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Eit ansvarleg og grønt budsjett 
som tar Noreg framover

Vi er inne i krevjande tider. Pris-
veksten er høg, renta på veg opp, 
energiprisane rystar næringsliv og 
familiar, og krigen i Ukraina skapar 
stor uvisse om framtida. Dette gjer 
jobben med statsbudsjettet mykje 
meir krevjande enn vanleg, men også 
mykje viktigare. 
 
I arbeidet med vårt alternative stats-
budsjett, har det vore viktig for 
Venstre å få til to ting på ein gong: 
Eit ansvarleg budsjett som held renta 
nede og prisveksten under kontroll. 
Og samstundes eit budsjett som 
tar Noreg framover gjennom mål-
retta investeringar i kunnskap og det 
grøne skiftet. 
 
For å få til dette har vi måtte gjere 
tøffe prioriteringar. Samanlikna med 
regjeringa sitt framlegg tar vi ned 
utgiftsauken på ulike område med 
23,3 milliardar kroner. I overkant av 
17 av desse milliardane ompriorite-
rer vi til andre føremål. Det som får 
særleg prioritet hos oss er viktige 
klima- og miljøsatsingar, satsing på 
skule og utdanning, og auka bistand 
til Ukraina.
 
Blant dei statlege utgiftene vi går 
inn for å senke, er utgiftene til kon-
tantstøtte, CO2-kompensasjon 
til industrien, offentleg byråkrati 
(ABE-reforma), tilskot til kommunar 
og fylkeskommunar som vil dele seg 

opp og statlege bidrag til AFP-ord-
ninga. Vi foreslår også ei stor omleg-
ging av sjukelønsordninga, der både 
arbeidsgivarar og arbeidstakarar får 
langt sterkare incentiv til å ta i bruk 
graderte sjukemeldingar, slik at færre 
ender opp i varig utanforskap. I sum 
bidreg slike endringar til å styrke 
arbeidslinja og effektivisere statsfor-
valtninga.
 
Blant hovudprioriteringane våre på 
utgiftssida er styrking av kollektiv-
trafikken, støtte til klimateknologi, 
forsking og kunnskapsutvikling, mot-
ivering til læring i skulen og ei styr-
king av Forsvaret heime og av Ukraina 
sin heltemodige kamp for fridom og 
demokrati i Europa. 
 
Skatte- og avgiftstrykket vil med vårt 
forslag gå ned med om lag 5,5 milli-
ardar kroner samanlikna med regje-
ringa sitt forslag. Denne forholdsvis 
moderate skattesenkinga i sum inklu-
derer likevel store interne ompriori-
teringar i skattesystemet. Vårt mål er 
eit skattesystem med ein god sosial 
profil, som legg til rette for verdiska-
ping og grøn vekst. Difor går vi imot 
regjeringa sine næringsfiendtlege 
hevingar av arbeidsgivaravgifta og 
utbyteskatten, vi sikrar elbilfordelane 
og føresler eit langt grønare avgifts-
system for bil, vi aukar miljøavgiftene 
og vi senkar skattenivået for dei som 
har minst. I tillegg føresler vi viktige 
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strukturelle grep, som ein kraftig auke 
av barnetrygda, der denne blir gjort 
til skattbar inntekt. Det medfører eit 
stort økonomisk løft for låginntekts-
familiar og ein betre sosial profil i 
skattesystemet.
 
I sum er Venstre sitt alternative bud-
sjett eit budsjett som senkar skatt-
ane for folk og næringsliv, som pri-
oriterer nødvendige investeringar i 
kunnskap og det grøne skiftet, som 
styrkar vår internasjonale solidaritet 
og som legg vekt på ansvarleg øko-
nomisk styring i krevjande tider. Slik 
tar vi Noreg framover.  

Sveinung Rotevatn

Nestleder og finanspolitisk 
talsperson i Venstre 
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Arbeidet med Venstres alternative 
statsbudsjett er ferdigstilt på under 
en måned og vi har på denne relativt 
korte tiden laget et helhetlig alternativt 
opplegg til regjeringens forslag. Vi har 
imidlertid begrenset utredningskapa-
sitet sammenlignet med de ressurser 
regjeringen har. Enkelte av forslagene 
er derfor anslag basert på tilgjengelig 
offentlig informasjon, der vi ikke har 
fått klare svar regjeringen. Vi er også 
klar over at enkelte tiltak vi foreslår må 
utredes og sendes på høring. Feil og 
mangler kan dessverre forekomme i 
dette dokumentet. I den grad feil blir 
funnet eller påpekt vil dette bli rettet 
opp i det forslaget til budsjett som 
Venstre vil fremme ved Stortingets 
behandling av statsbudsjettet. Arbei-
det med Venstres alternativ til regjerin-
gens statsbudsjett ble avsluttet fredag 
9. november. Tilgjengelige tall og opp-
dateringer etter den tid er ikke hensyn-
tatt i dette dokumentet. 

Alle tall i dette dokumentet, inkludert 
tabeller, er sammenlignet med regjerin-
gens forslag til statsbudsjett for 2023.

Budsjettforslaget i nøkkeltall: 

• Vi omprioriterer ca. 23,3 mrd. kroner 
av regjeringens forslag til utgifter, 
og øker samtidig statens inntekter 
med 1,4 mrd. kroner.

• Vi prioriterer egne satsinger på 
utgiftssiden med 17,1 mrd. kroner.

• Vi reduserer skatter og avgifter med 
ca. 5,5 mrd kroner. 

• Vi bruker 2,1 mrd. oljekroner mindre 
enn regjeringen. 

• En fullstendig oversikt over kutt 
og omprioriteringer, satsinger og 
skatt- og avgiftsendringer finnes i 
tabellene i slutten av dokumentet. 

Venstres alternative budsjett 2023  
i nøkkeltall

Nøkkeltall for Venstres alternative budsjett 2023 Mill. kr (bokført)

Utgiftsøkninger 17 144,8 

Inndekning og omprioriteringer -23 379,1 

Økte inntekter 1 444,4 

Sum av alle skatte- og avgiftsendringer -5 557,0 

Mindre oljepengebruk -2 121,7 
 

Tabell 1
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Med krig i Europa og stor politisk uro er det lett å glemme de langsiktige 
krisene. Klima- og naturkrisen er den aller største utfordringen verden står 
foran. Anbefalingene i FNs klimarapporter er klare. For å nå klimamålene vi 
har forpliktet oss til må utslippene betydelig ned og investeringene i fornybar 
energi og grønn teknologi må raskt opp. 

Med dagens politikk styrer verden mot 2,8 graders oppvarming. I Norge er ikke 
regjeringen i rute til å nå klimamålet for 2030. Regjeringen klarer ikke å sann-
synliggjøre at de klarer å nå utslippsbudsjettet for 2023 som vi har fått gjennom 
vårt felles klimasamarbeid med EU. Regjeringens eget klimabudsjett viser at 
Norge maksimalt kan slippe ut 23,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i ikke-kvo-
tepliktig sektor i 2023, men de klarer bare å sannsynliggjøre at de skal greie å 
komme ned på 23,4 millioner tonn. Venstre mener det uansett er problematisk 
at kun legger det eksisterende klimamålet til grunn siden vi vet at EU om kort tid 
vil øke sine ambisjoner. Med oppdaterte utslippsmål vil utslippsbudsjettet for 
Norge i 2023 bli 22,8 millioner tonn. Venstre er tydelige på at vi skal nå utslipps-
budsjettet i tråd med EUs oppdaterte klimamål, noe som gjør at vi må kutte 600 
000 tonn CO2-ekvivalenter mer enn regjeringen i 2023.  

Dette vil vi gjøre på følgende måte:

Grønn omstilling

Tabell 2

Tiltak for klimakutt Antall tonn kutt i 2023

Øke omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken til 20 pst. 270 000 tonn

Økt omsetningskravet for biodrivstoff for ikke-veigående 
maskiner til 10 pst.

70 000 tonn

Ingen reduksjon i veibruksavgift på diesel og bensin 135 000 tonn

Ingen reduksjon i grunnavgiften for mineralolje 30 000 tonn

Økt CO2-avgift med 25 % (fra 2022-nivå) 28 500 tonn

Innføre omsetningskrav for innenriks sjøfart og fiske på 2 pst. 74 000 tonn

Sum 607 500 tonn
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I tillegg gjennomfører vi en rekke andre klimatiltak som det er vanskelig å tallfeste 
effekten av i 2023, men som vil gi en klimaeffekt både i 2023 og ikke minst en bety-
delig effekt fremover mot 2030. De viktigste klimatiltakene Venstre foreslår er dette:

Enklere å velge klimavennlig 
For å få folk med på klimaomstillingen må det bli enklere å leve miljøvennlig. 
Derfor legger Venstre vekt på bedre kollektivtransport, løsninger for sykkel og 
billigere elbiler i budsjettet. Når den klimavennlige løsningen også er den billig-
ste og mest praktiske løsningen, vet vi at langt flere vil reise utslippsfritt. 
 
For barn, unge, pendlere og studenter er kollektivtransport viktig for frihet i 
egen hverdag. Derfor løfter Venstre satsingen på kollektivtransport. Regjerin-
gens budsjett setter kollektivtransporten på vent. De setter forhandlingene 
om byvekstavtaler på pause, og øker vedlikeholdsetterslepet på jernbanen. De 
bryter også egne løfter om 70 prosent statlig finansiering av de store kollektiv-
prosjektene i byene. Alt dette prioriterer Venstre i vårt forslag til statsbudsjett. 
Vi ønsker bedre kollektivtransport fordi et godt kollektivtilbud fører til flere 
reisende, og økt mobilitet for de med dårligst råd. 
  
Elbilpolitikken er et av de mest vellykkede klimatiltakene vi har hatt i Norge. Den 
har gjort det enkelt for alle, uavhengig av om de bor i by eller bygd å reise mer 
miljøvennlig. Dessverre tar regjeringen satsingen på elbil betydelig bakover 
i statsbudsjettet, og med det svekker de et viktig tiltak for å nå klimamålet. 

Tabell 3

Andre tiltak med klimaeffekt i vårt budsjett

Øke tilskuddet til Enova

Ikke innføre engangsavgift, moms, omregistreringsavgift og vektavgift på  
nullutslippsbiler

Øke satsene for utslipp av CO2 i engangsavgiften for klasse 2 til 50 pst. av  
personbilsatsen

Øke flypassasjeravgiften

Videreføre og øke Klimasats

Økt støtte til grønn skipsfart

Øke kapitalen til Nysnø klimainvesteringer

Innføre nullutslippskrav i nye fergeanbud fra 1. jan. 2023

Investeringer i kollektivtransport 
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Vei og bane 
I Venstres forslag til budsjett prioriteres vedlikehold av eksisterende veier og 
jernbane, i tillegg til å prioritere utbygging av nye, trygge stamveier. Vi setter 
også av mer penger til rassikring, fellesprosjektet K5 Arna-Voss og vil gi Nye 
Veier fortsatt ansvar for Ringeriksbanen for å sikre fremgang i prosjektet. Vi 
setter også av penger til å oppgradere fylkesveinettet. 

Regjeringen innfører en vektkomponent for elbiler, også kalt en engangsavgift. 
Dette gjør at absolutt alle elbiler blir dyrere. Fordi elbiler er tyngre enn fossilbiler, så 
gjør dette at en Skoda Kodiaq, som går på bensin eller diesel, blir relativ sett billigere 
enn en Skodia Enyaq, som er samme bilmodell, men som går på elektrisitet. 

Regjeringen innfører også moms på alle elbiler over 500 000 kroner. Det gjør 
familie-elbiler, som nevnte Skoda Enyaq, dyrere. I tillegg innføres full omre-
gistreringsavgift på elbil, som gjør det dyrere å bytte til en brukt elbil enn før. 
Summen av grepene i bilpolitikken gir en tregere innfasing av elbiler i bilparken, 
og medfører økte utslipp frem mot 2030. Venstre beholder selvfølgelig elbilfor-
delene i vårt budsjettforslag. 

Tabell 4

Venstres viktigste klimasatsninger Mill. kr

Styrking av Enova 100,0

Videreføre og styrke Klimasats 230,0

Økt klimabistand 400,0

Krisepakke til tog- og kollektivselskaper 300,0

Øke statens andel i store kollektivprosjekter til 70 pst. 357,1

Tilskudd til byvekstavtaler og mindre byområder 1 000,0

Økt vedlikehold på jernbanen 250,0

Mer midler til Grønn skipsfart 50,0

Utvikle testsentre under SIVA 70,0

Øke kapitalen til Nysnø Klimainvesteringer 400,0

Styrke Grønn plattform 75,0

Styrke Miljøteknologiordningen 100,0

SUM 3 332,1
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Endret grønn kraftbeskatning
Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett opp til økt grunnrenteskatt på 
vannkraftproduksjon, innføring av grunnrenteskatt på vindkraft, samt innføring 
av et «høyprisbidrag» som er en avgift på 23 prosent av den delen av prisen på 
vind- og vannkraft som overstiger 70 øre/kWh.

I sum representerer dette en kraftig økning i beskatningen av fornybar energi-
produksjon. Venstre mener prinsipielt sett at grunnrenteskatter er en god skat-
teform, og er åpne for både en økning av grunnrenteskatten for vannkraft og en 
innføring av grunnrenteskatt på vindkraft. Vi er derimot bekymret for innretnin-
gene  av forslagene, og særlig bekymret for høyprisbidraget. En så høy avgift 
på kraftproduksjon, uavhengig av overskuddet til selskapene, vil gi urimelige 
resultater. Å gjøre avgiften betinget av et visst prisnivå, vil skape svært uheldige 
effekter for kraftbalansen, for hvilke avtaler som inngås, for kjøringen av vann-
kraftverkene og for investeringsviljen i kraftsystemet. Selv om avgiften gjøres 
midlertidig, vil selve innføringen av et slikt element i skattesystemet kunne 
ha en ødeleggende effekt på investeringene i økt effekt i årene fremover, i en 
periode hvor vi trenger mer, grønn energi. 

