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BAKTEPPE FOR ÅRETS BUDSJETT

- Hurdalsplattformen – vanlige folks tur og de med høye 
inntekter (næringsliv og privatpersoner) må bidra mer

- Høy aktivitet i norsk økonomi
- Høy sysselsetting og laveste ledighet siden 2008
- Høy inflasjon og stigende priser på alle varer/tjenester 

(snitt 7,5 % fra okt. 21 til okt.22 iflg. SSB).Prisstigningen 
anslått til 4,8 % i 2022 og benyttet 2,8 i statsbudsjettet 
2023

- Energikrise i Europa og høye strømpriser
- Stigende renter for å redusere inflasjonen. Mål for 

pengepolitikken til NB er 2%
- Krig i Europa



HOVEDPRIORITERINGER 2023

• Et budsjett som omfordeler og gir trygghet for 
folks hverdagsøkonomi

• Et budsjett som prioriterer trygghet for våre 
felles velferdstjenester

• Et budsjett som kutter utslipp og legger til 
rette for grønne arbeidsplasser

• Et budsjett som prioriterer vår alles trygghet 
og viser solidaritet i en urolig tid



STORE TALL/FORUTSETNINGER

• Statens inntekter fra olje/gass øker fra 288 mrd. i 2021 til 
1169 mrd. i 2022 og 1384 i 2023

• For 2023 basert på oljepris USD 91 pr. fat og for gass NOK 
11,4 pr. standard kubikkmeter

• Totale skatter og avgifter for Fastlands-Norge 2023 øker 
med mrd.186 ifht. 2022

• En betydelig skatteskjerpelse på totalt mrd. 46,1 primært 
innenfor næringsbeskatning med mrd. 41 fordelt på
-høyprisbidrag fra vann-/vindkraft på mrd. 23
-grunnrenteskatt på vannkraft (45%) på mrd. 11,2
-ekstra arbeidsgiveravgift (5%) av lønn over NOK 750.000
på mrd.6,4



STORE TALL/FORUTSETNINGER

• Vekst i Fastlandsøkonomien er justert ned fra 
2,9% i 2022 til 1,7 i 2023

• Vekst i konsumprisindeksen er beregnet til 
2,8% i 2023 mot 4,8 i 2022

• Lagt til grunn en lønnsvekst på 4,2% i 2023

• Prisveksten i statsbudsjettets utgifter  anslås 
til 3,5%. Nominell utgiftsvekst anslås til 4,9%

• Statens driftsutgifter øker fra mrd. 209,1 i 
2022 til mrd. 226,4 i 2023, dvs. 8,3%



Hovedtall i statsbudsjettet



Tall for tre år:



Statsbudsjettets inntekter:



Statsbudsjettets utgifter



Driftsutgifter



PARTIENES ALT. BUDSJETTER

• Øke uttaket fra oljefondet med mrd. 20
• Øke skattene med mrd. 20,4 ved å forhøye selskapsskattesats 

til 23% endre sats til 1,7 % på formue >100 mill
• øke skattene på petroleumssektoren
• dette vil kunne finansiere ”dyrtidspakke” på mrd. 8,6 , øke 

offentlige utgifter på mrd. 18 samt øke bistandsbudsjettet 
med rundt mrd. 13,8

SV Forslag;

SV Resultat;
• øke skatter og avgifter med netto 2,4 mrd.
• ekstra utbytte fra Statkraft med 4,2 mrd.
• dette vil finansiere velferd/omfordelinger samt miljø/ bistand 

etc. på mrd. 6,6



DISKUSJONSTEMAER

• Er dette et budsjett som skaper trygghet og 
rettferdighet for ”vanlige folk”?

• Er det riktig med de betydelige 
skatteskjerpelse for næringslivet?

• Tildeles nok midler til kommunesektoren, 
helse , forsvar, miljøtiltak og bistand?

• Er det nødvendig å redusere uttak fra 
oljefondet så mye når Staten går så godt?


