
Oppdatert: 2021-11-29 17:00 (korr.: 2021-12-06 14:00) -249,937000

Reell endring Bokført endring

7218 5953 Inkl. 250 mill. i nysalderingen

-3586 -3586

5387 4346

-2728 -2229

2659 2117

9946 8182

0 0

KMD 572 60 Kompensasjon til kollektivtransporten nysalderingen 250 250 Regnet inn i totalen

KMD 572 60 Kompensasjon til kollektivtransporten statsbudsjettet 2022 250 250

500 500

Dep. Kap. Post Beskrivelse Påløpt endring Bokført endring Merknad

FIN 5501 70 Øke sats i trinnskattens trinn 3 fra 13,3 til 13,4 pst. 215 170 Omfordelende inntektsskatt

FIN 5501 70 Øke sats i trinnskattens trinn 4 fra 16,3 til 16,4 pst. 110 90 Omfordelende inntektsskatt

FIN 5501 70 Redusere innslagspunkt i trinn 3 fra 651 250 kr til 643 800 kr 730 585 Omfordelende inntektsskatt

FIN 5501 70 Redusere innslagspunkt i trinn 4 fra 1 052 200 kr til 969 200 kr 715 570 Omfordelende inntektsskatt

FIN 5501 70 Nytt trinn 5 på 17,4 pst. fra 2 000 000 kr 295 235 Omfordelende inntektsskatt

FIN 5501 75 Innføre nytt trinn i formuesskatten for store formuer 1025 820 Sats: 1,10 %, innslagspunkt 20 mill. kroner

FIN 5501 75 Øke verdsetting av aksjer og driftsmidler til 75 %, inkl. samspillseffekter 1950 1560

FIN 5536 71 CO2-komponent engangsavgift varebiler settes til 30 prosent av personbil 165 150

FIN 5538 70 Kompensasjon i veibruksavgift på bensin settes til 50 prosent 35 30

FIN 5538 71 Kompensasjon i veibruksavgift på mineralolje settes til 50 prosent 140 130

FIN 5700 71 Samspillseffekt trygdeavgift 7 6 Omfordelende inntektsskatt

FIN 5501 70 Samspillseffekt inntektsskatt -20 -16 Omfordelende inntektsskatt

FIN 5501 70 Firmabilbeskatning av el-bil settes til 80 prosent -51 -41

FIN 5501 72 Økt fradrag Nord-Troms og Finnmark fra 18 100 til 20 000 kr -23 -18 Omfordelende inntektsskatt

FIN 5501 72 Firmabilbeskatning av el-bil settes til 80 prosent -79 -64

FIN 5501 75 Økt bunnfradrag i formuesskatten til 1 700 000 kr -280 -225

FIN 5536 72 Reduksjon i trafikkforsikringsavgiften -40 -20

FIN 5536 73 Reduksjon i vektårsavgiften -60 -60

FIN 5536 75 Redusert omregistreringsavgift elbiler - 25 prosent sats -225 -225

FIN 5700 71 Øke frikortgrensen fra 60 000 til 65 000 kroner -80 -65 Omfordelende inntektsskatt

FIN 5700 71 Redusere trygdeavgift lønn/trygd fra 8,1 til 8,0 pst. -1720 -1375 Omfordelende inntektsskatt

FIN 5700 71 Redusere trygdeavgift næringsinntekt fra 11,3 til 11,2 pst. -70 -55 Omfordelende inntektsskatt

FIN 5700 71 Firmabilbeskatning av el-bil settes til 80 prosent -29 -24

FIN 5700 72 Firmabilbeskatning av el-bil settes til 80 prosent -51 -41

2659 2117

Dep. Kap. Post Beskrivelse Helårseffekt Bokført endring Merknad

KUD 351 70 Øke støtten til kvinneorganisasjonene 3 3

KUD 351 70 Økt støtte til tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer 5 5

