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VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT 2014 

 

Venstre fremmet 7. november et foreløpig alternativt statsbudsjett for 2014 basert på 

Stoltenberg II-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. Vi varslet samtidig at vi ville 

komme med et endelig alternativt statsbudsjett etter at den nye regjeringen la fram sin 

tilleggsproposisjon.  Det gjør vi med dette dokumentet.   

 

Venstre foreslår altså et eget helhetlig alternativt statsbudsjett for 2014 som Venstres 

stortingsrepresentanter stemmer for ved Stortingets behandling av finansinnstillingen 26. 

november.  Venstres alternative budsjett er både et helhetlig alternativ til Stoltenberg-

regjeringens forslag som ble lagt fram 14. oktober og tilleggsinnstillingen fra Solberg-

regjeringen som ble lagt fram 8. november.  

 

Den framforhandlede avtalen av 15.11. mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF vil få 

Venstres støtte subsidiært dersom vårt alternative statsbudsjett ikke får flertall i Stortinget 

26.11. Avtalen er gjengitt på side 26-31. 

 

Venstre baserer sitt alternative budsjett på samme oljepengebruk som det Stoltenberg II-

regjeringen foreslo. Tar vi med Venstres forslag om mindre bevilgninger til investeringer på 

sokkelen og forslag om å overføre drift av Petoro til SDØE innebærer Venstres forslag til 

statsbudsjett imidlertid en mindrebruk av oljepenger på 5,6 mrd. kroner i forhold til den nye 

regjeringen og 1,7 mrd. kroner mindre enn Stoltenberg II-regjeringen.  

Den største forskjellen mellom Venstres alternative budsjett og tilleggsproposisjonen fra 

Solberg-regjeringen er således en reversering av netto skattelettelser på om lag 4,3 mrd. 

kroner. Når det gjelder omprioriteringer på statsbudsjettets utgiftsside er det bare mindre 

forskjeller mellom de ulike «regjeringsalternativene» kontra Venstres alternative budsjett.  

 

I de store størrelser framstår Venstres alternative budsjett som følger (alle tall i mill. kr): 

 Endring i forhold til Prop.  
1 S (2013–2014), 

Ap/Sp/SV 

Endring i forhold til Prop.   
1 S Tillegg 1 (2013–2014), 

H/Frp 
Kutt/innsparing/omprioritering: 8 297,8 7 867,7 

Økte inntekter: 610,5 305,8 

Påplusninger/omprioriteringer: -8 558,9 -8 580,5 

Skatteopplegget -349,0 4 323,0 

Totalt  
(mindre oljepengebruk): 

0,4 3 916,0 

 

http://www.venstre.no/files/sentralt/politikk/venstres_alternative_statsbudsjett_2014_pk071113.pdf
http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2014/dokumenter/pdf/gulbok.pdf
http://www.statsbudsjettet.no/upload/Tilleggsproposisjon_2014/doks/1s_tillegg1.pdf
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Venstre har en tydelig profil i vårt alternative statsbudsjett som kan oppsummeres i følgende 

punkter og hovedsatsingsområder: 

 

 Sytematiske tiltak for å motvirke todelingen av norsk økonomi og norsk næringsliv 

 Økt satsing på skole, utdanning og forskning 

 En offensiv miljø- og klimapolitikk 

 En målrettet politikk for å redusere antallet fattige barnefamilier 

 Et tydelig grønt skatteskifte 

 

På disse områdene foreslår Venstre satsinger, omprioriteringer og grep som på hvert område 

fører til flere milliarder kroner i målrettede tiltak ut over det både Stoltenberg-regjeringen og 

Solberg-regjeringen legger opp til.  

 

De konkrete tiltak og endringer som vi foreslår framgår i ulike tabeller på de kommende 

sidene. 

 

Selv om Norge er i en særstilling internasjonalt når det gjelder både offentlige finanser, 

arbeidsledighet og en rekke andre viktige parameter i den økonomiske politikken, er det en 

rekke utfordringer som etter Venstres syn det er avgjørende at den nye regjeringen tar tak i 

og hvor Venstre vil bidra til flertall for en ny kurs.  

 

Dette er:  

 

 Klare tendenser til todeling av norsk næringsliv.  

 Manglende vilje til å ta grep for å fornye offentlig sektor.  

 Alt for mange barn lever i familier som sliter med fattigdom, rus- og 

psykiatriproblemer. 

 En norsk skole som har blitt pålagt stadig flere oppgaver (timer) og direktiv uten at 

det har blitt flere lærer.  

 En altfor dårlig satsing på forskning og høyere utdanning. 

 Ingen offensiv miljø- og klimapolitikk. De store pengene har blitt brukt på 

symbolprosjekter (Mongstad) i stede for på titak som gir utslippskutt. 

 «Å ta de rikeste» har vært det viktigste i skattepolitikken, ikke å skape vekst og 

adferdsendring. 

 Rammebetingelsene for gründere og selvstendig næringsdrivende er dårlige og Norge 

sakker akterut når det gjelder innovasjon og nyskaping. 

 En sterk og økende underfinansiering av Folketrygden.  
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Venstre mener at det er helt nødvendig å vri pengebruken fra områder der vi må bli mer 

effektive, og hvor potensialet er stort, til områder som bidrar til å bygge ny kunnskap og 

omstille Norge i en mer miljøvennlig retning; bedre IKT-infrastruktur, bedre rammevilkår for 

gründere og innovatører i det etablerte næringsliv, mer moderne forskningsutstyr på 

institutter og universiteter og en skattepolitikk som stimulerer nyskaping, vekst og 

miljøvennlig adferd.  

 

På tross av den sterke økonomiske situasjonen for norsk økonomi er det store utfordringer: 

 

 Den siste utgaven av DNBs bedriftsbarometer, som ble tatt opp i mai, viser at hver 

fjerde bedriftsleder nå tror at bedriftens omsetning og lønnsomhet blir lavere i år enn 

de anslo i den tilsvarende undersøkelsen for et halvt år siden.  

 NHOs siste kvartalsrapport tyder på at 2014 blir det tyngste for norske bedrifter på 

fem år dersom NHOs prognoser slår til. Høye norske kostnader gjør at ordrer i stadig 

økende grad går til utlandet. 

 Ledigheten har steget langsomt de siste månedene. Antall konkurser og 

tvangsavviklinger var hele 39 prosent høyere i juni i år enn i tilsvarende måned i fjor.  

 Vi ser en tiltagende todeling av norsk økonomi og norsk næringsliv. 

Investeringsnivået utenom petroleumsnæringen er lavt, til tross for 

oppgangskonjunktur i Norge. Det skyldes delvis internasjonal nedgangskonjunktur i 

mange av landene rundt oss, men også strukturelle endringer som gjør det stadig 

mindre attraktiv å investere i Norge. Investeringstørken vil påvirke økonomien på en 

langsiktig negativ måte.  

 Norge gjør det vesentlig dårligere på internasjonale sammenligninger når det gjelder 

innovasjon i norsk næringsliv og vilje til å starte nye selskaper enn for bare få år 

siden. Bare halvparten av prosjektene som får støtte fra Innovasjon Norge regnes som 

innovative.  

 

Gitt en slik situasjon er det åpenbart at politikken og strategien i langt større grad burde 

basert seg på å redusere det offentliges kostnader gjennom effektivisering og innovasjon og 

en mye større vektlegging av tiltak som kan øke investeringslysten og øke produktiviteten i 

norsk næringsliv, særlig den delen av norsk næringsliv som verken inngår i eller leverer 

produkter og tjenester til petroleumsindustrien.  

 

Venstre har store forventninger til den nye regjeringen på disse områdene og vil bidra aktivt 

til at politikken legges om i en slik retning. Venstres alternative statsbudsjett for 2014 er et 

tydelig bidrag i så måte.  

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Okonomisk-politikk-og-analyse/Svakeste-pa-fem-ar/
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TILTAK FOR Å STYRKE NORSK NÆRINGSLIV OG MOTVIRKE TODELING  

 

Venstre er bekymret over de utviklingstrekk vi ser til en tiltagende todeling av norsk økonomi 

og norsk næringsliv. Investeringsnivået utenom petroleumsnæringen er lavt, til tross for 

oppgangskonjunktur i Norge. Det skyldes delvis internasjonal nedgangskonjunktur i mange 

av landene rundt oss, men også strukturelle endringer som gjør det stadig mindre attraktiv å 

investere i Norge. Investeringstørken vil påvirke økonomien på en langsiktig negativ måte.  

Derfor er det nødvendig med målrettede tiltak for å motvirke en økende todeling av norsk 

økonomi og norsk næringsliv. Skal vi snu utviklingen er det en rekke virkemidler som må 

iverksettes samtidig: Det gjelder en målrettet bruk av offentlig virkemiddelapparat, økt 

tilgang på kapital, målrettede skattelettelser, økte bevilgninger til infrastruktur, vei og bane, 

forenkling for næringslivet, en storstilt satsing på forskning og innovasjon og en reell vilje til 

å gjøre Norge mindre oljeavhengig. Den viljen har Venstre.  I tillegg er det svært viktig med 

en økonomisk ansvarlig politikk. Det er en utfordring Venstre tar på største alvor.  

 

Tabell 1: Tiltak for å motvirke todeling av økonomien 
(Alle tall i bokført mill. kr.) 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 

(2013–2014) 
Ap/Sp/SV 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 
Tillegg 1 

(2013–2014) 
H/Frp 

Skattelettelser for næringslivet  2 187,0 2 244,0 

Økt lærlingtilskudd 150,0 80,0 

Økt satsing på (vei og) jernbane 2 358,0 2 058,0 

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene 25,0 50,0 

Etablering og drift av norsk Regelråd 40,0 40,0 

Ungt Entreprenørskap 5,0 5,0 

Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, Skattefunn 40,0 40,0 

Styrke ordningen med landsdekkende etablerertilskudd rettet 
mot vekstbedrifter 

30,0 30,0 

Ny tilskuddsordning for innovative offentlige anskaffelser 40,0 40,0 

Nytt såkornfond TTO-er/ inkubatorer, fornybar energi 89,5 89,5 

Ymse reiselivstiltak i regi av IN 50,0 50,0 

Etablering av klyngeprogrammet GCE 20,0 20,0 

Miljøteknologi-ordningen 75,0 75,0 

Norsk Fornybar AS, driftskostnader 25,0 25,0 

Økte programmidler, SIVA 50,0 50,0 

Styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter 216,8 216,8 

Næringsrettet forskning, Nærings-PhD, Forsknings- og 
utviklingskontrakter 

257,8 175,0 
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Øvrig satsing på forskning og UH-sektoren 1021,2 851,2 

Regional utvikling 0,0 250,0 

Marint verdiskapingsprogram 0,0 34,0 

Sikkerhetsopplæring fiskere 0,0 7,1 

Energiflis-ordningen 0,0 30,0 

   

Unnta lønnskostnader fra reglene for oljeselskap om 
fradrag på 78 pst. for kostnader før skatt 

0,0 0,0 

Reduksjon i SDØEs investeringsramme på sokkelen 2 000,0 2 000,0 

Investeringskapital Norsk Fornybar 3 000,0 3 000,0 

   

Sum tiltak for å motvirke todeling av økonomien  
(eks «under streken»-tiltak m.m.) 

6 680,3 6 460,6 
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SKOLE, UTDANNING OG FORSKNING 

 

Venstres mål er å utvikle Norge til et kunnskapssamfunn. Kunnskap og kompetanse vil være 

avgjørende for den framtidige verdiskapingen i Norge. Ny kunnskap fører til nye bedrifter 

som igjen er med på å sikre velferden også for kommende generasjoner. 

Framtida begynner i klasserommet. Venstre vil derfor ha en storstilt satsing på skole, 

kunnskap og forskning, og dette er en hovedprioritering i vårt alternative statsbudsjett. 

Forskning og utdanning er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. 

Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner både i skoleverk, forskning, kultur og 

næringsliv. 

 

Tabell 2: Økt satsing på skole, utdanning og 
forskning 
(Alle tall i bokført mill. kr.) 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 

(2013–2014) 
Ap/Sp/SV 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 
Tillegg 1 

(2013–2014) 
H/Frp 

Flere spesialpedagoger, helsesøstre og skolehelsepersonell 125,0 125,0 

Universell utforming av alle skoler 225,0 225,0 

Økt lærlingtilskudd 150,0 80,0 

Kompetansehevingstiltak lærere (inkl. ikke-kvalifiserte 
lærere) 

550,0 250,0 

Prøveprosjekter: PhD-lærere/nye karriereveier 50,0 50,0 

Leksehjelp 175,0 175,0 

Studieforbund/voksenopplæring 5,0 5,0 

Sum grunnskole og videregående opplæring 1 280,0 910,0 

   

Folkehøyskoler 2,5 2,5 

2 000 flere studieplasser 104,1 104,1 

700 nye studentboliger 210,0 210,0 

Pilotprosjekt, 5årig lærerutdanning 20,0 20,0 

Høgskolesenteret, Kristiansund 3,0 3,0 

Basis-kompensasjon universitet og høyskoler.  200,0 100,0 

500 nye stipendiat-stillinger.  156,3 156,3 

100 nye Post-doc-stillinger 31,3 31,3 

Norges Forskningsråd 50,0 50,0 

Forskning klima/fornybar energi 75,0 75,0 

Utstyrsetterslep 75,0 25,0 

Øke basisbevilgninger til tekniskindustrielle 
forskningsinstitutt 

20,0 20,0 
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Næringsrettet forskning, Nærings-PhD, Forsknings- og 
utviklingskontrakter 

257,8 175,0 

Ressursforskning, Havforskningsinstituttet 20,0 0,0 

Nofima: Senter for bærekraftig akvakultur 10,0 20,0 

Bioforsk 4,0 4,0 

Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, Skattefunn 40,0 40,0 

Sum forskning og høyere utdanning 1 279,0 1 036,0 

   

Styrking av Skattefunn-ordningen (påløpt beløp) 295,0 30,0 

Rett til direkte utgiftsføring av FoU-kostnader for 
næringslivet 

200,0 200,0 

Sum skole, utdanning og forskning (eks skatt) 2 559,0 1 946,2 
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EN OFFENSIV MILJØ- OG KLIMAPOLITIKK 

 

Venstre ønsker en ambisiøs miljøpolitikk med mål om å sikre livsgrunnlaget for kommende 

generasjoner og skape likeverdige muligheter for alle. Det er et grunnleggende liberalt 

verdisyn å skape et økologisk likt utgangspunkt for alle generasjoner og i alle land.  

Venstres mål er et samfunn uten forurensning, der ressursene forvaltes til beste for oss som 

lever nå - og for framtidige generasjoner. Venstre vil gjøre Norge til et miljøpolitisk 

foregangsland; vi skal utvikle miljøteknologi og finne løsninger som også andre kan benytte. 

En slik omstilling er krevende, men gir nye muligheter. I en verden hvor miljøproblemene 

blir tydeligere, vil miljøbedrifter bli morgendagens vinnere. Det viktigste generelle 

miljøvirkemiddelet Venstre vil ta i bru, er overgang fra mindre skatt på arbeid til mer skatt på 

miljøskadelig atferd. 

 

Venstre vil omstille Norge til et klimavennlig samfunn, samtidig som vi opprettholder en 

velfungerende og sikker energiforsyning. Skal vi løse de internasjonale klimautfordringene, 

kreves det at rike land som Norge tar en lederrolle i arbeidet med å vise fattigere land at det 

er mulig å kombinere lave utslipp med et høyt velstands- og velferdsnivå. Norge har store 

muligheter til å legge om energibruken, ta i bruk ny miljøteknologi i energiforsyningen og 

industrien samtidig som dette kan bidra til å skape nye bedrifter og arbeidsplasser.  

 

Tabell 3: Miljø- og klimatiltak 
(Alle tall i bokført mill. kr.) 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 

(2013–2014) 
Ap/Sp/SV 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 
Tillegg 1 

(2013–2014) 
H/Frp 

Belønningsordning, kollektivtransport 304,7 304,7 

Belønningsordning, sykkel 100,0 100,0 

Jernbane. Drift og vedlikehold  2 000,0 1 900,0 

Planlegging InterCity, Bergensbanen, Kongsvingerbanen og 
Stavanger-Egersund 

150,0 150,0 

Sørlandsbanen 8,0 8,0 

Oljevernberedskap 30,0 10,0 

Transnova 17,6 37,6 

Nytt statlig tilskuddsprogram for flere hurtigladestasjoner for 
el-biler, Transnova 

50,0 50,0 

Garantiordning for Nord-Norge-linjen 25,0 25,0 

Deltakelse i EUs LIFE-program 100,0 100,0 

Oppfølging av Vanndirektivet 10,0 10,0 

Kulturlandskap 10,0 10,0 
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Rødlistearter 10,0 10,0 

Landskapsskjødsel i vernede områder + reversering av kutt i 
verneområder 

10,0 20,0 

Villaks/ørret (gyro, genbank, fredede vassdrag etc. mv.) 40,0 40,0 

Pant for båter, campingvogner og tyngre kjøretøy (lastebiler 
og busser) 

60,0 60,0 

Miljøteknologi-ordningen 75,0 75,0 

Norsk Fornybar AS, driftskostnader 25,0 25,0 

Omprioritere fra svovelrensing til CCS på kullkraft, Svalbard 0,0 0,0 

Forskning klima/fornybar energi 75,0 75,0 

Sletting av klimakvoter (EUs kvotemarked) 269,8 269,8 

Videreføring av energiflis-ordningen 0,0 30,0 

Videreføring av støtte til frivillige miljøorganisasjoner 0,0 5,0 

Reversering av kutt, ymse miljøtiltak 0,0 3,0 

Videreføre ordningen med miljøvennlige offentlige innkjøp 
DiFi 

0,0 10,0 

   

Økte grønne skatter- og avgifter 7 408,0 7 408,0 

Skattefritak for miljøinvesteringer 550,0 550,0 

Investeringskapital Norsk Fornybar 3 000,0 3 000,0 

Energifondet 5 000,0 5 000,0 

Etablering av InterCity AS 0,0 0,0 

   

Sum klima- og miljøtiltak (eks. skattetiltak og fond) 3 370,3 3 328,1 
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FÆRRE FATTIGE BARNEFAMILIER 

 

Fattigdom rammer enkeltmennesker – ofte uventet og tilfeldig, og av sammensatte årsaker. 

