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Stopp sløsingen
Bygg Norge
Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2022 handler om å stoppe sløsingen og bygge Norge.
Det betyr at vi skal slutte å sende milliarder ut hvert eneste år til symbolske klimatiltak, bistand uten
effekt og feilslått innvandring og integrering. I stedet skal vi prioritere å løse problemene hjemme i Norge.

Altfor lenge har det vært viktigere for politikere i Norge å sende
skinnende regnskap med svulstige bistandsprosjekt for å sanke
honnør på internasjonale toppmøter. Samtidig er det alvorlige syke i
Norge som ikke får medisiner som ville snudd livet deres opp ned, og
hver gang er det med begrunnelsen av at Norge «ikke har råd».

Kriminaliteten har tilspisset seg, og integreringsproblemene blir
stadig mer synlig. Vi vil prioritere mer til politiet for å bekjempe
hverdagskriminaliteten og stoppe gjengene. Samtidig sier vi nei til å ta
imot flere kvoteflyktninger, og heller bruke ressursene på å integrere
dem som allerede bor i Norge.

Det stemmer ikke. Det er ikke mangel på penger. Det er mangel på
prioriteringer. Det er ingen grunn til at Norge skal øse ut penger, mens
det er eldre som ikke får den hjelpen de trenger, og barn som ikke får
medisiner. Da er det noe riv ruskende galt med prioriteringene.

FrP skal stoppe sløsingen på unødvendige symbolske tiltak, og bruke
pengene på å løse problemene vi ser i hverdagen. Det vil merkes av
dem som trenger hjelp, de som mottar pensjon og de som betaler
avgifter hver eneste dag.

FrP foreslår et storstilt helseløft som øker intensivkapasiteten,
pasientbehandlingen og bygger opp det psykiske helsetilbudet.
Samtidig får vi ned helsekøene, reduserer ensomheten blant eldre og
setter inn penger for å gi medisiner til alvorlig syke.
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FrP vil ha en krisepakke
for folk flest
En krisepakke for folk flest
Under pandemien brukte staten omtrent 200 milliarder kroner på en krisepakke for næringslivet. På
vei ut av pandemien står vi nå i en situasjon med sterkt økende priser på energi, drivstoff og mat, noe
som først og fremst vil ramme vanlige folk. Dette skjer samtidig som staten tjener store penger på høy
oljepris, og både staten og kommuner tjener godt på de svært høye strømprisene.
FrP mener at denne rikdommen bør deles med vanlige folk ved at staten tar seg litt mindre betalt
gjennom lavere særavgifter og merverdiavgift, slik at folk får en enklere hverdag. Vi vil prioritere det
viktigste først, og ønsker derfor en krisepakke som hjelper folk med å komme seg gjennom en vinter
med stadig økende priser på nødvendige basisvarer.

Krisepakke for vanlige folk. Tall i millioner kroner

Beløp

Elavgift på strøm avvikles

9.816

Fjerne moms på strømforbruk

5.000

Veibruksavgiften for bensin, diesel og biodiesel reduseres til 1 kr/l

7.000

Sum

21. 816
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FJERNE ELAVGIFTEN
FrP foreslår som et umiddelbart kortsiktig tiltak å midlertidig fjerne elavgiften, men også å fjerne
merverdiavgift på strømforbruk for private husholdninger. Med et gjennomsnittsforbruk av strøm vil
dette grepet kunne gi en besparelse for en familie tilsvarende omtrent 11.326 kroner i året, eller 943
kr per måned. På lengre sikt ønsker vi andre grep som treffer bedre de som har dårligst råd. Derfor
foreslår vi at regjeringen før neste vinter bør vurdere andre tiltak som vil være mer målrettede. Et slikt
forslag kan være å fjerne elavgift og merverdiavgift for forbruk under 20.000 kWh som i dag regnes
som gjennomsnittsforbruk. Det betyr at de som har minst forbruk skjermes for avgifter.
Basert på gjennomsnittlig strømforbruk 20 000 kwh med en strømpris på 1,09 kroner per kwh, vil en
gjennomsnittlig husholdning spare på strømregningen med FrPs forslag:
Forslag

Prisreduksjon

Fjerne elavgift
Fjerne mva. på elavgift

-3.338 kr
- 834 kr

Merverdiavgift

- 7.154 kr

Totalt

- 11.326 kr

REDUSER DRIVSTOFFAVGIFTENE
Vi har denne høsten sett bensinpriser på over 20 kroner literen flere steder i landet. Dette rammer alle
som er avhengig av bilen og særlig folk i distriktene med lange avstander.
Mens regjeringen øker avgiftene på drivstoff, mener Frp at den høye drivstoffprisen skal ned. Vi vil
redusere veibruksavgiften til 1 krone per liter. For bensin vil dette bety en avgiftsreduksjon inkludert
moms på ca. 5 kroner per liter.
Drivstofftype

Endring fra 2021

Endring fra forslag AP/SP

Diesel 15000 km/år, 0,4 l/mil

- 1996 kr

- 2037 kr

Bensin 16000 km/år, 0,7 l/mil

- 4835 kr

- 4906 kr

KUTT MATMOMS
Vi antar at matvareprisene kommer til å øke og grensehandelen bli større. FrP foreslår flere tiltak som
vil redusere grensehandelen og motvirke økte matvarepriser.
Vi mener det kan være fornuftig å kutte matmomsen fra 15 prosent til 12 prosent. FrP ønsker også
en vurdering av å redusere serveringsmoms til 12 prosent. Vi forutsetter at avgiftsreduksjonene skal
komme forbrukeren til gode.
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Lavere skatter og
avgifter for folk flest

Skatter og avgifter
FrP mener at folk må få beholde mer av sin egen inntekt. Vi prioriterer derfor å sette ned skatter og
avgifter, slik at folk flest kan sikre velferd for seg og sin familie. Vi vil gi folk valgfrihet til å prioritere
pengebruken etter egne behov. Staten skal ikke prioritere for deg. Vi øker derfor personfradraget som
kommer alle skattebetalere til gode. Dette vil gi en skattelette på omtrent 2.600 kroner for en person
som tjener fra 450.000 i året.

ØKE FRIKORTGRENSEN

KUTTER AVGIFTER PÅ GRENSEHANDELSVARER

Vi foreslår også å øke frikortgrensen betydelig fra dagens nivå, til
100.000 kroner.

FrP mener mer av norsk handel bør foregå i Norge og ikke i Sverige.
Mer handel i Norge skaper verdier og arbeidsplasser. Derfor vil vi
redusere avgifter, særlig på alkohol og snus, og bringe dem ned på nivå
med Sverige.

FrP mener at flere skal få mulighet til å greie seg på egen inntekt, i
stedet for å være avhengig av offentlige støtteordninger. Det skal lønne
seg å jobbe.
Visste du at omlag 87.000 personer vil slippe å betale skatt dersom
frikortgrensen økes til 100.000 kroner.

6

Vi starter med å redusere alkoholavgiftene betydelig for 2022, og ned
på nivå med Sverige i løpet av 2 år. FrP vil også fjerne særnorske
avgifter som emballasjeavgiften, som bidrar til at brusbokser og flasker
er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige, og avvikler denne i forslaget
til statsbudsjett for 2022.
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LAVERE BILAVGIFTER

Bilavgiftene i Norge er alt for høye. Bilen er vårt viktigste og mest
fleksible transportmiddel, og står for mer enn 80 prosent av persontrafikken. FrP vil derfor prioritere å senke avgiftene på bil og drivstoff,
slik at det blir billigere både å kjøpe og bruke bil for vanlige folk.

0

Regjeringen legger derimot opp til å straffe norske bilister med en
milliardregning gjennom økt engangsavgift og CO₂-avgift som vil øke
drivstoffprisene. Spesielt dramatisk er avgiftsøkningen som rammer
ladbare hybrider. Dette kan gjøre flere enkeltmodeller inntil 80 000
kroner dyrere.
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AP/SP
FRP

Eksempel: Ford Explorer - ladbar hybrid

Nye biler er tryggere, og har mye lavere utslipp enn gamle biler. FrP vil
redusere avgiftene for å stimulere til å bytte ut bilparken raskere. Det
er bra både for trafikksikkerheten og klimaet.
FrP vil halvere vektavgiften, noe som vil gjøre større familiebiler langt
rimeligere og gjøre det mulig for langt flere å kjøpe ny bil.