KUD 352 70 TV BRA 1 1

SUM kollektivtransportpakke

Økte utgifter

Inndekninger/omprioriteringer

Budsjettforlik mellom AP/SP og SV 2022 – Tall

Beskrivelse

SUM skatte- og avgiftsendringer

Netto skatt og avgift

Omprioriteringer

Skatte- og avgiftsendringer

Kollektivtransportpakke

Sum skatte- og avgiftsøkninger

Sum skatte- og avgiftslettelser

Oljepengebruk

Velferd og fordeling

VEDLEGG 1



JD 440 1 Støtte til Statens barnehus 5 5

JD 414 1 Øke rettshjelpssatsen, herunder reisegodtgjørelse til advokater og sakkyndige 2 2

JD 466 1 Øke rettshjelpssatsen, herunder reisegodtgjørelse til advokater og sakkyndige 13 13

JD 470 1 Øke rettshjelpssatsen, herunder reisegodtgjørelse til advokater og sakkyndige 6 6

JD 470 1 Oppjustere inntektsgrensen for fri rettshjelp 100 100

JD 470 1 Gratis rettshjelp til barn som berøres i utvisningssaker 1,5 1,5

JD 470 72 Øke tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak 10 10

KD 228 84 Gratis plass kjernetid SFO for førsteklassinger (12 timer) 33 15

KD 571 60 Gratis plass kjernetid SFO for førsteklassinger (12 timer) 1407 640

HOD 572 60 Tannhelse: styrke den offentlige tannhelsetjenesten via fylkene 100 100

ASD 571 60 Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen 560 187 Iverksettelse 1. september

BFD 572 60 Styrket barnevern i Oslo 18 18

HOD 572 60 Tannhelse: 50 prosent rabatt for 21 og 22-åringer 168 168

KMD 581 70 Øke bostøtten 100 100

HOD 714 79 Psykisk helse for studenter 20 20

HOD 765 72 Frivillig arbeid og rus 8 8

HOD 770 70 Tannhelse: styrke ordningen for personer med store, som traumer, odontofobi mm. (TOO) 60 60

HOD 2711 72 Tannhelse: styrke refusjonsordning for barn og unge som får kjeveortopedi 50 50

BFD 840 61 Støtte til incest- og voldtektssentre 5 5

BFD 840 70 Driftsstøtte til Krisesentersekretariatet 2 2

BFD 846 70 Øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene 4 4

BFD 855 1 Styrke det statlige barneverntilbudet 50 50

ASD 612 1 Reversere forslag om endret avkorting for uføre 4 4

ASD 2655 70 Reversere forslag om endret avkorting for uføre 250 250

ASD 2661 75 Brillestøtte 220 220

ASD 2541 70 Feriepenger på dagpenger 1270 1270

ASD 2655 70 Gjenopprette barnetillegget for uføre 1. juli 173 86,5

4648,5 3404

Dep. Kap. Post Beskrivelse Helårseffekt Bokført endring Merknad

LMD 1100 21 Bionova 30 30

KMD 572 60 Rassikring 32,5 32,5 Ras- og skredsikring av fylkesveier med høy og middels skredfaktor

SD 1320 30 Rassikring 97,5 97,5

To tredelar skal gå til Lovraeidet-Rødsliane, 

resten til ras- og skredsikring av riksveier med 

høy og middels skredfaktor

SD 1332 66 Økt tilskudd til transporttiltak i mindre byområder 30 30

SD 1352 73 Arna-Voss, jernbane 114 114

KLD 1410 23 Miljøkartlegging i havet - Mareano 5 5

KLD 1420 22 Økt satsing på Oslofjorden 10 10

KLD 1420 35 Frivillig skogvern 120 120

KLD 1420 39 Opprydding Bugøynes 3,4 3,4

KLD 1420 61 Klimasats 50 50

KLD 1420 69 Store Lungegårdsvann 23 23

KLD 1420 85 Økte tilskudd til Runde Miljøsenter 2 2

KLD 1428 50 Enova 350 350

KLD 1428 50 Enova - tiltak i husholdningene 100 100

OED 1840 50 Climit 10 10

OED 1840 70 Klemetsrud - ny søknad 15 15

NFD 2421 76 Miljøteknologiordningen 50 50

Klima

SUM velferd og fordeling



Skatt 5508 70 Øke CO2-avgiften på kontinentalsokkelen med 28 pst. 820* 410* Proveny går direkte i SPU