Økningen i skatteinntektene med regjeringens forslag er formidabel. Samtidig 
ser Venstre behovet for midlertidige inntekter på grunn av budsjettsituasjo-
nen med utgifter til blant annet strømstøtte, våpenstøtte til Ukraina og mottak 
av flyktninger. Venstre legger derfor til grunn å hente inn tilsvarende inntekter 

Tabell 5b

Viktige transporttiltak Mill. kr

Økt vedlikehold av fylkesveier 100,0

Økt tilskudd til trygge skoleveier 20,0

Midler til rassikker tunnel i Langnesberga (E6) 80,0

Utvikling av trygge stamveier og oppstartsmidler  
til Sørfoldstunnelen og Røldalstunnelen

250,0

Økt vedlikehold på jernbanen 250,0

Midler til fellesprosjektet K5 Arna-Voss 200,0

Oppgradering av havner i Finnmark 15,0

Styrke overgangen for gods fra vei til sjø 12,5

Tiltak for trygge veier og jernbane 927,5
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i vårt forslag til budsjett, men vi foreslår en rekke endringer for slik at skatte-
systemet skal bli mindre skadelig for fornybarinvesteringene og kraftsystemet.

For det første vil vi at  grunnrenteskatten for vindkraftnæringen blir en reell 
kontantstrømskatt, slik den er for vannkraft og for petroleumsinvesteringer. For 
det andre vil vi innføre en overgangsordning for eksisterende vindkraftverk som 
har gjort investeringer innenfor et annet skattesystem og der inntektene med 
regjeringens forslag blir dramatisk redusert.

Høyprisbidraget for energiproduksjon over 70 øre/kWh foreslår vi å avskaffe i 
sin helhet. Til erstatning vil vi innføre en midlertidig, resultatbasert skatt som 
gir tilsvarende proveny i 20231.

Vi vil innføre skatten midlertidig, med kvartalsvis innbetaling, og at den avvi-
kles når strømstøtteordningen for husholdningene avvikles eller senest innen 
utgangen av 2024. Selv om Venstres forslag også vil føre til en stor merbelast-
ning for kraftprodusentene, vil den treffe mer rettferdig siden den tar utgangs-
punkt i faktiske overskudd, og man unngår de uheldige effektene av å gjøre 
skattebyrden avhengig av kraftprisen til enhver tid.

Venstre vil sette opp grunnrentesatsen for vannkraft fra dagens 37 prosent til 40 
prosent som regjeringen foreslår for vindkraft og havbruk, og ikke til regjerin-
gens foreslåtte nivå på 45 prosent. Vi ønsker å sette den midlertidige resultatba-
serte skatten på et nivå som også veier opp for provenytapet som følge av dette.  

 1. Finansdepartementet opplyser til Stortinget at de ikke har ikke hatt kapasitet til å beregne hva 
den prosentvise satsen vil bli, men vi legger til grunn at den i sum vil bli lavere enn marginalskatten 
på 90 prosent for vannkraft som slår inn ved regjeringens forslag til høyprisbidrag
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Naturødeleggelsene er, sammen med klimaendringene, den største trusse-
len vi står overfor. Tapet av biologisk mangfold og nedbygging av natur må 
stanses for å sikre vårt eksistensgrunnlag. Å beskytte naturen mot menneske-
lige inngrep er å respektere naturens egenverdi og ta vare på verdier for fram-
tiden. Dessverre har vi en naturfiendtlig regjering. De tar satsingen på natur 
i feil retning, og kutter blant annet i skogvernet, vannforvaltningen og miljø-
kartleggingen.
 
Venstre mener vi må verne og restaurere mer natur. Derfor foreslår vi å styrke 
satsningen på restaurering av myr, vannforvaltningen og bekjempelsen av 
fremmede arter.
 
Skog er det økosystemet som har størst rikdom av arter og mest variert 
naturmangfold. Siden skogen også er blant de naturtypene vi mennesker utnyt-
ter hardest, har den også den største andelen truede arter. Skogvern og over-
gang til et miljøvennlig skogbruk er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bevare 
det verdifulle naturmangfoldet. Derfor foreslår Venstre å øke midlene til skog-
vern i Norge og styrke klima- og skogsatsningen internasjonalt. Samtidig redu-
serer vi tilskuddet til skogsbilveier i bratt terreng og til gjødsling av skogen. 
 
Klimasats har blitt et av kommunenes viktigste verktøy for å kutte utslipp. Skal 
vi snu naturkrisen må vi gi kommunene et tilsvarende verktøy for å øke satsin-
gen på natur – for å restaurere myr, gjenåpne lukkede bekker, bekjempe inn-
toget av fremmede arter, styrke planarbeider og kartlegge natur. Derfor opp-
retter vi en ny støtteordning etter modell fra Venstres initiativ, Klimasats, i vårt 
budsjettforslag. Natursats skal være Statens bidrag for å hjelpe kommunene å 
bekjempe naturkrisen. Totalt bruker vi nesten 700 millioner mer enn regjerin-
gen på å ta vare på mer natur, både i Norge og i verden. 

Natur og miljø
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Tabell 5

Venstres naturløft Mill. kr

Øke midlene til skogvern (Frivillig vern) 250,0

Innføre Natursats (Etter modell fra Klimasats) 100,0

Tiltak mot marin forsøpling 40,0

Økt tilskudd til Runde Miljøsenter 5,5

Bekjempelse av pukkellaks 20,0

Tiltak for pollinerende insekter 3,0

Tiltak for truede arter 8,0

Verne truede naturtyper 10,0

Arbeid mot fremmede arter i norsk natur 10,0

Kalking av vassdrag 10,0

Satsing på Oslofjorden og andre sårbare områder 20,0

Sikring av friluftsområder 10,0

Styrke klima- og skogsatsingen internasjonalt 200,0

SUM 686,5
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I høsten har vi stått vi i en «perfekt storm», der flere kriser inntreffer samtidig. 
Putins brutale krigføring i Ukraina, og struping av gasseksport til Europa, har 
ført til høye energi-, råvare,- og matpriser, og en eskalerende inflasjon. Samti-
dig som Norge tjener store summer på økte energipriser, sliter mange hushold-
ninger med trang økonomi. Økte priser og høyere rente rammer spesielt de som 
dårlig råd fra før.

Samtidig er vi er nødt til å ta ned oljepengebruken for at inflasjonen og renten 
ikke skal øke ytterligere. Aktiviteten i norsk økonomi er allerede svært høy, med 
lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Dermed er det viktig med en øko-
nomisk politikk som demper inflasjonspresset. Hvis vi bruker mer oljepenger, 
risikerer vi høyere inflasjon og renter som vil gå utover folks økonomi. 
 
Dette tvinger frem tøffe prioriteringer. Venstre velger å prioritere de som 
trenger det mest. Som et sosialliberalt parti er det viktig for oss å ha et samfunn 
der vi tar vare på hverandre og ingen faller utenfor. I vårt forslag til budsjett 
velger vi å gi mer til de som har minst fra før. Vi øker bostøtten, øker og skatt-
legger barnetrygden for å gjøre den langt mer omfordelende, hever frikortgren-
sen og øker personfradraget. I sum er det skatteendringer som vil løfte barne-
familier, og gi lavtlønnede bedre økonomi til å takle den krevende økonomiske 
situasjonen.

Omfordelende barnetrygd 
Tall fra SSB viser at om lag 115 000 barn vokser opp i fattigdom i Norge. Det er 
urovekkende høye tall, og gjør at barn ikke har muligheten til å delta på fritids-
aktiviteter, dra på ferie eller gå på kino og kafé. De blir stående utenfor felles-
skapet, noe vi mener er uakseptabelt. Barnetrygden er en ytelse som treffer bar-
nefamilier godt, men det er svært dyrt å øke den for alle. Derfor velger vi å øke 
og skattlegge barnetrygden, slik at personer med lav eller ingen inntekt sitter 
igjen med betraktelig mer penger hver måned. En forsørger med to barn på 8 og 
12 år og en skatteprosent på 25% vil sitte igjen med ca. 500 kroner ekstra i bar-
netrygd hver eneste måned for hvert barn, selv etter skattlegging.

Mer til de som trenger det mest
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Lettere å få hjelp 
Psykiske plager er like reelle som fysiske plager, og vi må sikre at en større 
andel av helsebudsjettene brukes på psykisk helsetilbud. I budsjettforslaget 
kutter regjeringen støtte til en rekke frivillige organisasjoner som avlaster det 
offentlige helsevesenet og bidrar til et bedre lavterskeltilbud på helsefeltet. 
Det opprettes flere søknadsbaserte potter for organisasjonene, men finansi-
eringen reduseres. 

Hjelpetelefoner, brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner som jobber 
med psykisk helse vil oppleve å måtte begrense tilbudet. Vi vil reversere disse 
kuttene og øker midlene til psykisk helse i vårt alternative budsjett, eksem-
pelvis ved å tilby et bedre tilbudet for studenter som sliter med ensomhet og 
psykisk helse. 

Vi oppretter også flere LIS1-stillinger og styrker antall plasser til heroinassistert 
behandling. 

Tabell 7

Viktige tiltak Mill. kr

Økt tilskudd til organisasjoner for brukere og pårørende i helsevesenet 
og støtte til mennesker som sliter med spiseforstyrrelser 

25,8

Økt finansiering av hjelpetelefoner, bla. Mental Helse, Kirkens SOS m.fl. 15,0

Økt tilskudd til frivillige organisasjoner på psykisk helse og rusfeltet 40,6

Forebygging av selvskading og selvmord 5,0

Styrke Fontenehusene 15,0

Opprette flere LIS1-stillinger 30,0

Tiltak mot ensomhet og psykiske plager hos studenter (SHOT) 31,0

Foreldrestøttende tiltak som Home-Start og Nurse Family Partnership 15,0

SUM 177,4
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Verden står i flere kriser samtidig. Det er brutt ut krig i Europa, der Ukraina kjemper 
tappert mot et aggressivt og autoritært Russland. Samtidig forårsaker krigen en 
sult- og energikrise og økende fattigdom i verden. Alt dette fordrer at vi står i soli-
daritet med de som trenger det, og tar ansvar for verden rundt oss. Sammen står vi 
sterkere. 

Ukrainas frihetskamp
Igjen er det krig på kontinentet vårt. Russlands folkerettsstridige invasjon av 
Ukraina er brutal, tar livet av tusenvis av sivile og legger ukrainske byer i ruiner. 
Krigen er ikke bare et angrep på Ukrainas suverenitet, men også et angrep på 
verdier som demokrati og frihet. Derfor vil vi som et liberalt parti gjøre alt vi kan 
for å gjenvinne friheten som ukrainerne har rett på. 

Alt tyder på at krigen nå dras ut i tid, og derfor er det viktigere enn noensinne at 
Europa sender et kraftig signal om vår samlede kamp for Ukrainas selvstendighet.  
Derfor foreslår Venstre å øke den militære støtten til Ukraina med 2,83 milliar-
der, sammenlignet med regjeringens budsjettforslag. Det vil gjøre at Ukraina kan 
beskytte sine byer, broer og skoler fra Russlands terroriserende missiler og presse 
dem tilbake fra okkuperte områder i sør og øst. Slik bidrar vi til at Ukraina vinner 
krigen mot Russland og frigjør Europa fra Putins autoritære hånd. 

Norge er unikt posisjonert til å ta en finansiell og politisk lederrolle i gjenoppbyg-
gingen av Ukraina. De høye energiprisene, som er et direkte resultat av krigen, gir 
Norge usedvanlig store inntekter og et større handlingsrom enn mange av våre 
europeiske naboer. Kostnadene for å gjenoppbygge Ukraina etter krigens ødeleg-
gelser er massive, og vil kreve store økonomiske overføringer. Samtidig trenger 
Ukrainas naboland støtte i å håndtere de sosiale konsekvensene av krigen, slik 
som økt antall flyktninger. Derfor foreslår Venstre å øke den økonomiske støtten 
til Ukraina og nabolandene med 2 milliarder. Vi setter også av penger for å kunne 
bidra med etterforskningsressurser for å kartlegge Russlands krigsforbrytelser. 

Solidaritet

Tabell 8

Venstres støtte til Ukraina Mill. kr

Økonomisk støtte til Ukraina og naboland 2 000,0

Militær støtte til Ukraina 2 828,0

Støtte til utvikling av norsk forsvarsteknologi 70,0

Seksjon for internasjonale forbrytelser i Kripos 5,0

SUM 4 903,0
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Internasjonal bistand
Etter mange år med jevn nedgang i antall fattige globalt har pandemien og 
krigen i Ukraina satt oss flere steg tilbake i utviklingsarbeidet. Mens pandemien 
i størst grad rammet de fattige landene i sør, og økte den globale ulikheten, 
har krigen i Ukraina utløst en energi- og matvarekrise, der verdens fattige blir 
truffet av skyhøye energi- og matvarepriser. Verdensbanken anslår at nærmere 
100 millioner har blitt ført ut i ekstrem fattigdom som følge av pandemien og 
matvarekrisen, mens hvert tiende menneske legger seg sulten om kvelden. 