0

MC

Lavere engangsavgift gjennom å avvikle volumkomponenten gjør at
mange nye MC får redusert pris til beste for forbrukerne. Lavere priser
gjør at flere kan få realisere drømmen om en ny MC.
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AP/SP

FrP vil avvikle engangsavgiften på biler, og starter med å redusere og
avvikle vektkomponenten over 2 år. Vi reverserer regjeringens angrep
på de ladbare hybridbilene, for å sikre forutsigbarhet både for de som
vil kjøpe bil og de som selger bil.

FrP mener at MC er et praktisk transportalternativ som bør være
tilgjengelig for flere. FrP ønsker å stimulere til økt bruk av MC. Det
fører til mindre kø på veiene, lavere utslipp og redusert behov for
parkeringsplasser.

10 000
DAGENS AVGIFT

FRP

Eksempel: Toyota RAV4 - ladbar hybrid

Motorsykkel

Prisreduksjon

1250 cc
(BMW GS/ GSA, Norges mest solgte MC)

38.963 kroner
billigere

1000 cc

20.494 kroner
billigere

700 cc

6.468 kroner
billigere

Snøscooter
900 cc

Prisreduksjon
4.272 kroner
billigere

FrP vil også gjøre bilbruken billigere. I vår krisepakke foreslår vi en betydelig reduksjon i drivstoffavgiftene gjennom redusert
veibruksavgift. I tillegg foreslår vi å stoppe regjeringens foreslåtte økning i CO₂-avgiften.
FrP mener at alle skal ha mulighet til å velge bilen til sin daglige transport. Da må avgiftene ned og bompengene bort. FrP foreslår å avvikle alle
bomprosjekter og fjerne bompengegjelden gjennom bruk av infrastrukturfondet.
FrP fikk flertall for å fjerne flypassasjeravgiften i 2021. Nå foreslår regjeringen å gjeninnføre den. FrP ønsker å fjerne avgiften permanent.
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LAVERE SKATT PÅ VERDISKAPNING

REVERSERING AV SKATTE- OG AVGIFTSØKNINGER

FrP er opptatt av å trygge arbeidsplasser og legge forholdene til rette
for å skape nye arbeidsplasser i Norge. Formuesskatten er en særnorsk
avgift, som gir en fordel for utenlandske eiere.

FrP foreslår å reversere en rekke av de mange skatte- og
avgiftsøkningene som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har foreslått i
neste års statsbudsjett.

Skatten må betales uansett om bedrifter går med overskudd eller
underskudd, og i mange bedrifter består verdiene av maskiner,
kjettinger, båter og utstyr.

FrP sier tydelig nei til regjeringens forslag om å øke CO₂-avgiften, som
blant annet vil føre til dyrere drivstoff. Frp sier også nei forslaget om å
øke CO₂-komponenten i engangsavgiften på bil.

FrP mener dette er en skatt som tar verdier fra distrikter der det er mye
verdiskaping, og sender pengene inn til byråkratiet i Oslo, som deler
de samme pengene ut til andre utvalgte bedrifter.

FrP sier nei til forslaget om å innføre en ny skatt på dyre boliger. Vi
anser dette som et første skritt på å innføre skatt på alle boliger, og sier
derfor nei til forslaget.

FrP foreslår derfor å reversere regjeringens skatteøkninger på verdier,
og fremmer samtidig forslag om å øke bunnfradraget til 2 millioner
kroner, som vil komme mange til gode.

Vi vil heller ikke øke formuesskatten.

VIL BEHOLDE TAXFREE
FrP ønsker at folk skal beholde valgfriheten når de reiser og sier nei til
regjeringens forslag om å ta vekk muligheten til å veksle inn tobakk
med to flasker ekstra vin i taxfreekvoten.

FrP sier også nei til forslaget om å øke fagforeningsfradraget og foreslår
heller å øke personfradraget, som kommer alle til gode, ikke bare
medlemmer av fagforeninger.
Frp går mot regjeringens forslag om å fjerne momsfritaket for alternativ
behandling. Vi sier også nei til regjeringens forslag om å halvere
skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner.

FrP sier også nei til regjeringens forslag om å øke tobakksavgiftene.

VIRKNINGER AV FRPS SKATTEOPPLEGG
Sammenlignet med regjeringens opplegg foreslår FrP å øke personfradraget fra 58.250 kroner til 70.000 kroner. Det gir en isolert skattelettelse
på 2.585 kroner sammenlignet med regjeringens opplegg og gjelder for alle inntektsgrupper. Tabellen viser skattelettelse for en gitt inntekt
sammenlignet både mot 2021 og Ap-Sp-regjeringens skatteopplegg for arbeidsinntekt.
FrP foreslår også å øke frikortgrensen fra 60.000 kroner til 100.000 kroner, slik at for eksempel studenter kan jobbe mer uten å betale skatt.
Sammenlignet med 2021 betyr det en skattelette på 8.113 kroner om man tjener inntil maks frikortgrense.
Endret skatt for lønnsinntekter:
Inntekt (kr)

Mindre skatt med FrP sammenlignet med 2021 Mindre skatt med FrP sammenlignet med AP-SP
(kr)
(kr)

100 000

-8113

-8013

300 000

-3814

-2585

400 000

-3914

-2585

500 000

-4014

-2585

600 000

-4114

-2585

750 000

-2368

-2585

1 000 000

-2368

-2585

1 200 000

-2368

-2585

Tabellen viser at skattelettelsene er størst for folk med vanlige inntekter. En person som tjener 500.000 kroner vil få redusert inntektsskatten
med om lag 4.000 kroner med FrPs opplegg.
Folk med skattepliktig formue vil få redusert formuesskatt med FrPs forslag om økt bunnfradrag. FrP sier i tillegg nei til økt skatt på dyre boliger,
nei til økt formuesskattesats og regjeringens spark til alle som sparer i aksjer.
Ap-Sp-regjeringens skjerpelser for nedbetalte hjem og hytter og inntekter fra aksjesparing fremgår ikke av tabellen. FrP foreslår dessuten å
øke bunnfradraget i formuesskatten til 2 mill. kroner per person, dvs. 4 mill. kroner for et samboerpar. Satsen skal holdes på 0,85 prosent, og
verdsettelsene skal ikke økes slik regjeringen foreslår.
FrP foreslår også å øke foreldrefradraget for barn 2 fra 15.000 kroner til 25.000 kroner, noe som betyr en skattelettelse på 2.200 kroner. Dette
fremgår heller ikke av tabellen.
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Hun tjener 400.000 kroner.
Han tjener 500.000 kroner.
Bolig med årsforbruk 16000 kWh per år.
Kjører bensinbil 15.000 km per år, bruker 0,7 ltr/mil.
Han har «store sykdomsutgifter» og har frikort.
Solgt aksjefond for å pusse opp, fortjeneste 50.000 kroner
(utover skjermingsfradrag).
Får foreldrefradrag for begge barna.

Mindre skatt/avgift med FrP sammenlignet med
2021

Mindre skatt /avgift med FrP sammenlignet med
AP/SP

Lavere skatt for husholdningen

10 128 kroner spart

7 370 kroner mindre enn med AP/SP

Lavere avgifter på strøm

5 870 kroner spart

5 289 kroner mindre enn med AP/SP

Lavere drivstoffkostnader

1 996 kroner spart

2 037 kroner mindre enn med AP/SP

Lavere egenandel medisin/legebesøk

32 kroner spart

461 kroner mindre enn med AP/SP

Lavere skatt på aksjegevinst

-

1 400 kroner mindre enn med AP/SP

Sum økt kjøpekraft

18 026 kroner

16 557 kroner ifht. AP/SP

10
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Hun tjener 750.000 kroner.
Han tjener 600.000 kroner.
Bolig med årsforbruk 16000 kWh per år.
Kjører bensinbil 15.000 km per år, bruker 0,7 ltr/mil.