1042,4 1042,4

Sum klima inkl. økt CO2-avgift sokkelen 1862,4 1452,4

Dep. Kap. Post Beskrivelse Helårseffekt Bokført endring Merknad

KD 260 50 Universiteter og høyskoler - grønn forskning 40 40

NFD 919 75 Øke føringstilskuddet 1,8 1,8

NFD 970 30 Havner og farleder - tiltakssonen (Nord-Troms og Finnmark) 40 40

NFD 970 71 Tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner 40 40

SD 1301 70 Fossilfrie anleggsplasser 12 12

OED 1830 51 Hydrogensatsing 120 120

NFD 2421 50 Grønn skipsfart - låneordning for nærskipsfart og fiskefartøy 50 50

NFD 2426 71 SIVA - tilskudd til testfasiliteter i distriktene 40 40

343,8 343,8

Dep. Kap. Post Beskrivelse Helårseffekt Bokført endring Merknad

UD 150 70 Nødhjelp og humanitær bistand 200 200

UD 118 72 Tilskuddsordning nedrustingsspørsmål 15 15

UD 159 75 Kvinner og likestilling (Afrika) 100 100

UD 161 72 Skatt for utvikling 72 72

UD 163 71 Hav og tiltak mot marin forsøpling 100 100

UD 171 70 Øke kjernestøtten til UNDP 100 100

KD 224 70 Rafto-senteret, prosjektering av nytt bygg 3 3

KD 231 21 Økt pedagogtetthet i barnehager i levekårsutsatte områder 15 15

KD 272 52 Nordland kunst- og filmhøgskole 6 6

KD 2410 70 Øke bevilgningen til borteboerstipend 40 20

KUD 320 74 Norsk skuespiller- og danseallianse (SKUDA) og Musikerallianse 5 5

KUD 328 70 KODE 10 10

KUD 334 78 Samisk filminstitutt 5 5

LMD 1115 1 Styrke Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 10 10

KLD 1429 74 Fartøyvern, øremerket Anna Rogde 2 2

683 663

Dep. Kap. Post Beskrivelse Helårseffekt Bokført endring Merknad

FIN 20 1 Kutt i statsrådet -2 -2

FIN 41 1 Kutt i stortinget -4 -4

UD 117 77 EØS-midler - oppdatert prognose -31 -31

UD 117 78 EØS-midler - oppdatert prognose -57 -57

UD 118 70 Nordområdetiltak -15 -15

UD 150 71 Omprioritering fra WFP til andre tiltak på bistandsfeltet -120 -120

UD 152 70 Redusert økning til menneskerettigheter - omprioritert på bistandsfeltet -30 -30

UD 161 72 Omprioritert til skatt for utvikling -50 -50

UD 162 70 Næringsutvikling og handel - omprioritert på bistandsfeltet -100 -100

UD 162 73 IFC - omprioritert på bistandsfeltet -60 -60

UD 172 72 Strategisk samarbeid - omprioritert på bistandsfeltet -20 -20

KD 226 21 Fase ut lærerspesialistordningen -75,4 -75,4

KD 226 21 Tiltak tapt progresjon - reduseres 10 prosent -24 -24

Omstilling og grønn næringsutvikling

SUM klima

SUM øvrige prioriteringer

SUM omstilling og grønn næringsutvikling

Øvrige prioriteringer

Inndekning - omprioriteringer og reduserte utgifter



KMD 525 1 Statsforvalterne - redusert bevilgning -10 -10

HOD 701 73 Endret periodisering felles komm. Journal -120 -120

HOD 733 70 Behandlingsreiser utlandet -30 -30

BFD 841 70 Samlivstiltak -14,5 -14,5

OED 1830 50 Redusert petroleumsforskning -21 -21

NFD 2421 50 Redusert støtte til petroleumsprosjekter i Innovasjon Norge -22 -22

KD 2410 45 Systemutvikling, utdanningstøtte voksne i jobb, lånekassen -20 -20

DIV Flere Flere Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling/kommunikasjonstjenester -20 -20
Fordeles på samme måte som kutt som alt 

ligger inne.