En del mennesker er varig ute av stand til å skaffe seg en inntekt de kan leve av. De skal ha et 

støttenivå som gir mulighet til et verdig liv. Støtteordninger som er avgjørende for barns 

livsvilkår, skal være rause. Venstres førsteprioritet er å bekjempe fattigdom og 

helseproblemer hos barn og i barnefamilier. 

 

Skal vi løse fattigdomsutfordringene er det et sett med virkemidler som må gjennomføres. 

Det gjelder bl.a. målrettede støtteordninger over statsbudsjettet – ikke minst når det gjelder 

å hjelpe vanskeligstilte inn i arbeidsmarkedet, det gjelder økte sosialhjelpssatser, det gjelder 

tidlig innsats når det gjelder barnevern og skole, det gjelder en storstilt satsing på rus og 

psykiatribehandling og det gjelder en reell vilje til omprioriteringer når det gjelder 

universelle ordninger som å innføre differensiert (og gratis) oppholdsbetaling i barnehage og 

SFO og differensiert barnetrygd.  

 

Tabell 4: Tiltak for å bekjempe fattigdom (spesielt i 
barnefamilier) 
(Alle tall i bokført mill. kr.) 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 

(2013–2014) 
Ap/Sp/SV 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 
Tillegg 1 

(2013–2014) 
H/Frp 

Flere spesialpedagoger, helsesøstre og skolehelsepersonell 125,0 125,0 

Øke de statlige veiledende satsene i sosialhjelpen med 10 pst. 400,0 400,0 

Gratis kjernetid i barnehager for alle 4-5 åringer i «fattige» 
familier. 

165,0 165,0 

Differensiert foreldrebetaling (maks-pris) i barnehager 76,5 76,5 

Differensiert foreldrebetaling i SFO 47,2 47,2 

Utvidet forsøk med gratis deltidsplass i SFO 25,0 25,0 

Provenynøytral omlegging av barnetrygden 0,0 0,0 

Kommunalt barnevern 150,0 150,0 

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 10,0 10,0 

Samarbeidstiltak skole/barnevern  20,0 10,0 

Pilotprosjekt barn og ungdom med skrivevansker 20,0 20,0 

Diverse rus-relaterte tiltak innenfor helseforetakene. 125,0 125,0 

Tilskudd til frivillige organisasjoner som driver oppfølging, 
omsorg og rehabilitering av personer med rusproblemer 

20,0 20,0 

Psykisk helsearbeid i kommunene 100,0 100,0 

Tilskudd til lavterskeltilbud til mennesker med omfattende 
psykiske helseproblemer (Fontenehus m.m.). 

20,0 20,0 

Omfordeling av tiltaksplasser fra «ordinære» til «nedsatt 264,0 132,0 
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arbeidsevne». 
Tiltak for vanskeligstilte grupper på arbeidsmarkedet 20,0 20,0 

Styrking av program for basiskompetanse i arbeidslivet 15,0 0,0 

Styrke ordningen med tilretteleggingstilskudd for 
arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne. 

50,0 50,0 

100 ekstra tranieeplasser for funksjonshemmede i 
statsforvaltningen. 

10,0 10,0 

Økt tilskudd til sosialt entreprenørskap. 10,0 10,0 

Redusere uføregraden til 20 pst. for å kunne kombinere 
arbeid med trygd. 

0,0 0,0 

Boligtilskudd, etablering av utleieboliger og innføring av 
ordningen med «Hjemkjøp». 

25,0 25,0 

Sum fattigdomsbekjempelse 1 697,7 1 540,7 

 

 

Venstres politikk for differensierte satser når det gjelder barnehage og SFO vil kunne 

medføre følgende endringer i oppholdsbetaling: 

 

DIFFERENSIERT OPPHOLDSBETALING BARNEHAGER per måned - fulltidsplass 

 Inntekt til og med 
kr. 170 490 (2G) 

Inntekt mellom 
kr. 170 490 og 

300 000,- 

Inntekt mellom 
kr. 300 001- og 

750 000,- 

Inntekt over 
750 001,- 

1. barn 500,- 

(724,-) 

1 500,- 

(2 213,-) 

2 330,- 

(2 330,-) 

2 750,- 

(2 330,-) 

2. barn  

(30 %) 

500,- 

(724,-) 

1 050,- 

(1 559,-) 

1 631,- 

(1 631,-) 

1 890,- 

(1 631,-) 

3. barn  

(50 %) 

500,- 

(724,-) 

750,- 

(1 107,-) 

1 165,- 

(1 165,-) 

1 350,- 

(1 165,-) 

 

Sammenligningsgrunnlaget i tabellen over er dagens satser for Oslo kommune (som er en av 

bare 94 kommuner som har differensiert oppholdsbetaling) som er satt inn med kursiv og i 

parentes.   

 

Som utgangspunkt for regnestykket er det lagt til grunn at dette blir veiledende satser i alle 

kommuner og at kommunene får overføringer tilsvarende disse prisene (økte overføringer 

tilsvarende 76,5 mill. kroner).  Kommunene står fortsatt fritt (slik 94 kommuner gjør i dag) 

til å foreta ytterligere prisreduksjon for de med minst inntekt om de skulle ønske det. 

 

I tillegg kommer Venstres forslag om gratis kjernetid (halvdagsplass) til alle fattige barn (EUs 

fattigdomsdefinisjon).  
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Tabell B: DIFFERENSIERT OPPHOLDSBETALING SFO per måned 

 Inntekt til og med 
kr 170 490 (2G) 

Inntekt mellom 
kr. 170 490 og 

300 000,- 

Inntekt mellom 
kr. 300 001- og 

750 000,- 

Inntekt over 
750 001,- 

Heltid 550,- 

(2 383,-) 

(557,-) 

1 000,- 

(2 383,-) 

(1 024,-) 

2 383,- 

(2 383,-) 

(2 611,-) 

2 700,- 

(2 383,-) 

(2 611,-) 

Halvtid 350,- 

(1 430,-) 

(359,-) 

650,- 

(1 430,-) 

(658,-) 

1 430,- 

(1 430,-) 

(1 765,-) 

1 625,- 

(1 430,-) 

(1 765,-) 

 

Sammenligningsgrunnlaget i tabellen over er dagens gjennomsnittlige oppholdsbetaling for 

alle barn som er satt inn med grønt og kursiv og i parentes. Det er verd å merke seg at enkelte 

kommuner tilbyr gratis SFO, mens prisen i den dyreste kommunen var 3 192 kroner for 

heldags plass per måned Det er svært få kommuner som opererer med 

inntektsdifferensiering når det gjelder SFO.  En av disse er Oslo kommune. Prisene  (2013) i 

Oslo er satt inn med rødt og kursiv og i parentes.  
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ØVRIGE SATSINGER 

 

I tillegg til satsingene gjengitt innenfor hovedsatsingsområdene todeling av økonomien, 

forskning, utdanning og innovasjon, miljø og klima og fattigdomsbekjempelsen i tabellene 1-

4 foran, fremmer Venstre i sitt alternative statsbudsjett forslag til en rekke andre satsinger og 

omprioriteringer som framgår av tabellen under.  

 

Tabell 5: Øvrige satsinger 
(Alle tall i bokført mill. kr.) 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 

(2013–2014) 
Ap/Sp/SV 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 
Tillegg 1 

(2013–2014) 
H/Frp 

Ressurskrevende tjenester i kommunen, reversering av 
endring 

214,0 214,0 

Vedlikehold fylkesvegnettet 200,0 0,0 

Stavanger Domkirke, restaurering 25,0 25,0 

Raftostiftelsen 2,3 2,3 

Fritt Sykehusvalg 25,0 25,0 

Utvidelse av ordningen med fritt sykehusvalg 7,2 7,2 

Saemien Sitje, Sørsamisk museum og kultursenter 3,0 3,0 

Tilskudd til Opera Nordfjord 0,2 0,2 

Store norske leksikon, nettutgave 3,5 0,0 

Bibliotek 83,5 83,5 

Tilskudd til Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum 3,0 3,0 

Reversere forslag til kutt på kulturområdet (Stipend, 
scenekunst, kulturbygg m.m.) 

0,0 37,4 

Politiets utledningsenhet (flere tvangsreturer) 50,0 0,0 

Raskere saksbehandling av oppholds- og asylsøknader. 50,0 0,0 

Frivillig returordninger for asylsøkere/flyktninger med avslag 
m.m. 

30,0 30,0 

Tilskuddsordning til overnattingstilbud og humanitære tilbud 
for tiggere/arbeidssøkere fra Sør-Europa.  

10,0 10,0 

Fritak for arbeidsgivers ansvar for sykelønn knyttet til 
sykefravær under graviditet 

130,0 130,0 

Økt adopsjonsstøtte til 1,5 G 21,9 21,9 

Økt bistand 0,0 247,0 

Videreføre refusjonsordningen, barnevernstiltak enslige 
mindreårige asylsøkere 

0,0 120,0 

Videreføre tilskudd til fjellstyrer 0,0 1,0 

Opprettholde antall kvoteflyktninger på 2 500 totalt 
(nettosum) 

0,0 49,7 

Videreføre endringer i barnevernpedagogsutdanningen 0,0 12,5 
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Videreføre tilskudd til fiskerihavner og farleder 0,0 46,0 

Videreføre opptrapping mot to barnehageopptak 0,0 241,0 

Sum øvrige satsinger 858,6 1 309,7 
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ET GRØNT SKATTESKIFTE 

 

Venstres overordnede mål i skattepolitikken er et grønt skatteskifte, hvor skattesystemet 

brukes aktivt til å stimulere arbeid og arbeidsplasser, utvikling, investering og eierskap i 

norske bedrifter og til å premiere miljøvennlig adferd. Konkret betyr det lavere skatt på 

arbeid, eierskap og bedrifter, skattestimuli for å gjøre miljøvennlige valg og økte 

miljøavgifter.  Skatter og avgifter er et viktig politisk virkemiddel for å styre adferd som etter 

Venstres syn i all for liten grad har blitt brukt de siste 8 årene. Venstre har i så måte store 

forventninger til den nye regjeringen og ser særlig fram til det arbeidet som skal skje 

gjennom en ny grønn skattekommisjon – som er helt i tråd med Venstres tankegang.  

 

Tabell 6: Venstres skatte- og avgiftsopplegg 2014 
(Alle tall i bokført mill. kr.) 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 

(2013–2014) 
Ap/Sp/SV 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 
Tillegg 1 

(2013–2014) 
H/Frp 

Økt minstefradrag lønnsinntekt til  93 500 og økt prosentsats 
til 47 pst. 

-5 385,0 -5 285,0 

Opprettholde sats på 28 pst. på alminnelig inntekt 0,0 8 430,0 

Økt minstefradrag i pensjonsinntekt til 72 500 og økt 
prosentsats til 28 pst.  

-685,0 -435,0 

Ingen reduksjon i maksimalt beløp i skattefradraget for 
pensjonister 

0,0 -610,0 

Øke personfradraget i skatteklasse 1 til 50 000,- -890,0 -890,0 

Øke fradraget for enslige forsørgere tilsvarende 
personfradraget i skatteklasse 1 

-25,0 -25,0 

Videreføre skatteklasse 2, men med halvt «tillegg». - 310,0 - 310,0 

Økt innslagspunkt i toppskatten til 545 000 gir om lag 
85 000 færre toppskattebetalere. 

-1 120,0 -1 120,0 

Heve nedre grense for å betale trygdeavgift (fribeløpet) til 
49 600,- (dvs. teknisk 50 000,-) 

-130,0 -130,0 

Økt maksimalt skattefradrag for gaver til frivillige 
organisasjoner til 25 000,- 

-25,0 -25,0 

Øke skattepliktig fordel av kjøp av aksjer i egen bedrift til 
5 000,- 

-45,0 -45,0 

Økning av satsen for skattefradrag i BSU-ordningen fra 20 
pst. til 28 pst. samt heve årlige sparebeløp til 25 000,- og 
heve samlet sparebeløp til 300 000,- 

-310,0 -90,0 

Eget skattefradrag på 6 000,- for aldersgruppen 62-67 år som 
bare mottar lønnsinntekt (ikke pensjon eller trygd) 

-320,0 -320,0 

Senke sjablongbeløpet vedr. arbeidsgiverbetalte EKOM-
tjenester til 3 500,- 

-250,0 -250,0 

Øke beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige 
organisasjoner til 8 000,- 

-15,0 -15,0 

Øke beløpsgrensen for arbeidsgiveravgiftsplikt til 60 000,- 
per ansatte/600 000,- per frivillig organisasjon 

-24,0 -24,0 

Øke beløpsgrensen for skattefri inntekt (lønnsoppgaveplikt) -60 -60 
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til 3 000,- 
Skattefradrag, energieffektiviseringstiltak i egen bolig, inntil 
50 000 kr. per bolig.  

-500,0 -500,0 

Fagforeningskontingent reduseres til 2005-nivå. 555,0 501,0 

Øke nedre grense for fradrag for reise mellom hjem og arbeid 
til 15 000,- 

100,0 100,0 

Unnta kredittkortgjeld fra rentefradraget1 200,0 0,0 

Flatt foreldrefradrag 20 000,- 60,0 60,0 

Ikke skattlegge overgangsstønad for enslig forsørgere som 
lønn 

-20,0 -17,0 

Ikke innføre botidsmodell for gevinstbeskatning av bolig2 0,0 0,0 

Økte skatteinntekter som følge av  2 000 færre AFP-
pensjonister 

195,0  195,0 

Økte skatteinntekter som følge av 3 000 flere fra dagpenger 
til arbeid  

85,0 85,0 

Hevet trygdeavgift, lønnsmottakere til 8,3 pst. 4 850,0 970,0 

Økt trygdeavgift AFP fra 4,7 til 6,0 pst. 120,0 120,0 

Sum skattelette lønns- og pensjonsinntekt -3 949,0 310,0 

   

Økt bunnfradrag i formuesskatten til 1 150 000,- Et slikt 
forslag innebærer at anslagsvis 90 000 færre betaler 
formuesskatt 

-725,0 -725,0 

Gå mot forslaget om å øke ligningsverdiene av 
næringseiendom i formuesskatten 

-90,0  -90,0  

Gå mot forslaget om å øke ligningsverdiene av fritidsbolig i 
formuesskatten 

-30,0 -30,0 

Gjeninnføre aksjerabatt på 10 pst. i formuesbeskatning av 
aksjer 

-700,0 -700,0 

Gå mot forslaget fra regjeringen om å redusere 
formuesskattesatsen til 1 pst. 

0,0 1 090,0 

Sum endringer i formuesskatten -1 545,0 -455,0 

   

Fjerne hele arveavgiften -450,0 0,0 

«Herreløs arv» tilfaller frivillige org. -20,0 -20,0 

Sum endringer i arveavgiften -470,0 -20,0 

   

Gå mot forslaget om redusert selskapsskatt3 0,0 0,0 

Gå mot forslaget om å begrense fradrag for gjeldsrenter 
mellom nærstående selskap4 

0,0 0,0 

Økte avskrivningssatser saldogruppe d til 25 pst. -470,0 -470,0 

                                                                        
1
 Foreslått i Venstres første utgave av alternativt statsbudsjett for 2014. Forslaget ikke videreført i endelig 

versjon eller i finansinnstillingen.  
2
 Ingen provenyeffekt før 2015. 5 mill. i skatteskjerpelse i 2015. 