Mindre skatt/avgift med FrP sammenlignet med Mindre skatt /avgift med FrP sammenlignet med
2021
AP/SP
Lavere skatt for husholdningen

6 482 kroner spart

5 170 kroner mindre enn med AP/SP

Lavere avgifter på strøm

5 870 kroner spart

5 289 kroner mindre enn med AP/SP

Lavere drivstoffkostnader

4 835 kroner spart

4 906 kroner mindre enn med AP/SP

Sum økt kjøpekraft

17 187 kroner

15 366 kroner ifht. AP/SP

Hver har grunnpensjon på 106 399 kroner
Nedbetalt bolig til 16 mill. kroner i markedsverdi
Bolig med årsforbruk 16000 kWh per år
Kjører dieselbil 10.000 km per år, bruker 0,4 ltr/mil

Mindre skatt/avgift med FrP sammenlignet med Mindre skatt /avgift med FrP sammenlignet med
2021
AP/SP
Redusert avkortning av grunnpensjon

10 640 kroner spart

10 640 kroner mindre enn med AP/SP

Lavere avgifter på strøm

5 870 kroner spart

5 289 kroner mindre enn med AP/SP

Lavere drivstoffkostnader

1 331 kroner spart

1 358 kroner mindre enn med AP/SP

Lavere formueskatt

8 500 kroner spart

20 900 kroner mindre enn med AP/SP

Sum økt kjøpekraft

26 341 kroner

38 187 kroner ifht. AP/SP
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Reduserte skatter. Tall i millioner kroner

Beløp

Personskatt, heve personfradraget til kr 70 000 kr

7.000

Frikortgrensen økes til 100 000 kr

500

Øke bunnfradraget i formuesskatten til 2 mill. kr

1.300

Sum reduserte skatter

8.800

Reduserte avgifter. Tall i millioner kroner

Beløp

Fjerne emballasjeavgiften

2.200

Alkoholavgifter reduseres til finsk nivå, øl, vin og sprit

2.000

Avgift på snus reduseres med 25%

300

Engangsavgift, vektkomponenten reduseres med 50 % og fradrag og rekkeviddekrav for ladbare biler ligger fast fra
2021

1.700

Politibiler og brannbiler fritas for engangsavgift

30

Avvikle slagvolumkomponent i engangsavgiften for motorsykkel og snøscooter

100

Lavsats i trafikkforsikringsavgiften fjernes (traktor, veterankjøretøy, snøscooter og motorredskap)

45

Veibruksavgift på naturgass og LPG fjernes

14

Fiskaravgift

18

Sum reduserte avgifter

6.407

Reversering av skatteøkninger

Beløp

Foreldrefradraget, øke den laveste satsen til 25.000 kr

10

Oppjusteringsfaktor for utbytte reduseres fra 1,6 til 1,44

2.595

Øke fradraget for individuell pensjonssparing til 40.000 kr

190

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner økes til 50.000 kr

80

Opprettholde ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer

105

Redusere verdsettelsen av aksjer og driftsmidler i formueskatten

1.270

Verdsettelse av primærbolig økes ikke

230

Verdsettelse av sekundærbolig økes ikke

155

Verdsettelse av fritidsbolig økes ikke

115

Formuesskattesatsen økes ikke

1.725

Verdsettelse av oppdrettstillatelser, ingen økning
Fagforeningsfradraget økes ikke

210
-

340

Sum reversering av skatteøkninger

6.345

Reversering av avgiftsøkninger

Beløp

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen økes ikke
CO-2 avgiften økes ikke
Avgift på avfallshåndtering innføres ikke
Fritak for naturgass og LPG til veksthusnæringen opprettholdes
Avgifter på kvotepliktige utslipp av klimagasser fra luftfarten og petroleumsvirksomheten økes ikke
CO-2 komponenten i engangsavgiften økes ikke
Flypassasjeravgiften gjeninnføres ikke

75
1.990
140
3
17
160
1.600

Tax-free kvoten beholdes som for 2014

110

Opprettholde MVA-fritak for alternativ behandling

200

Tobakksavgiften økes ikke
Sum reversering av avgiftsøkninger

12

250
4.545
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VERBALFORSLAG
Stortinget ber regjeringen innføre 98-oktans
bensin uten innblanding av biodrivstoff (98E0)
som sikringskvalitet innen 01.05.2022.
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om
å endre kravet til veteranstatus for kjøretøy
fra 30 til 20 år i omregistreringsavgiften og
trafikkforsikringsavgiften i forbindelse med
revidert nasjonalbudsjett for 2022.
Stortinget ber regjeringen snarest beregne
provenyvirkning av å endre forskrift om
engangsavgift med en ny hovedregel
for definisjon av bobil for beregning av
engangsavgift, slik at alle kjøretøy som leveres
som bobil fra fabrikk og har typegodkjenning
som bobil, skal ha slik avgiftsberegning.
Stortinget ber regjeringen snarest beregne
provenyvirkning av å la pickup kjøretøy som
oppfyller vareomsetningskrav på plan for
varebilregistrering beholde baksete uten å
miste varebilstatus.
Stortinget ber regjeringen utarbeide en
nedtrappingsplan for omregistreringsavgiften
slik at denne reduseres til selvkost.
Stortinget
ber
regjeringen
avslutte
utredningsarbeidet
med
GPS-basert
bompengeinnkreving.
Stortinget ber regjeringen utarbeide en videre
nedtrappingsplan for engangsavgiften slik at
denne avgiften avvikles senest i forbindelse
med statsbudsjett for 2025.
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Bedre helsetjenester
for vanlige folk
Helse
For folk flest er god helse og et godt behandlingstilbud når helsen svikter blant det viktigste i livet. FrP
vil ha en sterk satsing på helse. Syke og eldre skal få den hjelpen de har behov for, og enkeltmennesket
skal stå i sentrum for tilbudet.
Vi prioriterer å få ned helsekøene, at pasienter skal få den medisinen de trenger, at antall døgnplasser
i psykiatrien må økes, og at hjelp til pleietrengende eldre skal bli en statlig rettighet. Vi vil også ha et
helseløft for å sikre at vi har nok kompetente ansatte i helsevesenet.

KORTERE HELSEKØER

FLERE AKUTTPLASSER

Norge har et helsevesen i verdenstoppen, men det gjenstår store
utfordringer. Helsekøene har vokst under koronapandemien. I
september sto 228.000 personer kø for å få behandling eller utredning.

I tillegg er intensivkapasiteten alt for lav. Dette fører til at det må
innføres restriksjoner for å unngå at helsevesenet kollapser. Vi vil
derfor bevilge 500 millioner kroner til flere akuttplasser, slik at Norge
i større grad skal klare å håndtere pandemier og andre helsekriser i
fremtiden, uten å måtte stenge ned samfunnet.

For å fjerne helsekøene vil FrP øke sykehusenes budsjett for 2022
med 3,2 milliarder kroner. Vi vil øremerke 1 milliard til å kjøpe flere
tjenester fra de private sykehusene, som har ledig kapasitet.
Visste du i september sto 228.000 nordmenn i helsekø? Vanlige folk
skal ikke måtte vente på behandling eller utredning, og FrP foreslår
å øke sykehusenes budsjett med 3,2 milliarder kroner for å fjerne
helsekøene.

14

MINDRE BYRÅKRATI
Organiseringen av sykehusene er ineffektiv og byråkratisk. For å
redusere sløseri og effektivisere driften, vil FrP legge ned de regionale
helseforetakene, og fordele oppgavene deres mellom en nasjonal
styringsenhet og de lokale helseforetakene.
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Vi vil ha en ny finansieringsmodell for sykehus, der store
sykehusinvesteringer behandles av Stortinget og finansieres over
statsbudsjettet, på samme måte som andre statlige utbygginger. Slik
unngår vi at sykehus må redusere byggeprosjekter og tilbudet til
pasienter for å spare.
FrP foreslår at det opprettes et eget fond til større sykehusinvesteringer.
Dette skal komme i tillegg til midlene som allerede er satt av til
investeringer i helseforetakene.
I tillegg ønsker vi å sette av midler til operasjons- og fødeavdeling i
Alta. Vi setter også av midler til utbedringer av landingsplassene på
akuttsykehusene slik at de nye redningshelikoptrene kan benytte dem.

STYRKER PSYKISK HELSE
Institusjonstilbudet til psykisk syke har blitt bygget kraftig ned de siste
tjue årene. Dette betaler de sykeste prisen for. De får ikke den hjelpen
og tryggheten de trenger. Mange ender opp som svingdørspasienter,
uten å få en behandling som gjør dem friske. Dette utgjør også en stor
fare for samfunnet.
FrP vil derfor ha en kraftig økning av antallet døgnplasser i psykiatrien.
Vi foreslår at det settes av 900 millioner kroner til flere døgnplasser i
offentlig og privat psykisk helsevern. Vi foreslår også at det opprettes
en ny tilskuddsordning for å motvirke langtidseffekter av pandemien
for helse, psykisk helse og rus.
Visste du antallet døgnplasser i psykisk helsevern har blitt redusert fra
5781 plasser i 2000, til kun 3284 plasser i 2020? FrP vil ha en kraftig
økning i antallet plasser, og foreslår at det settes av 900 millioner
kroner til flere døgnplasser i psykisk helsevern.