KMD Flere Flere Budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner -104,4 -104,4

SD 1320 30 Kutt i riksveiinvesteringer -10 -10

FIN 1618 1 Skatteetaten - reduksjon av økning i tilleggsnummeret -10 -10

FD 1710 1 Forsvarsbygg - vedlikehold - reduksjon av økning i tilleggsnummeret -10 -10

NFD 2421 50 Omprioritere fra bioøkonomiordningen til Bionova -20 -20

KMD 2445 24 Statsbygg reguleringsfond - justering -141 -141

KMD 2445 32 Brukerfinansierte byggeprosjekter -75 -75

KMD 2445 34 Brukerfinansierte byggeprosjekter -75 -75

-1291,263 -1291,263

NFD 5656 85 Statkraft - oppdatert anslag utbytte 2295 2295

2295 2295

SUM inndekning - omprioriteringer og reduserte utgifter

SUM inndekning - økte inntekter

Inndekning - økte inntekter



Stortinget ber regjeringen: 

1. legge til grunn at anbud i fylkeskommunal ferje- og båttrafikk så langt det lar seg gjøre skal

baseres på nullutslippsteknologi, og kompensere fylkeskommuner for merkostnader knyttet

til dette

2. gi Eksportfinansiering Norge et tydelig klima- og miljømandat, etablere et eget program for

eksport av norsk, grønn teknologi og kompetanse og melde tilbake til Stortinget om dette på

egnet måte

3. sikre at Investinor fortsetter satsingen på investeringer i presåkornfasen

4. vurdere ulike virkemidler som kan bidra til raske utslippskutt for store industrielle

punktutslipp, herunder system for differansekontrakter

5. utarbeide en plan med et sett tiltak som skal redusere energibruken i bygg med minst 10

TWh i 2030, og øke strømproduksjonen i bygg. Planen skal presenteres i forbindelse med

statsbudsjettet 2023

6. vurdere å overføre ansvaret for arbeidet med enøktiltak med kjent og velprøvd teknologi og

egen strømproduksjon i husholdningene til Husbanken innen revidert 2022 samt sikre at

Enova benytter rammen på 300 millioner kroner til husholdninger som følger av Enova-

avtalen, i tillegg til 100 millioner kroner som kommer av enigheten mellom partiene, og i

statsbudsjettet for 2023 redegjøre for arbeidet med enøktiltak i husholdningene

7. vurdere ordninger som støtter opp om etablering av lokal energiproduksjon,

energieffektivisering og etablering av ladeinfrastruktur i borettslag

8. utrede og legge frem forslag om hvordan man kan likestille GA-kjøretøy som kjører på

biogass, med el- og hydrogendrevne biler i bomringene snarest mulig og i løpet av 2022

9. utarbeide forslag om fritak for veibruksavgift for drivstoffblandinger med 100 prosent

avansert biodrivstoff og melde tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert

nasjonalbudsjett 2022

10. utrede forslag om krav om nullutslipp og fossilfrie bygg- og anleggsplasser i offentlige anbud,

i løpet av 2022

11. utrede forbud mot bruk av fossile brensler på byggeplasser og melde tilbake til Stortinget

senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022

12. utrede et påbud om nullutslippsløsninger for servicefartøy i havbruksnæringen

13. i revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslå tiltak for å øke elbilandelen i leasingmarkedet og

innenfor varebilmarkedet, herunder konkrete forslag som vil ha umiddelbar effekt i 2022, for

å hindre at disse markedene blir en barriere for å nå målet om at alle nye personbiler og lette

varebiler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Utredningen skal se på fjerning av skattefordeler

til biler med utslipp i leasingmarkedet, støtteordninger til elvarebiler, og CO2-komponenten i

engangsavgiften for nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor, den skal videre se på om det

VEDLEGG 1.1



 

kan gjøres grep i støtteordningene til elbil som kan gi næringsdrivende styrkede og mer like 

fordeler som privatpersoner 

14. etablere en nasjonal ordning med miljørabatt for elvarebil ved betaling for bompasseringer 

15. utrede muligheten for å endre plan- og bygningsloven for å sikre at kommunene har hjemmel 

til å kunne stille krav om nullutslipp eller fossilfrie anleggsplasser i planbestemmelser 