3
 Ingen provenyeffekt før 2015. 2,6 mrd. i skattelettelse i 2015. 

4
 Ingen provenyeffekt før 2015. 2,55 mrd. i skatteskjerpelse i 2015 i Stoltenberg IIs opplegg. 2,45 mrd. i 

Solbergs opplegg. 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-002/?lvl=0
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Øke avskrivningssatsen for maskiner med 5 pst. under 
forutsetning av investeringen har påvist miljøeffekt og 
medfører økt energieffektivisering 

 -50,0  -50,0 

Innføre «grønne avskrivninger» for elsertifikatkraft5 0,0 0,0 

Kapitalfunn-ordning (business angels)6 0,0 0,0 

Innføre rett til minstefradrag for selvstendig næringsdrivende 
som alternativ til fradrag for kostnader 

 -1 000,0  -1 000,0 

Lønnsjustere jordbruksfradraget 0,0 -24,0 

Lønnsjustere fiskerfradraget 0,0 -33,0 

Ekstra jordbruksfradrag på 20 000,- for bønder som driver 
eller legger om til økologisk produksjon 

-2,0 -2,0 

Innføre fondsordning for å likebehandle/likebeskatte 
enkeltpersonforetak og as7 

0,0 0,0 

Skattefunn: Heve prosjektgrensene til 8 mill. kroner for 
bedriftsinterne og 22 mill. kroner for eksterne prosjekter8 

0,0 0,0 

Skattefunn: Fjerne ordningen om maksimal timesats på 530 
kroner9 

0,0 0,0 

Skattefunn: Fjerne begrensningen på antall timer egne 
ansatte kan godskrive ordningen10 

0,0 0,0 

Skattefunn: Ekstra kriterium for fradrag for FoU knyttet til 
klima, miljø og energieffektivisering på hhv 2 mill. kroner for 
bedriftsintern støtte og 4 mill. kroner for bedriftsekstern 
støtte11 

0,0 0,0 

Innføre adgang til direkte utgiftsføring av FoU-kostnader -200,0 -200,0 

Generelt skattefritak for forskningsinstitutter12 0,0 0,0 

Gå mot regjeringen Stoltenberg IIs forslag om økt 
grunnrentebeskatning for vannkraftanlegg13 

0,0 0,0 

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 
bedrifter inntil 100 000 kr. 

-15,0 -15,0 

Ingen arbeidsgiveravgift for de første tre årene for foretak 
med færre enn 5 ansatte 

-140,0 -140,0 

Heve maksimalt sparebeløp i OTP for enkeltpersonforetak til 
6 pst 

-310,0 -310,0 

Endre regler for forskuddsskatt-innbetaling for selvstendig 
næringsdrivende.14 

0,0 0,0 

Unnta lønnskostnader fra reglene for oljeselskap om fradrag 
på 78 pst. for kostnader før skatt15 

0,0 0,0 

Sum skattelette næringsliv -2 187,0 -2 244,0 

   

Økt bensinavgift 470,0 470,0 

                                                                        
5
 Ingen provenyeffekt før 2015. 175 mill. i skattelettelse i 2015.  

6
 Ingen provenyeffekt før 2017. 600 mill. i skattelettelse i 2017. 

7
 Ingen provenyeffekt før 2015. Skattekredittordning. Ingen reell budsjett-effekt, men utsatt innbetaling av skatt. 

8
 Ingen provenyeffekt før 2015. Foreslått av Solberg-regjeringen. 

9
 Ingen provenyeffekt før 2015. 5 mill. i skattelettelse i 2015 (Solberg) og 105 mill. (Stoltenberg II). 

10
 Ingen provenyeffekt før 2015. 5 mill. i skattelettelse i 2015. 

11
 Ingen provenyeffekt før 2015. 25 mill. i skattelettelse i 2015. 

12
 Ingen provenyeffekt før 2015. 20 mill. i skattelettelse i 2015. 

13
 Ingen provenyeffekt før 2015. 150 mill. i skattelettelse i 2015. 

14
 Ingen reell provenyeffekt, men innbetalingen forskyves med inntil 3 måneder. 

15
 Ingen provenyeffekt «over streken».  
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Økt autodieselavgift 1 320,0 1 320,0 

Reversering av økt autodieselavgift for biodiesel -310,0 -310,0 

Økt el-avgift16 770,0 1 110,0 

Heve redusert sats i el-avgiften til 2,5 øre kWh17 250,0 0,0 

Øke grunnavgiften i fyringsolje med 1 kr literen.  1 140,0 1 140,0 

Gi Oslo kommune anledning til å innføre lokal avgift på 
fyringsolje i perioden 2014–201818 

0,0 0,0 

Økt CO2-avgift på mineralske produkter med 20 øre literen 
for de anvendelser som ikke er berørt av regjeringen 
Stoltenberg IIs forslag (bensin og autodiesel) 

660,0 660,0 

Samme CO2-avgift på gasskraftverkene ved Kårstø og 
Mongstad som Snøhvit 

220,0 220,0 

Økt svovelavgift, 5 øre liter 18,0 18,0 

Økt miljøavgift på HFK og PFK, ca. 10 pst 29,0 29,0 

Økt NOx-avgift, ca. 10 pst 8,0 8,0 

10 pst. økning av miljøavgiftene på drikkevareemballasje 33,0 33,0 

Miljøavgift på plastposer, kr 1,00 pr pose 800,0 800,0 

Ny miljøavgift på flyreiser etter tysk modell 2 000,0 2 000,0 

Sum økte miljøavgifter 7 408,0 7 488,0 

   

Omlegging av matmomsen: 
Null moms på frukt og grønt og økologiske matvarer. 
Full moms på all øvrig mat, men den generelle mva.-satsen 
reduseres fra 25 til 24 pst. 

-1 300,0 -1 300,0 

Mva.-fritak på leasing/langtidsleie av el-biler -17,0 -17,0 

Mva.-fritak for batterier til el-biler -30,0 -30,0 

Heve grensen for tollfri import til 500,- -100,0 -100,0 

Heve plikt til momsregistrering for allmennyttige og 
veldedige organisasjoner til 500 000,- 

-4,0 -4,0 

Heve omsetningsgrensen til 2 mill. kroner for rett til årlig 
oppgavetermin vedr mva.19 

0,0 0,0 

Sum endringer momssystemet -1 451,0 -1 451,0 

   

Toll- og kvotefri adgang for Vietnam, Nigeria og Pakistan -40,0 -40,0 

Heve alle tobakksavgifter med ca. 7 pst. 485,0 485,0 

Avvikle taxfree-ordningen for tobakksvarer20 1 150,0 0,0 

                                                                        
16

 Foreslått økt med 3 øre i Venstres første utkast til alternativt statsbudsjett (i forhold til Stoltenberg-

regjeringen) og 2,5 øre i endelig utgave og finansinnstillingen.  
17

 Foreslått i Venstres første utgave av alternativt statsbudsjett for 2014. Forslaget ikke videreført i endelig 

versjon eller i finansinnstillingen. 
18

 Ingen provenyeffekt over statsbudsjettet 
19

 Ingen provenyeffekt, men noe forsinket innbetaling av mva i forhold til dagens regler. 
20

 Foreslått i Venstres første utgave av alternativt statsbudsjett for 2014. Forslaget ikke videreført i endelig 

versjon eller i finansinnstillingen. 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-002/?lvl=0
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2013-2014/inns-201314-002/?lvl=0
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Gå mot regjeringen Stoltenberg II sitt forslag om å redusere 
omregistreringsavgiften 

250,0 250,0 

Sum øvrige skatte- og avgiftsforslag 1 845,0 695,0 

   

Sum alle endringer i skatte- og avgiftssystemet -349,0 4 323,0 

 

 

I tillegg til en kraftfull omlegging fra rød til grønn skatt foreslår Venstre som det framgår av 

tabellen over to tydelige grep i skattepolitikken. 

 

Det ene er en omlegging av minstefradrag/personfradrag/toppskatt og trygdeavgiften. 

Trygdeavgiften økes med 0,5 prosent samtidig som prosentsatsen økes med 5 prosent og 

beløpsgrenser i minstefradraget økes betydelig (10 000 kroner), personfradraget økes (1 200 

kroner) og innslagspunktet i toppskatten heves (ca. 17 500 kroner). Dette har tre 

hovedformål. For det første gir det en mer utjevnende effekt (jf. tabellen under), for det andre 

bidrar det til underfinansieringen av folketrygden og for det tredje stimulerer det til mer 

arbeid og dermed økte skatteinntekter (dynamisk effekt). 

 

Som det framgår av tabellen under vil en slik omlegging gi netto skattelette til alle 

arbeidsinntekter under 1 mill. kroner, mens det gir en skatteskjerpelse på inntekter over 1 

mill. kroner.  

 

Effekter av omlegging av trygdeavgift/minstefradrag mv. Røde tall = skatteskjerpelse 

Inntekt Økt trygde-
avgift: 

7,8 til 8,3 
prosent 

 

Økt sats, 
minste-
fradrag. 
42 til 47 
prosent 

Økt beløp, 
minste-
fradrag. 

kr 84 150,- 
til 93 500,- 

Økt beløp 
person-
fradrag: 

kr 48 800,- 
til 50 000,- 

Økt innslag 
toppskatt: 

kr 527 400,- 
til 550 000,- 

Sum 
skatte- 
endring 

100 000 500 -1 400 0 -336 0 -1 236 

200 000 1 000 -2 660 0 -336 0 -1 996 

300 000 1 500 0 -2 618 -336 0 -1 454 

400 000 2 000 0 -2 618 -336 0 -954 

500 000 2 500 0 -2 618 -336 0 -454 

600 000 3 000 0 -2 618 -336 -1 017 -971 

700 000 3 500 0 -2 618 -336 -2 034 -1 488 

800 000 4 000 0 -2 618 -336 -2 034 -988 

900 000 4 500 0 -2 618 -336 -2 034 -488 

1 000 000 5 000 0 -2 618 -336 -2 034 12 

2 000 000 10 000 0 -2 618 -336 -2 034 5 012 
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Det andre er en omlegging, fornying og forenkling av momssystemet. Konkret foreslår 

Venstre at økologiske produkter, frukt og grønt fritas for moms. Det betyr en kraftig 

stimulans mot et sunnere kosthold og et mer miljøvennlig landbruk. Videre innebærer 

endringen at redusert sats på matvarer (i dag 15 prosent) oppheves og at den generelle 

moms-satsen reduseres med ett prosentpoeng fra 25 til 24 prosent. Samlet vil dette – 

sammen med andre mindre endringer i moms-systemet innebære en avgiftslette for 

privatpersoner, organisasjoner og virksomheter som ikke er mva.-registrert på ca. 1,5 mrd. 

kroner.  
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KUTT, OMPRIORITERINGER OG ØKTE INNTEKTER 

 

I vårt alternative statsbudsjett foreslår Venstre ulike innsparingstiltak/omprioriteringer på 

om lag 8,3 mrd. kroner. I tillegg foreslår Venstre samlet 610 mill. kroner i økte inntekter 

gjennom økte gebyr, økt utbytte og salg av eiendom. Venstre er spesielt opptatt av å 

omprioritere innenfor velferdsområdet og modernisere offentlig forvaltning. Det er bare på 

denne måten vi kan sikre et bærekraftig velferdssamfunn også i framtiden.  

 

Tabell 7: Kutt, omprioriteringer og økte inntekter 
(Alle tall i bokført mill. kr.) 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 

(2013–2014) 
Ap/Sp/SV 

Endring i 
forhold til 
Prop. 1 S 
Tillegg 1 

(2013–2014) 
H/Frp 

Rammekutt fylkesmannsadm. 50,0 50,0 

Utskilling og salg av gamle Statskonsult fra Direktoratet for 
forvaltning og IKT 

40,0 40,0 

Videreføring av ordinære byggeprosjekt, Statsbygg 100,0 100,0 

Kjøp av eiendom Statsbygg 70,0 70,0 

Finnmarks- (og Svalbard) tillegg i barnetrygden. 76,1 0,0 

Kutt i statlig, regionalt barnevern (Bufetat) 100,0 100,0 

Offentlig gjeldsregister 3,0 3,0 

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 22,3 22,8 

Produksjonstilskudd aviser mv. 25,0 0,0 

UDs administrasjon av bistand 45,0 45,0 

Ikke utvidet forsøk med elektronisk soning 39,5 39,5 

Ingen celle-deling i fengsel 0,0 10,0 

Implementering av datalagringsdirektivet 213,0 96,5 

Reversere forslag om økt bemanning i Krisestøtte-enheten i 
JD 

0,0 4,5 

Reversere forslag om økt bemanning hos fylkesmenn 0,0 21,5 

Mindrekostnader, asylmottak som følge av økte bevilgninger 
til økt saksbehandling i UDI og raskere retur 

70,0 70,0 

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling  70,0 0,0 

Nasjonale tiltak for regional utvikling 65,0 0,0 

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling 40,0 30,0 

Direktoratet for byggkvalitet 20,1 20,1 

2 000 færre ordinære tiltaksplasser 204,0 0,0 

Omfordeling av 2 000 plasser fra «ordinære» til «varig 
tilrettelagt arbeid»  

178,0 178,0 

Gradvis avvikling av det statlige bidraget til AFP over 8 år 580,5 580,5 
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2 000 færre AFP-pensjonister som følge av skatte-stimuli. 153,5 153,5 

Nominell videreføring av driftsutgifter ved 
boliglånsordningen i Statens pensjonskasse 

23,0 23,0 

Mindre dagpenger som følge av 3 000 flere arbeidsplasser i 
vårt samlede opplegg 

555,0 555,0 

Utvide antall ventedager fra 3 til 5 136,0 136,0 

Forenklinger i lønnsgarantiregelverket  80,0  0,0 

Innstramming i ordningen «støtte til bil», gruppe 1-bil  75,0  55,0 

Nedlegging av Heimevernsungdommen 6,0 6,0 

Reversering av forslag om økt trening i Heimevernet 0,0 7,0 

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, Forsvaret 100,0 100,0 

Avvikling av nettolønnsordningen for sjøfolk 1 417,0 1 417,0 

Meglerhonorar etc. statlig oppkjøp  25,7 25,7 

Beredskapslager for korn 5,0 0,0 

Reversering av ekstra tilskudd til skogsveier 0,0 10,0 

Reduksjon av skogbrukstilskudd som svekker det biologiske 
mangfold under Landbrukets utviklingsfond (LUF) 

36,0 36,0 

Eksportstøtte for bearbeidede landbruksvarer, Tilskott til 
råvareprisordninga 

25,2  25,2 

Fjerning av subsidier til avløserordning i pelsdyrnæringen og 
frakttilskudd til pelsdyrfôr 

23,2 23,2 

Kartlegging, petroleumsaktivitet Jan Mayen  110,0 110,0 

Tilskudd til utjevning av overføringstariff 60,0 0,0 

Utgiftene knyttes til Petoro AS flyttes «under streken» og blir 
en del av SDØEs kontantstrøm. 

341,0 341,0 

Ingen økning i refusjon for overnatting knyttet til behandling 
i helseforetakene 

33,8 14,8 

Redusert apotekavanse 1 prosentpoeng 68,0 68,0 

Økning i egenandelstak 1 med 200 kr for alle. 200,0 200,0 

Økning i egenandelstak 1 med ytterligere 400 kr for personer 
med inntekt over 500 000 kroner. 

48,0 48,0 

Endre dagens ordninger med ikke-behovsprøvd 
utstyrsstipend, med et behovsprøvd stipend på 600 kroner 
per mnd. 

44,4 44,4 

Avvikling av gratis frukt og grønt i ungdomsskolen 110,0 0,0 

Reversering av lovfestet og -pålagt kommunal leksehjelp 
(omfordeles til frivillig) 

220,1 220,1 

Reversering av timetallsutvidelse 2010 78,3 78,3 

Reversering av lovfestet plikt for kommunen å tilby en gratis 
uke time med kulturskoletilbud i skole/SFO-tiden på 
barnetrinnet (1.- 4. trinn) 2013 

78,3 0,0 

Trosopplæring 68,0 68,0 

Til disp. Den norske kirke 0,0 5,0 

Halvering av ekstrabevilgning til veivedlikehold 0,0 200,0 

Halvering av ekstrabevilgning til tunnel-oppgradering og 0,0 450,0 
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bompengereduksjon 
E6 Filefjell 377,0 427,0 

Kjøp av «ulønnsomme» posttjenester 200,0 150,0 

Videreføre barnehagepris på samme nominelle nivå som 
2013. 

163,0 0,0 

Endre dagens ordninger med ikke-behovsprøvd 
utstyrsstipend, med et behovsprøvd stipend på 600 kr pr. 
mnd. 

145,1 145,1 

Innføre ordning med momsnøytrale innkjøp i staten m.m. 250,0 250,0 

Ostehøvelkutt i departementene 300,0 300,0 

Avvikle ordningen med eksportstøtte til osteproduksjon  130,0 130,0 

Ubrukte/overførte midler i jordbruksavtalen 40,0 40,0 

Mindrebehov hos Skatteetaten som følge av avvikling av 
arveavgiften. 

30,0 0,0 

Mindre kjøp av klimakvoter 530,7 520,0 

Sum kutt/omfordeling 8 297,8 7 867,7 

 

Reversering av økte gebyr, familiegjenforeningssaker. 0,0 -34,2 

Økt gebyr for førsteleddsomsetning av petroleumsprodukter 
og løsningsmidler m.m. samt førsteledds-omsetning av 
sprengstoff og krutt. 

10,0 10,0 

500 flere kvoteflyktninger – ODA-inntekter. 0,0 49,7 

Økt gebyr for boliglån i Statens pensjonskasse. 6,1 6,1 

Økte gebyr knyttet til Petroleumstilsynets tilsyn med helse, 
miljø og sikkerhet i petroleumssektoren. 

5,0 5,0 

Salg av forsvarseiendom. 117,7 117,7 

Økte gebyr Sjøfartsdirektoratet. 19,3 19,3 

Salg av statlig eiendom. 200,0 200,0 

Skrote klimakvoter. -269,8 -269,8 

Redusert utbytte Avinor > -5 pst 
Regjeringen foreslår 50 pst utbytte. 

-48,0 -48,0 

Økt utbytte Statkraft.  
Utbyttegrunnlag med utgangspunkt i samlet egenkapital = 
det samme regjeringen gjør med Entra. 