LAVERE EGENANDEL
FrP mener det er usosialt å øke egenandelstaket for frikort, slik
regjeringen legger opp til. En av fire nordmenn har i dag frikort. Dette
vil særlig ramme de som allerede har lite fra før.

LØFT FOR SYKEPLEIERE OG HELSEFAGARBEIDERE
Mangelen på helsepersonell i Norge er en varslet krise. Vi er allerede for
avhengige av utenlandsk arbeidskraft i helsevesenet. Utfordringene vil
øke med årene dersom det ikke tas grep nå.
FrP vil ha en ha treårig opptrappingsplan med et utdannings- og
lønnsløft for sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette innebærer at alle
sykepleiere og helsefagarbeidere i offentlig sektor skal få et lønnsløft
på tre prosentpoeng utover ordinær lønnsvekst neste år.
I tillegg må antallet studieplasser for helseutdanninger økes kraftig.
For neste år foreslår vi å øke antallet studieplasser innen medisin med
250 og 2500 innen sykepleie.
Visste du at ifølge SSB kan Norge mangle 36 000 helsefagarbeidere og
20 000 sykepleiere fram mot 2035? FrPs forslag om tre prosentpoeng
ekstra lønnvekst til helsearbeidere vil utgjøre 15.000 kroner i
lønnsøkning for sykepleiere neste år.

KJØPER FLERE MEDISINER
Norge er en sinke med å ta i bruk nye medisiner for norske pasienter.
Syke dør fordi de ikke har tilgang på medisiner som kunne reddet livene
deres. Mange lever med store smerter helt unødvendig. FrP foreslår
å bruke 500 millioner kroner ekstra som skal øremerkes kjøp av nye
legemidler til pasienter med sjeldne diagnoser. I tillegg vil vi bruke
100 millioner kroner til gentesting som metode i kreftdiagnostikk og
behandling.

STYRKER BEREDSKAPEN
Norge er nesten helt avhengig av import av viktige legemidler. Det gjør
oss sårbare. FrP vil at regjeringen skal inngå kontrakter om legemidler
med norske legemiddelprodusenter fremfor utenlandske, for å sikre
norsk beredskapsproduksjon av viktige legemidler. I tillegg setter vi
av midler til forhåndskjøpsavtaler med private aktører for å etablere
norsk produksjon av vaksiner.

Da FrP i fjor inngikk avtale om statsbudsjettet fikk vi reversert forslaget
fra regjeringen om å øke egenandelene. Det ga en merkbar besparelse
for de som er avhengig av medisiner og behandling. FrP vil bevilge
tilstrekkelige midler for å beholde dagens egenandelstak.
Visste du at nærmere 1,5 millioner nordmenn har frikort på helsetjenester? Regjeringen foreslår å øke egenandelstaket med nesten 500
kroner i året, men FrP vil beholde dagens tak på 2460 kroner.

ÉN MILLIARD TIL VARMERE OG MER VERDIG ELDREOMSORG
FrP kjemper for at eldre skal få sykehjemsplass når behovet melder seg.
I dag varierer sykehjemstilbudet kraftig fra kommune til kommune,
både i omfang og kvalitet. FrP ønsker derfor å flytte finansieringen av
helse- og omsorgstjenestene bort fra kommunen og over til staten,
samtidig som vi ønsker å innføre fritt valg av sykehjem slik at man kan
velge det tilbudet man selv ønsker.
En viktig verdi for FrP er at man skal leve hele livet. Alle eldre fortjener
en varm og verdig alderdom, med en eldreomsorg i verdensklasse,
uavhengig av hvor man bor i landet. Vi vil derfor sette av én milliard
kroner for å styrke eldreomsorgen.
Det er behov for flere sykehjemsplasser. FrP foreslår å styrke
tilskuddsordningen for sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Eldre
er hardt rammet av koronapandemien, og midlene for å bekjempe
ensomhet blant eldre må i stor grad videreføres de neste årene. FrP vil
derfor bevilge ekstra midler til å bekjempe ensomhet og isolasjon blant
eldre.
FrP vil at det skal stilles krav til maten som serveres våre eldre og
pleietrengende. Det må settes inn flere tiltak for å unngå underernæring
blant eldre. Det vil øke trivselen og redusere unødvendig medisinbruk.
Vi vil ha et kommunalt forsøksprosjekt der eldre som bor hjemme
skal få mat levert på døren til kostpris. I tillegg vil vi innføre en ny
tilskuddsordning for produksjonskjøkken på sykehjemmene.

ALTERNATIVT BUDSJETT | 2022

15

Prioriteringer

Beløp

Inngå kontrakter med norske legemiddelprodusenter fremfor utenlandske. Inndekning gjennom å kutte andre
kontrakter
Satsing på psykisk helsevern, pasientbehandling og nye medisiner

3 200 000 000

Ny tilskuddsordning psykisk helse og rus – motvirke langtidseffekter av pandemien

100 000 000

Eldremilliard

1 000 000 000

Ønsketransport

4 000 000

Fortsette med og utvide SIO med ytterligere 6 kommuner, slik at i alt 18 kommuner blir med i forsøksprosjektet

720 000 000

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som har tiltak mot ensomhet i alle aldersgrupper

50 000 000

Pårørendealliansen

1 000 000

Tilby gentesting som ny metode i kreftdiagnostikk og behandling og til persontilpasset behandling.

100 000 000

Ikke øke egenandelstaket

600 000 000

Helseløft

3 158 000 000

Forhåndskjøpsavtaler med private aktører om norsk produksjon av vaksiner

100 000 000

Kreftregisteret

15 000 000

Eldreombudet

2 000 000

Mental Helse Ungdoms hjelpechat

1 000 000

Kompetanseheving av behandlere for veteraners psykiske helseutfordringer (RVTS ØST)

1 000 000

Dødehavsstiftelsen – til pasientopphold i Israel

3 000 000

Operasjons- og fødeavdeling i Alta

20 000 000

Videreføre økonomisk belønningsordning for kommuner som innfører fritt brukervalg

4 000 000

Videreføre tannhelseforsøket i Agder og Romerike

37 000 000

Frelsesarmeens gatefotball

12 000 000

Frelsesarmeens Jobben og Fyrlyset

3 000 000

No Limitation – oppstart to nye steder

3 000 000

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

13 000 000

Reduksjoner

Beløp

Helse- og omsorgsdepartementet

- 5 000 000

Rusforebyggende arbeid

- 5 000 000

Bioteknologirådet, driftsutgifter

- 4 000 000

Kommunikasjon om levevaner og helse

- 28 000 000

Prosjekt for røykeslutt

-

10 000 000

Områdesatsning i Oslo

-

4 500 000

Kutte i støtten til Actis

-

10 000 000

Kutte skolefrukt

-

21 050 000

Nasjonalt senter for e-helseforskning

-

4 000 000

Heroinassistert behandling

-

60 000 000

Avvikle Helse Sør-Øst RHF

-

250 000 000

Avvikle Helse Vest RHF

-

90 000 000

Avvikle Helse Midt-Norge RHF

-

93 000 000

Avvikle Helse Nord RHF

-

88 000 000

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

-

10 000 000

Ikke gjennomføre anbud på reseptbelagte legemidler

-

11 500 000

Kutt i tilskudd til EU4Health

-

30 000 000

Kutt i tilskudd til Verdens Helseorganisasjon

-

10 000 000
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VERBALFORSLAG
Stortinget ber regjeringen i forslag til revidert
nasjonalbudsjett i 2022 komme med en
vurdering av behovet for utbedringer av
landingsplassene på akuttsykehusene for
å sikre at de nye redningshelikoptrene kan
benytte dem.

Stortinget ber regjeringen sørge for å
tydeliggjøre ansvarsforholdet mellom politiet
og helsevesenet for psykiske syke.