16. utrede hvordan man kan erstatte fossile brensler i industrien og komme tilbake til Stortinget 

i løpet av 2022 

17. utrede en klimaavtale med petroleumsbransjen for å redusere klimagassutslippene fra norsk 

olje- og gassproduksjon, herunder egnede virkemidler for å framskynde omstillingen på norsk 

sokkel. Denne avtalen skal sørge for at CO2-utslippene fra oljeproduksjonen på sokkelen ikke 

skal overskride et fastsatt utslippstak 

18. ikke utlyse en ny ordinær konsesjonsrunde (26. konsesjonsrunde) på norsk sokkel i 2022 

19. fra og med statsbudsjettet 2023 rapportere systematisk på kunnskap som foreligger om alle 

vesentlige virkninger på klimagassutslipp av forslag som fremmes om investeringer innenfor 

vei og jernbane  

20. oppfylle målet om 10 pst. marint vern av kyst- og havområder innen 2030, og fremme 

nasjonal plan for marine verneområder 

21. sørge for at Statens vegvesen og Nye veier AS ved bygging av nye veier bruker 

handlingsrommet i vegnormalene for å sikre at tapet av matjord og natur bli så lavt som 

mulig, samt sørge for at utbyggingskostnader og bompenger holdes nede 

22. ta initiativ overfor Statens Vegvesen om å gjennomføre tiltak og reguleringer i dialog med 

Oslo kommune som kan redusere den lokale støy- og forurensningsbelastningen for beboere 

langs Riksvei 4 mellom Sinsen og Grorud 

23. frem mot statsbudsjettet for 2023 komme tilbake med en vurdering av veiporteføljen i NTP 

for å sikre en effektiv gjennomføring og oppfølging av klimamålene. Gjennomgangen skal 

også vurdere veinormalene, herunder en høyere terskel for trafikkmengde for bygging av 

firefelts motorveier 

24. sikre en fullverdig KVU for Nord-Norgebanen som skal bli en del av grunnlaget for neste NTP 

25. legge til rette for realisering av storskala grønn hydrogenproduksjon. 

26. gå i dialog med industrien og utrede hvordan norsk ammoniakkproduksjon kan elektrifiseres 

27. komme tilbake til Stortinget med en egen sak om levekår i byer innen utgangen av 2022, 

saken skal blant annet vurdere Jenssen-utvalgets forslag 

28. reversere den planlagte endringen om å gjøre tilskuddsordningen for nasjonale 

ressursmiljøer på integreringsfeltet til en ren søknadsbasert ordning i stedet for en navngitt 

ordning 

29. legge frem en forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom 

bønder og andre grupper i samfunnet. Inntektsgapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, 

produksjon og landsdel 

30. utrede et bunnfradrag i elavgiften slik at det er mulig å skjerme de som har et lavt forbruk fra 

høye strømpriser 

31. om i løpet av 2022 å gjennomføre en grundig evaluering av dagens skatteordning for NOKUS-

selskap, herunder også vurdere hvordan denne ordningen samvirker med kildeskatt 

32. fra og med statsbudsjettet 2023 rapportere om fordeling og ulikhet på grunnlag av flere 

parametere enn i dag. Eierinntekter skal inngå i rapporteringen så snart det er praktisk mulig. 

Rapporteringen skal bidra til å nå målet om å redusere økonomisk ulikhet 

33. fra og med statsbudsjettet 2023 legge fram beregninger for formuesulikheten i Norge, hvor 

det også tilstrebes at formuesobjekter som i dag undervurderes i formuesstatistikken inngår 

med sin reelle markedsverdi 

34. endre metoden for verdsetting av dyre boliger slik at verdsettingen bedre samsvarer med 

eiendommenes reelle markedsverdi 

35. utrede bruken av blankoskjøter og plikt til tinglysing ved eiendomskjøp 



 

36. om at en forskrift om utvidet land-for-land-rapportering blir utformet slik at selskaper blir 

pliktige til å opplyse om regnskapsstørrelser for alle land, inkludert støtteland hvor skatt ikke 

betales 

37. intensivere arbeidet mot internasjonale skattetilpasninger og skatteflukt gjennom å aktivt 

arbeide for effektive multilaterale løsninger i internasjonale fora, og implementere 

nødvendige løsninger og tiltak i det norske skattesystemet 

38. utrede muligheter for ytterligere tiltak mot skattetilpasning, utover OECDs/Inclusive 