Mens krigen i Ukraina rammer verdens fattige, tjener Norge på høye energi-
priser. Vi har et særegent ansvar for å dele noe av vår velferd med de som har 
minst. Når landene rundt oss med strammere budsjetter reduserer bistandsmi-
dlene bør Norge gjøre det motsatte og øke bistanden. I vårt forslag øker vi den 
internasjonale bistanden sammenlignet med regjeringens budsjettforslag med 
1,75 milliarder, pluss 2 milliarder til humanitær støtte til Ukraina. 

Regjeringens forslag til bistandsbudsjett legger opp til at rundt en halv 
million barn vil miste skolegangen sin. Vi prioriterer å øke utdanningsbistan-
den som en viktig investering i barn sine liv. Samtidig er det et stort behov for 
humanitær hjelp for å bøte på den omfattende matvarekrisen som verden står 
overfor. Derfor er nødhjelp og humanitær bistand en annen viktig satsing i 
Venstres budsjettforslag.

For første gang er det registrert over 100 millioner mennesker på flukt fra krig, 
konflikt og elendighet. Derfor foreslår Venstre å øke støtten til flyktninghånd-
tering nær konfliktområder, og reversere regjeringens kutt i antall kvoteflykt-
ninger. I tillegg øker vi satsene for asylsøkere på norske mottak med 50%.   

Ekstraordinære inntekter fra olje og gass 
I kjølvannet av den sterke økningen i energiprisene, har det blitt lansert flere 
ulike mekanismer for å kanalisere noe av de ekstraordinære inntektene Norge 
nå får som følge av krigen i Ukraina til bistand, klimaarbeid, og humanitær- og 
våpenstøtte til Ukraina. 

Råvareprisene varierer stort i en usikker verden, og det er dermed svært van-
skelig å forskuttere hva Norge vil tjene ekstra som konsekvens av krigen i 
Ukraina i 2023. Det er derimot langt lettere å se hva Norge har tjent ekstra i 
2022. Det siste Stortinget gjør før de tar juleferie, er å vedta nysalderingen, 
hvor det i år vil overføres penger til Statens pensjonsfond utland. Vi mener 
Norge har et særlig ansvar for bidra med mer penger til humanitær nødhjelp og 
Ukraina, og mener derfor det bør settes av en stor engangsbevilgning i nysal-
deringen på Stortinget i desember 2023. 
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Midlene bør utbetales som en engangsbevilgning som følge av et ekstraordinært 
behov og ekstraordinære inntekter som direkte konsekvens av krigen. Beløpets 
størrelse bør avgjøres av hva som er mulig å benytte raskt og på en fornuftig 
måte innenfor eksisterende bistandsprogrammer og andre mekanismer. 
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Venstre øker finansieringen av Langtidsplanen for Forsvaret med 850 millio-
ner kroner. Putins konvensjonelle krig mot Ukraina og hybride krig mot Europa 
har synliggjort hvor viktig det er at Forsvaret kan håndtere et bredt spekter av 
trusler mot norsk sikkerhet, suverenitet og handlefrihet. Venstre mener at noen 
viktige satsningsområder for Forsvaret det neste året vil være å holde et for-
høyet aktivitetsnivå i tråd med beredskapshevingen, bedre Forsvarets evne til 
å avdekke og varsle om digitale angrep mot Norge, øke andelen av Heimever-
net som øves og øke bemanningen rundt våre F35-kampfly. Vi kan ikke se på 
at Norges største offentlige investering noensinne ikke fungerer på grunn av 
manglende tilgjengelig arbeidskraft.

Reversering av regjeringens kutt i forsknings- og utviklingsmidler vil også bidra 
til at små- og mellomstore bedrifter kan fortsette å utvikle de våpnene som 
Norge og Ukraina trenger.

Globale maktforhold endrer seg foran øynene våre og vårt forhold til Russland 
er varig endret. Økt støtte til sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning vil bidra 
til oppdatert situasjonsforståelse for de sikkerhetspolitiske utfordringer Norge 
står overfor i flere domener og knyttet til både Russland og Kina – både for 
beslutningstakere og norsk offentlighet.

Nye trusler gir behov  
for et sterkere forsvar

Tabell 9

Venstres viktigste forsvarssatsninger Mill. kr

Økt støtte til personell og aktivitet i Forsvaret 350,0

Økt offentlig forskning på sikkerhets- og forsvarspolitikk 20,0

Økt støtte til utvikling av norsk forsvarsteknologi og sikkerhets- og 
forsvarspolitisk forskning

70,0

Støtte til kapasitetsbygging i Georgia og Vest-Balkan 10,0

Økt støtte til materiellanskaffelser og -vedlikehold 500,0

SUM 950,0
 



Venstres forslag til statsbudsjett 2023

19

Bedriftene er nøkkelen til grønn omstilling av samfunnet. Næringslivets skal oms-
tilles fra en økonomi basert på fossile ressurser, til en moderne kunnskapsøko-
nomi bygget på kompetanse og bærekraftig høsting av naturressurser. Men for å 
utvikle fremtidens næringsliv, må det lønne seg å både starte og drive en bedrift, 
og det må være mulig å få tilgang på kapital for å få gode ideer til å vokse. 

Regjeringen lar næringslivet betale for store deler av regningen for den økono-
miske innstrammingen som må gjøres. Det rammer særlig bedrifter på vei opp 
og frem, bedrifter med stort kapitalbehov og få likvide midler. Et forutsigbart 
skattenivå er helt nødvendig for å bygge nye, grønne bedrifter. Vi gjennomfører 
derfor flere endringer i skattleggingen av bedrifter, bla. fjerner vi den forhøyede 
arbeidsgiveravgiften for høykompetent arbeidskraft, vi reduserer utbytteskat-
ten og vi gjør formuesskatten mer næringsvennlig. 

Vi vil også at flere ansatte skal ta del i verdiskapningen i egen bedrift og 
gjeninnfører ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer. Det 
sprer makt og kapital, og bygger bedrifter med lokalt eierskap. Summen av 
endringene vil gjøre at næringslivet er bedre rustet for å ta Norge framover. 

Digitalisering
For å bygge et nyskapende næringsliv og effektivisere og forbedre offentlig 
sektor trenger Norge en storstilt satsning på digitalisering. Det er i dag stor 
etterspørsel etter norske teknologer, og vi foreslår derfor å opprette flere studie-
plasser innen teknologi- og realfag.  

Fremtidens næringsliv

Tabell 10

Et skattesystem for nyskapning Mill. kr

Gjenninnføre ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av 
aksjer (Inntil 10.000 kr)

130,0

Øke grensen i «Kapitalfunn-ordningen» til 2 mill. kroner per investor og 
10 mill. kroner per foretak

160,0

Ikke gjennomføre økningen i oppjusteringsfaktoren på utbytte 1 980,0

Beholde aksjerabatten i formueskatten på 25% 940,0

SUM 3 210,0



Venstres forslag til statsbudsjett 2023

20

Vi vil fortsette satsingen på digitalisering for å gjøre det enklere for bedrifter 
å rapportere inn til offentlige myndigheter, og styrke det offentliges digitale 
kompetanse og støtteapparat. Vi styrker derfor Digitaliseringsdirektoratet, 
oppretter en egen Fintech-avdeling under Finanstilsynet, og et algoritmetilsyn 
under Datatilsynet. 

Utvikling av de kreative næringene 
All kultur er ytringer. Et åpent og liberalt samfunn legger til rette for alle ytrings-
former. Vi vil ha sterke kulturinstitusjoner og et fritt kulturfelt som blomstrer. 
Det vil gi oss et mangfoldig kulturtilbud med mange forskjellige ytringer.  
Kultursektoren har et stort potensial for utvikling. 

Etter pandemien er det viktig å satse på utvikling av kulturell og kreativ næring, 
og å styrke eksporten av norsk kultur for å nå nye markeder. Det vil gi oss et 
nyskapende og bærekraftig kulturliv, og gi norske kulturaktører muligheten til å 
både gi og hente internasjonale impulser. 

Derfor forslår vi å styrke en rekke ordninger som legger til rette for profilering 
av Norge i utlandet.  

Tabell 11

Venstres digitaliseringspakke Mill. kr

Ikke gjennomføre økningen i arbeidsgiveravgiften for lønninger over 
750 000 kr

6400

Ikke innføre moms på elektroniske nyheter 225

Øke tempoet i bredbåndsutbygging 100

1500 flere studieplasser i teknologifag/realfag 75

Styrke Digitaliseringsdirektoratet 25

Midler til E-helse i kommunesektoren 20

Opprette Fintech-avdeling i Finanstilsynet 10

Opprette algoritmetilsyn under Datatilsynet 5

Økt satsing på dataspill 15

Forskningssenter for barn og digitale medier 2

SUM 7 007,0
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Regjeringen skriver i sitt forslag til kulturbudsjett at det er viktig at kunstnere i 
større grad anerkjennes som arbeidstakere på linje med andre arbeidsfolk. Men 
ikke alle kunstnere kan, og mange ønsker heller ikke å være arbeidstakere.  
Kulturfeltet er preget av mange enkeltstående, frilansere og selvstendig 
næringsdrivende. Derfor er det viktig for utviklingen av næringen at flere får 
muligheter til å skaffe seg stabil inntekt, for å sikre forutsigbarhet og sørge for 
at flere orker å stå lengre i kulturyrker. Derfor styrker vi bla. skuespiller- og dan-
sealliansen (SKUDA), som sikrer dansere og skuespillere rettigheter og inntek-
ter mellom eksterne tilsettingsforhold og oppdrag. 

Vi bevilger også midler til å opprette en Musikerallianse, etter modell fra 
SKUDA. Vi styrker også utstillingshonorar-ordningen. Dette sikrer at kunst-
nere får rimelig betaling for arbeid med utstillinger, og ansvarliggjør statlig 
finansierte visningssteder. 

Venstre vil også prioritere enkelte regionale satsinger. Venstre foreslår blant 
annet å gi en tilsagnsfullmakt på 150 mill. kroner til The Whale på Andenes. 
Venstre forutsetter, slik man har gjort på lignende spleiselag, at man sikrer 
at de private og kommunale midlene er på plass før avtale inngås og at de 
private midlene brukes først i prosjektet.

Fullstendig oversikt over kultursatsningen finnes i vedlagte tabeller. 



Venstres forslag til statsbudsjett 2023

22

Det er viktig å legge til rette for å løse de utfordringene vi står foran akkurat nå 
og samtidig ha øye for hvordan vi skal komme oss styrket ut av krisetidene. Oms-
tillingen av norsk økonomi til en klimavennlig og kunnskapsdrevet økonomi er 
viktig for å gjøre oss i stand til å løse de langsiktige utfordringene våre. 

For kunnskapssektoren er det overordnede målet med Venstres forslag til bud-
sjett at vi inkluderer flere i utdanning, og gir flere muligheten til å begynne og 
fullføre utdanningsløp. Vi ønsker å fullfinansiere flere av tiltakene fra fullførings-
reformen, hjelpe elevene som har lidd under pandemien og blitt rammet av 
streiken, og opprettholde gode ordninger for norske studenter. Gjennom tiltak 
som bransjeprogram, opplæring for voksne og Kompetansepluss gjør vi det 
lettere for de som er i arbeidslivet å fylle på med kunnskap og utdanning, slik at 
man har flere bein å stå på i framtiden og større omstillingsevne. 

Grunnopplæringen og barnehage
Grunnopplæringen må sikre at alle elever har et godt utgangspunkt for å delta 
i samfunnet og arbeidslivet. Da må opplæringen være tilpasset elevene og 
skolen må motivere elevene til læring. De siste årene har skolen vært preget av 
pandemi og streik, og mange elever har ikke fått den faglige og sosiale læringen 
som skolen skal gi dem. Venstre foreslår derfor flere tiltak for å styrke skolen, 
blant annet midler til at skoler som trenger det kan sette inn ekstra virkemidler 
for å ta igjen tapt faglig og sosial læring. Sommerskole i 2023 kan også være 
et viktig tilbud for at flere elever kommer gjennom læreplanen og er klare til å 
begynne på neste trinn. Venstre anerkjenner at læreren spiller en viktig rolle i 
barn og unges opplæring, og foreslår derfor en styrking av etter- og videreut-
danningen for lærere. I tillegg er det behov for å forlenge ordningen med statlig 
støtte til læremidler i tråd med nye læreplaner, inkludert digitale læremidler 
og Venstre foreslår å sette av midler til dette. Vi setter også av penger til en 
forsøks ordning med rullerende barnehageopptak for å sikre foreldre mer fleksi-
bilitet. 

Kunnskap for omstilling
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Fullføringsreformen
Fullføringsreformen var den største utvidelsen av retten til videregående opp-
læring på mange tiår i Norge. Den innebar at elever som velger å begynne på 
videregående skal ha en rett til å fullføre med bistand fra skolen, og at de som 
allerede har et fagbrev fra yrkesfaglige utdanningsprogram skal ha muligheten 
til å ta et nytt fagbrev. Det handler om å forberede unge mennesker på framti-
dens arbeidsmarked, der man kan trenge flere bein å stå på. Ikke alle tiltakene 
i reformen er finansiert med regjeringens forslag til statsbudsjett, og derfor 
foreslår Venstre å omdisponere midler til å kunne gjennomføre flere tiltak også 
før alle rettighetene er på plass i ny opplæringslov. 