250,0 250,0 

Økt utbytte Entra Eiendom > 6 pst av egenkapital. 320,2 0,0 

Sum økte inntekter 610,5 305,8 

 

SUM KUTT/OMPRIORITERINGER OG ØKTE 
INNTEKTER 

8 912,8 8 173,5 
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BUDSJETTAVTALEN MELLOM VENSTRE, KRF OG REGJERINGSPARTIENE 

HØYRE OG FRP 

 

15.11. inngikk Venstre, KrF og regjeringspartiene Høyre og Frp en avtale om statsbudsjettet 

for 2014 som Venstres representanter vil stemme subsidiært for. I sum ble det gjort 

endringer i forhold til regjeringens tilleggsproposisjon på om lag 2,2 mrd. kroner. I tillegg ble 

det gjort endringer i inneværende års budsjett på 150 mill. kroner.  

 

Venstre fikk et betydelig gjennomslag for et grønnere statsbudsjett for 2014. Samlet er 

budsjettet styrket med om lag 700 mill. kroner hvor en jernbanesatsing på 500 mill. kroner 

er det viktigste. I tillegg kommer en økt styrking på inneværende års budsjett med 150 mill. 

kroner til jernbanevedlikehold som kan overføres til 2014 dersom det ikke blir brukt i de 

gjenstående få dagene av 2013 etter at Stortinget har vedtatt saldert budsjett 20.12. Samlet 

styrkes dermed jernbanesatsingen med 750 mill. kroner i forhold til forslagene fra 

Stoltenberg-regjeringen i 2014. 

 

Venstre fikk også gjennomslag for tankegangen om et grønnere skatteskifte. I budsjettforliket 

er det en grønt skatteskifte på om lag 1 milliard kroner. I tillegg har regjeringen varslet at de 

– etter initiativ fra Venstre – vil sette ned en grønn skattekommisjon som skal se på hvordan 

man kan miljø- og klimaoptimalisere det norske skatte- og avgiftssystemet. Budsjettavtalen 

innebærer enda bedre vilkår for el-biler ved at leasing av el-bil og kjøp/bytte av batterier 

fritas for moms, kombinert med at Transnova som bygger ut infrastruktur for el-biler styrkes 

med 40 mill. kroner. 

 

Gjennom budsjettavtalen har statsbudsjettet for 2014 fått en mer sosial profil med økt 

satsing på bl.a. bistand, ressurskrevende tjenester, tilskudd til oppfølging av mindreårige 

asylsøkere økte tilskudd til rus og psykiatri og gjeninnføring av tilskudd til frivillige 

organisasjoner som tilbyr rimelig overnatting og andre humanitære tiltak overfor 

bostedsløse. Dette ble fjernet av i Stoltenberg-regjeringens budsjettframlegg. 

 

Venstre er også fornøyd med en rekke andre gjennomslag som reversering av foreslått kutt på 

kulturfeltet, videreføre tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og gjennomslag for Venstres 

forslag om å etablere et eget norsk Regelråd (etter svensk suksessmodell). 

 

Venstre skulle gjerne sett at forslaget om 11 måneders studiestøtte ble gjennomført. Når ikke 

det var mulig er Venstre tilfreds med at vi har fått med regjeringspartiene på forpliktende 

formuleringer om at studiestøtten skal trappes opp både i omfang og lengde. Dette kommer 
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til å være et av de områdene Venstre kommer til å prioritere høyest i de kommende 

budsjettbehandlingen. 

 

 

Alle endringer som følge av budsjettavtalen framgår av tabellen under (alle tall i mill. kr). 

 

 

        

        

        

  Utgiftsøkninger inneværende års budsjett (2013)   

    

 

  

  Jernbanevedlikehold 150,0   

  SUM økninger saldert budsjett 150,0   

        

        

        

  Utgiftsøkninger neste års budsjett (2014)   

        

  Skattereduksjoner     

  
Skatteklasse II gjeninnføres med 
lavere fradragssats på 72.000. 260,5   

  CO2-kompensasjonsgulv. 123,0   

  
Momsfritak leasing av elbil og el-
bilbatterier. 47,0   

  

Øke skattefradrag for gaver til 
frivillige organisasjoner fra 12.000 
til 16.800 kroner. 15,0   

  
Husbank rentereduksjon 0,25 %, 150 
mill. kr brutto. 12,0   

  SUM 457,5   

        

  Samferdsel     

  Jernbanevedlikehold 400,0   

  Planlegging InterCity-strekninger 100,0   

  Transnova 40,0   

  SUM 540,0   

        

  Næring     

  
Reversere permitteringsregler 
fiskeindustrien 38,0   

  Landbruksforskning 30,0   

  SIVA, økte programmidler 10,0   

  
Senter for økologisk landbruk 
(bioforsk) 0,8   

  SUM 78,8   
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  Utdanning     

  100 nye stipendiatstillinger. 31,0   

  Styrket læringsmiljø 10,0   

  
Kapitaltilskudd til friskoler, kapital-
og husleietilskudd. 10,0   

  Høyskolesenter i Kristiansund 3,0   

  
Folkehøyskolen i Kristiansand 
(startbevilgning). 0,7   

  SUM 54,7   

        

  Familie     

  
Økt kontantstøtte til 1-åringer til 6 
000 kr 199,0   

  Barnevernspedagoger 12,5   

  
Øke engangsstønad, økning på 1000 
kroner  10,0   

  SUM 221,5   

        

  Sosial profil     

  Bistand opp til 1% 281,5   

  
Ressurskrevende tjenester legges inn 
i kommunerammen 214,0   

  
Enslige mindreårige asylsøkere  
legges på integreringstilskuddet 120,0   

  Rustiltak frivillige org. 20,0   

  Psykisk helse i kommunene 16,0   

  
Rusfritt tilbud barn av 
rusmisbrukere 15,0   

  

Tilskuddsordning til 
overnattingstilbud i regi av frivillige 
organisasjoner 10,0   

  Sosialt entreprenørskap 5,0   

  Handlingsplan mot antisemitisme 5,0   

  SUM 686,5   

        

  Kultur     

  Pressestøtte 26,5   

  Kunstnerstipender 15,0   

  Trosopplæring 15,0   

  IKT i kirken 10,0   

  
Reversering av kutt 
scenekunstformål 7,9   

  Pilgrimssenter 2,0   

  Olav H. Hauge-senteret 1,5   

  Partistøtte 30,0   

  SUM 107,9   

        

  Miljø     

  Miljøteknologiordningen 30,0   
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  Villaks Driva 10,0   

  Kulturlandskap 5,6   

  
Reversering av kutt i støtte til 
frivillige miljøorganisasjoner 5,0   

  Reversere kutt i verneområder 5,0   

  Rødlistearter 5,0   

  Reversere kutt i fjellstyrene 1,0   

  SUM 61,6   

        

  
SUM økninger statsbudsjettet 
2014 2 208,5   

        

        

  Inndekninger     

  
Innsparinger færre barn i barnehage 
knyttet til økt kontantstøtte 344,0   

  Driftskutt departementene 70,0   

  SPK, reguleringsfond 23,0   

  Effektivisering av etater under justis 18,5   

  
Forskningsrådet kutt i 
administrasjon 10,0   

  Stortinget 10,0   

  Kutt fiskeridirektoratet 5,0   

  
Omdisponering filmfond til 
scenekunst 3,7   

        

  Grønne inndekninger     

  Redusert kvotekjøp 204,3   

  
Økning i mineraloljeavgiften med 52 
øre 600,0   

  Økte utbytter 300,0   

  Elavgift 1/2 275,0   

  

Omdisponering fra 
vei(tunnelvedlikehold) til 
jernbanevedlikehold 250,0   

  
Økt bunnbeløp i reisefradraget til 
15.000 kroner 95,0   

        

  Sum inndekning 2 208,5   

        

        

        

  Verbalforslag     

  

Stortinget ber regjeringen vurdere rammevilkårene for 
ideelle organisasjoner som leverer helsetjenester ihht 
avtale med regionale helseforetak, herunder forhold 
knyttet til pensjon. 
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Stortinget ber regjeringen gjennomgå skatteregelverket 
for bønder i lys av endringene knyttet til arveavgiften, og 
komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett. 
    

        

  

Stortinget ber regjeringen sikre at det i regelverket om 
land-for-land rapportering innarbeides mål om å 
synliggjøre uønsket skattetilpasning. 
    

        

  

Stortinget ber regjeringen utrede studentenes 
levekårssituasjon med sikte på å realisere 
heltidsstudenten. En slik utredning skal også innebære en 
plan for økning av studiestøtten og studiestøttens lengde. 
Studentenes organisasjoner skal involveres i dette 
arbeidet. 
   

        

  

Stortinget ber regjeringen planlegge InterCity som ett 
prosjekt helt frem til Lillehammer, Skien og Halden og 
vurdere planlegging videre mot Gøteborg 
    

        

  

Stortinget ber regjeringen utrede etablering og drift av 
norsk regelråd med sikte på oppstart og nødvendige 
bevilgninger i forbindelse med statsbudsjettet 2015. 
    

  

Stortinget ber regjeringen vurdere en egen 
såkornfondordning for TTO/inkubatorer i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2015 
    

        

  

Stortinget ber regjeringen utrede et endret opplegg for 
leksehjelp med sikte på å avvikle den lovfestede ordningen 
og erstatte denne med en ordning hvor den enkelte 
skole/kommune selv kan organisere leksehjelpen ut i fra 
egne behov. En slik utredning legges frem i forbindelse 
med statsbudsjettet 2015. 
    

        

  

Stortinget ber regjeringen utrede behovet for en ordning 
med kornlager. 
    

        

  

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett vurdere skjermingsordninger for 
barnefamilier med dårlig råd og barn i barnehage.  
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Stortinget ber regjeringen gjennomgå pressestøtten og 
vurdere ulike modeller for å innføre et tak i støtten. 
    

        

        

  

Komiteens medlemmer fra X, Y, Z, vil påpeke soningen i 
dobbeltrom kun skal gjelde kortere fengelsopphold, og 
understreker at soningsforholdene skal være i tråd med 
gjeldende internasjonale konvensjoner. 
    

  

Komiteens medlemmer fra X,Y,Z ber om at regjeringen 
innenfor kulturrådets ramme prioriterer det frie feltet.  
    

  

Komiteens medlemmer fra X,Y,Z vil påpeke viktigheten av 
å prioritere vedlikehold og drift av jernbanen, for å sikre 
bedre regularitet. 
    

        

        

  

Dersom det skal flyttes på midler innad i hver komité, må 
alle fire partier være enige.  
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VEDLEGG 1:  
DETALJERT OVERSIKT OVER ALLE ENDRINGER I VENSTRES ALTERNATIVE STATSBUDSJETT I FORHOLD TIL BÅDE STOLTENBERG 
II (PROP 1 S GUL BOK) OG SOLBERG (PROP 1 S TILLEGG 1), RAMMEVIS. 
 

RAMME 1: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

540.1 100 ekstra tranieeplasser for 

funksjonshemmede i 

statsforvaltningen 

10,0 10,0  

525.01 

 

Rammekutt fylkesmannsadm. -50,0 -50,0  

540.01 Utskilling og salg av gamle 

Statskonsult fra Direktoratet for 

forvaltning og IKT 

-40,0 -40,0 Vi var mot innlemmingen av 

Statskonsult i det nye 

direktoratet. 

2445.33 Videreføring av ordinære 

byggeprosjekt, Statsbygg 

-100,0 -100,0 12 pst. reduksjon betyr noe 

redusert framdrift.  

2445.49 Kjøp av eiendom Statsbygg -70,0 -70,0 Ingen eksplisitt bevilgning 

til kjøp av eiendom. Kjøp av 

eiendommer finansieres ved 

salg og omprioriteringer. 

SUM RAMME 1: STATSFORVALTNINGEN -250,0  -250,0  

 

RAMME 2: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

845.70 Provenynøytral omlegging av 

barnetrygden 

0,0 0,0 Basert på følgende modell 

(eksempel): 

G1: inntekt under 300.000 

(370.000 barn) får økt 

barnetrygd med 540,- mnd. 

G2: inntekt under 450.000 

(380.000 barn) får samme 

barnetrygd som i dag. 

G3: inntekt over 450.000 

(370.000 barn) får redusert 

barnetrygd med 540,- mnd. 

852.70 Økt adopsjonsstøtte til 1,5G 21,9 21,9 Økes fra 46.920,- til 

127.867,- 

853.01 Fylkesnemndene for barnevern og 

sosiale saker 

10,0 10,0 Økt saksbehandler-kapasitet 

for å ned køene. 

854.21 

 

Samarbeidstiltak skole/barnevern  20,0 10,0 Opprinnelig foreslått 20 

mill. i vårt alternative 

budsjett. Regjeringen 

foreslår 10 mill. i 

tilleggsprpen. 

854.65 Videreføre refusjonsordningen til 

kommunene til barnevernstiltak 

knyttet til enslige mindreårige 

asylsøkere 

0,0 120,0 Refusjonsgraden foreslått 

redusert fra 90 til 80 prosent 

av regjeringen i 

tilleggsprp.en. 
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854.65 Opprettholde antall 

kvoteflyktninger 

0,0 2,5 Regjeringen foreslår å kutte 

500 i tilleggsprp.en. 

Samlet 118.4 mill (men 49.7 

kan inntektsføres). 

845.70 Finnmarks- (og Svalbard) tillegg i 

barnetrygden. 

-76,1 0,0 Opprinnelig foreslått 

avviklet av oss. Samme 

forslag i regjeringens 

tilleggsprp.   

855.01 Kutt i statlig, regionalt barnevern 

(Bufetat) 

-100,0 -100,0 Omfordeles til kommunalt 

barnevern.  

865.21 Offentlig gjeldsregister -3,0 -3,0 Ingen offentlig 

kjerneoppgave 

SUM RAMME 2: FAMILIE OG 

FORBRUKER 

-127,2 61,4  

 

RAMME 3: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

315.78 Videreføre tilskudd til MOT 0,0 0,3 Foreslått kuttet av 

regjeringen i tilleggsprp.en. 

320.73 Saemien Sitje, 

Sørsamisk museum og kultursenter 

+ Videreføring av Stoltenberg-

regjeringens forslag 

3,0 16,0 Oppstart, nye lokaler 

Saemien + Tilskudd til 

Hvalfangstmuseet, 

Nordkappmuseet, Olav H. 

Hauge-senteret, Sør-Troms 

Museum og Fylkesscenen i 

Østfold.  

321.73 Kunstnerstipend 0,0 15,0 Reversere kutt i tilleggsprp. 

324.55 

324.56 

Scenekunstformål 0,0 

0,0 

6,4 

1,5 

Reversere kutt i tilleggsprp. 

324.73 Tilskudd til Opera Nordfjord 0,2 0,2 Har fått mindre økning enn 

øvrige distriktsoperaer. 

326.78 Store Norske Leksikon på nett 3,5 0,0 Vi hadde opprinnelig 3,5 

mill. til dette, men det er 

foreslått 5,0 mill. i 

tilleggs.prp. Ergo ingen 

tilleggsforslag fra oss. 

326.78 Videreføring av «Leselyst» 0,0 1,2 Foreslått kuttet i 

tilleggsprp.en 

326.78 Bibliotek 83,5 83,5 Oppfølging av 

valgkampløfte. 

328.70 Tilskudd til Norsk Vasskraft- og 

Industristadmuseum 

3,0 3,0 Lokalt ønske. 

335.71 Produksjonstilskudd aviser mv. -25,0 0,0 Vi foreslo opprinnelig et kutt 

på 25 mill. hvilket ville 

innebåret at støtten 

videreføres på 2013-nivå. 

Regjeringen foreslår et kutt 

på 50 mill. 

SUM RAMME 3: KULTUR 68,2 127,1  

 

RAMME 4: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

Endring i 

forhold 

Merknad 
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til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

100.01 Merforbruk kvoteflyktninger 0,0 2,5 Vi følger Stoltenberg på 

kvoteflyktninger, ergo ikke 

reduksjon 

150.78 Regionbevilgning Afrika 0,0 40,0 Reverserer kutt i 

tilleggsprp.en 

153.78 Regionbevilgning Latin-Amerika 0,0 20,0 Regjeringen foreslår å kutte 

41,5 mill. i tilleggsprp.en.  

Kan kuttes, men noe mindre. 

160.70 

160.71 

160.73 

Sivil samfunn 

Tilskudd til opplysningsarbeid 

Kultur 

0,0 

0,0 

0,0 

40,0 

10,0 

10,0 

 

Reverserer kutt i tilleggsprp, 

til sivilt samfunn og 

opplysningsarbeid. Halvt 

kutt på kultur.  

162.70 Overgangsbistand (gap) 0,0 40,0 Reverserer kutt i 

tilleggsprp.en 

164.72 Utvikling og nedrusting 0,0 25,0 Reverserer kutt i 

tilleggsprp.en  

Posten gjelder bl.a. innsats 

for ikke-spredning og 

nedrustning av atomvåpen, 

samt finansiering av 

politirådgivere i 

FN/EU/OSSE-regi.   