Frameworks konsensusløsning om endringer i fordeling av beskatningsrett og minimumsskatt 

(to-pilarløsningen) 

39. i samarbeid med kommunesektoren utrede endringer i regelverket for eiendomsskatt slik at 

aktører med stor eiendomsmasse ikke kommer uforholdsmessig gunstig ut sammenlignet 

med vanlige boligeiere 

40. utrede en modell for omfordelende kompensasjon for økte miljøavgifter innen 

statsbudsjettet for 2023 

41. innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan 

utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for 

hver slik sektor. Utvalget skal også foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer 

42. fremme nødvendige tiltak for å sikre økt åpenhet og transparens i virksomheten til private 

tilbydere av offentlig finansierte velferdstjenester, herunder et offentlig register over alle 

private virksomheter som leverer offentlig finansierte velferdstjenester 

43. utrede forslag om å stille krav til at selskaper som leverer offentlig finansierte 

velferdstjenester, organiseres i egne rettssubjekter hvor det ikke er tillatt å drive annen 

virksomhet enn offentlig finansierte velferdstjenester 

44. i forskrift og lovforslag innføre meldeplikt til kommunen når eiendomsrett til barnehage i 

kommunen blir overført til andre enn staten eller den fylkeskommune der eiendommen 

ligger, og utrede hvordan det kan innføres en forkjøpsrett for kommuner 

45. fremme nødvendige forslag for å gjeninnføre kommunenes rett til å føre tilsyn med private 

barnehager, herunder gi kommunene innsyn i alle økonomiske disposisjoner i barnehager i 

kommunen som mottar tilskudd 

46. legge frem forslag til endring av sosialtjenesteloven om at barnetrygd blir holdt utenfor ved 

beregning av økonomisk sosialhjelp, med sikte på ikrafttredelse fra 1. september 

47. innrette endringen i bevilgning til bostøtte slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter 

får bostøtte og slik at bostøtten dekker en større del av boutgiften 

48. sikre at blant målene som fremmes for institusjoner som mottar hele sitt tilskudd fra staten, 

eller gjennom en 70/30-deling, også inkluderes at institusjonene går foran for å sikre et trygt 

arbeidsliv, med særlig vekt på faste ansettelser og ivaretakelse av opphavsrett 

49. legge frem forslag til ny lov om støtte til rettshjelp i løpet av våren 2023, og vurdere ulike 

tiltak som kan forsterke rettshjelpsordningen for befolkningen, herunder forslagene i NOU 

2020:5 

50. gjennomgå regelverket for arbeidsavklaringspenger og komme tilbake til Stortinget med 

forslag som skal sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse 

dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesenet 

51. sette i gang en utredning av status for tannhelsetjenestene i Norge, herunder sosiale og 

geografiske forskjeller i bruk og tilgang, årsaker til forskjeller, forholdet mellom tilbud i privat 

og offentlig regi, samt forskjeller i priser og behandling 

52. sette ned et utvalg som skal komme med forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir 

likestilt med andre helsetjenester, herunder modeller for egenandelstak 

53. kartlegge hva som er de største utfordringene for praktisk opplæring både i de praktiske og 

estetiske fagene- og andre fag i skolen, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. 

Kartleggingen må blant annet vurdere kompetanse, fysiske fasiliteter og utstyrssituasjonen, 

særlig i de praktiske og estetiske fagene 



54. vurdere forslag til endringer i plan- og bygningsloven om at studentboliger blir et eget formål 
i kommunale arealplaner, innen utgangen av 2022.