Tabell 12

Tiltak Mill. kr

Prøveprosjekt med Barnehagegaranti (Med tre årlige opptak, august, 
desember og april)

300,0

Tiltak for å ta igjen faglig og sosial læring 216,0

3200 flere barnehageplasser 390,0

Sommerskoletilskudd for sommeren 2023 200,0

Videreutdanningsløft for lærere og skoleledere 100,0

Tiltak for bedre grunnopplæring 1 206,0
 

Tabell 13

Venstres oppfølging av fullføringsreformen Mill. kr

Fullfinansiere retten til å ta nytt fagbrev 20,0

Fullfinansiere utvidelse av målgruppen til Oppfølgingstjenesten 17,0

Ekstra årsverk for å følge opp elever som står i fare for å falle fra 150,0

Ett ekstra års opplæring for elever med svake ferdigheter (Ellevte 
skoleår)

240,0

Utprøving av innføringsfag 60,0

Forebygge psykiske plager 30,0

SUM 517,0
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Utdanning for livet
Kunnskap for omstilling gjelder ikke bare de som går i grunnopplæringen i dag. 
Det er også behov for å gjøre tiltak for de som er videre i høyere utdanning eller 
arbeidslivet. Venstre foreslår blant annet å øke studiestøtten for alle studenter 
til 1,3 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G), altså kroner 144 920,- per år. Dette 
er første del av en opptrapping mot 1,5 G som skal sikre at alle har mulighet til 
å ta høyere utdanning. For de som er i arbeidslivet foreslår vi å gå videre med 
flere bransjeprogram for utdanning rettet mot enkelte sektorer, opprettholde 
muligheten til å lære grunnleggende ferdigheter mens man er i jobb og fleksi-
ble utdanningstilbud for voksne som lar seg kombinere med å stå i jobb. 

For å ta Norge framover trenger vi både omstilling og økt tilgang på utdanning, og 
en fortsatt satsning på forskning i samarbeid med forskningsmiljøer i våre nabo-
land. Norsk forskning, som har hatt langsiktige og gode rammebetingelser i lang 
tid, er nå truet av kutt og uforutsigbarhet. Forskningen er viktig både for å nå nasjo-
nale mål innenfor klima, men også for å lykkes med en god omstilling og i seg selv. 
Venstre foreslår derfor å styrke den frie forskningen med 200 millioner kroner. 

Internasjonalisering av utdanning og studentvelferd
Et annet mål for Venstre i utdanningspolitikken er å opprettholde det interna-
sjonale samarbeidet om utdanning. Det gagner både norsk næringsliv, norske 
læresteder og knytter oss tettere sammen med verden rundt oss. Derfor fore-
slår Venstre å reversere regjeringens kutt i stipendandelen for norske studenter 
i utlandet, og at høyere utdanning forblir gratis for studenter fra utenfor EU og 
EØS-området. Venstre foreslår også en styrking av midlene til internasjonalise-
ring i høyere utdanning og forskning. 

Tabell 14

Venstres studentpakke Mill. kr

Beholde gratisprinsippet for studenter utenfor EØS 64,4 

Skolepengestipendet for norske studenter i utlandet opprettholdes på 
dagens nivå

119,4 

Øke studiestøtten til 1,3G (Som del av en opptrapping til 1,5G) 408,4 

Nasjonalt studentombud 1,0

Øke frikortgrensen til 89 650 kr 315

Studentvelferd, tiltak mot ensomhet og psykiske plager hos studenter (SHOT) 31,0 

Internasjonalisering i høyere utdanning 20,6 

Tiltak for studenter og internasjonalisering 959,8 
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De siste tiårene har vært en god periode for norsk økonomi og spesielt for 
offentlige finanser. Alle de viktige økonomiske trender har gått vår vei samtidig. 
Vi har hatt maksimal uttelling i en kombinasjon av flaks og god styring. Nå går vi 
mot mer normale tider og Statens pensjonsfond utland vil ikke fortsette å vokse 
like raskt. Avkastningen blir trolig lavere enn før, og selv om olje- og gasspri-
sene nå er svært høye vil det neppe vedvare. En eldre befolkning fører til at en 
mindre del av befolkningen jobber og betaler skatt og at utgifter til pensjoner 
og helse- og omsorgstjenester vil øke. De neste ti-femten årene vil handlings-
rommet i den økonomiske politikken være mindre – til dels langt mindre - enn 
det nivået som har vært de siste ti-tolv årene. Allerede i 2023 ser vi at Folke-
trygdens utgifter øker raskere enn forventet. Det er derfor behov for grep som 
reduserer utgiftene i årene som kommer. 

I vårt budsjettforslag gjør vi enkelte store grep for å sørge for å føre en ansvar-
lig finanspolitikk som opprettholder generasjonsrettferdigheten. Vi reduserer 
statens løpende utgifter og bruker en stor del av handlingsrommet på investe-
ringer. Det gjør økonomien mer bærekraftig. 

En effektiv offentlig sektor
I en krevende økonomisk situasjon er det riktig at også staten reduserer sine 
utgifter, og at økt skattlegging for personer og bedrifter ikke utgjør hele reg-
ningen. I tidligere økonomiske kriser har motkonjekturpolitikk vært medisinen, 
hovedutfordringen i dagens økonomiske politikk er å ikke overopphete økono-
mien. Venstres budsjettforslag legger derfor vekt på tiltak som effektiviserer 
offentlig sektor, slik at vi får mer igjen for pengene. Derfor viderefører vi avbyrå-
kratisering- og effektiviseringsreformen i 2023 med et prosentvis kutt på 0,7%, 
som vi gi innsparinger på ca. 2,8 milliarder kroner.

Et nytt system for sykepenger 
Sykefravær kan være en stor belastning både for dem som er syke, og for sam-
funnet. Sykefraværet i Norge er stabilt på et vedvarende høyt nivå over svært 
langt tid. Faktisk har Norge verdens høyeste sykefravær1, noe som må sies å 
være et stort paradoks i et land med god folkehelse og et helsevesen i verdens-

En bærekraftig velferdsstat

1. https://www.faktisk.no/artikler/jngyz/norge-har-verdens-hoyeste-sykefravaer
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klasse. Gjennom utallige offentlige utvalg, og anbefalinger fra internasjonale 
organisasjoner som IMF og OECD, har diagnosen vært klar lenge: Sykefraværet 
er ikke rekordhøyt fordi nordmenn er mer syke enn andre, men fordi sykelønns-
ordningen har for svake insentiver til å komme tilbake på jobb. Dette handler 
både om insentivene for arbeidstaker, som har 100 % sykelønnsdekning fra dag 
1 til dag 365, og for arbeidsgiver, som ikke har noen kostnad ved sykefravær 
etter at staten tar over fra dag 17.  

Vårt forslag til å få ned sykefraværet er å gjennomføre endringene som ble fore-
sått av Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe (NOU 2019:7). Den nye modellen 
er mer komplisert enn den gamle, med blant ulike regler for gradert sykemel-
ding og 100 prosent sykmelding, men den vil føre til et lavere sykefravær og en 
styrket arbeidslinje. Målsetningen er at både arbeidsgivere og arbeidstakere 
skal få en sterkere økonomisk egeninteresse i å ta i bruk graderte sykemel-
dinger, og legge til rette for at arbeidsforholdet blir gjenopptatt så raskt som 
mulig. Samtidig åpner systemet for lengre sykemeldingsperioder enn i dag 
dersom det tas i bruk graderte sykemeldinger, og når det er gode utsikter til at 
arbeidstaker kommer tilbake i jobb.

En slik omlegging av systemet for sykemeldinger vil styrke arbeidslinjen, øke 
verdiskapingen, inkludere flere i arbeidslivet og i sum spare fellesskapet for om 
lag 5 milliarder kroner årlig i direkte trygdeutgifter. Det vil kort sagt være bedre 
for den enkelte og for samfunnet.
 

Endringer for arbeidstaker
Sykepengeperioden skal fremdeles være 12 måneder for den som er 100 prosent 
sykemeldt. Dersom man er delvis sykemeldt (gradert sykemelding) kan den 
totale perioden utvides til 18 måneder. Dersom man har gode utsikter til å komme 
tilbake til jobb, kan perioden utvides ytterligere til maksimalt 24 måneder.

Sykepengesatsen skal som i dag være 100 prosent for alle, men bare de første 
seks månedene av sykemeldingsperioden. Ved 100 prosent sykmelding blir 
satsen satt ned til 80 prosent etter seks måneder. Ved bruk av gradert sykemel-
ding vil satsen forbli 100 prosent i inntil 12 månder. Dersom man forlenger syke-
meldingen utover 12 måneder, blir satsen satt ned til dagens AAP-sats. 

Vi foreslår også at sykmeldte uten arbeidsgiver får en ytelse på samme nivå som 
vedkommende ville fått uten å være sykmeldt, som vanligvis vil tilsvare nivået 
på dagpengene, og vi vil endre inngangskravet til arbeidsavklaringspenger fra 
50 til 40 prosent redusert arbeidsevne for de som kommer fra sykepenger.
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Endringer for arbeidsgiver
Perioden der arbeidsgiver dekker alle sykepengeutgifter reduseres fra dagens 
16 dager til 7 dager. Til gjengjeld skal arbeidsgiver, i resten av sykefraværet, 
dekke 10 prosent av sykepengene opp til 50 prosent av fulle sykepenger, og 
deretter 25 prosent av sykepengene utover dette.

Pensjon
Ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) har gått fra å være en målrettet 
ordning som skulle treffe sliterne i arbeidslivet som hadde behov for tidligpen-
sjon, til å bli et generelt lønns- eller pensjonstillegg for arbeidstakere over 62 år 
som har tariffavtale, og hvor staten tar minst en tredjedel av kostnadene. Hvis 
AFP skal videreføres, bør det være som en ren avtale mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver uten statlig bidrag. Vi foreslår derfor å avvikle det statlige bidraget 
til AFP. Vi øker også avkortningen av pensjoner for gifte og samboende pensjo-
nister tilbake på nivået fra 2015. Grepene gjør pensjonssystemet mer bærekraf-
tig over tid, og sikrer fremtidige generasjoner økonomisk handlingsrom. 
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Styrket rettssikkerhet
Det liberale demokratiet bygger på en sterk og uavhengig rettsstat. Rettsstaten 
skal sikre likhet for loven, ivareta rettsvernet for den enkelte og sette grenser 
for statens maktutøvelse. Grunnsteinen i rettsstaten er uavhengige, upartiske 
og effektive domstoler. For at domstolene skal kunne utføre oppgavene sine på 
en skikkelig måte, må de være økonomisk rustet til det. Regjeringens foreslåtte 
domstolskutt bidrar til å undergrave rettssikkerheten i landet vårt, og har ført til 
midlertidig ansettelsesstopp i domstolene.
 
For at rettsstaten vår skal fungere, må den også være tilgjengelig for alle. Derfor 
vil vi i vårt budsjettforslag øke inntektsgrensen for fri rettshjelp. Det vil føre til 
at flere faktisk har mulighet til å ta saken sin til retten. En lite bærekraftig retts-
hjelpssats er en trussel mot rettssikkerheten. Derfor prioriterer vi å ta ned noe 
av etterslepet i salæret. Vi vil også styrke de frivillige rettshjelptiltakene. Det er 
avgjørende at rettssikkerheten til blant annet asylsøkere ivaretas på en god måte. 
Derfor øker vi bevilgninger til nemndsmøter i saker med tvilsspørsmål på utlen-
dingsfeltet. Tolker sørger for at siktede, fornærmede og vitner får fortalt sine his-
torier under rettssaken, og at de forstår hva som blir sagt av andre parter. Også 
fremmedspråklige bør nyte godt av den samme rettssikkerheten som norsk-
språklige. Derfor reverserer vi kuttet fra regjeringen i salærsatser for tolker.

Liberale verdisaker

Tabell 15

Noen av våre tiltak for å bedre rettssikkerheten Mill. kr

Styrke Domstolene 60,0

Øke antall dommerfullmektiger 20,0

Øke inntektsgrensen for fri rettshjelp 85,0

Økt bemanning i norske fengsler og flere soningsplasser med fotlenke 50,0

Tiltak for bedre rettsikkerhet 215
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Løft for kriminalomsorgen, barnevernet og rusomsorgen
Kriminalomsorgen har dessverre blitt nedprioritert i en årrekke. Det har ført til 
mangel på personell, som igjen har ført til økt bruk av isolasjon, dårligere akti-
vitetstilbud og økt press på ansatte. Vi er opptatt av et soningstilbud som gir 
innsatte gode forutsetninger for å endre livet sitt. Derfor øker vi bevilgningene 
til Kriminalomsorgen. Hjemmesoning med fotlenke kan være et godt rehabilite-
rende alternativ for flere straffedømte. Derfor ønsker vi å øke bruken av fotlen-
kesoning som alternativ til andre soningsformer.

Frivillige organisasjoner som aktiviserer de innsatte gjennom kulturelle og 
sosiale tiltak, behandling og motivasjon til behandling, utvikling av et positivt 
nettverk etter løslatelse og tilrettelegging av gode overganger fra institusjon 
og fengsel til egen bolig er svært viktig. Derfor bevilger vi økte midler til frivil-
lige organisasjoner for innsatte og ettervern, og styrker det kommunale barne-
vernet med 150 nye stillinger. Vi øremerker også midler til rusmiddelanalyse og 
flere plasser for heroinassistert behandling. 

Dyrevelferd 
For Venstre har dyr egenverdi og vi ønsker å utforme politikk som tar bedre vare 
på dyra, både i landbruket og kjæledyr. Derfor styrker vi dyrepolitiet, gir midler 
til forskning på alternative slaktemetoder, gir Mattilsynet muligheten til å gjen-
nomføre flere kontroller og øker støttenivået til organisasjonene som jobber 
for bedre dyrevelferd i samfunnet hver eneste dag. 

