
Den «reviderte» handlingsregelen 

 

Handlingsregelen som ble vedtatt i 2001, og som et flertall i Stortinget sluttet seg til, gir 
retningslinjer for bruk av Norges olje-formue. Intensjonen var å fase oljepengene gradvis inn 
i økonomien og opprettholde formuen slik at også fremtidige generasjoner får ta del i en 
begrenset rikdom. I 2013 blir kun 2 av 10 oljekroner brukt på regelens opprinnelige formål, 
skatte- og avgiftslettelser, infrastruktur, utdanning og forskning. At stadig mer blir brukt på 
lønninger og offentlig forbruk, mens stadig mindre blir brukt på vekstfremmende tiltak er 
bekymringsverdig. Den forventede realavkastningen er i følge handlingsregelen 4 %, noe 
som medfører at Norge per januar 2012 kan ha et oljekorrigert budsjettunderskudd 
(differansen mellom inntekter og kostnader for staten, eksklusivt oljeinntektene) på 156 
milliarder norske kroner hvert år.  Oljekorrigert budsjettunderskudd for statsbudsjettet 2013 
var omtrent 125 milliarder (3,3 % av regelen), som tilsvarer 1087 nye Tjensvollkryss, 595 nye 
Stavanger Oilers arenaer, 28 nye operabygg i Bjørvika og 89 000 000 000 nye Sigbjørn 
Johnsen flosshatter. Av dette blir bare 25 milliarder av 125 milliarder brukt etter regelens 
formål.  

Fra Statens Pensjonsfond Utland første innskudd i 1996 frem til utgangen av 2012 har 
avkastningen på SPU vært omtrent 2,8 % i realavkastning. Dette er sammenlignet med 
regelen en differanse på 1,2 %. Hvis regjeringen velger å bruke hele potensialet i regelen, 
altså bruker 4 % av SPU hvert år i statsbudsjettet, så vil, alt annet konstant, fondet ha et fall i 
verdi på 1,2 % per år (eksklusivt nye oljeinntekter fra petroleumsvirksomheten). 

 

Rogaland Unge Høyre mener derfor at: 

- Handlingsregelen skal senkes fra fire prosent (4 %) til 3 prosent (3 %) 
- Maksimalt 1 prosent (dvs. 33 % av oljepengebruken per år) av handlingsregelen kan 

gå til tiltak utenom regelens opprinnelige formål 
- Minimum 2 prosent (dvs. 67 % av oljepengebruken per år) skal gå til regelens 

opprinnelige formål ved oljekorrigert budsjettunderskudd på 3 prosent 

 


