
1

C i v i t a - n o t a t  n r .  11  2 0 2 1

C i v i t a - n o t a t 
n r . 11  2 0 2 1

Åtte år med borgerlig regjering: 
Hvor har de store pengene gått? 

Av Simon Seland, prosjektmedarbeider i Civita

Etter stortingsvalget i 2013 dannet Erna Solberg regjering, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, 
med en samarbeidsavtale med Venstre og Kristelig Folkeparti. Etter stortingsvalget i 2017 ble det 
på nytt et borgerlig flertall. Venstre gikk inn i regjeringen vinteren 2018 og ble etterfulgt av KrF året 
etter, før FrP valgte å forlate regjeringen vinteren 2020. I perioden har de fire partiene, under ulike 
regjeringskonstellasjoner, likevel dannet flertall i Stortinget for åtte statsbudsjett. 

Dette notatet vil gi en kortfattet oversikt over hovedprioriteringene i disse budsjettene. 

Foto: Fredrik Hagen/ NTB
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Økninger i tilskudd er målt i nominelle kroneverdier og er hentet fra tabell 4.1 i statsbudsjettet for 2021. Tallene på 
skatte- og avgiftslettelser er hentet fra tabell 1.1 i Prop. 1 LS i alle respektive budsjettår, og er målt som summen av  
alle foreslåtte lettelser i budsjettene 2014–2021, regnet i forhold til et referansesystem basert på reglene fra foregående 
år.

 

Utgiftsvekst
Hvert år beregner Finansdepartementet den reelle underliggende utgiftsveksten i statsbudsjettet. 
Dette tallet viser endringen i den samlede pengebruken justert for prisveksten, i forhold til året  
før, og korrigert for blant annet utgifter til petroleumsvirksomhet og dagpenger. I budsjettårene 
2014–2021 har utgiftene økt i gjennomsnitt med 2,3 prosent hvert år.1 Utgiftsveksten i 2020 var 
ekstraordinært høy som følge av koronapandemien, lik 10,1 prosent, mens utgiftsveksten i 2021 
er anslått til å bli negativ, 4,6 prosent lavere enn fjoråret. Dette er høyere enn utgiftsveksten i 
budsjettene til den siste Stoltenberg II-perioden (2010–2013), som var 1,7 prosent i snitt per år. 
Dette tallet trekkes imidlertid mye ned av at veksten i 2010, i forhold til året før, var kunstig lav  
som følge av ekstraordinært høye utgifter i 2009 for å motvirke effektene av finanskrisen. Den  
sterke utgiftsveksten de siste årene er videre et resultat av at det har blitt ført en aktiv 
motkonjunkturpolitikk for å stabilisere norsk økonomi i etterkant av oljeprissjokket i 2014 og den 
pågående koronakrisen i 2020–2021.  
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Veksten i utgifter har i hovedsak vært finansiert av avkastning fra Statens Pensjonsfond Utland 
(SPU). Bruken av oljepenger har vært sterkt økende gjennom perioden. I 2021 er det oljekorrigerte 
underskuddet på budsjettet anslått til 371 milliarder kroner, mot 116 milliarder kroner i 2013.2 Det 
oljekorrigerte underskuddet viser forholdet mellom statens inntekter og utgifter utenom olje- og 
gassaktiviteten, der differansen er nødt til å dekkes inn ved uttak fra SPU. Størrelsen på under- 
skuddet er imidlertid sterkt påvirket av konjunktursituasjonen i norsk økonomi. For eksempel vil 
inntektene fra skatter og avgifter være lavere, og utgiftene til ledighetstrygd høyere i 2021, enn 
i et normalår, uten at det er resultat av politiske prioriteringer. Det strukturelle oljekorrigerte 
underskuddet, der man blant annet korrigerer for at enkelte av statsbudsjettets inntekter og 
utgifter kan avvike fra sitt normale nivå på grunn av et høyt eller lavt aktivitetsnivå i norsk økonomi,  
gir derfor et bedre bilde på den underliggende pengebruken. Statsbudsjettet for 2021 innebærer et 
strukturelt oljekorrigert underskudd lik 313 milliarder kroner, tilsvarende 9,4 prosent av trend-BNP 
for fastlands-Norge.3 Til sammenligning utgjorde underskuddet 5,5 prosent av trend-BNP i 2013. 

Bevilgninger til ulike politikkområder 
I de årlige statsbudsjettene beregner Finansdepartementet utviklingen i bevilgninger til ulike politikk-
områder, der det korrigeres for blant annet endrede ansvarsforhold mellom departementene eller 
forvaltningsnivå. Nærmere om utregningen av tallene og forbehold er beskrevet i boks 4.1 og  
4.2 i statsbudsjettet for 2021.4 

Folketrygden utgjør 523 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2021, tilsvarende om lag en tredje-
del av hele budsjettet.5 I perioden 2013–2020 har utgiftene hatt en gjennomsnittlig realvekst 
lik 2 prosent i året.6 Dette skyldes i hovedsak ikke nye politiske prioriteringer, men utviklingen i 
blant annet demografiske forhold som fører til at utgiftene til alderspensjon øker hvert år. Ifølge 
Finansdepartementet la økninger i folketrygden beslag på om lag 25 prosent av handlingsrommet  
i budsjettene i perioden 2014–2021.7 Også fremover vil dette bidra til å innskrenke handlingsrommet 
for nye prioriteringer i budsjettene. 