Tabell 16

Dyrevelferd Mill. kr

Økt støtte til dyevernsorganisasjoner, som NOAH 7,5

Forskning på alternative slaktemetoder 2,0

Mattilsynet, tilskudd til tilsyn 25,0

Styrker dyrepolitiet 3,0

Tiltak for bedre dyrevelferd 37,5
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Venstre mener skatte- og avgiftssystemet både skal være omfordelende og 
bidra til grønne og verdiskapende valg, og gi forutsigbarhet både for personer 
og bedrifter. I vårt budsjett øker vi en rekke klima- og miljøavgifter, og reduse-
rer skattene for folk med lave- eller normale inntekter. Frikortgrensen økes til  
89 650 kr, og personfradraget økes med 4 000 kr i årets budsjett. 

Vi øker skattene på de aller høyeste inntektene ved å senke innslagspunktet for 
trinn 5 i trinnskatten og øker prosenten, i tillegg til å innføre et tak for rentefra-
drag på gjeld på 60G (6,9 mill.). Skatteøkningene blir brukt til å gi brede skat-
teletter både for folk og bedrifter, og vrir investeringene mot bedrifter, i stedet 
for fast eiendom. Se tabeller for full oversikt over skatte- og avgiftsendringene. 

Etter Regjeringen tok over i fjor høst erkjente den at det problematisk med 
store forskjeller i skattesatsen for ulike typer kapitalinntekter, for eksempel 
aksjeutbytte og eiendomsinvesteringer, og at det før en eventuell ytterligere 
økning av utbytteskatten burde vurderes nærmere hvor store satsforskjeller 
skattesystemet tåler, også mellom utbytte og andre kapitalinntekter. 

Likevel øker regjeringen utbytteskatten i forslaget til statsbudsjett, og setter 
aksjerabatten i formuesskatten ned til 20%. I sum blir det mindre lønnsomt 
å investere i produktiv virksomhet, og mer attraktivt å investere i bolig og 
annen fast eiendom. Det er grep som hindrer vekstevnen og omstillingstak-
ten i økonomien.

For Venstre er det derimot viktig at det blir mer lønnsomt å investere i produk-
tiv virksomhet enn i primær-, sekundær- og fritidsboliger, gjennom likere verd-
settelse av formuesobjekter. Derfor reverserer vi endringen i utbytteskatten, 
og gjennomfører en provenynøytral omlegging av formuesskatten som skatter 
verdiskapning litt mildere, og dyre boliger litt hardere. 

Et grønt, forutsigbart og  
omfordelende skattesystem
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Bilavgifter 
Se tabeller for fullstendig oversikt over Venstres skatte- og avgiftsopplegg for 
2023. Bilavgiftene endres i en miljøvennlig retning som ivaretar elbilens kon-
kurransefortrinn, og kutter utslipp i 2023. Se klimakapittelet for beskrivelse av 
de ulike tiltakene. 

Tabell 17

Venstres endringer i formuesskatten Påløpt Bokført

Beholde verdsettelsen av driftsmidler på 25 pst. 25,0 20,0

Øke formuesverdsettingen av sekundærboliger til 100 pst. 265,0 210,0

Øke formuesverdsettingen av primærboliger på boliger 
over 6 mill. til 50 pst. 

855,0 705,0

Beholde aksjerabatten i formuesskatten på 25 pst. -1 175,0 -940,0

Sum av endringer -30,0 -5,0

Tabell 18

Venstres endringer i bilavgifter Påløpt Bokført

Ingen reduksjon i veibruksavgift på diesel (mineralolje) 1 620,0 1 490,0

Ingen reduksjon i veibruksavgift på bensin 260,0 240,0

Ingen reduksjon i grunnavgiften for mineralolje 1 450,0 1 350,0

Fjerne vektfradraget for ladbare hybrider 110,0 100,0

Øke satsene for utslipp av CO2 i engangsavgiften for  
varebiler klasse 2 til 50 pst. av personbilsatsen

950,0 870,0

Ikke innføre vektkomponent i engangsavgiften for  
personbiler

-2 360,0 -2 160,0

Øke omsetningskravet for veitrafikken til 20 pst. -450,0 -400,0

Økt innblanding av biodrivstoff for ikke-veigående  
maskiner (til 10 pst.)

-220,0 -200,0

Beholde redusert sats i omregistreringsavgiften for elbiler -250,0 -250,0

Ikke innføre moms på elbiler -1 200,0 -1 000,0

Beholde firmabilbeskatning for elbil til 80 pst. av fossilbil -300,0 -240,0

Sum av endringer -390,0 -200,0
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Alle endringer i Venstres 
alternative statsbudsjett 2023

Rammeområde 2: Familie og forbruker      
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

BFD 854 60 Barnevernet 115,0 115,0 150 nye stillinger i det kommu-
nale barnevernet

BFD 845 70 Barnetrygden økes til 20 
157 kr. Provenynøytral 
omlegging, der barne-
trygden økes og skatte-
legges

0,0 0,0 Ved å skattlegge barnetrygden 
styrkes den sosiale profilen

BFD 842 21 Forprosjekt for oppret-
telse av et etteradop-
sjonssenter

1,5 1,5 Sette igang et forprosjekt 
for etteradopsjonssenter for 
ivaretakelse av adoptivbarn 
og familier etter gjennomført 
adopsjon.

BFD 846 21 Forprosjekt for utvkling av 
senter for barn og digitale 
medier

2,0 2,0 Utvikling et forskningsenter for 
barn og digitale medier

BFD 846 76 Foreldrestøttende tiltak, 
som Home-Start og 
Nurse Familiy Partnership

15,0 15,0 Øke støtte til prosjekter med 
foreldrestøttende tiltak 

BFD 862 70 Stiftelsen Miljømerking 
Norge (Svanemerket)

2,0 2,0 Økt støtte til Svanemerket

BFD 881 78 Samarbeidsrådet for tros- 
og livssynsamfunn (STL)

1,5 1,5 Økning i bevilgning for å gi rom 
til satsingen på LHBTI-tematikk.

BFD 880 70 Rammetilskudd til den 
norske kirke

-125,3 -125,3 5% kutt i bevilgnignen i den 
statlige bevilgningen til den 
norske kirke

BFD 881 70 Tilskudd til tros- og livs-
synsorganisasjoner

-25,4 -25,4 Reduserer for likebehandling 
med Kirken

BFD 844 70 Avvikle kontantstøtten -1 216,0 -1 216,0 Kontantstøtten avvikles. Opp-
rettes barnehageplasser for å 
takle økt etterspørsel. Vente-
støtte innføres fra 2024

SUM RAMMEOMRÅDE 2: FAMILIE OG FORBRUKER -1 229,7 -1 229,7 
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Rammeområde 3: Kultur      
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført

Utvikling av kulturell og kreativ næring
KUD 320 76 

(NY)
Norwegian Art Abroad: Danse og teatersentrum, Music 
Norway, NORLA, Norwegian Crafts, OCA (Office for contem-
porary art)

10 10

KUD 325 71 Kultur som næring 5 5

KUD 320 74 SKUDA 5 5

KUD 320 74 Opprettelse av Musikeralliansen 15 15

KUD 320 70 Opprette 30 nye stipendhjemler 10,5 10,5

KUD 337 71 Styrke utstillingshonorar-ordningen 10 10

KUD 320 74 Norsk Publikumsutvikling 6 6

KUD 334 78 Dataspill 15 15

KUD 334 78 Noneda - Norsk nettverk for dataspillbedrifter 0,3 0,3

KUD 334 72 Flytte filmincentivordningen til Innovasjon Norge -39,5 -39,5

Språk og tilgjengelighet
KUD 326 73 Norges Mållag 1,0 1,0

KUD 326 73 Skuleboknemda til Studentmållaget i Oslo 0,4 0,4

KUD 326 73 Norges Døveforbund: Foreningskonsulent for å sikre tegne-
språktilbud i distriktene

1,0 1,0

KUD 326 74 Det norske samlaget 1,0 1,0

KUD 328 70 Nynorsk kultursentrum 1,0 1,0

KUD 320 70 Teater Manu (Flytter post) 2,0 2,0

KUD 334 21 Tilskudd til teksting av dubbet film 0,3 0,3

Kulturinstitusjoner
KUD 320 70 Teater Vestland 2,1 2,1

KUD 320 70 Det Vestnorske Teatret 3,5 3,5

KUD 320 70 Ibsen Museum og Teater 5,0 5,0

KUD 320 70 Oppstartsbevilgning til ombygging av Nasjonalgalleriet 125,0 5,0

KUD 320 78 Norsk Skogfinsk museum 1,5 0,2

KUD 320 70 Skibladner 2,0 2,0

KUD 322 70 Jøssingfjord Vitenmuseum 13,0 13,0

KUD 323 70 Akropolisvisjonen 1,0 1,0

KUD 323 70 Arktisk filharmoni 2,0 2,0

KUD 328 70 Midt-Troms Museum (Barnemuseet) 1,0 1,0
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KUD 328 70 KODE 10,0 10,0

KUD 328 70 Kunstsiloen i Kristianssand 10,5 10,5

Kulturminner
KLD 1429 74 Fartøyvern 5,0 5,0

KLD 1432 71 Fredede kulturminner i privat eie 25,0 25,0

KLD 1432 50 Norsk kulturminnefond 5,0 5,0

KLD 1432 79 Verdensarvområder 5,0 5,0

Frivillighet
KUD 320 74 Norges E-sportforbund 1,0 1,0

KUD 846 70 Grunnstøtten til LNU 10,0 10,0

SUM RAMMEOMRÅDE 3: KULTUR 273,6 152,2 
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Rammeområde 4: Utenriks      
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

UD 115 70 Kulturfremme 9,2 9,2 Fjerner regjeringens kutt i 
midler til arbeid med eksport av 
kultur

UD 118 72 Nedrustningsarbeid 30,0 30,0 Økte potten for organiasjoner 
som jobber for nedrustning og 
ikke-spredning av kjernevåpen 

UD 118 72 EU-opplysningsarbeid 3,0 3,0 Midler til informasjonsarbeid 
om Norges forhold til EU

UD 170 72 Støtte til Brighter  
Tomorrow

0,5 0,5 Brighter Tomorrow er en 
bistandsorganisasjon som 
bruker EdTech for å tilby afg-
hanske jenter utdanning

UD 150 70 Mer nødhjelp og  
humanitær bistand

500,0 500,0 Øker potten til totalt 4,4 mrd. 
kroner.

UD 161 70 Økt Utdanningsbistand 250,0 250,0 Reverserer kutt fra regjeringen, 
og øker potten til 1,35 mrd. 

UD 163 70 Økt klimabistand 200,0 200,0 

UD 153 72 Stabilisering av land i 
krise og konflikt

53,5 53,5 Reverserer kutt fra regjeringen.

UD 153 72 Økte bistand til flyktnin-
ger og fordrevne

200,0 200,0 Øker posten med 20% til 1 mrd. 
kroner. Går til flyktinghåndte-
ring nær konfliktområder

UD 157 70 Økte regionbevilgninger 
fordelt på Midtøsten og 
Nord-Afrika, og Afrika

300,0 300,0 

UD 150 72 Økte bevilginger til Global 
helse

100,0 100,0 

UD 161 72 Skatt for utvkling 30,0 30,0 Økte midler til skatt for utv-
kling, for å hjelpe land til å ta inn 
økte skatteinntekter

UD 170 70 Støtte til sivilt samfunn 33,0 33,0 Posten står stille, men økes med 
vårt forslag 

UD 152 70 Student at Risk 38,2 38,2 Støtte til internasjonalt  
studentsamarbeid

UD 171 70 FNs utviklingsarbeid 
(UNDP)

50,0 50,0 

UD 159 73 Økonomisk støtte til 
Ukraina og naboland

2 000,0 2 000,0 

UD 159 76 Reduksjon av bistand til 
Kina

-30,0 -30,0 Kutte midler til faglig  
samarbeid i Kina

SUM RAMMEOMRÅDE 4: UTENRIKS 3 767,4 3 767,4 
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Rammeområde 5: Justis      
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

JD 410 1 Domstolene 60,0 60,0 Styrking av domstolene. Totalt 
80 mill. kroner med posten 
under 

JD 410 1 Øke antall dommerfull-
mektiger 

20,0 20,0 Øke antall dommerfullmektiger 
i domstolene. Totalt 80 mill til 
domstolene 

JD 414 1 Ikke redusere salærsats 
for tolker (Forliksråd)

1,0 1,0 Ikke redusere salærsats for 
tolker i saker i Forliksråd

JD 414 1
Advokatsalær (Økning 
med 50 kr)

8,5 8,5 
Økning i salærsatsene for  
advokater466 1 54,0 54,0 

470 1 24,8 24,8 

JD 430 1 Økt bemanning i norske 
fengsler og antall 
soningsplasser med 
fotlenke

50,0 50,0 Bedre bemanningen i Kriminal-
omsorgen

JD 430 70 Støtte til frivillige organi-
sasjoner for innsatte og 
ettervern

5,5 5,5 Økt støtte til organisasjoner 
som Røverradioen og WayBack

JD 466 1 Ikke redusere salærsats 
for tolker (straffesaker)

13,5 13,5 Ikke redusere salærsats for 
tolker (straffesaker)

JD 440 1 Øke antall kvote- 
flyktninger til 3000

4,9 4,9 Totalkostnad= 143,3 mill. Se 
også ramme 6.444 1 0,3 0,3 

JD 433 1 Konfliktrådet 7,5 7,5 Styrke Konfliktrådets arbeid 
med gjenopprettende prosess i 
saker med ungdomsoppfølging 
og ungdomsstraff

JD 470 1 Øke inntektsgrensen for 
fri rettshjelp

85,0 85,0 Øke inntektsgrensen for fri 
rettshjelp

JD 470 1 Ikke redusere salærsats 
for tolker (fri rettshjelp)

6,5 6,5 Ikke redusere salærsatsene for 
tolker i den frie rettshjelpen

JD 470 70 Spesielle rettshjelpstiltak 
(Organisasjoner)

7,0 7,0 Økt støtte til som Jussbuss, 
Gatejuristen og JURK

JD 440 1 Opprette psykiatrigrup-
per i politidistriktene, 
etter modell fra Oslo 
politidistrikt

6,0 6,0 Fire nye psykiatrigrupper (f.eks. 
Agder, Vest, Trøndelag og 
Troms politidistrikt).

