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Et budsjett for å sikre og skape 
arbeidsplasser

� Budsjettet er stramt – slik partene
i arbeidslivet har bedt om

� Rente og kronekurs er på vei ned, men det er 
fortsatt rom for ytterligere lettelser i 
pengepolitikken

� Viktig at lønnsveksten reduseres. 
Partene har fulgt opp i årets lønnsoppgjør



Statsbudsjettet har bidratt til lavere rente
Utviklingen i styringsrentene 
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Svak vekst og økt ledighet
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Bruken av oljepenger er tilpasset 
konjunktursituasjonen

Strukturelt, oljekorrigert underskudd og forventet realavkastning av Statens 
petroleumsfond
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Hovedtrekkene i RNB 2003

� Et strukturelt, oljekorrigert 
budsjettunderskudd på 37,6 mrd. kroner

� Dette er en økning på 6,9 mrd. kroner 
sammenliknet med saldert budsjett

� En reell, underliggende vekst i 
statsbudsjettets utgifter på nær null



Nye tiltak i RNB 2003

� Skolebygg: 1 mrd. kroner i økt låneramme

� Såkornordning for bedrifter i distriktene: 400 mill.

� Forskningsfondet: 800 mill. 

� Ludvig Holbergs minnefond: 200 mill. 

� Helseforetakene: 300 mill. 

� Borteboerstipend for elever i videregående
opplæring: 148 mill.

� Nødkommunikasjon langs jernbanenettet: 200 mill.

� Humanitær bistand i Irak: 100 mill.



De største kuttene i RNB 2003

� Forsvarsrammen: 170 mill.

� Restruktureringsmidler Mesta AS: 85 mill. 

� Økte egenbetalinger for helsetjenester: 75 mill.

� Drift vei og jernbane: 65 mill.

� Tilskudd til regional utvikling i fylkeskommunene:
50 mill. 



Stortingsvedtak uten forslag til 
inndekning 

Vedtak som foreslås reversert:

� Etterregulering av grunnbeløpet
� Skattefritak for arbeidsgivers

dekning av barnehageutgifter
� Lønnstilskudd til rederiene
� Utvidet bostøtte



Skatteendringer i RNB 2003

� Skatte- og avgiftsreglene ligger i all 
hovedsak fast

� Største enkeltforslag:
� normrenten for lån i arbeidsforhold settes 

ned fra 6,5 pst til 5,0 pst.
� økt fradrag for fagforeningskontingent
� innstramming i NOKUS-reglene



Utfordringene stiller store krav til 
den økonomiske politikken

� Budsjettpolitikken må legge til rette for lavere 
rente, og slik at kronekursen kommer ned

� Budsjettpolitikken må også være bærekraftig på 
lengre sikt – av hensyn til fremtidige 
generasjoner

� Partene i arbeidslivet må sørge for klart lavere 
lønnsvekst enn de siste årene