170.70 

170.73 

170.76 

FNs utviklingsprogram UNDP 

FNs matvareprogram WFP 

Tilleggsmidler via FN-systemet 

0,0 

0,0 

0,0 

25,0 

12,0 

25,0 

Halv reversering av kutt i 

tilleggsprp.en  

3100.2 Reversering av økt gebyr, 

familiegjenforeningssaker 

0 11,9 Forslått økt av Regjeringen i 

tilleggsprp.en 

140.01 UDs administrasjon av bistand -45,0 -45,0 Foreslått økt med 7,3 

prosent uten nærmere 

begrunnelse. Legger til 

grunn en økning med 3,5 

prosent i tråd med øvrige 

driftsposter på 

statsbudsjettet. 

SUM RAMME 4: UTENRIKS  -45,0 216,4  

 

RAMME 5: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

440.01 Politiets utledningsenhet (flere 

tvangsreturer) 

50,0 0,0 Oppfølging av eget 

repr.forslag. 

Vi hadde opprinnelig 50,0 

mill. til dette, men det er 

foreslått 99 mill. i 

tilleggsprp. Ergo ingen 

tilleggsforslag fra oss. Kan 

eventuelt kutte 49 mill. i 

kuttelista. 

440.01 

 

Opprettholde antall 

kvoteflyktninger 

0 

 

0,8 

 

Regjeringen foreslår å kutte 

500 i tilleggsprp.en. 

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-090/
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Samlet 118.4 mill (men 49.7 

kan innteksføres). 

440.70 Tilskuddsordning til 

overnattingstilbud og humanitære 

tilbud for tiggere/arbeidssøkere fra 

Sør-Europa.  

10,0 10,0 Videreføring av 

prøveprosjekt som ble 

etablert ifbm. RNB 2013. 

Foreslått kuttet nå. 

430.01 

430.45 

Ikke utvidet forsøk med elektronisk 

soning 

-35,5 

-4,0 

-35,5 

-4,0 

Vi er politisk mot 

hjemmesoning 

430.01 Gå mot forslag om celle-deling ved 

ulike fengsel 

0 -10,0 Foreslått i tilleggsprp.en. 

Gjelder Bergen, Halden, 

Hustad og Åna fengsel 

440.01 

440.72 

 

Implementering av 

datalagringsdirektivet 

-13,0 

-200,0 

-6,5 

-90,0 

Regjeringen foreslår å 

utsette implementering et 

halvt år, hvilket innebærer 

om lag halv innsparing i 

forhold til Stoltenberg II. Vi 

foreslår evig utsettelse. 

452.01 Ingen økt bemanning i 

Krisestøtteenheten i JD. 

0 -4,5 Foreslått 8 nye stillinger i 

tilleggsprp.en. 

469.01 Ingen midlertidig økt bemanning 

hos fylkesmenn i forbindelse med 

ny vergemålslov 

0 -21,5 Foreslått i tilleggsprp.en. 

3440.6 Reversering av økt gebyr, 

familiegjenforeningssaker 

0 22,3 Forslått økt av Regjeringen i 

tilleggsprp.en 

3451.01 Økt gebyr for førsteleddsomsetning 

av petroleumsprodukter og 

løsningsmidler m.m. samt 

førsteledds-omsetning av 

sprengstoff og krutt 

-10,0 -10,0 10 prosent økning i 

gebyrene. 

SUM RAMME 5: JUSTIS -152,5 -148,9  

 

480.50 Omprioritere fra svovelrensing til 

CCS på kullkraft 

0,0 0,0 Omprioriterer 42 mill.  

SUM SVALBARDBUDSJETTET: 0,0 0,0  

 

RAMME 6: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

551.60 Tilskudd til fylkeskommuner for 

regional utvikling 

0,0 250,0 Reverserer deler av kutt på 

430 mill. i tilleggsprp.en. 

Omfordeler i tillegg 250 

mill. til vedlikehold av 

fylkesveier (post 572.60) 

581.75 Boligtilskudd, etablering av 

utleieboliger og innføring av 

ordningen med «Hjemkjøp» 

25,0 25,0  

821.62 Utvidet forsøk med gratis 

deltidsplass i SFO 

25,0 25,0 Forsøket gjelder i dag bare 

Mortensrud skole i bydel 

Søndre Nordstrand i Oslo. 

Foreslås utvidet til flere 

skoler i de områder som er 

med i forsøksordningen med 

gratis kjernetid i barnehage 

(5 bydeler i Oslo + områder i 

Drammen og Bergen.) 



 36 

490.01 

490.73 

490.75 

820.01 

821.60 

821.61 

822.60 

Opprettholde antall 

kvoteflyktninger 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

3,9 

3,6 

2,5 

3,9 

94,3 

0,5 

6,4 

Regjeringen foreslår å kutte 

500 i tilleggsprp.en. 

Samlet 118.4 mill (men 49.7 

kan inntektsføres). 

490.01 

491.01 

Raskere saksbehandling av 

oppholds- og asylsøknader. 

50,0 0,0 Se også «pakke» under JD, 

rammeområde 5. 

Raskere/økt saksbehandling 

(1 000 asylsaker/5 000 

oppholdssaker). Det er 

forventet en restanse ved 

utgangen av 2014 på hhv. 

3 600 asylsaker/53 000 

oppholdssaker. 

Vi hadde opprinnelig 50,0 

mill. til dette, men det er 

foreslått 35 mill. i 

tilleggsprp. Det bør være 

nok. 

490.72 Frivillig returordninger for 

asylsøkere/flyktninger med avslag 

m.m. 

30,0 30,0  

821.71 Tilskudd til Mira-senteret 2,0 2,0 Tiltak for bedre integrering 

mv.  

2426.70 Økte programmidler, SIVA 50,0 50,0 Forsterket inkubasjons-

satsing gjennom SIVA for å 

skape morgendagens 

konkurransedyktige 

bedrifter. Regjeringen har 

foreslått å kutte ordningen 

med 5 mill. i tilleggsprp.en 

490.21 Mindrekostnader, asylmottak som 

følge av økte bevilgninger til økt 

saksbehandling i UDI og raskere 

retur 

-70,0 -70,0 Har motposter med samlet 

130 mill. kroner på 

utgiftssiden. 

551.60 Tilskudd til fylkeskommuner for 

regional utvikling  

-70,0 0,0 Vi foreslo opprinnelig et kutt 

på 70 mill. som var en 

nominell videreføring. 

Regjeringen foreslår å kutte 

430 mill. 

 

552.72 Nasjonale tiltak for regional 

utvikling 

-60,0 0,0 Vi foreslo opprinnelig et kutt 

på 60 mill. som var en 

nominell videreføring. 

Regjeringen foreslår å kutte 

85 mill. 

552.62 Nasjonale tiltak for lokal 

samfunnsutvikling 

-40,0 -30,0 Byråkratisk ordning for å 

dele ut penger for at 

byråkrater i ulike kommuner 

skal snakke med hverandre. 

Posten avvikles. Beløp er 

korrigert i tråd med at 

regjeringen foreslår å 

redusere bevilgningene med 

10 mill. i tilleggsprpen. 

587.22 Direktoratet for byggkvalitet -20,1 -20,1 Nominell videreføring. Som 

ledd i nedbygging av 

direktorat-veldet. 
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3490.03 

3490.06 

3821.01 

3821.02 

500 flere kvoteflyktninger. 

Reversering av regjeringens 

kuttforslag 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-2,4 

-3,6 

-42,9 

-0,8 

Foreslått kuttet med 500 i 

tilleggesprp.en. Samlet 49,7 

mill. 

SUM RAMME 6: INNVANDRING, 

REGIONAL UTVIKLING OG BOLIG 

-78,1 327,3  

 

RAMME 7: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

605.01 

634.77 

Omfordeling av 1 000 tiltaksplasser 

fra «ordinære» til «nedsatt 

arbeidsevne». 

26,0 

238,0 

13,0 

119,0 

Opprinnelig tall var 2000 

plasser, men regjeringen 

foreslår omfordeling av 

1000 tiltaksplasser i 

tilleggsprp.en 

621.63 Tiltak for vanskeligstilte grupper på 

arbeidsmarkedet 

20,0 20,0 Øremerkede stillinger i 

NAV. 

621.70 Økt tilskudd til sosialt 

entreprenørskap 

10,0 10,0  

634.21 Styrke ordningen med 

tilretteleggingstilskudd for 

arbeidssøkere med nedsatt 

arbeidsevne 

50,0 50,0 Doble dagens 

forsøksordning som har en 

ramme på 25 mill. kroner. 

2650.70 Fritak for arbeidsgivers ansvar for 

sykelønn knyttet til sykefravær 

under graviditet 

130,0 130,0 Gjelder graviditets-relatert 

sykefravær. 

Likestillingstiltak.  

Anslag basert på dobling av 

gjeldende refusjonsordning.  

2650.71 

2650.72 

Styrke selvstendig 

næringsdrivendes sosiale rettigheter 

208,0 

8,8 

208,0 

8,8 

Opptrapping av 

næringsdrivendes rett til 

sykepenger fra 65 til 80 pst. 

kompensasjon fra 17. dag. 

Samt fulle rettigheter knyttet 

til omsorgspenger og pleie 

og opplæringspenger. 

2655.73 Redusere uføregraden til 20 pst for 

å kunne kombinere arbeid med 

trygd. 

0,0 0,0 Forskuttering av uføre-

reformen. I dag er grensen 

50 prosent. 

Usikkert proveny jfr. svar. 

Kan like gjerne medføre 

reduserte kostnader til 

uførhet. 

605.01 

634.76 

2 000 færre ordinære tiltaksplasser 

 

-26,0 

-178,0 

0,0 Vårt samlede opplegg gir 

anslagsvis 3 000 færre 

ledige. Regjeringen gjør det 

samme, men omfordeler 

1000 plasser. 

634.76 Omfordeling av 2 000 plasser fra 

«ordinære» til «varig tilrettelagt 

arbeid»  

-178,0 -178,0 Medfører en påplusning på 

86 mill. kroner på post 

634.77 på utgiftssiden. 

612.01 

666.70 

Gradvis avvikling av det statlige 

bidraget til AFP over 8 år 

-373,0 

-207,5 

 

-373,0 

-207,5 

  

De statlige bidragene til AFP 

avvikles i løpet av 8 år. 

Tilskuddene i ordningene 

reduseres suksessivt hvert år.   

612.01 2 000 færre AFP-pensjonister som -108,8 -108,8  
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612.70 

666.70 

følge av skatte-stimuli. -1,2 

-43,5 

-1,2 

-43,5 

614.01 Nominell videreføring av 

driftsutgifter ved 

boliglånsordningen i Statens 

pensjonskasse 

-23,0 -23,0 Det at flere søker på en 

statlig subsidiert 

boliglånsordning for en 

privilegert gruppe bør ikke 

medføre flere 

saksbehandlere. Lånesøkere 

får heller smøre seg med litt 

tålmodighet. 

2541.70 Mindre dagpenger som følge av 

3000 flere arbeidsplasser i vårt 

samlede opplegg 

-555,0 -555,0 Samlet effekt av vårt 

opplegg (moderat anslag). 

2541.70 Utvide antall ventedager fra 3 til 5 -136,0 -136,0 Tilbake til det regelverket 

som var under Bondevik II. 

2542.70 Forenklinger i 

lønnsgarantiregelverket  

-80,0  0,0 Foreslått i vårt alternative 

opplegg – videreført av 

regjeringen i tilleggsprp.en 

2661.74 Innstramming i ordningen «støtte til 

bil», gruppe 1-bil  

-75,0  -55,0  Utvidelse av bilenes levetid 

fra 11 til 12 år for gruppe 1 

bil. Regjeringen foreslår å 

redusere satsene med 20 pst. 

Vi foreslo opprinnelig å 

redusere satsene med 10 pst. 

3614.01 Økt gebyr for boliglån i Statens 

pensjonskasse 

-6,1 -6,1 10 prosent økning i 

gebyrene. 

3642.03 Økte gebyr knyttet til 

Petroleumstilsynets tilsyn med 

helse, miljø og sikkerhet i 

petroleumssektoren 

-5,0 -5,0 10 prosent økning i 

gebyrene. 

SUM RAMME 7: ARBEID OG SOSIAL -1 305,3 -1 133,3  

 

RAMME 8: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

1734.01 Reversering av forslag om økt 

trening i Heimevernet 

0,0 -7,0 Foreslått i tilleggsprp.en. 

Det er allerede store økte 

bevilgninger til dette. 

1734.01 Nedlegging av 

Heimevernsungdommen 

-6,0 -6,0  

1760.45 Større utstyrsanskaffelser og 

vedlikehold, Forsvaret 

-100,0 -100,0 Rammekutt på en post som 

reelt er økt med over 750 

mill. kroner og nominelt er 

økt med 900 mill.   

4710.47 Salg av forsvarseiendom -117,7 -117,7 Økes fra 167,3 mill. kroner 

til 285 mill. kroner. 

Forsvaret har bl.a. bare lagt 

til grunn samme nivå som 

2013.  

SUM RAMME 8: FORSVAR -223,7 -230,7  

 

RAMME 9: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Endring i 

forhold 

til 

Merknad 
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Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

900.23  

(ny post) 

Etablering og drift av norsk 

Regelråd 

40,0 40,0 Basert på samme omfang 

som tilsvarende svenske 

ordning. 

900.73 Ungt Entreprenørskap 5,0 5,0 Styrking av organisasjonen.  

921.70 

(ny post) 

Tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats, 

SkatteFUNN 

40,0 40,0  

2421.50 Styrke ordningen med 

landsdekkende etablerertilskudd 

rettet mot vekstbedrifter 

30,0 30,0 Oppfølging av eget 

repr.forslag. 

2421.76 Miljøteknologi-ordningen 75,0 75,0 Styrke ordningen. Bare ca. 

30 prosent av relevante 

søknader ble innvilget i 

2011-2013 pga. ordningens 

størrelse. 

2421.50 Ny tilskuddsordning for innovative 

offentlige anskaffelser 

40,0 40,0 Tilskuddsordning hvor 

offentlige virksomheter kan 

søke om midler for å foreta 

særlig krevende innovative 

innkjøp..  

2421.51 

2421.53 

Nytt såkornfond TTO-er/ 

inkubatorer, fornybar energi 

59,5 

30,0 

59,5 

30,0 

Tapsavsetning og 

risikoavlastning 

Fondskapital = 200 mill. 

Oppfølging av 

valgkampløfte. 

2421.71 Ymse reiselivstiltak i regi av IN 50,0 50,0 Regjeringen foreslår kutt i 

reiselivstiltak med 25 mill. 

kroner 

2421.71 Etablering av klyngeprogrammet 

GCE 

20,0 20,0 Nytt tiltak etter innspill fra 

ymse NCE-miljø. 

Oppfølging av valgløfte. 

2421.72 Forsknings- og 

utviklingskontrakter, IN, 

(IFU/OFU) 

50,0 50,0  

2421.75 Videreføring av Marint 

verdiskapingsprogram 

0,0 34,0 Foreslått kuttet av 

Regjeringen i tilleggsprp.en. 

2425.01 Norsk Fornybar AS, driftskostnader 25,0 25,0 Nytt statlig 

investeringsselskap i 

fornybare energiløsninger. 

Oppfølging av 

valgkampløfte. Lokaliseres 

til Bergen. 

909.73 Avvikling av nettolønnsordningen 

for sjøfolk 

-1 417,0 -1 417,0 Politisk prioritering 

950.21 Meglerhonorar etc. statlig oppkjøp -25,7 -25,7 Ønsker ikke ytterligere 

statlig oppkjøp i 2014. 

(innenfor NHDs eierskap). 

Eventuelle behov kan 

finansieres gjennom salg av 

aksjer.  

3910.01 

3910.04 

Økte gebyr Sjøfartsdirektoratet -15,3 

-4,0 

-15,3 

-4,0 

 

10 prosent økning i gebyrene 

for registrering i NOR og 

NIS. I følge departementet 

gir gebyrene i dag ikke full 

dekning for 

kontrollutgiftene. 

SUM RAMME 9: NÆRING -997,5 -963,5  

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-047/?lvl=0
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2425.91 Norsk Fornybar AS, 

investeringskapital 

3 000,0 3 000,0 Nytt statlig 

investeringsselskap i 

fornybare energiløsninger. 

Oppfølging av 

valgkamputspill. Lokaliseres 

i Bergen. 

2421.95 Egenkapital nytt såkornfond, TTO-

er/ inkubatorer 

200,0 200,0 Oppfølging av 

valgkampløfte. 

2421.96 Tilbakeføring av egenkapital, 

Investinor 

-2 500,0 -2 500,0 Betyr at Investinor fortsatt 

har en egenkapital på 1,7 

mrd. 

I følge Investinors nettsider 

er det pt investert ca. 1 mrd. 

(av 4,2 tilgjengelig) 

SUM RAMME 9:NÆRING – «UNDER 

STREKEN» 

700,0  700,0  

SUM RAMME 9: NÆRING – ALLE 

ENDRINGER 

-227,5 -263,5  

 

RAMME 10:  

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

919.72 Videreføring av tilskudd til 

sikkerhetsopplæring for fiskere 

0,0 7,1 Regjeringen foreslår kutt i 

ordningen i tilleggsprp.en 

919.75 Tilskudd til næringstiltak i 

fiskeriene 

25,0 50,0 Regjeringen foreslår å kutte 

ordningen med 28 mill. 

kroner i tilleggsprp.en. Vi 

foreslo opprinnelig en 

økning med 25 mill.  