55. komme tilbake med forslag til varig ordning for ferietillegg for dagpenger med opptjening i 
2022

56. gjennomføre en pilotordning i Oslo med teknisk løsning for sikring av notoritet for 
personkontroller som politiet foretar dersom den som blir kontrollert vil la seg registrere. 
Ordningen skal innebære at den som blir stoppet kan motta en bekreftelse på kontrollen

57. opprettholde dagens aktivitetskrav i kongekrabbefisket på 200 000 NOK

58. øremerke 2 millioner kroner under kap. 900, post 75 til en ny nasjonal søknadsbasert 
tilskuddordning for kommuner som vil legge til rette for at ungdom får erfaring med fiske

59. sikre at investeringsmidler bidrar til å realisere løsdriftskravet for små og mellomstore bruk.



Alternativt budsjett 2022 fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti 

I vårt alternative budsjett for 2022 foreslås det enkelte bevilgningsendringer 

sammenlignet med Prop. 1 S (2021–2022), hovedsakelig som følge av økt 

handlingsrom grunnet anslagsendringer i Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) og under 

sakens behandling i Stortinget. Som  

Tiltak 
Beløp 
(mill. kr) 

Kompensasjon til kollektivselskapene for redusert trafikk som følge av pandemien 400 

Støtte til tilleggsforhandlingene i jordbruket 753,9 

Økt tilskudd til Feiring VGS (finansiering tredje kull - hadde falt ut ved en inkurie) 6,2 

Ungdomsskolereform. Søknadsbasert ordning til kommuner som vil sette i gang prosjekter 58,9 

Økt bostøtte 100 

Reversere kutt i tilskudd til de politiske partienes sentrale partiorganisasjoner 20 

325 flere VTA-plasser 50 

Riksveier – økt bevilgning 200 

Videreføringa av rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet pga. covid-19 eller mistanke om 
slik sykdom t.o.m. 30. juni 2022. 

0 

Støtte at særreglene for omsorgspenger forlenges t.o.m. 30. juni 2022. 5 

Tilskudd til ny søknad på Klemetsrud 15 

Målrettet strømpakke mot husholdninger (tilskuddsordning) 2859 

Studentpakke i møte med høye strømpriser (økt stipend) 220 

Totalt 4688 

Inndekning Beløp 
(mill. kr) 

Nasjonalmuseet (forsinkelse i ferdigstillelse) 248 

Stad skipstunnel (forsinket bygging) 365 

Reduksjon av Statsbyggs Reguleringsfond 500 

Øke arbeidsgivers periode med lønnsplikt (arbeidsgiverperiode) fra ti til 15 dager fra 1. 
mars 2022 

43 

Reversere forslag om reduksjon i elavgift med 1,5 øre 784 

EØS-midler – oppdatert prognose (fra budsjettforliket) 88 

Endret periodisering felles komm. journal (fra budsjettforliket) 120 

Budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner (reduksjon i driftsbudsjettene til statlige 
virksomheter)  (fra budsjettforliket) 

104 

Statsbyggs reguleringsfond – justering  (fra budsjettforliket) 141 

Økt utbytte fra Statkraft  (fra budsjettforliket) 2295 

Totalt 4688 
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Anmodningsvedtak: 

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig innføre en målrettet og sosialt 

innrettet økonomisk støtteordning for norske husholdninger og studenter som 

kompensasjon for unormalt høye strømpriser, slik at dette kan utbetales så tidlig som 

mulig i 2022. Ordningen bør målrettes mot de som sliter mest. Dette kan for eksempel 

oppnås gjennom en avgrensning basert på husholdningsinntekt og et støttebeløp som 

øker med husholdningens størrelse. Borteboende studenter skal få økt sitt stipend med 

minimum 1000 kroner.» 

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Enova i lys av den alvorlige 

strømsituasjonen stilller til disposisjon minimum 300 millioner kroner til tiltak i 

husholdninger og for forbrukere, i tråd med styringsavtalen om forvaltningen av 

midlene fra klima- og energifondet».  

Merknader: 

Strømpakke: 

Disse medlemmer viser til at vi har en ekstraordinær situasjon i kraftmarkedet 

med høye strømpriser, og at dette krever ekstraordinære tiltak. Disse medlemmer viser 

til sitt alternative budsjett, der det foreslås å videreføre elavgiften på samme nivå som i 

2021, men at det etableres en strømpakke med målrettede kutt i strømregningen til alle 

husholdninger avgrenset på husholdningsinntekt, for eksempel under 1,2 mill. kroner, 

justert for antall husholdningsmedlemmer, som er et mer målrettet og sosialt innrettet 

tiltak for å avlaste forbrukerne økonomisk. Samlet er dette en pakke på 2,9 mrd. kroner 

som forutsettes utbetalt så tidlig som mulig i 2022. 

