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Innledning  

Det går bra med norsk økonomi. Etter åtte år med ansvarlig økonomisk styring ser vi 
sterk vekst og aktivitet. Den raske gjeninnhentingen i økonomien viser at Solberg-
regjeringen ledet landet godt gjennom pandemien. Dette støttes også av flere 
internasjonale sammenligninger, som viser at Norge er blant de landene i verden som 
har håndtert pandemien best. Samtidig skaper krigen i Ukraina økt usikkerheten i 
verden. Vi opplever nå sterk prisvekst på ulike varer og økende rente. Dette merkes for 
både folk og bedrifter.  

Tidligere kriser som pandemien og oljeprisfallet medførte kraftige tilbakeslag i norsk 
økonomi. Den gang var det behov for å bruke mer oljepenger for å dempe fallet. Nå 
står vi i motsatt situasjon, hvor det er nødvendig å holde igjen for å unngå 
overoppheting i økonomien og redusere risikoen for raskere og flere renteøkninger. 

Etter en lang periode med lav og synkende rente, har Norges Bank varslet flere 
rentehevinger for å dempe presset i økonomien. Dersom statsbudsjettet ikke bidrar til å 
dempe presset, risikerer vi at renten økes mer enn det som allerede er varslet. Høyere 
rente er den enkeltkostnaden som påvirker familieøkonomien mest. Dersom budsjettet 
ikke holdes innenfor ansvarlige rammer, er det vanlige familier og bedrifter som vil 
betale kostnaden gjennom dyrere lån. Derfor er Høyres viktigste prioritering i vårt 
forslag til revidert nasjonalbudsjett å dempe presset i norsk økonomi. 

Solberg-regjeringen tilpasset hvert år pengebruken på statsbudsjettet til situasjonen i 
norsk økonomi. Til tross for høye utgifter gjennom pandemiårene, brukte Høyre i 
regjering ca. 400 mrd. kroner mindre enn handlingsregelen ville tillatt. Høyre er 
bekymret for at den økonomiske politikken nå kan slå feil ut på både kort og lang sikt, 
fordi pengebruken øker betydelig i en høykonjunktur, samtidig som regjeringen ikke 
ser ut til å ha vilje til å gjennomføre reformer og prioriteringer som kan øke 
verdiskapingen og bærekraften i økonomien. Presset i økonomien er nå langt sterkere 
enn lagt til grunn da statsbudsjettet ble vedtatt i desember. I denne situasjonen burde 
statsbudsjettet brukes til å dempe presset. Det velger Høyre å gjøre i vårt forslag.  

Like viktig som hvor mye vi bruker, er hva pengene brukes på. Mens regjeringens 
hovedprioriteringer er reverseringer, forbruk og nye fylkeskontorer, velger Høyre å 
satse mer på å få folk i jobb, forskning og utvikling og investeringer for fremtiden.  

Kunnskap for fremtiden  

Høyre prioriterer å reversere hele regjeringens kutt til Ocean Space Centre, slik at 
byggingen av sentret kan starte opp i 2022. Senteret vil gi et stort bidrag til å utvikle 
havnæringene i Norge.  

Høyre vil også styrke friskolene. Den offentlige skolen er og skal fortsatt være 
ryggraden i det norske skoletilbudet. Friskolene utgjør et viktig tilskudd. De gir 
elevene flere valgmuligheter, samtidig som de gjør det mulig for foreldre uavhengig av 



størrelse på lommeboken å velge noe annet enn den offentlige skolen dersom deres 
barn har behov for det.  

Flere ut i jobb  

Etterspørselen etter arbeidskraft er rekordhøy. Dette er en unik mulighet for å 
inkludere flere av de om lag 600.000 personene som står utenfor arbeidslivet. Enkelte 
grupper opplever særlige utfordringer med å få innpass i arbeidslivet og har behov for 
bistand for å komme i jobb. Flere studier har vist at lønnstilskudd da kan være et 
effektivt tiltak. Høyre foreslår derfor å legge til rette for at flere kan få lønnstilskudd.  

Pasientenes helsetjeneste  

Det er viktig med en velfungerende fastlegeordning i hele landet. Særlig i mindre 
kommuner er det utfordrende å rekruttere nok fastleger. I en evalueringsrapport fra 
Oslo Economics svarer 76 prosent av de spurte fastlegene at redusert arbeidsbelastning 
vil bidra positivt til at de fortsetter i yrket. For å følge opp regjeringen Solbergs 
handlingsplan for fastlegene, foreslår Høyre å øke basistilskuddet til fastlegene.  