SUM RAMME 10: FISKERI 25,0 57,1  

 

RAMME 11: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

1112.52 Bioforsk 4,0 4,0 Norsk senter for økologisk 

landbruk. Underfinansiert. 

Videreføring av satsing fra 

vårt RNB-opplegg. 

Regjeringen foreslår å kutte 

bevilgningen til Bioforsk 

med 1 mill. i tilleggsprp.en. 

1149.73 Videreføring av energiflis-

ordningen 

0,0 30,0 Ordningen foreslått kuttet av 

Regjeringen i tilleggsprp.en 

1161.75 Fjellstyre 0,0 1,0 Reversering av kutt i 

tilleggsprp.en. 

1143.70 Beredskapslager for korn -5,0 0,0 Foreslått i vårt alternative 

opplegg – videreført av 

regjeringen i tilleggsprp.en 

1149.71 Reversering av forslag om ekstra 0 -10,0 Foreslått av regjeringen i 
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tilskudd til skogsveier tilleggsprp.en 

1150.50 Reduksjon av skogbrukstilskudd 

som svekker det biologiske 

mangfold under Landbrukets 

utviklingsfond (LUF) 

-36,0 -36,0 Det foreslås en reduksjon i 

de samlede tilskuddene til 

skogbruk med ca 20 %. 

Oppfølging av 

programformulering (s. 28) 

1150.70 Eksportstøtte for bearbeidede 

landbruksvarer, Tilskott til 

råvareprisordninga 

-25,2  -25,2 Den del av RÅK-midlene 

som går til eksport av 

bearbeidede varer til 

utlandet (Europa).  

1150.77 Fjerning av subsidier til 

avløserordning i pelsdyrnæringen 

og frakttilskudd til pelsdyrfôr 

-23,2 -23,2 Hhv 12 mill. til 

avløserordning og 18 mill. 

til fraktutjevning m.m. 

SUM RAMME 11: LANDBRUK -85,4 -59,4  

 

RAMME 12: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

1810.21 Kartlegging, petroleumsaktivitet 

Jan Mayen  

-110,0 -110,0 Uaktuelt i følge 

samarbeidsavtalen. 

1820.73 Tilskudd til utjevning av 

overføringstariff 

-60,0 0,0 Vi foreslo opprinnelig 

reduksjon på 60 mill. 

Regjeringen foreslår en 

reduksjon på 90 mill.  

1815.70 

1815.71 

1815.72 

1815.73 

Utgiftene knyttes til Petoro AS 

flyttes «under streken» og blir en 

del av SDØEs kontantstrøm. 

-307,0 

-24,0 

-3,5 

-6,5 

-311,0 

-24,0 

-3,5 

-6,5 

Logisk og etter ønske fra 

Petoro. Nye poster må 

opprettes under kap. 2440. 

SUM RAMME 12:OLJE OG ENERGI  -511,0 -455,0  

 

1825.95 Energifondet (Fornybarfondet) 5 000,0 5 000,0  

2440.30 SDØE -2 000,0 -2 000,0 Videreføring av 

investeringsnivået fra 2013 

(Totalt 28 mrd.). Bidrag til å 

dempe oljeavhengighet og 

todeling av økonomien.  

2440.70  

2440.71 

2440.72 

2440.73 

(nye 

poster) 

Petoro, Administrasjon 307,0 

24,0 

3,5 

6,5 

311,0 

24,0 

3,5 

6,5 

Flyttes til SDØE/under 

streken. 

SUM RAMME 12:OLJE OG ENERGI – 

«UNDER STREKEN» 

3 341,0  3 345,0  

SUM RAMME 12: OLJE OG ENERGI – 

ALLE ENDRINGER 

2 830,0  2 890,0  

 

RAMME 13: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 
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1400.70 Videreføring av støtte til frivillige 

miljøorganisasjoner 

0,0 5,0 Foreslått kuttet av 

Regjeringen i tilleggsprp.en. 

1400.76 Reversering av kutt, ymse 

miljøtiltak 

0,0 3,0 Foreslått kuttet av 

Regjeringen i tilleggsprp.en. 

1400.77  

(ny post) 

Deltakelse i EUs LIFE-program 100,0 100,0 Norsk deltakelse i EUs 

program som finansierer 

miljøprosjekter. 

1407.21 Videreføre tilskuddsordning til DiFi 

om miljøhensyn i offentlige innkjøp 

0,0 10,0  

1420.22 Oppfølging av Vanndirektivet 10,0 0,0 Vi foreslo 10 mill. i vårt 

opprinnelige forslag. Er nå 

fulgt opp av Regjeringen 

med 15 mill. 

1420.22 Villaks/ørret (gyro, genbank, 

fredede vassdrag etc. mv.) 

40,0 40,0 Diverse tiltak. 

1420.31 Tiltak i verneområder 0,0 10,0 Reversere kutt i tilleggsprp. 

1420.31 Landskapsskjødsel i vernede 

områder 

10,0 10,0 Mrk. Posten er foreslått 

redusert med 10 mill. av 

regjeringen i tilleggsprp.en 

1420.80 

(ny post) 

Pant for båter, campingvogner og 

tyngre kjøretøy (lastebiler og 

busser) 

60,0 60,0 Lagt til grunn en pant på 3 

000,- på hhv 5.000 båter, 

3.000 campingvogner og 

12.000 busser og lastebiler 

1420.81 Kulturlandskap 10,0 10,0  

1420.82 Rødlistearter 10,0 10,0  

1481.22 Mindre kjøp av klimakvoter -520,0 -520,0 Bevilgningsforslaget 

reverseres. Det er ca. 3. mrd. 

kroner ubrukt til kjøp av 

klimakvoter bevilget over 

statsbudsjettet i perioden 

2007-2013. 

SUM RAMME 13: MILJØ -280,0 -262,0  

 

RAMME 15: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

719.21 Styrking av helsesøstertjenesten. 75,0 75,0 Oppfølging av tidligere løfte 

om satsing på helsesøstre, 

kuratorer, psykologer etc. i 

skolen med 125 mill. kroner 

årlig. Fordeles med 75 mill. 

kroner her og 50 mill. kroner 

på kommunerammen (18).  

Tilsvarer 250 nye stillinger. 

732.70 Diverse rus-relaterte tiltak innenfor 

helseforetakene. 

125,0 125,0 Kjøp av ledig kapasitet i 

ideelle/private institusjoner 

(50 mill. kroner), LAR (25 

mill. kroner), akuttavrusing 

(50 mill. kroner)  

732.70 Fritt Sykehusvalg 25,0 25,0 Nytt ”helseforetak” ”Fritt 

Sykehusvalg”  

732.72 

732.73 

732.74 

732.75 

Utvidelse av ordningen med fritt 

sykehusvalg 

3,9 

1,4 

1,0 

0,9 

3,9 

1,4 

1,0 

0,9 

Fritt sykehusvalg på tvers av 

RHF-ene (eventuelt 

forsøksordning) uten ekstra 

egenandel på 400 kroner. 
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Samlet kostnader = 7,2 mill. 

kroner 

763.71 Tilskudd til frivillige organisasjoner 

som driver oppfølging, omsorg og 

rehabilitering av personer med 

rusproblemer 

20,0 20,0  

764.60 Psykisk helsearbeid i kommunene 100,0 100,0 Lavterskeltilbud,  

psykologer tilknyttet 

helsestasjoner/ legesenter 

m.m. 

764.72 Tilskudd til lavterskeltilbud til 

mennesker med omfattende 

psykiske helseproblemer. 

20,0 0,0 Opprinnelig foreslått 20 

mill. av oss. Regjeringen 

styrker posten med 27,8 

mill. inkl. 3 mill. til 

Fontenehus. 

732.72 

732.73 

732.74 

732.75 

Ingen økning i refusjon for 

overnatting knyttet til behandling i 

helseforetakene 

 

-18,3 

-6,4 

-4,8 

-4,3 

-8,0 

-2,8 

-2,1 

-1,9 

Stoltenberg-regjeringen 

foreslo å øke tilskuddet fra 

350 til 700 kroner. 

Regjeringen foreslo å endre 

dette til 500 kroner. 

2751.70 Redusert apotekavanse 1 

prosentpoeng 

-68,0 -68,0  

2752.70 Økning i egenandelstak 1 med 200 

kr for alle. 

-200,0 -200,0 Økes fra 2 105,- til 2 305,-

Regjeringen foreslår en 

økning med 95 kroner. 

2752.70 Økning i egenandelstak 1 med 

ytterligere 400 kr for personer med 

inntekt over 500 000 kroner. 

-48,0 -48,0 Samlet egenandelstak vil for 

denne gruppen da bli 2 705,-

. 

SUM RAMME 15: HELSE 22,4 21,4  

 

RAMME 16: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

226.21 Pilotprosjekt barn og ungdom med 

skrivevansker 

20,0 20,0  

226.22 Kompetansehevingstiltak lærere 

(inkl. ikke-kvalifiserte lærere) 

550,0 250,0 Vi foreslo opprinnelig 550 

mill. kroner. Regjeringen 

foreslår samlet 300 mill. til 

ulike tiltak, deriblant ca. 190 

mill. på denne posten 

226.23 Prøveprosjekter: PhD-lærere/nye 

karriereveier 

50,0 50,0  

226.76 

(ny post) 

Leksehjelp 175,0 175,0 «Frivillig leksehjelp». 

253.70 Folkehøyskoler 2,5 2,5  

254.70 Studieforbund/voksenopplæring 5,0 5,0 Økt aktivitet. 

255.76 Raftostiftelsen 2,3 2,3  

257.70 Styrking av program for 

basiskompetanse i arbeidslivet 

15,0 0,0 Vi foreslo opprinnelig 15 

mill. kroner. Regjeringen 

foreslår 20 mill. i 

tilleggsprp.en. 

260.50 2000 flere studieplasser 76,0 76,0  

260.50 

260.70 

Basis-kompensasjon universitet og 

høyskoler. Samlet 200 mill. kroner. 

185,0 

15,0 

92,5 

7,5 

Vi foreslo opprinnelig 200 

mill. i økt 
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basiskompensasjon. 

Regjeringen foreslår 100 

mill. i tilleggsprp.en. 

260.50 500 nye stipendiat-stillinger.  156,3 156,3 Gjelder fra høsten 2014 = 

1/3-årseffekt i 2014. 

260.50 100 nye Post-doc-stillinger 31,3 31,3 Gjelder fra høsten 2014 = 

1/3-årseffekt i 2014. 

260.50 Pilotprosjekt, 5årig lærerutdanning 20,0 20,0 Lokaliseres til høyskolene i 

Østfold og Oppland 

260.50 Høgskolesenteret, Kristiansund 3,0 3,0 Opprettholde aktivitet i 

påvente av sammenslåing av 

alle høyskolene i Møre og 

Romsdal. 

260.50 Videreføre Stoltenberg-regjeringens 

forslag om endring i 

barnevernpedagogutdanningen 

0,0 12,5 Oppfølging av eget dok. 8 

m.m. Kuttet i tilleggsprp.en, 

270.75 700 nye studentboliger 210,0 210,0 Betyr 2000 flere årlig 

281.45 Utstyrsetterslep 75,0 25,0 Vi foreslo opprinnelig 75 

mill. i økt 

basiskompensasjon. 

Regjeringen foreslår 50 mill. 

i tilleggsprp.en. 

281.50 50 nye Nærings-PhD 7,8 0,0 Vårt opprinnelige forslag om 

50 nye nærings-PhD er også 

foreslått av regjeringen i 

tilleggsprp.en. 

285.52 Norges Forskningsråd 50,0 50,0 Frie midler. 

285.53 Forskning klima/fornybar energi 75,0 75,0  

287.21 Øke basisbevilgninger til 

tekniskindustrielle 

forskningsinstitutt 

20,0 20,0  

920.50 Næringsrettet forskning 200,0 125,0 Regjeringen følger opp vårt 

opprinnelige forslag med å 

styrke BiA med 75 mill. 

kroner. Øvrig styrking bruks 

bl.a. som følger: 

50 mill. kroner til 

Forny2020/TTO 

(kommersialisering av 

forskning) 

 og 50 mill. kroner til 

arbeidskraftbesparende 

teknologi, helsesektoren. 

920.51 Ressursforskning havbruk m.m. 20,0 0,0 Vi foreslo opprinnelige 20 

mill. Det samme gjør 

regjeringen i tilleggsprp.en 

928.72 Nofima: Senter for bærekraftig 

akvakultur 

10,0 20,0 Tiltak for å gjøre 

oppdrettsnæringen mer 

miljøvennlig. 

Regjeringen foreslår et kutt i 

bevilgningen på 10 mill. 

kroner til markedsarbeid 

med torsk.  Kuttet foreslås 

reversert. 

324.70 Stavanger Domkirke 25,0 25,0 Restaurering. 

2410.50 

2410.72 

2 000 flere studieplasser 27,4 

0,7 

27,4 

0,7 

Lånekassen. 

222.01 

228.71 

228.74 

Endre dagens ordninger med ikke-

behovsprøvd utstyrsstipend, med et 

behovsprøvd stipend på 600 kroner 

-0,2 

-9,9 

-0,2 

-0,2 

-9,9 

-0,2 

Total innsparing er ca. 189,6 

mill. kroner gitt endringer 

fra skoleåret 2014/2015 
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228.75 

228.76 

2410.70 

per mnd. -0,3 

-0,1 

-33,7 

-0,3 

-0,1 

-33,7 

228.70 

228.73 

 

Avvikling av gratis frukt og grønt i 

ungdomsskolen 

 

-2,6 

-0,2 

 

0,0 

0,0 

 

Foreslått i vårt alternative 

opplegg – videreført av 

regjeringen i tilleggsprp.en 

228.70 

228.73 

571.60 

 

Reversering av lovfestet og -pålagt 

kommunal leksehjelp (omfordeles 

til frivillig) 

-5,1 

-0,3 

 

-5,1 

-0,3 

 

Gjelder fra høsten 2014. 

Helårseffekten er ca. 530. 

mill. kroner dersom vi gjør 

endringene fra 1.1.2014. 

228.70 

228.73 

571.60 

Reversering av timetallsutvidelse 

2010 

-2,2 

-0,1 

 

-2,2 

-0,1 

 

En ekstra undervisningstime 

1.-7. trinn. 

Gjelder fra og med skoleåret 

2014/2015. 

228.70 

228.73 

571.60 

Reversering av lovfestet plikt for 

kommunen å tilby en gratis uke 

time med kulturskoletilbud i 

skole/SFO-tiden på barnetrinnet (1.- 

4. trinn) 2013 

-2,2 

-0,1 

 

0,0 

0,0 

 

Foreslått i vårt alternative 

opplegg – videreført av 

regjeringen i tilleggsprp.en 

310.70 Tilskudd til tros- og 

livssynssamfunn 

-22,3 -22,8 Nominell videreføring. Den 

nye regjering har foreslått en 

ytterligere økning med 

500.000,- Den foreslåtte 

økning henger i stor grad 

sammen med økning i 

trosopplæring på 68 mill. (se 

kap.) 

340.01 

340.75 

Trosopplæring -3,0 

-65,0 

-3,0 

-65,0 

Nominell videreføring.  

340.79 Reversering av forslag om ny 

tilskuddspost «til disp. for 

uforutsette behov i Den norske 

kirke 

0,0 -5,0 Nytt forslag i tilleggsprp-en. 

SUM RAMME 16: KIRKE, UTDANNING OG 

FORSKNING 

1879,8 1334,1  

 

2410.90 2000 flere studieplasser 83,0 83,0  

SUM RAMME 16: KIRKE, UTDANNING OG 

FORSKNING – «UNDER STREKEN» 

83,0  83,0  

SUM RAMME 16: KIRKE, UTDANNING OG 

FORSKNING – ALLE ENDRINGER 

1 962,8  1 417,1  

 

 

RAMME 17: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

1301.72 Transnova 17,6 37,6 Opprettholde dagens nivå. 

Foreslått kuttet med 17,6 

mill. av Stoltenberg-

regjeringen og ytterligere 

med 20 mill. av den nye 

regjeringen.  

1301.72 Nytt statlig tilskuddsprogram for 

flere hustigladestasjoner for el-

biler, Transnova 

50,0 50,0  
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1301.75 

(ny post) 

Garantiordning for Nord-Norge-

linjen 

25,0 25,0 Gjelder miljøvennlig 

transport fra jernbane til båt 

på strekningen Bodø-Alta.. 

1330.61 Belønningsordning, 

kollektivtransport 

304,7 304,7 Generell styrking som 

medfører at ordningen blir 

på 1,25 mrd. i 2014.  

1330.63 

(ny post) 

Belønningsordning, sykkel 100,0 100,0  

1350.23 Jernbane. Drift og vedlikehold  2 000,0 1 900,0 Vi foreslo opprinnelig 2 

mrd. Regjeringen foreslår å 

øke bevilgningene med 100 

mill. i tilleggsprp.en. 

1350.30 

  

Planlegging InterCity, 

Bergensbanen, Kongsvingerbanen 

og Stavanger-Egersund 

150,0 150,0  

1351.70 Sørlandsbanen 8,0 8,0  

1360.01 Oljevernberedskap 30,0 10,0 Styrket oljevernberedskap 

under Kystverket. Bl.a. 

«milø-base» i Lofoten. 