JD 491 21 Styrke rettsikkerheten i 
utlendingssaker

5,9 5,9 Økte bevilgninger til nemnd-
møter i saker med tvilsspørsmål 
på utlendingsfeltet

JD 440 1 Opprettelse av avdeling 
med Barnehus i Ålesund

8,0 8,0 Barnehus i Ålesund 
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JD 440 1 Økt bruk av omvendt 
voldsalarm

5,0 5,0 Ressurser til omvendt bruk av 
voldsalarm

JD 440 1 Dyrepoliti 3,0 3,0 Økt støtte til dyrepoliti i politi-
distriktene, i tråd med tidligere 
politikk 

JD 440 1 Politiet (Ikke planlegge for 
nye tjenestesteder)

-75,0 -75,0 Reduserer bevilgningen for 
opprettelsen av nye tjeneste-
steder

JD 440 1 Seksjon for internasjonale 
forbrytelser i Kripos

5,0 5,0 Øke ressursene for Seksjon for 
internasjonale forbrytelser i 
Kripos

SUM RAMMEOMRÅDE 5: JUSTIS 306,3 306,3 
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Rammeområde 6: Innvandring, regional utvikling og bolig  
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

JD 670 1

Øke antall kvote- 
flyktninger til 3000

3,2 3,2 

Totalkostnad= 143,3 mill.  
Se også ramme 5.

671 60 114,4 114,4 

672 60 5,8 5,8 

490 1 4,2 4,2 

490 73 3,9 3,9 

490 75 6,6 6,6 

3490 3 -10,4 -10,4 

3490 6 -4,3 -4,3 

JD 491 21 UNE - Flere nemdsmøter 
med muntlige høringer

30,0 30,0 

JD 490 70 Øke støtten til alle 
beboere på asylmottak 
med 50%

54,0 54,0 

KDD 540 21 Digitaliserings- 
direktoratet

25,0 25,0 Styrking av digitaliseringsdi-
rektoratet, som får kuttet sine 
bevilgninger

KDD 541 60 Bredbåndsutbygging 100,0 100,0 Totalt 0,5 mrd til bredbåndsut-
bygging i distriktene. Økning på 
20% fra regjeringens forslag 

KDD 545 50 Opprette et algoritme-
tilsyn

5,0 5,0 Opprette et algoritmetilsyn 
under Datatilsynet. Oppstarts-
midler 

KDD 553 65 Tilskudd til Distriktshub 15,0 15,0 Til utvikling av Distriktshuber i 
kommuner

KDD 581 70 Økt bostøtte 100,0 100,0 Økt bostøtte

KDD 590 81 FutureBuilt 6,0 6,0 For videreutvikling av Future-
Built og miljøvennlige boliger

KDD 500 30 Ikke bygge om Hammers-
borgtunnelen (Ring 1)

-205,0 -205,0 Heller stenge Ring 1 for gjen-
nomgangstrafikk i en prøvepe-
riode

KDD 500 30 Reduksjon av Fase 2 i 
Regjeringskvartalet

-100,0 -100,0 Nedskalering og ny behovs-
gjennomgang av nye regje-
ringskvartalet 

KDD 573 62 Delingstilskudd for kom-
muner

-200,0 -200,0 Delingstilskuddet til oppsplit-
ting av fylkeskommuner og 
kommuner fjernes 

KDD 553 66 Bygdevekstavtaler -15,0 -15,0 Omprioriteres til utvikling av 
distrikts-huber.
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Økte inntekter

KDD 2445 24 Salg av Bankplassen 4 (Eid 
av Statsbygg)

400,0 400,0 Huset står tomt, og genere-
rer ikke inntekter. Selges med 
forbehold om offentlig tilgjen-
gelighet

SUM RAMMEOMRÅDE 6: INNVANDRING, REGIONAL 
UTVIKLING OG BOLIG

-461,7 -461,7 

Rammeområde 7: Arbeid og sosial      
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

AID 634 1

325 flere VTA-plasser

5,0 5,0 Tiltak for flere tilrettelagte 
arbeidsplasser

634 77 45,0 45,0 Tiltak for flere tilrettelagte 
arbeidsplasser

AID 2541 70 La selvstendig næringsdri-
vende beholde opptjente 
rettigheter til dagpenger 
i inntil to år ved overgang 
fra lønnet arbeid til egen 
virksomhet.

145,0 51,0 Medfører økt provenyeffekt 
over flere år

AID 2651 70 Forsøksordning med 
kommunalisering av 
arbeidsavklaringspenger

35,0 35,0 Gir forsøkskommuner ansvar 
for oppfølging av personer på 
arbeidsavklaringspenger

AID 2551 70 Senket inngangskrav til 
arbeidsavklaringspen-
ger til 40% av redusert 
arbeidsevne, som del av 
sykepengereform

115,0 30,0 Inngangskravet til arbeids-
avklaringspenger senkes fra 
50 til 40 prosent redusert 
arbeidsevne for de som 
kommer fra sykepenger

AID 605 1
Ordinære tiltaksplasser

-14,0 -14,0 Videreføres som foreslått av 
Solberg-regjeringen i 2021

634 76 -136,0 -136,0 

AID 642 1 Finansiere Petroleums-
tilsynet gjennom en 
sektoravgift

-137,0 -137,0 Finansiere Petroleumstilsynet 
med en sektoravgift betalt av 
olje- og gassselskapene, etter 
modell av Finanstilsynet

AID 666 70 Avvikle det statlige  
bidraget til AFP

-3 630,0 -3 630,0 Avvikle det statlige  
bidraget til AFP

AID 612 1 Øke avkortningen av 
pensjon for gifte og 
samboende pensjonister 
tilbake til 2016-nivå

-17,6 -17,6 
For gifte og samboende  
pensjonister. Øke fra 10 til 
15% avkortning. 

2665 70 -465,0 -465,0 

2670 70 -2 230,0 -2 230,0 

AID 2650 70 Reformere sykelønnsord-
ningen (Se beskrivelse i 
tekst)

-5 060,0 -5 060,0 Modell foreslått av ekspert-
gruppen til Sysselsettningut-
valget 2019

SUM RAMMEOMRÅDE 7: ARBEID OG SOSIAL -11 344,6 -11 523,6 
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Rammeområde 8: Forsvar      
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

FD 1720 1 Økt støtte til personell og 
aktivitet i Forsvaret

350,0 350,0 Opptrapping av forsvarsbud-
sjettet - Øker bemanning 

FD 1720 1 Økt offentlig forskning 
på sikkerhets- og for-
svarspolitikk

20,0 20,0 Styrke åpen og tilgjengelig 
sikkerhetspolitiske analyse og 
kunnskapsbygging 

FD 1700 73 Støtte til utvikling av 
norsk forsvarsteknologi 
og sikkerhets og for-
svarspolitisk forskning

70,0 70,0 Støtte til utvkling av norsk for-
svarsteknologi. Prisjustert og 
reversering av kutt

FD 1700 79 Militær støtte til Ukraina 2 828,0 2 828,0 Opp på samme støttenivå som 
i 2022

FD 1700 71 Støtte til kapasitets-
bygging i Georgia og 
Vest-Balkan

10,0 10,0 Oppfølging av NATOs 
strategiske prosjekt, og 
Madrid-toppmøte

FD 1760 45 Økt støtte til materiell- 
anskaffelser og vedlike-
hold

500,0 500,0 Øke potten til innkjøp av mate-
riell. Forsvaret prioriterer selv 
bruk av midlene

FD 1700 71 Reduksjon i tilskudd til 
reiseaktivtet og formid-
ling

-10,0 -10,0 Omprioriteres til kapasitets-
bygging i Georgia og Vest-Bal-
kan

SUM RAMMEOMRÅDE 8: FORSVAR 3 768,0 3 768,0 
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Rammeområde 9: Næring      
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

NFD 2421 77 
(NY)

Filmincentivordningen  39,5 39,5 Flyttes fra kultur til Innovasjon 
Norge. Se motpost under kultur

NFD 2426 71 SIVA (Katapult) 70,0 70,0 Katapultsentre under SIVA. 
Tilskudd til testfasiliteter, og 
utvikling av hub for helsetek-
nologi

NFD 900 80 Norske Geoparker 5,0 5,0 Tilskudd til norske geoparker

NFD 904 21 Register for reelle rettig-
hetshavere

23,0 23,0 Bevilgning for å fullføre fase 2 i 
registeret for reelle rettighets-
havere 

NFD 920 50 Næringsrettet forskning 100,0 100,0 Regjeringen kutter 210 milll. 
Reverserer deler av kuttet

NFD 921 70 
(ny)

Tilskudd til ulønnet 
arbeidsinnsats, Skatte-
Funn

40,0 40,0 Tilskudd til ulønnet arbeids–
innsats

NFD 935 50 Nysnø - Risikokapital 
(35%)

140,0 140,0 Samlet 400 mill. i økt kapital. 
Totalt 1 mrd. Se også post under 
streken

NFD 2421 75 Grønn plattform 75,0 75,0 Utvidelse av Grønn plattform 
med 25%. Regjeringen foreslår 
kutt på 10 mill.

NFD 2421 74 Reiselivssatsning Finn-
mark

10,0 10,0 Utvikling av egen reiselivs– 
strategi for Finnmark

NFD 2421 76 Miljøteknologiordningen 100,0 100,0 Videreføres på 2022-nivå (505 
millioner)

NFD 909 73 Nettolønnsordningen -207,0 -207,0 Videreføre taket på 189.000 
kroner som foreslått av Sol-
berg-regjeringen 

Økte inntekter

NFD 5656 85 Økt utbytte fra Argentum 900,0 900,0 Økt utbytte fra Argentum  
Fondsinvesteringer AS

SUM RAMMEOMRÅDE 9: NÆRING 1 295,5 1 295,5 
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Rammeområde 10: Fiskeri      
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

NFD 917 1 Fiskeridirektoratet, økt 
kontroll av fiskefartøy

7,5 7,5 Økte midler til kontroll av 
fiskefartøy ved de gjenværende 
åpne norske havnene

NFD 919 75 Økt føringstilskudd 5,0 5,0 Bidra til fiskeri i områder uten 
umiddelbar nærhet til mottak

SUM RAMMEOMRÅDE 10: FISKERI 12,5 12,5 

Rammeområde 11: Landbruk      
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

LMD 1112 50 Forskning på alternative 
slaktemetoder

2,0 2,0 Tilskudd til FoU på alternative 
slaktesmetoder i landbruket 
(Veterinærinstituttet)

LMD 1115 1 Mattilsynet, tilskudd til 
tilsyn 

25,0 25,0 Øke Mattilsynets driftstilskudd, 
slik at det kan gjennomføres 
flere tilsyn

LMD 1137 70 Mære Landbruksskole 2,0 2,0 Videreutvkling av innovasjons-
laben ved Mære Landbruksskole

LMD 1138 70 Økt støtte til dyevernsor-
ganisasjoner, som NOAH

7,5 7,5 Opprettholde støtten til NOAH, 
Dyrevernalliansen og Dyrebe-
skyttelsen. På 2022-nivå

LMD 1138 70 Geitmyra Matkultursenter 3,0 3,0 Reversere regjeringens kutt for 
2022, og gir rom til å etablere 
flere sentere

LMD 1138 72 Støtte til NORSØK 1,7 1,7 Videreføring av tilskudd for 
2022.  Norsk senter for øko-
logisk landbruk lokalisert på 
Tingvoll.

LMD 1150 50 Reduksjon av tilskudd til 
etablering av skogsbil-
veier

-35,0 -35,0 Reduksjon av tilskudd til miljø-
skadelige skogsbilveier

LMD 1149 73 Reduksjon av tilskudd til 
gjødsling av skog

-47,0 -47,0 Reduksjon av tilskudd til miljø-
skadelig gjødsling av skog 

LMD 1150 50 Investeringstilskudd, 
landbruket

-100,0 -100,0 Ekstratilskudd foreslått av ny 
regjering. 

SUM RAMMEOMRÅDE 11: LANDBRUK -140,8 -140,8 
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Rammeområde 12: Olje og energi      
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

OED 1820 22 Flom- og skredsikring 50,0 50,0 Øker potten for flom og  
skredsikring

OED 1810 21 Oljedirektoratet -10,0 -10,0 Ompriorites til flom- og  
skredsikring

OED 1850 50 Redusert petroleumsfors-
kning

-230,0 -230,0 Omprioriteres til annen 
forskning

SUM RAMMEOMRÅDE 12: OLJE OG ENERGI -190,0 -190,0 

Rammeområde 13: Miljø      
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

KLD 1400 76 Norsk naturarv 1,0 1,0 

KLD 1400 76 Maridalens venner 0,8 0,8 

KLD 1400 76 Nasjonalt senter for 
bærekraftig omstilling 
(NABO)

0,7 0,7 

KLD 1400 76 Verdensarvsenter Urnes 5,0 5,0 Prosjektmidler Urnes Verdens-
arvsenter

KLD 1420 32 Skogvern (Frivillig vern) 250,0 250,0 Økt bevilgninger til et økt nivå 
i 2022. 