Under koronapandemien har antall barn og unge med spiseforstyrrelser økt. Barn og 
unge venter nesten en uke lenger på psykisk helsevern nå enn i 2020. Derfor prioriterer 
Høyre å styrke satsingen mot spiseforstyrrelser innenfor dagens budsjett.  

Utslippene skal ned  

Norge har gode forutsetninger for å lykkes med en satsing på hydrogen og 
ammoniakk. Det er uheldig at regjeringen nå foreslår å redusere satsingen på 
hydrogen. Høyre vil derfor reversere regjeringens kutt på hydrogen.  

Oversikt over Høyres forslag 

Tabellen under gir samlet oversikt over Høyres forslag i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett. 

Kap. Post 
Endring fra regjeringens forslag  
ifb. RNB og Prop. 77 S pkt. 2.3 (mill. kroner) Beløp 

Overført 
bevilgning 

fra 2021 
  00  Stortinget -14,0  
  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   

41 1 
Drift av Stortinget. Redusert reserve for 

direktøren -5,0 48,5 
41 45 Eiendomsforvaltning. Redusert behov -9,0 100,5 

  01  Utenriksdepartementet -42,2  
  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   

100 45 Bygg og vedlikehold -2,2 16,1 

118 70 
Prosjektsamarbeid med Russland og Arktis 

2030 -40,0 148,4 



  01.3  Bistandsrammen 138,2  
  Innsparing   

162 72 Fornybar energi  -101,8  
1482 73 Klima- og skogsatsingen  -700,0  

161 72 Kunnskapsbanken og faglig samarbeid  -10,7  
159 75 Regionbevilgning Afrika  -466,7  
159 76 Regionbevilgning Asia  -106,4  
170 70 Sivilt samfunn  -14,4  

  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   
140 45 Bygg og vedlikehold -11,8 36,4 

  Økning   
151 71 Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning  30,0  
152 70 Menneskerettigheter  110,0  
160 71 Verdens helseorganisasjon  60,0  

152 71 
FNs høykommisær for menneskerettigheter 

(OHCHR) 50,0  
160 70 Global helse etter pandemien 250,0  
161 70 Satsing på global utdanning 350,0  

164 71 
FNs organisasjon for kvinners rettigheter og 

likestilling (UN Women) 50,0  
171 70 FNs utviklingsprogram (UNDP) 375,0  
171 71 FNs barnefond (UNICEF) 275,0  

  02  Kunnskapsdepartementet 71,6  
  Innsparing   

260 50 Høgskolen på Nesna -60,0  
285 53 Atomforskning. Deler av ny bevilgning utgår -5,0  

  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   
200 1 Drift av departementet -7,5 16,9 
220 1 Drift av Utdanningsdirektoratet -13,2 13,2 
275 21 Spesielle driftsutgifter i departementet -8,7 23,5 

  Økning   

228 
86 
(NY) Økt tilskudd til friskoler 166,0  

  03  Kultur- og likestillingsdepartementet -955,1  
  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   

329 1 Drift av Arkivverket -5,1 10,1 

325 77 
Stimuleringsmidler ifb. covid-19. Forventet 

redusert behov  -950,0 1 175,4 
  04  Justis- og beredskapsdepartementet -7,1  

  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   
400 1 Drift av departementet -7,1 14,2 

  05  Kommunal- og distriktsdepartementet -3 365,4  
  Innsparing   

553 66 Bygdevekstavtaler -10,0  
572 64 Gratis ferje -59,0  



553 61 
Mobiliserende og kvalifiserende 

næringsutvikling. Økning utgår -100,0  

572 60 
Rammetilskudd, fylker. Redusert behov pga. 

høye kraftinntekter -1 000,0  

572 60 

Rammetilskudd, fylker. Redusert behov pga. 
uventede, ekstraordinære skatteinntekter fra 
omlegging av utbytteskatten -200,0  

571 60 

Rammetilskudd, kommuner. Redusert behov 
pga. uventede, ekstraordinære skatteinntekter fra 
omlegging av utbytteskatten -2 300,0  

  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   
500 1 Drift av departementet -20,9 20,9 
525 1 Drift av statsforvalterne -44,2 88,4 
530 36 Kunstnerisk utsmykking i offentlige bygg -9,9 19,8 
525 21 Spesielle driftsutgifter hos statsforvalterne -9,3 18,6 
500 21 Spesielle driftsutgifter i departementet -17,1 34,2 