Midlertidig kompensasjon til kollektivselskaper: 

Disse medlemmer viser til at kollektivselskapene rapporterer om langt lavere 

trafikk enn nivået før pandemien. Det gjenstår å se om endringene i reisevanene er 

permanente eller midlertidige. Disse medlemmer mener kollektivtilbudet ikke kan 

bygges ned før vi vet om endringene i reisevaner er permanente eller ikke, og vil gi 

kollektivselskapene tid til å utvikle nye og fleksible billettløsninger tilpasset de 
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endrede reisemønstrene. Disse medlemmer legger derfor inn 400 mill. kroner i 

kompensasjon til kollektivselskapene. Disse medlemmer vil også foreslå en bevilgning 

på 450 mill. kroner til samme formål for inneværende år i forbindelse med ny 

salderingen 2021.  

Jordbruksavtalen: 

Disse medlemmer viser til at Jordbrukets forhandlingsutvalg 29. juli krevde at 

det ble tatt opp tilleggsforhandlinger på bakgrunn av en ekstraordinær prisøkning på 

gjødsel og bygningsmaterialer. Staten aksepterte dette 12. august. Den 8. september 

fremmet Jordbrukets forhandlingsutvalg krav om fullstendig kompensasjon for 

kostnadsøkningen på 754 mill. kroner, finansiert med budsjettmidler. Forhandlingene 

ble satt på pause av Solberg-regjeringen 17. september og gjenopptatt av regjeringen 

19. oktober.

Disse medlemmer viser til at partene 28. oktober ble enige om en kompensasjon 

ved at bevilgninger til gjennomføring av jordbruksavtalen foreslås økt med 753,9 mill. 

kroner, fordelt på husdyrtilskudd, arealtilskudd og distriktstilskudd frukt og bær. Disse 

medlemmer viser videre til sitt alternative budsjett 2022 der enigheten mellom partene 

støttes og der det foreslås at bevilgninger til gjennomføring av jordbruksavtalen økes 

med 753,9 mill. kroner fra Gul bok. 

Ungdomsskolereform: 

Disse medlemmer peker på at det etter åtter år med Solberg-regjeringen går mye 

bedre i norsk skole, men at det fremdeles er store utfordringer som må løses. Disse 

medlemmer mener det er særlig viktig i årene fremover å styrke innhold og kunnskap i 

ungdomsskolen, øke motivasjon og læringsglede blant elevene og forberede elevene 

bedre til yrkesfaglige utdanningsprogrammer. I 2035 vil Norge mangle opp mot 

90 000 fagarbeidere ifølge framskrivninger fra SSB, og disse medlemmer mener at det 

derfor må tas grep for å rekruttere flere til yrkesfag og sette dem i stand til å fullføre 

med fag- eller svennebrev. Disse medlemmer viser derav til at Høyre, Venstre og 

Kristelig Folkeparti i sitt alternative budsjett setter av 58,9 mill. kroner til forsøk i 

kommuner som ønsker å gjøre forsøk med å gi elever mer kjennskap til yrkesfaglige 
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utdannings- og yrkesmuligheter og motivere til å velge et yrkesfaglige 

utdanningsprogram. 

VTA-plasser: 

Disse medlemmer viser til sitt alternative budsjett for 2022 der det foreslås en 

økning på 50 mill. kroner i bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA-plasser), 

som vil gi om lag 325 flere plasser sammenlignet med Gul bok. 

Feiring VGS: 

Disse medlemmer viser til sitt alternative budsjett 2022 der det foreslås å øke 

bevilgningen til internatdriften ved Feiring videregående skole med 6,2 mill. kroner 

for å finansiere opptrapping av elevtall og antall ansatte i forbindelse med inntak av et 

tredje kull, i tråd med intensjonen da skolen kom inn på statsbudsjettet første gang i 

2020-budsjettet. 