Opprinnelig foreslått å øke 

posten med 30 mill., men 

regjeringen foreslår 22 mill. 

i økt bevilgning 

1360.30 Videreføring av tilskudd til 

fiskerihavner og farleder 

0,0 46,0 Foreslått kuttet av 

Regjeringen i tilleggsprp.en. 

1320.23 Halvering av ekstrabevilgninger til 

veivedlikehold 

0,0 -200,0 Nytt forslag i tilleggsprp-en. 

Omprioriteres til 

jernbanevedlikehold 

1320.30 Halvering av ekstrabevilgninger til 

tunnel-oppgradering, 

bompengereduksjon m.m. 

0,0 -450,0 Nytt forslag i tilleggsprp-en. 

Omprioriteres til 

jernbanevedlikehold 

1320.36 E6 Filefjell -377,0 -427,0 I tråd med vårt NTP-

opplegg. Opprinnelig 

foreslått 377 mill. av 

Stoltenberg-regjeringen, 

men økt med 50 mill. av 

regjeringen i tilleggsprp.en. 

1370.70 Kjøp av «ulønnsomme» 

posttjenester 

-200,0 -150,0 Opprinnelig forslag var 200 

mill. i reduksjon. 

Regjeringen foreslår en 

reduksjon på 50 mill. i 

tilleggsprpen. 

Helt unødvendig kryss-

subsidie. Det anslås at 

Posten går med et overskudd 

på ca. 400 mill. kroner i 

2013. 

SUM RAMME 17: TRANSPORT OG 

KOMMUNIKASJON 

2 108,3 1 404,3  

 

1355.96 InterCity AS 0 0 Trenger ingen bevilgning, 

men romertallsvedtak i følge 

svar fra dept. 

 

RAMME 18: 

Post. 

kap  

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Merknad 
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(Prop 1S 

Gul Bok) 

Tillegg 

1) 

571.60 Flere spesialpedagoger og 

skolehelsepersonell 

50,0 50,0 Jfr. lovet satsing på 125 mill. 

kroner årlig (75 mill. kroner 

til helsesøster i tillegg). 

Tilsvarer samlet 250 nye 

stillinger. 

571.60 Øke de statlige veiledende satsene i 

sosialhjelpen med 10 pst. 

400,0 400,0 Opptrapping mot SIFO-

satser (som koster 2,7 mrd. 

kroner).  

571.60 Kommunalt barnevern 150,0 150,0 Omprioritert fra statlig 

barnevern + økt satsing. 

571.60 Gratis kjernetid i barnehager for 

alle 4-5 åringer i «fattige» familier. 

165,0 165,0 Oppfølging av 

valgkamputspill. Fattige 

definert etter EUs definisjon 

av lavinntekts-familier. 

Undersøkelser viser at ca 10-

15 prosent av 3-5 åringer i 

lavinntektsfamilier ikke går i 

barnehage. 

571.60 

 

Differensiert foreldrebetaling 

(maks-pris) i barnehager 

76,5 

 

76,5 

 

Se egen tabell 

571.60 Differensiert foreldrebetaling i SFO 47,2 47,2 Se egen tabell 

571.60 Videreføring av opptrapping mot to 

barnehageopptak 

0,0 241,0 Foreslått reversert i 

tilleggsprpen 

571.60 

572.60 

Universell utforming av alle skoler. 150,0 

75,0 

150,0 

75,0 

Kostnadene ved at alle 

skoler/undervisningsbygg er 

universelt utformet innen 

2025 = 1,8 mrd. kroner for 

kommunene og 900 mill. 

kroner for 

fylkeskommunene. 

572.60 Økt lærlingtilskudd 150,0 80,0 Opprinnelig foreslått en 

økning på 150 mill. kroner. 

Regjeringen foreslår en 

økning på 69 mill. som betyr 

3.500 mer per kontrakt per 

år, eller tilsvarende om lag 

7.000 mer per kontrakt 

samlet over hele perioden. 

Vårt opplegg betyr ca 7.500 

mer per år og 15.000 mer 

over hele perioden. 

572.60 

 

Vedlikehold fylkesvegnettet 200,0 0,0 Opprinnelig foreslått med 

200 mill., men den nye 

regjeringen foreslår 280 

mill. 

575.60 Ressurskrevende tjenester 214,0 214,0 Opprettholde 

kompensasjonsgraden på 80 

pst. Forslått redusert til 77,5 

pst i Stoltenberg-

regjeringens budsjettforslag 

571.60 Videreføre barnehagepris på samme 

nominelle nivå som 2013. 

-163,0 0,0 Vi foreslo nominell 

videreføring. Regjeringen 

foreslår å prisjustere 

oppholdsbetalingen i 

tilleggsprp.en.  

571.60 Avvikling av gratis frukt og grønt i 

ungdomsskolen 

 

-107,2 0,0 Foreslått i vårt alternative 

opplegg – videreført av 

regjeringen i tilleggsprp.en 
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571.60 

 

Reversering av lovfestet og -pålagt 

kommunal leksehjelp (omfordeles 

til frivillig) 

-214,7 

 

-214,7 

 

Gjelder fra høsten 2014. 

Helårseffekten er ca. 530. 

mill. kroner dersom vi gjør 

endringene fra 1.1.2014. 

571.60 Reversering av timetallsutvidelse 

2010 

-76,0 -76,0 En ekstra undervisningstime 

1.-7. trinn. 

Gjelder fra og med skoleåret 

2014/2015. 

571.60 Reversering av lovfestet plikt for 

kommunen å tilby en gratis uke 

time med kulturskoletilbud i 

skole/SFO-tiden på barnetrinnet (1.- 

4. trinn) 2013 

-76,0 0,0 Foreslått i vårt alternative 

opplegg – videreført av 

regjeringen i tilleggsprp.en 

572.60 Endre dagens ordninger med ikke-

behovsprøvd utstyrsstipend, med et 

behovsprøvd stipend på 600 kr pr. 

mnd. 

-145,1 -145,1  

SUM RAMME 18: RAMMETILSKUDD TIL 

KOMMUNESEKTOREN 

895,7 1 212,9  

 

RAMME 19: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

2309.01 Innføre ordning med momsnøytrale 

innkjøp i staten m.m. 

-250,0 -250,0 Tidligere felles opposisjons-

forslag, da med 500 mill.  

Mer seriøst og reelt.  

2309.01 Ostehøvelkutt i departementene -300,0 -300,0  

2309.01 Avvikle ordningen med 

eksportstøtte til osteproduksjon  

-130,0 -130,0 Føres teknisk mot 

«ymseposten». Samlet 

teknisk verdi av denne 

eksportstøtten og støtten til 

osteproduksjon er 130,0 

mill. kroner. 

2309.01 Ubrukte/overførte midler i 

jordbruksavtalen 

-40,0 -40,0 Hvert år brukes ubrukte 

midler i jordbruksavtalen til 

å finansiere neste års avtale. 

Ubrukte midler bør tilfalle 

statskassen. 40 mill. kroner 

er basert på tallene fra de 

siste oppgjør.  

5309.29 Salg av statlig eiendom 

 

-200,0 -200,0 Teknisk ført på ymse 

inntekter. 

SUM RAMME 19: TILFELDIGE 

UTGIFTER OG INNTEKTER 

-920,0 -920,0  

 

RAMME 20: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

1618.01 Mindrebehov hos Skatteetaten som 

følge av avvikling av arveavgiften. 

-30,0 0,0 Foreslått i vårt alternative 

opplegg – videreført av 
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regjeringen i tilleggsprp.en 

4638.01 Skrote klimakvoter 269,8 269,8 Slette halvparten av 

klimakvotene som skal 

selges i EU-markedet i 2014 

SUM RAMME 20: 

FINANSADMINISTRASJON 

239,8 269,8  

 

RAMME 21: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

5501.72 Økt minstefradrag lønnsinntekt til   

93 500 og økt prosentsats til 47 pst. 

-5 385,0 -5 285,0 Stoltenberg-regjeringens 

forslag er 84 150,-/42 pst. 

Må sees i sammenheng med 

forslag om økt trygdeavgift.  

Økt til 43 pst av den nye 

regjering (beløp videreføres) 

5501.72 Opprettholde sats på 28 pst på 

alminnelig inntekt 

0,0 8 430,0 Foreslått redusert til 27 pst. 

av Regjeringen i 

tilleggsprp.en 

5501.72 Økt minstefradrag i pensjonsinntekt 

til 72 500 og økt prosentsats til 28 

pst.  

-685,0 -435,0 Stoltenberg-regjeringens 

forslag er 70 400,-/26 pst. 

Treffer dem med lavest 

pensjonsinntekt. 

Økt til  

Økt til 27 pst av den nye 

regjering (beløp videreføres) 

5501.72 Ingen reduksjon i maksimalt beløp i 

skattefradraget for pensjonister 

0,0 -610,0 Foreslått redusert til 30.000 

kroner fra 31.200 kroner 

som følge av nedsatt sats på 

alminnelig inntekt i 

Regjeringens tilleggsprp. 

5501.72 Øke personfradraget i skatteklasse 1 

til 50 000,- 

-890,0 -890,0 Stoltenberg-regjeringens 

forslag er  

48 800,-. Videreføres i 

tilleggsprp.en. 

5501.72 Øke fradraget for enslige forsørgere 

tilsvarende personfradraget i 

skatteklasse 1 

-25,0 -25,0 Økes til 50 000,-.  

5501.72 Videreføre skatteklasse 2, men med 

halvt «tillegg». 

- 310,0 - 310,0 67 prosent av alle ektepar 

som ble lignet i skatteklasse 

II i 2011 besto av minst én 

innvandrer. Stor økning  fra 

EU-land i Øst-Europa. 

Potensiell fattigdomsfelle å 

fjerne hele skatteklasse II. 

5501.72 Økt innslagspunkt i toppskatten til 

545 000 Gir om lag 85.000 færre 

toppskattebetalere. 

-1 120,0 -1 120,0 Stoltenberg-regjeringens 

forslag er 527 400,-.  

Videreføres i tilleggsprp.en. 

5700.71 Heve nedre grense for å betale 

trygdeavgift (fribeløpet) til 49 600,- 

(dvs. teknisk 50 000,-) 

-130,0 -130,0 Stoltenberg-regjeringens 

forslag er  

39 600,-. Videreføres i 

tilleggsprp.en. Denne 

beholdes også nominelt 

uendret = liten 

skatteskjerpelse. 
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5501.72 Økt maksimalt skattefradrag for 

gaver til frivillige organisasjoner til  

25 000,- 

-25,0 -25,0 Dagens grenser er  

12 000,-. 

5501.72 Øke skattepliktig fordel av kjøp av 

aksjer i egen bedrift til 5 000,- 

-45,0 -45,0 Dagens grenser er på  

1 500,-. 

5501.72 Økning av satsen for skattefradrag i 

BSU-ordningen fra 20 pst til 28 pst 

samt heve årlige sparebeløp til  

25 000,- og heve samlet sparebeløp 

til 300 000,- 

-310,0 -90,0 God «pakke» for å hjelpe 

unge inn på boligmarkedet. 

Dagens beløpsgrenser er 

20 000,- årlig, maksimalt 

150 000,. Regjeringen 

foreslår å heve grensene til 

25 000 årlig 200 000 

maksimalt i tillleggsprp.en. 

5501.72 Eget skattefradrag på 6 000,- for 

aldersgruppen 62-67 år som bare 

mottar lønnsinntekt (ikke pensjon 

eller trygd) 

-320,0 -320,0 For å stimulerer flere til å stå 

lenger i arbeid. Må sees i 

sammenheng med endringer 

i AFP etc. 

5501.72 

5700.71 

5700.72 

Senke sjablongbeløpet vedr. 

arbeidsgiverbetalte EKOM-

tjenester til 3 500,- 

-135,0 

-47,5 

-67,5 

-135,0 

-47,5 

-67,5 

Ny forenklet ordning. 

Sjablongbeløp foreslått satt 

til 4 400,- 

5501.72 

5700.71 

Øke beløpsgrensen for 

lønnsoppgaveplikt i frivillige 

organisasjoner til 8 000,- 

-11,0 

-4,0 

-11,0 

-4,0 

Grensen for 2014 er foreslått 

økt fra 4 000,- til 6 000,- 

5700.72 Øke beløpsgrensen for 

arbeidsgiveravgiftsplikt til 60 000,- 

per ansatte/600 000,- per frivillig 

organisasjon 

-24,0 -24,0 Dagens grense er 45 000,- 

/450 000,- 

5501.72 

5700.71 

5700.72 

Øke beløpsgrensen for skattefri 

inntekt (lønnsoppgaveplikt) til 3 

000,- 

-35,0 

-10,0 

-15,0 

-35,0 

-10,0 

-15,0 

Dagens generelle grense er 1 

000,-. For lønnsutbetalinger 

for arbeid knyttet til 

hjemmet foreslås den økt fra 

4 000,- til 6 000,-.  

5501.72 Skattefradrag, 

energieffektiviseringstiltak i egen 

bolig, inntil 50 000 kr. per bolig.  

-500,0 -500,0 Beregnet 50 000 boliger med 

snittfradrag på  

40 000 kroner (og 28 % 

fradrag).  

5501.72 Fagforeningskontingent reduseres 

til 2005-nivå. 

555,0 501,0 Maksimal grense settes til 1 

800,- mot foreslått  

4 100,- fra Stoltenberg-

regjeringen. Endret til 

3 850,- i tilleggsprp.en.  

5501.72 Øke nedre grense for fradrag for 

reise mellom hjem og arbeid til  

15 000,- 

100,0 100,0 Stoltenberg-regjeringen 

foreslår å videreføre dagens 

grense på  

13 950,- 

5501.72 Unnta kredittkortgjeld fra 

rentefradraget 

200,0 0,0 Droppet.  

5501.72 Flatt foreldrefradrag 20 000,- 60,0 60,0 I dag er fradraget 25 000 for 

første barn og 15 000 for 

påfølgende barn. Noe 

ulogisk at ikke dette skal 

være likt for alle barn, selv 

om det er søskenmoderasjon 

i barnehager. «Premierer» 

familier med mer enn 2 barn 

og er relevant i og med en 

utvikling mot billigere 

barnehage og dyrere SFO + 

endringer i skatteklasse II. 

5501.72 Ikke skattlegge overgangsstønad for -20,0 -17,0 Gå mot forslag fra 
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enslig forsørgere som lønn Stoltenberg-

regjeringen/modifisert 

forslag i tilleggsprpen. 

5501.72 Ikke innføre botidsmodell for 

gevinstbeskatning av bolig 

0,0 0,0 Gå mot forslag fra 

Stoltenberg-regjeringen. 

Trukket av den nye 

regjeringen i tilleggsprp.en 

5501.72 

5700.71 

Økte skatteinntekter som følge av  

2 000 færre AFP-pensjonister 

145,0 

50,0  

145,0 

50,0  

Må sees i sammenheng med 

eget skattefradrag, økt 

trygdeavgift etc. 

5501.72 

5700.71 

Økte skatteinntekter som følge av  

3 000 flere fra dagpenger til arbeid  

65,0 

20,0 

65,0 

20,0 

Trolig er den reelle effekten 

langt mer enn  

3 000. 

5500.71 Hevet trygdeavgift, lønnsmottakere 

til 8,3 prosent 

4 850,0 970,0 Dagens sats er 7,8 prosent.  

Sees i sammenheng med 

kraftig økning i 

minstefradrag og 

utjamningseffekt.  

Satsen er foreslått økt til 8,2 

prosent av den nye 

Regjeringen i tilleggsprp.en 

5700.71 Økt trygdeavgift AFP fra 4,7 til 6,0 

pst. 

120,0 120,0 Må sees i sammenheng med 

en helhetlig politikk for å få 

flere til å stå lenger i arbeid.  

SUM SKATTELETTE LØNNS- OG 

PENSJONSINNTEKT 

-3 949,0 310,0  

5501.70 Økt bunnfradrag i formuesskatten til 

1 150 000,- Et slikt forslag 

innebærer at anslagsvis 90 000 

færre betaler formuesskatt 

-725,0 -725,0 Stoltenberg-regjeringen 

forslag er  

1 000 000,- for 2014. Hevet 

fra 870 000 i 2013. 

5501.70 Gå mot Stoltenberg-regjeringens 

forslag om å øke ligningsverdiene 

av næringseiendom i 

formuesskatten 

-90,0  -90,0  Økt formuesskatt på 

”arbeidende kapital”. 

5501.70 Gå mot Stoltenberg-regjeringens 

forslag om å øke ligningsverdiene 

av fritidsbolig i formuesskatten 

-30,0 -30,0  

5501.70 Gjeninnføre aksjerabatt på 10 pst i 

formuesbeskatning av aksjer 

-700,0 -700,0 Stoltenberg-regjeringen har 

tidligere avskaffet denne 

ordningen som ”premiere” 

norsk eierskap i norske 

bedrifter. 

5501.70 Gå mot forslaget fra Regjeringen 

om å redusere formuesskattesatsen 

til 1 pst. 

0,0 1 090,0 Foreslått i tilleggsprp.en 

SUM ENDRINGER I FORMUESSKATTEN -1 545,0 -455,0  

5506.70 Fjerne hele arveavgiften -450,0 0,0 Forslått først i vårt 

alternative satsbudsjett. 

Deretter av Regjeringen i 

tilleggsprp-en. 

5506.70 «Herreløs arv» tilfaller frivillige 

org. 