Foruten folketrygden er helseområdet den største utgiftsposten på statsbudsjettet. De nominelle 
tilskuddene til helseformål økte med i overkant av 78 milliarder kroner fra 2013 til 2021.8 Hoved-
parten av utgiftene relaterer seg til spesialisthelsetjenesten og omfatter blant annet tilskudd til 
investeringslån til nye sykehusbygg. Rammeoverføringene til kommunene utgjør 190 milliarder 
kroner i statsbudsjettet for 2021, en økning på i underkant av 41 milliarder kroner siden 2013,  
og går blant annet til å finansiere eldreomsorg, grunnskoler og primærhelsetjenester. Bevilg- 
ningene til samferdselsformål har økt med i underkant av 40 milliarder kroner i perioden, der 
størsteparten har gått til utbygging, vedlikehold og drift av vei og jernbane. Utgiftene til høyere 
utdanning og forsvarsformål økte begge med om lag 22 milliarder kroner. 

Ettersom prisene øker og den underliggende veksten i den offentlige pengebruken har vært 
høy, gir ikke nødvendigvis de nominelle økningene i budsjettbevilgninger et presist bilde på de  
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politiske prioriteringene i perioden. En bedre indikator er å sammenligne bevilgningene til de ulike 
politikkområdene som andel av det finanspolitiske handlingsrommet, slik Finansdepartementet  
gjør i nasjonalbudsjettet for 2021.9 Som følge av den pågående koronakrisen har flere utgiftsposter 
hatt ekstraordinært høye, men midlertidige, bevilgninger i 2020, og disse er derfor holdt utenfor. 
Blant de bredt definerte politikkområdene er det satsninger på kunnskap- og samferdselsformål  
som har lagt beslag på de største delene av handlingsrommet i årene 2014–2021. I perioden ble om 
lag 11,6 prosent av handlingsrommet brukt til kunnskapsformål, mot 7,6 prosent under Stoltenberg 
II-regjeringen, i perioden 2006–2013. Bevilgningene til samferdselsformål har utgjort 11,5 prosent 
av handlingsrommet, mot 9,6 prosent i 2006–2013. I tillegg har 21 prosent av handlingsrommet  
gått til økninger i rammeoverføringer til kommunene, som inkluderer ytterligere satsninger på 
kunnskap- og samferdselsformål i kommunal regi. Øvrige formål derimot, har blitt prioritert ned  
i forhold til Stoltenberg II-regjeringen. 

Skatte- og avgiftsendringer 
I løpet av de siste åtte årene har Solberg-regjeringen redusert nivået på skatter og avgifter med 
om lag 34 milliarder kroner, uten medregnet midlertidige lettelser, som for eksempel endringene 
i oljeskatteregimet fra 2020.10 Dette har utgjort om lag 10 prosent av handlingsrommet i bud-
sjettene.11 Deler av dette provenytapet kan imidlertid reduseres som følge av at et lavere skatte-
trykk på sikt fører til økt skattegrunnlag. 

De største skattelettene kommer som følge av at skatten på alminnelig inntekt, som betales av 
personer og selskaper, er redusert, fra 28 prosent i 2013 til 22 prosent i dag. Dette har vært gjort  
med hensikt for å bevare norsk konkurransekraft etter at skattenivået har blitt redusert i våre 
naboland, med bakgrunn i anbefalingene fra Scheel-utvalget. Den lavere skattesatsen på alminnelig 
inntekt har redusert samlet skattebyrde i alle inntektsgrupper, selv om den nye trinnskatten (som 
erstattet toppskatt) reduserer skatteletten noe. De samlede skattelettene på næringsvirksomhet 
er anslått til 6,8 milliarder kroner.12 Formuesskatten er redusert med i underkant av 10 milliarder 
kroner.13 Dette følger av at satsen er blitt redusert fra 1,1 prosent til 0,85 prosent, og at bunnfradraget 
for å betale formuesskatt er hevet fra 870 000 kroner til 1,5 millioner kroner. I tillegg er flere av 
verdsettelsesrabattene endret. De samlede inntektene fra formuesskatten er i 2020 beregnet til å 
være 15,4 milliarder kroner, der 2,7 milliarder kroner gikk til staten og 12,7 milliarder kroner gikk til 
kommunene.14 

Samtidig har det samlede avgiftsnivået isolert sett økt, i hovedsak som følge av økte miljøavgifter.  
Fra 2013 til 2020 økte den generelle CO2-avgiften på mineralolje fra 265 kroner per tonn til  
545 kroner per tonn, målt i faste 2020-kroner.15 I tillegg har flere fritak og reduserte satser blitt 
fjernet. Videre har arveavgiften blitt avviklet. Skattereduksjonen som følge av dette og medfølgende 
tilpasninger i inntektsskatten ble i 2013 anslått til 1,975 milliarder kroner.16 
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Konklusjon
Oljepengebruken har vokst kraftig gjennom de siste to stortingsperiodene, blant annet for å 
motvirke oljeprissjokket i 2014 og covid-19-pandemien i 2020–2021. De største økningene har gått 
til helseformål, samferdsel og styrking av kommuneøkonomien. En mindre, men fortsatt vesentlig, 
del av handlingsrommet er benyttet til skatte- og avgiftslettelser, i hovedsak ved redusert skatt  
på alminnelig inntekt. Fremover vil imidlertid vekst i utgifter bundet til folketrygden og andre 
helseformål redusere handlingsrommet for nye politiske satsinger.

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere.

Ta kontakt med forfatteren på simon@civita.no eller civita@civita.no. 
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