  Økning   
530 31 Ocean Space Centre, oppstart i 2022  405,0  

  06  Arbeids- og inkluderingsdepartementet -611,0  
  Innsparing   
2651 70 Arbeidsavklaringspenger. Beholde karensår -702,0  

  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   
600 1 Drift av departementet -9,0 9,0 

  Økning   
634 76 Jobbtiltak for langtidsledige 100,0  

  07  Helse- og omsorgsdepartementet 186,8  
  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   

714 74 Tilskudd til lokale skolefrukttiltak mv. -4,3 8,5 
701 21 Spesielle driftsutgifter til E-helse -10,0 255,3 

  Økning   
708 1 Ikke avvikle eldreombudet 1,0  
762 63 Økt basistilskudd for fastleger 200,0  

  08  Barne- og familiedepartementet -7,0  
  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   

800 1 Drift av departementet -3,9 7,7 

855 1 
Statlig forvaltning av barnevernet. 

Omprioriteres til bl.a. sommerferietilbud for barn -53,2 106,3 
  Økning   

846 61 Sommerferietilbud til barn 50,0  
  09  Nærings- og fiskeridepartementet -162,5  
  Innsparing   

970 45 Utsette noe vedlikehold av fyrbygg -20,0  
  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   

904 21 Drift av Brønnøysundregistrene -37,1 37,1 
917 1 Drift av Fiskeridirektoratet -11,9 11,9 



970 1 Drift av Kystverket -10,0 50,4 
910 1 Drift av Sjøfartsdirektoratet -22,8 22,8 
970 21 Spesielle driftsutgifter i Kystverket -20,0 20,0 
907 21 Nukleær opprydning. Nye anslag -40,7 138,2 

  Omprioritering (Prop. 77 pkt. 2.3)   

Flere Flere 

Opprettholde Eksportstrategirådet og 
reversere regjeringens omdisponeringer (ingen 
netto endring) 0,0  

  10  Landbruks- og matdepartementet -16,7  
  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   
1100 1 Drift av departementet -8,3 8,3 
1100 21 Spesielle driftsutgifter i departementet -7,1 7,1 
1100 45 Utsette noe vedlikehold av bygg -1,3 7,3 

  11  Samferdselsdepartementet -595,0  
  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   
1300 1 Drift av departementet -6,5 9,7 
1352 1 Drift av Jernbanedirektoratet -9,5 19,0 
1320 72 Riksveiferjedriften. Nye anslag -15,0 109,8 

1352 71 

Bane NOR. Inngått avtale legges til grunn for 
likviditetstilførsel til drift og vedlikehold i 2022. 
Ubrukte midler fra 2021 går tilbake til statskassen  -59,0 59,0 

1352 73 

Bane NOR. Inngått avtale legges til grunn for 
likviditetstilførsel til investeringer i 2022. 
Halvparten av ubrukte midler fra 2021 går tilbake til 
statskassen  -505,0 1 010,0 

  13  Finansdepartementet -223,2  
  Innsparing   
1610 1 Drift av Tolletaten -10,0  

2309 1 
Mindre rammereduksjon i drift. Ubesatte 

stillinger i staten holdes åpne -200,0  
  Innsparing på overført, ubrukt bevilgning   
1605 1 Drift av Direktoratet for økonomistyring -5,8 37,3 
1618 21 Spesielle driftsutgifter i Skatteetaten -11,4 11,4 

  Økning (inntektsreduksjon)   
5511 70 Avvikle gjenværende toll på import fra Ukraina 4,0  

  14 Forsvarsdepartementet 0,0  
  Innsparing   
1710 1 Avlyse statliggjøring av renhold i Forsvarsbygg -6,3  

  Økning   
1720 1 Øving i Heimevernet 6,3  

  15  Olje- og energidepartementet 245,0  
  Innsparing   

1820 75 
Strømstøtte husstander. Høyres innretning, jf. 

Prop. 77 S. -285,0  
  Økning   



1820 
61 

(NY) 
Lokal omstillingsstøtte til mindre bedrifter med 

høye strømutgifter  500,0  
1830 51 Reversere kutt i hydrogensatsing 25,0  

1820 1 
Økt kapasitet i Norges vassdrags- og 

energidirektorat for konsesjonssøknader 5,0  
  Sum (endring i oljepengebruk) -5 357,6  

 
 



Høyres Stortingsgruppe, 2022

Høyre

Lær mer om Høyres politikk på 
hoyre.no og i sosiale medier.

Du kan kontakte oss på  
hoyre.postmottak@stortinget.no

Telefon: (+47) 23 31 33 45