Stortinget ber regjeringen inngå
kontrakter om legemidler med norske
legemiddelprodusenter fremfor utenlandske
for å sikre norsk beredskapsproduksjon av
viktige legemidler.
Stortinget ber regjeringen tillate snus uten
tobakk.
Stortinget ber regjeringen sikre at eldre på
sykehjem eller som mottar hjemmetjenester
får den tannbehandlingen de har krav på.
Stortinget ber regjeringen komme
tilbake til Stortinget med en ordning for
stamcellebehandling i Norge og/eller bistand
til å kjøpe dette i utlandet.
Stortinget ber regjeringen legge frem en
ordning som åpner for salg av flere reseptfrie
legemidler i butikk.
Stortinget ber regjeringen oppheve taket på
antall bytter av fastlege.
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
revidert nasjonalbudsjett for 2022 legge
frem en forpliktende opptrappingsplan
for å sikre flere sykepleiere, vernepleiere,
spesialsykepleiere, jordmødre og
helsefagarbeidere i årene fremover.
Planen skal inneholde forslag til ulike tiltak
som bidrar til rekruttering og sikrer nok
kompetente hender og hoder i helse- og
omsorgstjenestene.
Stortinget ber regjeringen iverksette et
kommunalt forsøksprosjekt i løpet av 2022,
der eldre som bor hjemme får bestille mat
levert på døren til kostpris.
Stortinget ber regjeringen beholde dagens
egenandelstak for frikort på 2460 kr.
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Olje er vår viktigste
næring

18
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Energi og klima
Oljenæringen skaper vekst, velferd og arbeidsplasser i hele landet. FrP vil videreutvikle Norge som en
energinasjon, ved å tilrettelegge for arbeid og verdiskaping. Norge har store naturressurser, sterke
bedrifter med mye kompetanse og erfaring, avanserte teknologimiljøer og mye kapital.
FrP fører en politikk som stimulerer til bedre høsting av energiressursene, samt styrket satsing på forskning
og utvikling av energiproduksjon og forbruk. Vi jobber for en ansvarlig og økonomisk bærekraftig energiog klimapolitikk. I tillegg er det viktig for FrP å kutte kostnader og byråkrati gjennom effektivisering av
forvaltningen, slik at vi får en enklere hverdag for både folk flest og næringsliv.

ØKT SATSING PÅ OLJE OG GASS

FORNYBAR ENERGI

Petroleumsnæringen er svært viktig for norsk økonomi og velstand.
FrP vil derfor at det skal satses videre på kartlegging og leting i oljeog gassektoren. I tillegg ønsker vi å legge til rette for økt satsing på
forskning og utvikling i sektoren. FrP vil sikre stabile og langsiktige
rammevilkår for olje- og gassnæringen, og stimulere til fortsatt
verdiskapning, lønnsomhet og konkurransekraft i bransjen.

FrP vil styrke satsingen på fornybar energi. Vannkraften er vår viktigste
og mest fleksible fornybarkilde. Halvparten av produksjonen har nå
rundet 50 år og nærmer seg teknisk levealder.
FrP ønsker et mer industrivennlig skattesystem for vannkraften for å
sikre lønnsomme oppgraderinger og større kraftproduksjon.

FrP støtter ikke kostbar symbolpolitikk som kun flytter utslipp til
andre steder i verden.
Vi vil kartlegge forekomster av mineraler på norsk sokkel for å sikre
muligheten for etterspurte råvarer og fremtidige inntekter til Norge.
FrP støtter ikke CCS-prosjektet Langskip, der staten tar nesten all
risikoen og velter regningen over på skattebetalerne.

Rimelig fornybar kraft skal være et konkurransefortrinn for norsk
industri og komme våre innbyggerne til gode. FrP vil legge til rette for
utvikling av vannkraft. FrP støtter ikke utbygging av vindkraft, med
mindre det er lokal tilslutning til prosjektet.
Et godt strømnett er avgjørende for kraftforsyningen til både privat
husholdninger og til industrien, og det krever en effektiv organisering
av nettselskapene for å sikre at forbrukernes og industriens kostnader
blir lavest mulig.

Visste du at prestisjeprosjektet Langskip allerede har sprukket
med nær én milliard kroner. FrP mener staten bør trekke seg ut av
prosjektet.

EN KLIMAPOLITIKK SOM VIRKER
FrP vil ha en effektiv, økonomisk klimapolitikk som virker. Vi vil
prioritere kostnadseffektive tiltak, ikke kostbar symbolpolitikk.
Målet er å få redusert de samlede utslippene. FrP vil derfor prioritere
tiltakene som i et globalt perspektiv gir størst reduksjon i CO₂-utslipp
for hver krone investert. Vi må ha en klimapolitikk som bidrar til
arbeidsplasser i Norge og gir reelle utslippskutt til en lavest mulig
kostnad. FrP er imot en sterk økning i CO₂-avgiften.
FrP ønsker å kjøpe klimakvoter fremfor å betale for dyre symboltiltak.
Forurensingen kjenner ingen landegrenser, og en vesentlig del av
utslippene i Norge skyldes utslipp fra andre land. Vi vil derfor arbeide
for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser.

SATSER PÅ SKOGEN
Vi vil redusere tiltak som kjøp av skog for vern, og heller satse på
tiltak som skogplanting og gjødsling av skog for å redusere utslipp og
øke verdiskapningen i Norge. Politikken bør baseres på aktiv bruk og
forvaltning fremfor vern av naturen.
FrP vil legge til rette for et teknologinøytralt system der lave utslipp
gjennom hele livsløpet belønnes. Eksempler på dette er biogass og
hydrogen, som kan bidra til reduserte utslipp i transportsektoren og
landbruket.
Norge må rustes bedre for å håndtere klimaendringene og FrP vil derfor
prioritere flom- og skredsikring. FrP vil også forsterke arbeidet mot
forsøpling på land og i havet.
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Prioriteringer

Beløp

Driftsutgifter oljedirektoratet

1 300 000

Spesielle driftsutgifter (Oljedirektoratet, øke letevirksomheten)

100 000 000

Flom og skredforebygging (inkl. Åkneset)

400 000 000

Tilskudd flom og skredforebygging

100 000 000

Driftsutgifter NVE, raskere konsesjonsbehandling

50 000 000

Norges Forskningsråd

50 000 000

Infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen

100 000 000

Norwegian Energy Partner

30 000 000

Tiltak i kommuner med ulverevir

30 000 000

Norsk kulturarv, Norges Jeger og fiskerforbund, Den Norske Turistforening

12 000 000

Påskoging og gjødsling

500 000 000

Norsk Friluftsliv

10 000 000

Tilskudd rovvilttiltak

25 000 000

Norske lakseelver

5 000 000

Statlige vassmiljøtiltak

1 000 000

Nasjonalt villakssenter og Norsk Tindesenter

4 000 000

Kvotekjøp

190 000 000

Marin forsøpling

50 000 000

Reduksjoner
Internasjonale klima- og utviklingstiltak

Beløp
-

Driftsutgifter Internasjonale klima og utviklingstiltak

-

2 981 543 000
100 311 000

Langskip - fangst og lagring CO2

-

3 450 000 000

Internasjonale organisasjoner

-

30 000 000

Basisbevilgninger til Norges forskningsråd til miljøforskningsinstituttene

-

30 000 000

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

-

70 000 000

Miljødirektoratet driftsutgifter

-

70 000 000

Restaurering av myr og våtmark

-

20 000 000

Tilskudd Klimatiltak

-

200 000 000

Statlig erverv, skogvern
Tilskudd internasjonale organisasjoner

-

315 727 000
7 500 000

VERBALFORSLAG
Stortinget ber regjeringen å pålegge Statnett
å benytte alternativ to (kabel i grøft) ved
fornyelse av forbindelsen mellom Hamang
i Bærum og Smedstad i Oslo, som en del av
Nettplan Oslo.
Stortinget ber regjeringen vurdere å flytte
ansvaret for Direktoratet for mineralforvaltning
til Olje- og energidepartementet.
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Kommunen er til
for innbyggerne
Kommunal
FrP ønsker å understreke at kommunene er til for innbyggerne, ikke omvendt. Vi ønsker JA-kommuner
som leter etter grunner til å være en ressurs for innbyggerne fremfor en bremsekloss. Det er mer effektivt
å løse oppgaver nær folk gjennom lokaldemokratiet, fremfor at alt skal detaljstyres fra regjering, storting,
fylkeskommunen eller statlige byråkrater.
MER FRIHET

LEGG NED STATSFORVALTEREN

Et sterkt lokalt folkestyre gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet
til å styre sin egen hverdag. Statlig detaljstyring og byråkrati må
kuttes. Makt og myndighet må gis til de folkevalgte nærmest mulig
innbyggerne.