KLD 1420 60 Natursats 100,0 100,0 Etablering av kommunalt 
tilskudd for ivaretagelse av 
naturmangfold, etter modell fra 
klimasats

KLD 1420 61 Klimasats 230,0 230,0 Videreføre og styrke ordningen 
med klimasats for kommunene 

KLD 1420 71 Tiltak mot marin forsøp-
ling 

40,0 40,0 Reversere kutt fra regjeringen, 
og øker

KLD 1420 85 Økt tilskudd til Runde 
Miljøsenter

5,5 5,5 Videreføre nivået fra 2022

KLD 1420 85 Atlanterhavsparken 
Ålesund

1,0 1,0 Videreføre nivået fra 2022

KLD 1420 85 Nasjonalt villakssenter 2,0 2,0 Økning av nivået fra 2022

KLD 1420 85 Reisa villakssenter 2,0 2,0 Videreføring av nivået fra 2022

KLD 1420 21 Bekjempelse av pukkel-
laks

20,0 20,0 Ekstraordinær overføring for å 
bekjempe pukkellaks

KLD 1420 78 Nasjonale turiststier 5,0 5,0 
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KLD 1420 80 Utvalgte kulturlandskap 8,0 8,0 

KLD 1420 80 Pollinerende insekter 3,0 3,0 

KLD 1420 80 Trua arter 8,0 8,0 

KLD 1420 80 Trua natrutyper 10,0 10,0 

KLD 1420 80 Arbeid mot fremmede 
arter i norsk natur

10,0 10,0 Midler til arbeid med å for-
hindre fremmede arter i norsk 
natur

KLD 1420 81 Norske parker 4,0 4,0 

KLD 1420 21 Kalking av vassdrag 10,0 10,0 Reduserer surheten i norske 
elver og sikrer bedre overle-
velse for fisk og andre arter 

KLD 1420 21 Oslofjorden og andre 
sårbare områder

20,0 20,0 Midler til vannforvaltning av bla. 
Oslofjorden og andre sårbare 
områder

KLD 1420 65 Grønn skipsfart 50,0 50,0 Regjeringen kutter 46 millioner 
i sitt budsjettforslag

KLD 1420 77 BirdLife Norway 1,5 1,5 Støtte til Lista og Jomfruland 
fuglestasjoner

KLD 1420 30 Sikring av friluftsområ-
der

10,0 10,0 

KLD 1428 50 Styrking av Enova 100,0 100,0 Øker støtten til utvikling av  
klimaløsninger og energitiltak

KLD 1482 75 Klima- og skogsatsingen 200,0 200,0 Trapper opp midler til bevaring 
av regnskog

KLD 1429 79 Verdensarvområder 5,0 5,0 Tilskudd for ivaretagelse av 
verdensarvområder

KLD 1420 74 Øke kvotegulvet i 
CO2-kompensasjons-
ordningen til 270 kr

-1 000,0 -1 000,0 Kvotegulvet trappes opp til 270 
kroner, og størrelsen på ordnin-
gen beholdes på 2022-nivå

SUM RAMMEOMRÅDE 13: MILJØ 102,5 102,5 
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Rammeområde 15: Helse     
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

HOD 701 73 E-helse i kommune- 
sektoren

20,0 20,0 Økt støtte til utvikling av e-helse 
innen kommunesektoren

HOD 761 21 Tilskudd til rusmidde-
lanalyse i kommune

10,0 10,0 Øremerket tilskudd til etable-
ring av rusmiddelanalyse 

HOD 732 70 Heroinassistert  
behandling

5,0 5,0 Flere plasser til heroinassistert 
behandling

HOD 765 71 Økt tilskudd for brukere 
og pårørende i helse-
vesentet. Særlig støtte 
til organisasjoner innen 
spiseforstyrrelser  

25,8 25,8 Øke potten for organisasjoner 
som bla. ROS. Videreføring av 
2022-nivå

HOD 765 72 Økt finansiering av hjel-
petelefoner, bla. Mental 
Helse, Kirkens SOS mm.

15,0 15,0 Reversering av kutt fra regje-
ringen

HOD 765 72 Økt tilskudd til frivil-
lige organisasjoner på 
psykisk helse og rusfeltet

40,6 40,6 Reverserer kutt fra regjeringen 
og øker dermed potten med 
40,6 mill kr. 

HOD 765 75 Forebygging av selvska-
ding og selvmord. YAM i 
regi av Mental Helse

5,0 5,0 Youth Aware of Mental Health i 
Norge, først som en prøveord-
ning og på sikt som et tilbud til 
alle elever på ungdomstrinnet

HOD 765 73 Styrke Fontenehusene 15,0 15,0 Fontenehusene er et viktig 
arbeidsrettet lavterskeltilbud 
for mennesker med psykiske 
helseutfordringer

HOD 732 72-75 Opprette flere LIS1- 
stillinger

30,0 30,0 Utdanning av flere leger, særlig 
på mindre steder 

HOD 732 75 Opprette en fødeavde-
ling i Alta

23,0 23,0 I tråd med løfter både i media 
og valgkampen

HOD 732 82 Kutt i investerings- 
tilskuddet til nye OUS

-655,0 -655,0 

SUM RAMMEOMRÅDE 15: HELSE -465,6 -465,6 
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Rammeområde 16: Utdanning og forskning    
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

KD 225 65 Sommerskoletilskudd 
for sommeren 2023

200,0 200,0 Bevilgningen i 2021 var 500 
mill, men behovet er mindre i 
2023

KD 225 69 Fullfinansiere retten til 
å ta nytt fagbrev (Fullfø-
ringsreformen)

20,0 20,0 Oppfølging av fullføringsrefor-
men 

KD 225 69 Fullfinansiere utvidelse 
av målgruppen til Opp-
følgingstjenesten

17,0 17,0 Oppfølging av fullføringsrefor-
men

KD 225 69 Ekstra årsverk for å følge 
opp elever som står i 
fare for å falle fra

150,0 150,0 Oppfølging av fullføringsrefor-
men 

KD 225 69 Ett ekstra års opplæring 
for elever med svake 
ferdigheter (Ellevte 
skoleår)

240,0 240,0 Oppfølging av fullføringsrefor-
men 

KD 225 69 Utprøving av innførings-
fag

60,0 60,0 Oppfølging av fullføringsrefor-
men 

KD 225 69 Forebygge psykiske 
plager

30,0 30,0 Oppfølging av fullføringsrefor-
men

KD 226 21 Tiltak for å ta igjen faglig 
og sosial læring

216,0 216,0 I tråd med løfter i media. 

KD 226 22 Videreutdanningsløft for 
lærere og skoleledere

100,0 100,0 Prioritering av videreutdanning 
av lærere

KD 226 21 Tilskudd til læremidler i 
grunnskole og videregå-
ende opplæring

100,0 100,0 Oppfølging av fagfornyelsen 
og utvikling og innkjøp av nye 
læremidler

KD 285 52 Grunleggende forskning, 
Fripro

200,0 200,0 Økte bevilgninger til fri 
forskning. Omprioriterer fra 
petroleumsforskning

KD 285 55 Reversere kutt i Norges 
Forskningsråd

62,8 62,8 Reversere kutt

KD 225 74 Støtte til Det europeiske 
ungdomsparlamentet 
for prosjektet Tromsø 
2023

0,5 0,5 Støtte Europeisk samarbeid 
blant skoleelever

KD 225 75 Rosa kompetanse i 
grunnskolen

2,5 2,5

KD 227 78 Den franske skolen i Oslo 
(Lycé Français d'Oslo)

5,0 2,5

KD 227 78 United World College 1,5 1,5
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KD 227 78 Signo grunn- og videre-
gående støtte

5,0 5,0 Støtte til reisekostnade og 
behov for nattevakt i internat 
samt utvikling av skolebygg.

KD 227 78 Tilskudd til Lycee Inter-
national de Saint-Ger-
main-en-Laye

2,7 2,7

KD 228 71 Kongshaug Musikkgym-
nas

4,3 2,2

KD 228 71 Oslo By Steinerskole 4,9 2,5

KD 228 72 Opprettholde tilskudds-
grunnlaget for 6A-skoler

10,3 10,3

KD 231 74 
(ny)

Prosjekttilskudd Rosa 
kompetanse barnehage

1,8 1,8

KD 240 60 Nasjonalt studentom-
bud

1,0 1,0 Etablere nasjonalt  
studentombud

KD 257 70 Kompetanseprogram-
met Kompetansepluss

25,0 25,0

KD 258 21 Modulbasert opplæring 
for voksne

7,5 7,5 Opprettholde ekstrabevilgnin-
gen til modulbasert opplæring 
for voksne 

KD 286 60 Reversere kutt i de 
Regionale forsknings-
fondene

37,0 37,0 

KD 260 50

Beholde gratisprinsip-
pet for studenter utenfor 
EØS 

58,6 58,6 Ikke innføre skolepenger for 
studenter utenfor EØS (Offent-
lige skoler)

260 70 5,8 5,8 Ikke innføre skolepenger for 
studenter utenfor EØS (Private 
skoler)

KD 2410 71 Skolepengestipendet 
for norske studenter i 
utlandet opprettholdes 
på dagens nivå

119,4 119,4 Ikke senke stipendandelen for 
utenlandsstudenter på master-
nivå

KD 272 51 Internasjonalisering i 
høyere utdanning

20,6 20,6 Tiltak for internasjonalisering av 
utdanning

KD 272 52 Tiltak for høyere utdan-
ning 

20,0 20,0 

KD 275 70 Agder Vitenskapsaka-
demi

0,6 0,6 Støtte til Agder Vitenskapsa-
kademi

KD 270 74 Studentvelferd, tiltak 
mot ensomhet og psy-
kiske plager hos studen-
ter (SHOT)

31,0 31,0 Forbedre tilbudet for psykisk 
helsehjelp i regi av Student-
skipnadene
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KD 240 60
1500 flere studieplasser 
innen IKT og NMT

234,0 58,5 Krever også økt utlån fra Låne-
kassen. Se «under streken-be-
vilgninger». Videreføring av 
plasser i NMT

2410 50 70,3 17,6 

2410 72 2,6 0,2 

KD 2410 50 Øke studiestøtten til 
1,3G (Som del av en opp-
trapping til 1,5G)

802,4 401,2 Krever også økt utlån fra Låne-
kassen. Se «under streken-be-
vilgninger».2410 72 56,8 7,4 

KD 225 69 Omprioritere fra arbeid 
for læreplasser til tiltak 
nevnt i Fullførings–
reformen

-485,3 -485,3 Omprioritering til midler til å 
følge opp fullføringsreformen

Økte inntekter

KD 5617 80 Renteinntekter - Økt 
studielån

56,8 7,4 

KD 5617 80 Renteinntekter - Flere 
studieplasser

2,6 0,2 

SUM RAMMEOMRÅDE 16: UTDANNING OG 
FORSKNING

2 382,3 1 745,8 
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Rammeområde 17: Transport og kommunikasjon    
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

SD 1315 70 Tilskudd til Avinor som 
kompensasjon for bort-
fall av taxfree-ordningen 
(fra 1. juli)

1 000,0 500,0 Kompensasjon for bortfall av 
taxfree-ordningen.

SD 1320 30 Tilskudd til sykkelveier 85,0 85,0 Gang, sykkel og kollektivtiltak

SD 1320 65 Vedlikehold av fylkes-
veier

100,0 100,0 Prioritering av vedlikehold av 
mindre veier

SD 1320 66 Tilskudd til trygge  
skoleveier

20,0 20,0 Reversering av kutt fra  
regjeringen

SD 1320 30 Midler til rassikker 
tunnel i Langnesberga

80,0 80,0 Midler til rassikker tunnel i 
Langnesberga (E6) i Nord- 
Trøndelag 

SD 1320 30 Utvikling av trygge 
stamveier

250,0 250,0 Oppstartsmidler Sørfolds- 
tunnelen og Røldalstunnelen

SD 1330 72 
(ny)

Tilskudd til tog- og  
kollektivtselskaper

300,0 300,0 Tilskudd som følge av høye 
strømpriser i kollektiv- 
transporten

SD 1332 63 Øke statens andel i store 
kollektivprosjekter til 70 
pst.

