd med sitt departement 
velger slike tilleggsregnskap, fastsettes de utprøvde statlige regnskapsstandardene 
(SRS) som anbefalte, men ikke obligatoriske regnskapsstandarder fra 1. januar 2010. Et 
periodisert virksomhetsregnskap kan blant annet gi bedre muligheter for oversikt over 
virksomhetens ressursbruk og eiendeler, og det kan gjøre det lettere å sammenlikne 
ressursbruk internt i virksomheten, mellom virksomheter, og over tid. 
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Finansdepartementet vil samtidig innføre en mer detaljert, standard kontoplan i 
virksomhetsregnskapene for alle statlige virksomheter, for å legge til rette for bedre 
kjennskap til utgiftsstrukturen i statens virksomheter og i staten samlet sett. En slik 
standardisering kan gi et bedre informasjonsgrunnlag for politisk styring og 
prioritering av statens aktiviteter. 
 
Frivillig bruk av periodiserte virksomhetsregnskaper medfører ikke endringer i 
statsbudsjettet og statsregnskapet. Det gir heller ikke utvidede fullmakter for 
virksomhetene.  Finansdepartementet understreker derfor at dette ikke er ledd i en 
styringsreform, og at det ikke legger til rette for privatisering og nedbygging av 
offentlig sektor.  
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Oppgave- og dokumentasjonsplikten utvides  

Regjeringen foreslår nå å utvide reglene for oppgave- og 
dokumentasjonsplikten på internprisingsområdet til også å omfatte selskaper 
og innretninger som eies eller kontrolleres av en fylkeskommune eller en 
kommune. 

Formålet med oppgave- og dokumentasjonsplikten er at skatteetaten skal kunne 
kontrollere at priser og vilkår i transaksjoner og mellomværender mellom nærstående 
parter er i samsvar med det uavhengige aktører ville blitt enige om.  

Kjerneområdet for reglene er transaksjoner mv. mellom selskaper innenfor ett og 
samme konsern, men også selskaper og innretninger og deres offentlige eiere kan ha 
skattemessige incentiver til å foreta feilprising.  

Et typetilfelle er låneforhold der det skattepliktige selskapet krever fradrag for en 
særlig høy rente til sin kommunale eier og långiver, som i sin tur ikke er skattepliktig 
for renteinntektene. Praksis fra ligningen av offentlig eide kraftforetak har vist 
eksempler på slik skattetilpasning. 

Det er det skattepliktige selskapet som pålegges oppgave- og dokumentasjonsplikt etter 
forslaget, ikke fylkeskommunen eller kommunen som eier eller kontrollerer selskapet.   
Dagens regelverk inneholder terskelverdier og krav til eier- og kontrollandel som blant 
annet sikrer at pliktene ikke omfatter mindre selskaper og selskaper med spredt 
eierskap. Denne skjermingen vil også gjelde for fylkeskommunalt og kommunalt eide 
selskaper. 

33



Pressehefte

Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med  
fremleggelse av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2010

Utgitt av:
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

http://www.regjeringen.no/fin
http://www.statsbudsjettet.no

Trykk: 
Departementenes servicesenter - 10/09 - 1168

Statsbudsjettet 2010

 M

ILJØMERKET

Trykkeri 241-446


	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78