FrP mener Norge kan klare seg med to administrative nivåer, stat og
kommuner. Fylkeskommunen er et fordyrende mellomledd uten
særlig legitimitet fra innbyggerne. Oppgavene fylkeskommunen i dag
løser kan flyttes til kommunene, private eller staten der det er mest
hensiktsmessig.

FrP vil fjerne Statsforvalterens og Statens vegvesens innsigelsesrett
i arealsaker. Dette er et eksempel på at staten i alt for stor grad
detaljstyrer kommunene.

MINDRE SKATT
FrP mener enkeltmennesker skal styre over eget liv og vil begrense
det offentliges makt og mulighet til å skattlegge. Vi ønsker å
avskaffe boplikten og fjerne kommunenes mulighet til å kreve inn
eiendomsskatt på hus og hytter.

Statsforvalterne har også flere oppgaver som kommunene selv kan
løse. FrP foreslår derfor å fjerne statsforvalteren, som tidligere het
fylkesmannen, og gi mer makt til lokaldemokratiet. FrP vil overføre
midler til kommunesektoren for å løse de oppgavene statsforvalterne
har i dag.
Visste du at ved å legge ned statsforvalteren flyttes makt fra staten til
kommunene. På den måten styrker vi lokaldemokratiet og legger til
rette for forenklede byggeprosesser og mer verdiskaping.

FrP har sørget for gode økonomiske rammer for kommune-Norge og
vil fortsatt prioritere dette. Kommunene bør primært få sine inntekter
gjennom skatt fra innbyggerne og en andel av verdiskapingen, fremfor
overføringer fra staten. Eksempler på dette er havbruksinntekter som
kommunene får sin andel av.
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DISTRIKTSPOLITIKK
Distriktspolitikk handler ofte om å kappes om overføringer fra stat til
distrikt. FrPs distriktspolitikk handler om at distriktene må få lov til å
utnytte sine fortrinn til næringsutvikling og på den måten bli attraktive.
I tillegg må staten legge forholdene til rette med infrastruktur.
FrP foreslår blant annet å halvere fergeprisene på riks- og fylkesvei i
2022, sammenlignet med fergeprisene 1. januar 2021. Vi vil også øke
veibudsjettet med flere milliarder kroner, noe som vil være viktige
bidrag til distriktspolitikken.
FrPs forslag om å redusere skatter og avgifter vil også være bedre for
distriktene, mens regjeringen foreslår store skatteskjerpelser på lokalt
eide arbeidsplasser, noe som er svært distriktsfiendtlig.

REGJERINGSKVARTAL
Utvikling av nytt regjeringskvartal har vært en lang og vanskelig
prosess der sikkerhet har vært viktig. FrP er opptatt av en ryddig
prosess og nøktern pengebruk i slike store prosjekter.
FrP mener kostnaden for det nye regjeringskvartalet er for høy. FrP
mener må gås en ekstra runde for få til bedre løsninger og redusere
bruken av skattebetalernes penger på prosjektet.

PRIVATE AKTØRER ER VIKTIG FOR TJENESTENE
FrP ønsker et mangfold av aktører som leverer offentlige finansierte
tjenester til innbyggerne. Dette er gode tilbud som gir valgfrihet blant
annet i eldreomsorgen, helsevesenet og barnehager.
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Regjeringens forslag om å redusere overføringene til de private
barnehagene er med på å gjøre det vanskeligere å oppnå dette
mangfoldet.
De private barnehagene sikrer full barnehagedekning og gir
foreldrene et mangfold av tilbud. I tillegg sparer kommunene penger,
sammenlignet med et offentlig monopol. FrP ønsker ikke å svekke
finansieringen av private barnehager.

EIENDOMSSKATT
Eiendomsskatten er en belastning for folk flest. FrP mener kommunene
skal fjerne eiendomsskatten.
FrP har fått Stortinget med på å vedta at den maksimale satsen for
bolig- og fritidseiendom skal reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021. Som
et minimum forventer FrP at husstander og næringsliv får nyte godt av
disse skattekuttene.
For å sikre at kommunene ikke øker eiendomsskatten vil FrP sette et
tak på hvor mye en kommune kan kreve inn i eiendomsskatt for hver
husstand eller hytte. Taket skal settes til 3000 kroner, frem til skatten
blir fjernet i sin helhet, som er FrPs mål.
Boligen din er et hjem, ikke et skatteobjekt. Med FrPs forslag vil
vi sikre at ingen skal betale mer enn 3000,- pr enhet i året inntil
skatten er fjernet. Et nødvendig grep når regjeringen går inn for en
dobbeltbeskatning av hjemmet ditt.
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Streng
innvandringspolitikk
og god integrering
Innvandring
Samfunnet er avhengig av en streng innvandringspolitikk og god integrering. Derfor vil FrP stille tydelige
krav til den enkelte om å lære seg norsk og skaffe seg arbeid. Det handler om å verne om de norske og
vestlige verdiene som gjør Norge til et av verdens beste land å bo i.
FrP vil erstatte dagens asylsystem med en ny modell som hjelper dem som trenger det mest. I tillegg vil vi
slutte å øse ut penger på bistandsprosjekter som ikke fungerer, og heller prioritere hjelp i nærområdene.
På den måten kan vi hjelpe mange istedenfor få.
ET NYTT ASYLSYSTEM
Norge og Europa trenger et nytt, mer rettferdig og humant asylsystem
som sikrer beskyttelse og hjelp til et størst mulig antall mennesker.
Samtidig ser vi at asyl- og migrasjonspresset brukes som et politisk
verktøy for å skape ustabilitet. FrP vil heller hjelpe tusenvis av
mennesker i trygge nærområder enn å hente en liten håndfull til Norge.
Med den enorme forskjellen i kostnadsnivå fra Norge og store deler av
verden, vil det være langt bedre og effektivt å hjelpe i nærområdene
om man ønsker å hjelpe store antall mennesker på flukt.
Med det nye asylsystemet FrP foreslår skal det ikke lenger være mulig å
få opphold ved å møte opp på grensen og søke asyl. De som kommer hit
skal overføres til et asylsenter i nærområdene. Danmark har allerede
vedtatt lovverk i tråd med det FrP har foreslått over lengre tid.
FrP vil få på plass et nytt asylsystem. Det skal ikke lenger være mulig å
få opphold ved å søke asyl på grensen. De som kommer inn i Norge og
leverer en asylsøknad, skal overføres til et asylsenter i nærområdene.
På denne måten kan vi unngå at flere mennesker risikerer livet på en
farefull reise med menneskesmuglere over havet.
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Visste du at siden 2013 har over 17.000 mennesker mistet livet når
de har forsøkt å komme sjøveien til Europa. Dette viser at dagens
asylsystem er uforsvarlig og farlig.

HJELP I NÆROMRÅDENE
FrP vil prioritere hjelp i nærområdene og gjøre det mindre attraktivt
å søke asyl i Norge, slik at færre mennesker skal risikere livet for å få
hjelp.
Norge skal inngå avtaler med trygge tredjeland for å få på plass slike
tilbud ved hjelp av bistandspenger. På denne måten vil det i praksis
ikke komme asylsøkere til Norge med vår modell.
Det vil dermed være store summer å spare på en rekke poster i
statsbudsjettet med vår politikk. Ikke bare er dette mer forutsigbart
og trygt for asylsøkerne, det er også en mer fornuftig bruk av
skattebetalernes penger.
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Ifølge SSB er livsløpskostnaden for en ikke-vestlig innvandrer omtrent
20 millioner kroner. Det betyr at 3.000 kvoteflyktninger har en total
kostnad på nært 60 milliarder kroner. Dette er penger som forsvinner
i tolketjenester, politi, sykehus, offentlige overføringer og med lav
sysselsettingsandel i andre enden blir regnestykket vesentlig mer
negativt.
Den politikkendringen FrP legger opp til vil gi formidable innsparinger
de kommende årene. For de samme pengene kan vi hjelpe ufattelig
mange flere mennesker i nærområdene. FrP vil derfor jobbe for et nytt
asylsystem i nærområdene, inngå avtaler med trygge tredjeland og
forhindre farefulle reiser for asylsøkere

FÆRRE KVOTEFLYKTNINGER
Norge kan ikke ta imot flere flyktninger enn kommunene klarer å
ordne bolig, språkopplæring, utdanning og arbeid til. Statistikken
viser at integreringen er for dårlig, og derfor foreslår Frp nå en kraftig
reduksjon i antall flyktninger. Et minstekrav før flere hentes til Norge,
må være å integrere dem som allerede befinner seg i Norge.
FrPs hovedprioritering på innvandringsfeltet i forslag til statsbudsjett
for 2022 er å redusere antall kvoteflyktninger fra de 3.000 som
regjeringen planlegger til 200. Samtidig ønsker vi å styrke Norges
bistand til flyktninger i nærområdene. På denne måten bidrar vi
både til å hjelpe langt flere mennesker med beskyttelsesbehov og til å
redusere presset på det norske samfunnet.