357,1 357,1 Årlig økt beløp er 357 mill. kr 
frem til 2029

SD 1332 66 Tilskudd til byvekstavta-
ler og mindre byområder 

1 000,0 1 000,0 Tilskudd for å kunne inngå 
nye byvekstavtaler og øke 
eksisterende, i tillegg til å øke 
bevilgningen til de mindre 
byområdene 

SD 1352 71 Økt vedlikehold på  
jernbanen

250,0 250,0 Øker bevilgningene for å ta 
igjen vedlikeholdsetterslep

SD 1352 73 Fellesprosjektet K5 
Arna-Voss

200,0 200,0 Oppstartsmidler for å sikre 
videre drift av prosjektet

SD 1352 76 Økt tilskudd til kultur-
minner i jernbanesek-
toren 

1,4 1,4 Museum på Modum

NFD 916 30 Oppgradering av havner 
i Finnmark

15,0 15,0 Tilskudd til oppgradering av 
havner i Øst-Finnmark

NFD 916 70 Gods fra vei til sjø 12,5 12,5 Øker tilskuddet for å overføre 
gods fra vei til sjø

SD 1321 70 Reduksjon av tilskudd til 
Nye Veier

-1 000,0 -1 000,0 Justeres ned til 2022-nivå. 
Egen porteføljestyring 

SD 1320 30 Nedskalering av motor-
veiprosjekter (Riksvei)

-500,0 -500,0 Omprioriteres til jernbane-
vedlikehold og vedlikehold på 
fylkesveier

SD 1320 72 Tilskudd til Riksveiferge-
driften - Ferjepriser

-15,2 -15,2 Gjelder ferjer på riksveisam-
band
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SD 1320 73 Fjerner tilskudd til å 
redusere bompenge-
takster utenfor byområ-
dene

-647,7 -674,7 

SD 1300 71 Trygg trafikk -10,0 -10,0 Omprioriteres til trygge  
skoleveier

SD 1352 70 Gjennomføre konkurran-
seutsetting av trafikk-
pakke 4 

-82,0 -82,0 Fra desember 2023, når 
pakkene var antatt å bli  
iverksatt

Økte inntekter
SD 4320 4 Økte billettinntekter fra 

riksferjedriften
136,8 136,8 Videreføring av ferjepriser på 

2022-nivå

SUM RAMMEOMRÅDE 17: TRANSPORT 
OG KOMMUNIKASJON

1 279,3 752,3 
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Rammeområde 18: Rammeoverføring til kommunesektoren  
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

KDD 571 60 Prøveprosjekt med 
Barnehagegaranti (Med 
tre årlige opptak, august, 
desember og april)

300,0 300,0 Prøveprosjekt med barnehage-
garanti i forsøkskommuner

KDD 571 60 3200 flere barnehage-
plasser

390,0 390,0 Flere barnehageplasser som 
konsekvens av å fjerne kontant-
støtten (Se BFD for kontant-
støtte)

KDD 572 60 Øke lærlingtilskudd med 
5000 kr. per plass

112,5 112,5 Økt lærlingtilskudd for å stimu-
lere til flere elever i læretid 

KDD 571 60 Omprioriterer tilskuddet 
per grunnskole

-1 250,0 -1 250,0 Omprioriteres til andre skole-
satsninger, deriblant oppføl-
ging av Fullføringsreformen. 
Tilskudd per grunnskole på 500 
000 kr

KDD 571 60 Ikke redusere makspri-
sen i barnehage med 
50 kr

-658,4 -329,2 Omprioriteres til forsøkspro-
sjekt med rullerende barneha-
geopptak

KDD 571 64 Skjønnstilskudd -25,0 -25,0 Omprioriteres

KDD 572 60 Ikke kompensere fylkene 
for økt CO2-pris

-42,9 -42,9 Omprioriteres

KDD 572 60 Ikke redusere ferjepriser 
utover 2022-nivå

-129,5 -129,5 Ikke redusere ferjeprisene 
utover 2022-nivå

KDD 572 60 Flytte oppfølgingstje-
nesten til Kunnskapsde-
partement

-8,5 -8,5 Bedre oppfølging under  
Kunnskapsdepartementet

KDD 572 64 Skjønnstilskudd -12,0 -12,0 Omprioriteres 

SUM RAMMEOMRÅDE 18: RAMMEOVERFØRING TIL 
KOMMUNESEKTOREN

-1 323,8 -994,6 
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Rammeområde 19: Tilfeldige utgifter og inntekter   
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

FIN 2309 1 ABE-reformen gjen-
innføres og settes til 
0,7 pst.

-2 800,0 -2 800,0 I tråd med ABE-reformen foreslår 
at den årlige overføringen til fel-
lesskapet reduseres med 0,7 pst. 
av alle driftsutgifter som bevilges 
over statsbudsjettet som følge 
av reformen. Alternativt til 0,7 pst 
kan det vurderes andre effektivi-
serings-tiltak tilsvarende samme 
beløp. Innsparingen føres derfor 
mot Statens tilfeldige utgifter og 
regjeringen bes komme tilbake 
til Stortinget med forslag om 
hvordan innsparingen skal 
posteres

SUM RAMMEOMRÅDE 19: TILFELDIGE UTGIFTER 
OG INNTEKTER

-2 800,0 -2 800,0 

Rammeområde 20: Finansadministrasjonen   
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

FIN 1602 1 Opprette Fintech-av-
deling i Finanstilsynet

10,0 10,0 Opprettelse av en egen  
Fintech-avdeling i Finanstilsynet

SUM RAMMEOMRÅDE 20:  
FINANSADMINISTRASJON

10,0 10,0 
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Skatter og avgifter (uten bil og formuesskatt)  
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

21 5501 70 Innslagspunktet på Trinn 
5 i trinnskatten settes 
ned til 1,5 mill og satsen 
økes til 19%. 

1 185,0 945,0  Innslagspunktet på Trinn 5 i 
trinnskatten settes ned til 1,5 
mill og satsen økes til 19%. 
Omfordelende inntektsskatt

21 5501 72 Redusere fagforenings-
fradraget til 4500 kr 

410,0 330,0 

21 5501 72 Reverse endringen i 
reisefradraget (Tilbake 
til 2021-nivå)

1 025,0 820,0 Tilbake til 2021-regler (1,56 kr 
pr km og nedre grense på 24 
000 kr) 

5561 70 Øke flypassasjeravgiften 430,0 390,0 Øke lav sats til 100 kr, og høy 
sats til 300 kr. 

21 5521 70 Avskaffe momsfritak på 
elektrisitet i Nord-Norge

850,0 700,0 

21 5521 70
Avvikle taxfree-
ordningen fra 1. juli

200,0 100,0 
Avinor kompenseres på 
utgiftssiden 5526 70 900,0 450,0 

5531 70 600,0 300,0 

21 5501 72 Fjerne BSU-ordningen 1 160,0 925,0 Gir heller økt studiestøtte og 
øker frikortgrensen

21 5543 70 Øke CO2-avgiften med 
25% (fra 2022-nivå)

220,0 200,0 Vi øker til 25 pst. økning i 2023

21 5551 72 
(NY)

Innføre en avgift på 
mineralutvinning

200,0 200,0 Innføring av ny avgift på  
mineralutvinning

21 5559 75 
(NY)

Innføre en avgift på jom-
fruelig plast

200,0 200,0 Innføring av en avgift på ny 
plast, for å stimulere til  
gjenbruk

21 5501 72 Innføre et tak på rente-
fradrag på 60G 

1 600,0 1 280,0 60G tilsvarer ca. 6,9 mill i lån. 
Omfordeles til skattelettelser 
for alle

21 5501 72 Økning av personfradrag 
til 77 100 (4000 kr)

-3 340,0 -2 672,0 Personfradraget økes til 77 100, 
som en bred skattelette til folk 
med normale inntekter

21 5501 72 Øke det maksimale fra-
draget for pensjonsspa-
ring til 40 000 (IPS)

-290,0 -230,0 Økes fra 15 000 til 40 000

21 5501 72 Øke fradraget for gave til 
frivillige organisasjoner 
til 50 000

-100,0 -80,0 Økes fra 25 000 til 50 000 kr

21 5501 72 Gjenninnføre ordningen 
med skattefri fordel ved 
ansattes kjøp av aksjer 
(Inntil 10.000 kr)

-165,0 -130,0 (Maksimal skattefri fordel 
settes til 10 000 kr per ansatt 
per inntektsår)
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21 5501 72 Heve frikortgrensen til 
89 650

-395,0 -315,0 Heve frikortgrensen til 89 650 
(90 000). Gir betydelig skatte-
lette for personer med deltids-
jobb. Dagens grense er 65 000 kr

21 5501 72 Øke grensen i "Kapital-
funn-ordningen" til 2 
mill. kroner per investor 
og 10 mill. kroner per 
foretak

-200,0 -160,0 Gjøre det mer attraktivt å inves-
tere i oppstartsbedrifter

21 5501 72 Ikke gjennomføre øknin-
gen i oppjusteringsfak-
toren på utbytte

-2 400,0 -1 980,0 Modellen foreslås endret til fra 
1,60 til 1,72

21 5521 70 Ikke innføre moms på 
elektroniske nyheter 
(MBL-modell)

-250,0 -225,0 Til modell foreslått av MBL

21 5700 72 Ikke gjennomføre økning 
i arbeidsgiveravgiften

-7 700,0 -6 400,0 Ikke gjennomføre 5 pst. økning 
av arbeidsgiveravgifter på løn-
ninger over 750.000 kr

ANDRE ENDRINGER: SKATTER OG AVGIFTER -5 860,0 -5 352,0 
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Bilavgifter: Skatter og avgifter  
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

21 5538 71 Ingen reduksjon i vei-
bruksavgift på diesel 
(mineralolje)

1 620,0 1 490,0 Ingen komp. som følge av økt 
CO2-avgift

21 5538 70 Ingen reduksjon i vei-
bruksavgift på bensin 
(25 øre)

260,0 240,0 Ingen komp. som følge av økt 
CO2-avgift

21 5538 71 Ingen reduksjon i grun-
navgiften for mineralolje

1 450,0 1 350,0 Ingen komp. som følge av økt 
CO2-avgift

21 5536 71 Fjerne vektfradraget for 
ladbare hybrider

110,0 100,0 Fra 15 pst til 0 pst. Ønsker at 
flere skal kjøpe elbil

21 5536 71 Øke satsene for utslipp 
av CO2 i engangsavgif-
ten for varebiler klasse 
2 til 50% av personbil-
satsen

950,0 870,0 Gjør elektriske varebiler mer 
konkurransedyktige og øker 
omstillingstakten

21 5536 71 Ikke innføre vektkompo-
nent i engangsavgiften 
for personbiler

-2 360,0 -2 160,0 Ikke innføre vektavgift. Rammer 
elbiler særlig hardt. 

21 5538 71 Øke omsetningskrav for 
veitrafikken til 20%

-450,0 -400,0 Øke til 20 pst fra 15,5 (2022-
regler) Regjeringen foreslår 17 
pst. Forslaget kutter 270 000 
tonn CO2

21 5538 71 Økt innblanding av 
biodrivstoff for ikke-vei-
gående maskiner til 10%

-220,0 -200,0 Øker omsetningskravet for 
ikke-veigående maskiner til 10 
pst. (fra 7 pst.) Klimaeffekt på 70 
000 tonn CO2

21 5536 75 Beholde redusert sats i 
omregistreringsavgiften 
for elbiler

-250,0 -250,0 Gjør det billigere å kjøpe brukte 
elbiler

21 5521 70 Ikke innføre moms på 
elbiler

-1 200,0 -1 000,0 Fjerne den foreslåtte momsen 
på elbiler med kjøpesum over 
500.000 kr

21 5501 70
Firmabilbeskatning for 
elbil til 80%

-150,0 -120,0 
Tilbake til 80% av fossilbil. 
Regjeringen foreslår 100% 
(Totalt 300/240 mill.)

5700 71 -60,0 -48,0 

5700 72 -90,0 -72,0 

SUM ALLE ENDRINGER -390,0 -200,0 
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Formuesskatt: Skatter og avgifter  
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

21 5501 75 Beholde verdsettelsen 
av driftsmidler på 25%

25,0 20,0 Lik verdsettelse av driftsmidler 
med aksjer. Regjeringen vil øke 
til 30%

21 5501 75 Øke formuesverdsettin-
gen av sekundærboliger 

265,0 210,0 Til 100% av boligverdien

21 5501 75 Øke formuesverdsettin-
gen av primærboliger

855,0 705,0 Verdsettelsesrabatten for 
boliger med markedsverdi over 
6 millioner økes til 50%

21 5501 75 Beholde aksjerabatten i 
formueskatten på 25%

-1 175,0 -940,0 25% er 2022-reglene. Regjerin-
gen foreslår 20% rabatt. Gjør 
formuesskatten mer nærings-
vennlig

SUM ALLE ENDRINGER -30,0 -5,0 

Nøkkeltall for Venstres alternative budsjett 2023  
Påløpt Bokført

Utgiftsøkninger 18 633,4 17 144,8 

Inndekning og omprioriteringer -23 681,3 -23 379,1 

Økte inntekter 1 496,2 1 444,4 

Sum av alle skatte- og avgiftsendringer -6 280,0 -5 557,0 

Mindre oljepengebruk -264,1 -2 121,7 
 

«Under streken» - låneordninger, petroleum mv  
Dep. Kapittel Post Omtale Påløpt Bokført Merknad 

9 935 95 Nysnø - Kapitalinnskudd 260,0 260,0 Se også tapsavsetning. Totalt 
1 mrd. i økt kapital i 2023 med 
vårt forslag 

16 2410 90 Studielån 2 734,1 1 367,1 Som konsekvens av å øke stu-
diestøtten til 1,3G og øke antall 
studieplasser
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Veiledninger og verktøy 

Veiledninger og verktøy 

Venstres interne sider: https://intern.venstre.no 

Nyttige dokumenter: https://portal.venstre.no/dokumentarkiv

Brosjyreutforming: venstre.no/brand   

Designmanual: venstre.no/logo

Nettbutikk: venstre.no/nettbutikk

Login for lokale nettsider: venstre.no/wp-admin

Medlemsregister: medlem.venstre.no

Supportsider: support.venstre.no

Venstres Studieforbund: www.venstre.no/vs

Venstrevenn: www.venstre.no/venn

Donasjoner / Valgkampbidrag: venstre.no/donasjon

Digitale møter: https://portal.venstre.no/support/digitale-moter

Digital skolering: https://www.venstreskolen.no

Årsmeldingsskjema: https://www.venstre.no/arsmelding/

https://intern.venstre.no
https://portal.venstre.no/dokumentarkiv
http://venstre.no/brand
venstre.no/logo
http://venstre.no/nettbutikk
http://venstre.no/wp-admin
medlem.venstre.no
medlem.venstre.no
www.venstre.no/vs
http://www.venstre.no/venn
http://venstre.no/donasjon
https://portal.venstre.no/support/digitale-moter
https://www.venstreskolen.no
https://www.venstre.no/arsmelding/
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