-20,0 -20,0  

SUM ENDRINGER I ARVEAVGIFTEN -470,0 -20,0  

5501.72 Gå mot Stoltenberg-regjeringens 

forslag om redusert selskapsskatt 

0,0 0,0 Henger sammen med bl.a. 

behov for å utrede forslaget 

om gjeldsrenter. Utsettes til 

Scheel-utvalget kommer 

med sine anbefalinger. 

5501.72 Gå mot Stoltenberg-regjeringens 

forslag om å begrense fradrag for 

0,0 0,0 Forslaget må utredes mer. 

Utsettes til Scheel-utvalget 
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gjeldsrenter mellom nærstående 

selskap 

kommer med sine 

anbefalinger. 

5501.72 Økte avskrivningssatser 

saldogruppe d til 25 pst. 

-470,0 -470,0  

5501.72 Øke avskrivningssatsen for 

maskiner med 5 pst under 

forutsetning av investeringen har 

påvist miljøeffekt og medfører økt 

energieffektivisering 

 -50,0  -50,0 Ikke mulig å gi 

provenyanslag fra dept. 

Anslag.  

5501.72 Innføre «grønne avskrivninger» for 

elsertifikatkraft 

0,0 0,0 Likestiller norske og 

svenske regler.  

5501.72 KapitalFUNN-ordning (business 

angels) 

0,0 0,0 Det innføres en ordning der 

det gis mulighet til 20 pst 

skattefradrag for 

investeringer i selskap gitt at 

investeringen holdes i 

minimum 3 år, og at man 

ikke er tilknyttet selskapet, 

maksimal fradragssum er 

500 000,- og maksimal 

ramme er 2,5 mrd. kroner. 

Ingen bokført effekt første 

år. 

5501.72 Innføre rett til minstefradrag for 

selvstendig næringsdrivende som 

alternativ til fradrag for kostnader 

 -1 000,0  -1 000,0 Grensen settes til 75 000,-  

Her har det skjedd at 

finansdepartementet som i 

2012 mente at et 

minstefradrag på 100 000 

kroner ville koste ca. 375 

mill. kroner nå hevder at det 

samme vil koste 1,4 mrd. 

kroner (etter først å ha fått 

svar at det ville koste ca 1 

mrd.). 

5501.72 Lønnsjustere jordbruksfradraget 0,0 -24,0 Foreslått nominelt videreført 

i tilleggsprp.en 

5501.72 Lønnsjustere fiskerfradraget 0,0 -33,0 Foreslått nominelt videreført 

i tilleggsprp.en 

5501.72 Ekstra jordbruksfradrag på 20 000,- 

for bønder som driver eller legger 

om til økologisk produksjon 

-2,0 -2,0 For å stimulere økt 

produksjon og nå Venstre 

mål om 8 prosent neste år. 

5501.72 Innføre fondsordning for å 

likebehandle/likebeskatte 

enkeltpersonforetak og as 

0,0 0,0 Ikke mulig å få svar på 

proveny. Det er uansett 

«bare» snakk om en 

skattekredittordning slik at 

inntektene kommer inn til 

statskassen, men over noe 

lenger tid. 

Verbalforslag. 

5501.72 SkatteFUNN: Heve 

prosjektgrensene til 8 mill. kroner 

for bedriftsinterne og 22 mill. 

kroner for eksterne prosjekter 

0,0 0,0 Forslått først i vårt 

alternative satsbudsjett. 

Deretter av Regjeringen i 

tilleggsprp-en. 

Dagens regler er 5,5 mill. 

kroner for egenutførte 

prosjekter og 22 mill. kroner 

for prosjekter utført av 

forsknings-institusjoner 

godkjent av NFR (foreslått 

økt fra 11 mill. i 2013). 
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Ingen bokført effekt før i 

2015. 

5501.72 SkatteFUNN: Fjerne ordningen om 

maksimal timesats på 530 kroner 

0,0 0,0 Ingen bokført effekt før i 

2014. Regjeringen foreslår å 

øke satsen til 600 per time i 

tilleggsprp.en. 

5501.72 SkatteFUNN: Fjerne begrensningen 

på antall timer egne ansatte kan 

godskrive ordningen 

0,0 0,0 Dagens regler er maks  

1 850 timer pr år pr ansatt. 

Ingen bokført effekt før i 

2015. 

5501.72 SkatteFUNN: Ekstra kriterium for 

fradrag for FoU knyttet til klima, 

miljø og energieffektivisering på 

hhv 2 mill. kroner for bedriftsintern 

støtte og 4 mill. kroner for 

bedriftsekstern støtte 

0,0 0,0 Belønning av 

forskning/innovasjon vi vil 

ha mer av. Ingen bokført 

effekt før i 2015. 

5501.72 Innføre adgang til direkte 

utgiftsføring av FoU-kostnader 

-200,0 -200,0 Stimulerer til mer forskning 

i næringslivet – særlig i den 

delen av næringslivet som 

ikke kommer inn under 

SkatteFunn-ordningen (= 

store bedrifter) 

5501.72 Generelt skattefritak for 

forskningsinstitutter 

0,0 0,0 Ingen bokført 

provenyvirkning før i 2015  

5501.72 Gå mot Stoltenberg-regjeringens 

forslag om økt 

grunnrentebeskatning for 

vannkraftanlegg 

0,0 0,0 Hører sammen med forslag 

om redusert selskapsskatt 

5501.72 Skattefradrag for gaver til frivillige 

organisasjoner fra bedrifter inntil 

100.000 kr. 

-15,0 -15,0  

5700.72 Ingen arbeidsgiveravgift for de 

første tre årene for foretak med 

færre enn 5 ansatte 

-140,0 -140,0  

5501.72 Heve maksimalt sparebeløp i OTP 

for enkeltpersonforetak til 6 pst 

-310,0 -310,0 Dagens regler er 4 pst. 

 

5501.72 Endre regler for forskuddsskatt-

innbetaling for selvstendig 

næringsdrivende. 

0,0 0,0 Ikke nevneverdig proveny 

annet en kortsiktig (tre 

mnd.) forskyvning av 

innbetalingstidspunkt for 

skatt. 

 Unnta lønnskostnader fra reglene 

for oljeselskap om fradrag på 78 

prosent for kostnader før skatt 

0,0 0,0 Bidrag for å motvirke 

todeling av økonomien. 

Lovendringsforslag. Har 

ingen «over-streken»-effekt. 

SUM SKATTELETTE NÆRINGSLIV -2 187,0 -2 244,0  

5538.70 Økt bensinavgift 470,0 470,0 Økes med 50 øre literen  

5538.71 Økt autodieselavgift 1 320,0 1 320,0 Økes med 55 øre literen  

5538.71 Reversering av økt autodieselavgift 

for biodiesel 

-310,0 -310,0 Forutsetter av biodiesel vil 

utgjøre 6 pst av 

avgiftspliktig diesel. 

5541.70 Økt el-avgift  2,5 øre 770,0 1 110,0 Stoltenberg-regjeringen 

foreslår en økning på 1,31 

øre/kWh til 12,92. 

Tilsvarer en økning isolert 

sett på ca. 350,- året for 

gj.snitt i husholdningene. 

Lav strømpris i 2014 kan 

imidlertid kompensere for 

dette. 

http://www.ssb.no/husenergi/
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Regjeringen foreslår å 

reversere økningen fra 

Stoltenberg-regjeringen i 

tilleggsprpen. 

5541.70 Heve redusert sats i el-avgiften til 

2,5 øre kWh 

250,0 0,0 Dagens sats er 0,45 øre kWh 

(mens ordinær sats er 11,61 

øre (2013-forslag)). Får 

event. konsekvenser for 

industri og beboere i Nord-

Troms og Finnmark. 

5542.70 Øke grunnavgiften i fyringsolje med 

1 kr literen.  

1 140,0 1 140,0 Dobling av dagens avgift 

som er foreslått til kr. 1,034 

per liter i 2014. 

5542.70 Gi Oslo kommune anledning til å 

innføre lokal avgift på fyringsolje i 

perioden 2014-2018 

0,0 0,0 «Verbalvedtak».  

5543.70 Økt CO2-avgift på mineralske 

produkter med 20 øre literen for de 

anvendelser som ikke er berørt av 

Stoltenberg-regjeringens forslag 

(bensin og autodiesel) 

660,0 660,0 Økes fra 0,92 til 1,12 kr 

literen for bensin og fra 0,62 

til 0,82 kr literen for 

autodiesel. 

5543.70 Samme CO2-avgift på 

gasskraftverkene ved Kårstø og 

Mongstad som Snøhvit 

220,0 220,0 Økes fra 5 til 98 øre Sm3. 

Basert på halv drift på 

Mongstad og null på Kårstø. 

Ved full drift vil provenyet 

være 420/460 mill. kroner 

5543.71 Økt svovelavgift, 5 øre liter 18,0 18,0 Økning på 64 pst. 

Stoltenberg-regjeringen 

foreslår 7,9 øre per liter 

5548.70 Økt miljøavgift på HFK og PFK, ca. 

10 pst 

29,0 29,0 Avgiften økes med 

tilsvarende 25 kroner per 

tonn CO2-ekvivalenter. 

5549.70 Økt NOx-avgift, ca. 10 pst 8,0 8,0 Økes med 2 kr/kg fra 17,28 

som er Stoltenberg-

regjeringens forslag. 

5559.71 

5559.72 

5559.73 

5559.74 

10 pst økning av miljøavgiftene på 

drikkevareemballasje 

7,0 

2,0 

12,0 

12,0 

7,0 

2,0 

12,0 

12,0 

+ 15 øre papp og kartong  

+ 30 øre plast 

+ 50 øre glass og metall 

5560.70 

(ny 

post) 

Miljøavgift på plastposer, kr 1,00 pr 

pose 

800,0 800,0 Ny avgift.   

5560.80 

(ny 

post) 

Ny miljøavgift på flyreiser etter tysk 

modell 

2 000,0 2 000,0 Ny avgift. Dersom tysk 

mønster legges til grunn er 

det en avgift for 

innenlandsreiser og til 

flyplass i Europa på ca. 50 

kroner, til Midt-Østen, Vest-

Asia og Afrika ca. 175 

kroner og til lengre 

interkontinentale reiser ca. 

300 kroner.  

SUM ØKTE MILJØAVGIFTER 7 408,0 7 488,0  

5521.70 Omlegging av matmomsen: 

Null moms på frukt og grønt og 

økologiske matvarer. 

Full moms på all øvrig mat, men 

den generelle mva.-satsen reduseres 

fra 25 til 24 prosent. 

 

- 1 300,0 - 1 300,0 Matmoms økes fra 15 til 24 

prosent. 

Moms på frukt og grønt 

samt økologiske produkter 

reduseres fra 15 til 0 prosent. 

Den generelle momsen på 

varer og tjenester reduseres 
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fra 25 til 24 prosent.  

5521.70 Mva.-fritak på leasing/langtidsleie 

av el-biler 

-17,0 -17,0  

5521.70 Mva.-fritak for batterier til el-biler -30,0 -30,0  

5521.70 Heve grensen for tollfri import til 

500,- 

-100,0 -100,0 Dagens (og gårsdagens) 

grense er på 200,- 

5521.70 Heve plikt til momsregistrering for 

allmennyttige og veldedige 

organisasjoner til 500 000,- 

-4,0 -4,0 Dagens grense er på 

140 000,-. 

5521.70 Heve omsetningsgrensen til 2 mill. 

kroner for rett til årlig 

oppgavetermin vedr mva. 

0,0 0,0 Ingen effekt (muligens 

renter), men krever 

lovendring. Dagens grense 

er på 1 mill. kroner 

SUM ENDRINGER MOMSSYSTEMET -1 451,0 -1 451,0  

5511.70 Toll- og kvotefri adgang for 

Vietnam, Nigeria og Pakistan 

-40,0 -40,0 Land som tidligere stod på 

DAC-listen for 

lavinntektsland, men er nå 

oppgradert til lavere 

mellominntektsland  

5531.70 Heve alle tobakksavgifter med ca 10 

pst. 

485,0 485,0  

5531.70 Avvikle taxfree-ordningen for 

tobakksvarer 

1 150,0 0,0 Forutsettes at samme beløp 

som brukes på innenlands 

avgiftsbelagt omsetning 

5536.71 Gå mot Stoltenberg-regjeringens 

forslag om å redusere 

omregistreringsavgiften 

250,0 250,0 Miljøvennlig tvilsomt 

SUM ØVRIGE SKATTE- OG 

AVGIFTSFORSLAG 

1 845,0 695,0  

SUM RAMME 21: SKATTER, AVGIFTER 

OG TOLL 

-349,0 4 323,0  

 

RAMME 22: 

Post. 

kap 

Tekst Endring i 

forhold 

til 

Stolten-

berg II 

(Prop 1S 

Gul Bok) 

Endring i 

forhold 

til 

Solberg. 

(Prop 1S 

Tillegg 

1) 

Merknad 

5622.85 Redusert utbytte Avinor > -5 pst 

Regjeringen foreslår 50 pst utbytte 

48,0 48,0 Redusert utbytte knyttes til 

utredning og planlegging av 

utvidelse av 

kapasitet/rullebaner ved 

flyplasser i Finnmark og 

Nordland jfr. lokale 

prioriteringer. 

5656.85 Økt utbytte Statkraft.  

Utbyttegrunnlag med utgangspunkt 

i samlet egenkapital = det samme 

som Stoltenberg-regjeringen gjør 

med Entra. 

-250,0 -250,0 Regjeringen foreslår ikke 

utbytte fra Statkraft grunnet 

selskapets realisering av tap 

ved salg av E.ON-aksjer. 

5656.85 Økt utbytte Entra Eiendom > 6 pst 

av egenkapital 

 

-320,0 0,0 Opprinnelig foreslått 320 

mill. i økt utbytte. 

Regjeringen foreslår 650 

mill. i utbytte under 

forutsetning av privatisering. 

SUM RAMME 22: UTBYTTE MV -522,0 -202,0  
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VEDLEGG 2:  
OVERSIKT OVER FORSLAG TIL RAMMEVEDTAK, VENSTRE VS REGJERINGEN (PROP. 1 S TILLEGG 1 (2013-2014) 
 
 

Komite Nr  Prop. 1 S med 

Tillegg 1 

Venstre 

Kommunal- og 

forvaltningskomiteen 

1 Statsforvaltning 5 530 009 000 5 280 009 000 

(-250 000 000) 

Familie- og 

kulturkomiteen 

2 Familie og forbruker 43 825 633 000 43 887 033 000 

(+61 400 000) 

 3 Kultur 9 565 344 000 9 692 518 000 

(+127 174 000) 

Utenriks- og 

forsvarskomiteen 

4 Utenriks 34 882 086 000 35 098 486 000 

(+216 400 000) 

Justiskomiteen 5 Justis 24 808 012 000 24 659 112 000 

(-148 900 000) 

Kommunal- og 

forvaltningskomiteen 

6 Innvandring, regional 

utvikling og bolig 

14 870 424 000 15 197 724 000 

(+327 300 000) 

Arbeids- og 

sosialkomiteen 

7 Arbeid og sosial 368 646 784 000 367 513 484 000 

(-1 133 300 000) 

Utenriks- og 

forsvarskomiteen 

8 Forsvar 37 575 461 000 37 344 761 000 

(-230 700 000) 

Næringskomiteen 9 Næring 4 492 860 000 3 529 360 000 

(-963 500 000) 

 10 Fiskeri 129 195 000 186 345 000 

(+57 150 000) 

 11 Landbruk 16 708 069 000 16 648 669 000 

(-59 400 000) 

Energi- og miljøkomiteen 12 Olje og energi -109 827 463 000 -111 937 463 000 

(-2 110 000 000) 

 13 Miljø 8 196 765 000 7 934 765 000 

(-262 000 000) 

Kontroll- og 

konstitusjonskomiteen 

14 Konstitusjonelle 

institusjoner 

1 862 783 000 1 862 783 000 

(0) 

Helse- og 

omsorgskomiteen 

15 Helse 156 355 833 000 156 377 233 000 

(+21 400 000) 

Kirke-, utdannings- og 

forskningskomiteen 

16 Kirke, utdanning og 

forskning 

59 500 029 000 60 834 129 000 

(+1 334 100 000) 

Transport- og 

kommunikasjonskomiteen 

17 Transport og 

kommunikasjon 

49 245 353 000 50 649 653 000 

(+1 404 300 000) 

Kommunal- og 

forvaltningskomiteen 

18 Rammeoverføringer til 

kommunesektoren mv. 

157 876 038 000 159 088 938 000 

(+1 212 900 000) 

Finanskomiteen 19 Tilfeldige utgifter og 

inntekter 

10 750 000 000 9 830 000 000 

(-920 000 000) 

 20 Finansadministrasjon mv. 34 321 668 000 34 591 468 000 

(+269 800 000) 

 21 Skatter, avgifter og toll -1 078 735 730 000 -1 083 058 730 000 

(-4 323 000 000) 

 22 Utbytte mv. -27 234 355 000 -27 436 355 000 

(-202 000 000) 

  Sum før lånetransaksjoner 

og overføring til og fra 

Statens pensjonsfond - 

Utland 

-176 655 202 000 -182 226 078 000 

(-5 570 876 000) 

  Statens pensjonsfond 

utland 

176 655 202 000 176 655 202 000 

(0) 

  Lånetransaksjoner mv. 0 0 

(0) 

 