Norge er blant landene i Europa som gjennom de siste tiårene har tatt
imot flest asylsøkere og kvoteflyktninger. I perioden 2010 til og med
2019 har Norge bosatt nesten 120 000 kvoteflyktninger, personer
som har fått asyl og familiegjenforente av flyktninger.
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INNVANDRINGSREGNSKAP
Tabell 1. Oversikt over kostnadsbesparelser i 2022 og hvert år frem mot 2026 knyttet til Frps forslag til 2800 færre kvoteflyktninger, 1550
færre bosatte asylsøkere og 1000 færre familiegjenforente med flyktninger enn Støreregjeringen legger til grunn i forslag til Statsbudsjett i
2022. I 1000 kroner. Kilde: Beregninger basert på finansdepartements svar på Frps budsjettspørsmål
2022

2023

2024

2025

2026

Sum 2022-2026

-1 536 581

-2 194 369

-1 506 662

-897 845

-814 920

-6 950 378

Tabellnote:
Anslaget for kostnadsbesparelser for 2023-2026 er forsiktig og kun basert på redusert utgifter til integreringstilskudd og norskopplæring

Tabell 2. Oversikt over kostnadsbesparelser i et livsløpsperspektiv knyttet til Frps forslag til 2800 færre kvoteflyktninger, 1550 færre bosatte
asylsøkere og 1000 færre familiegjenforente med flyktninger enn Støreregjeringen legger til grunn i forslag til Statsbudsjett i 2022. Millioner
kroner. Kilde: SSBs beregning som viser at livsløpskostnaden per flyktning tilsvarer ca 20 millioner 2021-kroner.
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2800 færre kvoteflyktninger

56 000

1550 færre bosatte asylsøkere

31 000

1000 færre familiegjenforente med asylsøkere og kvoteflyktninger

20 000

Sum besparelse

107 000
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Prioriteringer

Beløp

Internasjonalt migrasjonsarbeid (kan overføres)

19 432 000

Økt tilskudd kommuner for overtagelse av oppgave til statsforvalter

500 000 000

Tilskudd private barnehager, pensjon

376 000 000

Det er lagt inn overføringer til kutt i fergepriser

315 800 000

Ressurskrevende tjenester

20 000 000

Reduksjoner

Beløp

Statsministerens kontor

-

10 000 000

Statsrådet

-

20 000 000

Utlendingsdirektoratet

-

81 585 000

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

-

10 000 000

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

-

31 600 000

Stønader til beboere i asylmottak

-

20 000 000

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

-

35 047 000

Driftsutgifter Utlendingsnemnda

-

31 400 000

Redusere byråkrati

-

19 000 000

Spesielle utgifter departementet

-

40 000 000

Forskningsprogram under KMD

-

30 000 000

Kutte medlemskontingent diverse EU-organisasjoner

-

1 000 000

Redusere byråkrati i serviceorganisasjon

-

30 000 000

Fjerne statsforvalterembetet

- 1 916 929 000

Redusere bevilgning til kunstnerisk utsmykning

-

Samiske formål

- 230 000 000

Nasjonale minoriteter

-

20 000 000
8 197 000

Redusere byråkrati, Direktoratet for byggkvalitet

-

10 000 000

Redusere byråkrati, Statens kartverk

- 100 000 000

IMDI, driftsutgifteriv

-

37 742 000

Integreringstilskot

- 873 893 000

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere

- 200 000 000

Tilskot til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjonar

- 144 000 000

Kommunale innvandrartiltak

-

25 000 000

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

-

65 747 000

Nedskalering av prosjektet nytt regjeringskvartal

- 500 000 000

VERBALFORSLAG
Stortinget ber regjeringen sette et tak for
eiendomsskatteinnkrevingen på 3000
kroner per enhet, inntil skatten er fjernet
i sin helhet.
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Kvalitet, valgfrihet
og verdiskaping
Utdanning og forskning
Det er et viktig offentlig ansvar å legge til rette for gode rammevilkår for hele utdanningssektoren. Slik at
vi får kvalitet, valgfrihet og verdiskaping i alle utdanningsledd, fra barnehage til fagskoler og universitet.
FrP vil gi deg større valgfrihet i hverdagen, slik at du fritt kan velge mellom offentlige og private tilbud
innen barnehage- og utdanningssektoren. Samarbeid mellom offentlige og private er en viktig faktor for
å oppnå kvalitet og valgfrihet. FrP er mest opptatt av kvaliteten på tjenestene, ikke hvem som leverer
dem.

BARNEHAGER FOR FOLK FLEST

KVALITET I SKOLEN

FrP mener det er viktig å sikre de private barnehagene, både
små og store, kommersielle og ideelle. Private barnehager sparer
skattebetalerne for flere milliarder kroner årlig, og gir økt kvalitet
og valgfrihet. Det er et godt samspill mellom private aktører og det
offentlige, der private står for omtrent halvparten av tilbudet nasjonalt.

FrP mener norske barn har krav på å få verdens beste undervisning.
I arbeidet med dette må vi bruke verktøyene som finnes for å måle
kunnskap.

FrP vil fjerne unødvendige byråkratiske reguleringer, og sørge for
reell likebehandling av private og offentlige barnehager. De private
barnehagene må få dekket sine utgifter til pensjoner, bemanningsnorm
og andre offentlige pålegg. Vi vil derfor reversere det radikale kuttet i
pensjonstilskuddet til de private barnehagene som regjeringen legger
opp til.
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Nasjonale prøver som PISA, TIMSS og PIRLS er viktige verktøy for
forbedring av skolen. Skolen må også være fleksibel og åpen. Den må
sørge for opplæring tilpasset den enkelte elev. Her må det være stort
rom for tilpassede, lokale løsninger. Gode tiltak som gir mangfold og
kvalitet i sektoren skal styrkes.
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UTDANNING TIL ARBEID
For å opprettholde vårt velstandsnivå må vi satse på læring som sikrer
verdiskaping for fremtiden. Frihet for enkeltmennesket forutsetter at
den enkelte i større grad tar ansvar for seg selv og sine egne handlinger.
Da må vi som politikere legge forholdene til rette for reell valgfrihet,
slik at folk kan ta fornuftige valg. Elever og studenter må få mulighet til
å velge utdanninger som gir dem verdiskapende arbeid.

Visste du at vi bruker 3,3 milliarder kroner i året på gratis studier til
utenlandsstudenter? Fremskrittspartiet er det eneste partiet som
vil prioritere norske studenter. Derfor vil vi innføre studieavgift
for utenlandske studenter, og pålegge samskipnadene å prioritere
nordmenn når de fordeler studentboliger.

FrP vil understreke behovet for et mer markeds- og verdiskapingsrettet
utdanningstilbud.
Mange bedrifter sliter med å få tak i med yrkesfaglig kompetanse.
Fylkene prioriterer ikke godt nok. Arbeidslivets behov må vektlegges
høyere enn 15-åringens ønsker når fylkene planlegger videregående
opplæring.
En styrking av yrkesfaglinjene er en prioritert oppgave, både av hensyn
til utstyr og personell. FrP har satt av betydelige midler i vårt budsjett,
blant annet til oppgradering av utstyrsparken på yrkesfagene, økning
av borteboerstipendet og til kompetanseprogrammene innen olje,
gass, leverandørindustri og maritim næring.
FrP har også tatt flere initiativ som vil sørge for at høyere utdanning
dimensjoneres bedre. Fagskolesektoren skal utvides og styrkes, og FrP
foreslår midler til 1000 ekstra studieplasser i fagskolesektoren.
Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler må endres
slik at arbeidsmarkedets behov og jobb etter studiet blir en faktor.
Finansieringen må stimulere til tettere samar¬beid mellom
universiteter, høgskoler, fagskoler, regioner, kommuner og
næringslivet. Det vil gi flere skoleplasser som gir studentene mulighet
til å komme raskt ut i verdiskapende og relevant arbeid.
FrP vil ha et betydelig løft innen helseutdanningene, og har satt
av midler til 250 ekstra studieplasser i medisin, og 2500 ekstra
studieplasser innen sykepleie.
FrP vil understreke den viktige rollen private skoler har for kvalitet,
utvikling og valgfrihet. Private aktører må ha forutsigbare og bærekraftige rammevilkår. Vi vil derfor øke kapitalog husleietilskuddet, og opprettholde tilskuddene til toppidrettsgymnasene og andre friskoler på 2021-nivå.

EN ENKLERE HVERDAG FOR NORSKE STUDENTER
Studieplasser er en begrenset ressurs. I Norge er vi så heldige at vi kan
tilby verdens beste studiestøtteordninger, gratis studier og et betydelig
antall subsidierte studentboliger. Dette er viktige velferdsgoder, som
gjør at alle som er kvalifisert til det kan velge å studere, uavhengig av
sin egen og familiens økonomiske bakgrunn. Dette er ordninger Frp
mener det er viktig å beholde.
FrPs budsjettforslag vil gi mer i lomma til den enkelte student. FrP
ønsker å bruke 262 millioner ekstra til studiestøtte. Vårt mål er å
øke støtten til 1,5 G i løpet av fire år. Vi ønsker å knytte støtten til
grunnbeløpet i folketrygden, slik at den oppjusteres hvert år.
Visste du at basisstøtten studentene får fra Lånekassen i dag er på
123.519 kroner. FrP vil knytte den til grunnbeløpet i folketrygden og
øke den til 1,5 G over fire år. Når opptrappingen er gjennomført vil
den enkelte student ha om lag 2.500 kroner mer å rutte med hver
studiemåned.
Vi ønsker å bygge 225 nye studentboliger mer enn hva regjeringen
legger opp til. Vi ønsker også at tilskuddet til studentboliger skal
kunne brukes til å pusse opp eldre hybler.
Velferdsgoder må være forbeholdt innbyggerne i Norge. Pengene som
studentsamskipnadene får til å bygge studentboliger kommer fra
norske skattebetalere. Vi vil derfor pålegge samskipnadene å prioritere
norske studenter.
FrP mener at Norge og norske utdanningsinstitusjoner skal konkurrere
på kvalitet, og vil derfor innføre en studieavgift for utenlandske
studenter.
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Prioriteringer

Beløp

Teknisk utstyr, yrkesfag

50 000 000

Yrkesrettet opplæring - Grunnfinansiering av tre kulturarvskoler: Hjerleid Handverksskole, Møbelsnekkerskolen på
Mysen og Plus-skolen i Fredriksstad

8 500 000

Kapital- og husleietilskudd til friskoler

35 000 000

Toppidrettsgymnas - opprettholde tilskudd på 2021-nivå

35 100 000

Videreføre tilskuddssatsene til friskoler på 2021-nivå

166 600 000

1000 ekstra studieplasser i fagskolen

50 000 000

Kompetanseprogrammet - styrke olje, gass, leverandørindustri og maritim næring

12 500 000

Ferdigprosjektering Kiropraktikkstudie UiB

1 000 000

Nordland kunst- og filmskole, 15 studieplasser i kategori A

3 879 000

Øremerkede midler til 250 studieplasser i medisin, 2500 i sykepleien

176 250 000

Forskningsrådet, langsiktig grunnforskning

50 000 000

225 ekstra studentboliger

18 500 000

Øke borteboerstipend vgs. med 2000 pr måned

25 000 000

Øke utstyrsstipend, vgs.

114 000 000

Opptrapping av studielånet der målet er 1,5 G i løpet av en fireårsperiode

262 025 000

Tilskudd til næringsrettet forskning

110 000 000

Tilskudd til marin forskning, reversering av kutt

15 000 000

Dale Oen

2 000 000

Reduksjoner

Beløp

Driftsutgifter, Kunnskapsdepartementet

-

50 000 000

Driftsutgifter, Utdanningsdirektoratet

-

60 000 000

Fjerne tilskudd til Faktisk.no, skoleprosjektet TENK (5 mill.), Forandringsfabrikken (3,528 mill.) Stiftinga Magasinett (1,1 mill.) Foreningen !les (4,4 mill.) Operasjon Dagsverk (589.000)

-

14 617 000

Lærerspesialistordningen - stoppe økningen til evalueringen av ordningen er klar

-

177 700 000

Tilskudd til samisk

-

5 000 000

Norskopplæring, flyktninger og asylsøkere

-

10 000 000

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

-

10 000 000

De kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv, inkl. skoleskyss

-

29 095 000

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklinga for minoritetsspråklige barn i barnehagen

-

20 000 000

Tilskudd til folkehøyskoler

-

50 000 000

Tilskudd til studieforbund

-

9 000 000

DIKU - redusere tilskuddet med 5 prosent i forhold til regjeringens forslag

-

18 152 300

Tilskudd til universiteter og høyskoler

-

800 000 000

Ekstra kutt i tilskudd grunnet innføring av reell studieavgift for utenlandske studenter.

-

100 000 000

Tiltak for høyere utdanning

-

50 000 000

Forskningsrådet - Sektoroverskridende og strategiske satsinger

-

100 000 000

Regionale forskingsfond

-

20 000 000

Lånekassens driftsutgifter - kutt på 5 prosent i forhold til regjeringens forslag

-

20 363 600
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VERBALFORSLAG
Stortinget ber regjeringen legge til rette for at
tilskuddet til studentboliger også kan brukes
til rehabilitering av gamle boliger.
Stortinget ber regjeringen i samarbeid med de
eksisterende mobbeombudene i fylkene, om
å inkludere de kommunale mobbeombudene
bedre i det nasjonale arbeidet mot mobbing,
samt gjøre det enklere for flere kommuner å
etablere dette.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake
til Stortinget med en opptrappingsplan for
utstyrsstipend for yrkesfag i videregående
skole.
Stortinget ber regjeringen om å ta initiativ til å
knytte studiestøtten til G, som i dag tilsvarer
omtrent 1,25 G, og på sikt øke den til 1,5 G.
Stortinget ber regjeringen utarbeide en
rangering med objektive kriterier for hvilke nye
skoler og hvilke nye bygg i utdanningssektoren
som bør prioriteres.
Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg
som kan se på «Østfoldmodellen» for
lærekandidater med tilretteleggingsbehov,
som er utarbeidet av ASVL (Arbeidssamvirkenes
landsforening), og vurdere om dette kan gjøres
til en nasjonal ordning, slik det anbefales i
NIFU-rapport 18:2018 (Markussen, Grøgaard
og Hjetland 2018)
Stortinget ber regjeringen gå i dialog med
kommuner, helseforetak og private sykehus
om å etablere forpliktende samarbeid om
tilstrekkelig praksisplasser for sykepleiere og
medisinstudenter under utdanning.
Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg
som kan foreta en helhetlig vurdering av
satsene og finansieringssystemet innen
høyere yrkesfaglig utdanning (fagskolene).
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En tryggere
hverdag
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Justis
FrP mener at det offentliges viktigste oppgave er å ta vare på tryggheten og sikkerheten til folk flest.
Utviklingen i trusselbildet har blitt mer alvorlig. Vi ser stadig flere skyteepisoder, grov vold og kriminalitet
på åpen gate. Trygghet i hverdagen er viktig for den enkeltes livskvalitet. For å oppnå dette må hele
justissektoren sees under ett, fra kriminell handling til dom og soning. FrP foreslår derfor en rekke tiltak
for å styrke både politi, rettsvesen, kriminalomsorg og beredskap.

VIL STYRKE POLITIET

EN KRIMINALOMSORG UTEN SONINGSKØ

En forutsetning for å skape en trygg hverdag, er at politiet har kapasitet
til å følge opp hverdagskriminalitet og til å håndtere store og alvorlige
hendelser.

Når flere kriminelle handlinger avdekkes, etterforskes og pådømmes,
påvirker også dette kapasiteten i kriminalomsorgen. Da FrP satt i
regjering ble soningskøen avviklet.

Politiet må sikre at folk føler seg trygge og hindre at innbyggerne
utsettes for kriminalitet.

Nå ser vi dessverre at soningskøene igjen er på et alarmerende høyt
nivå. Nå må kriminalomsorgen styrkes, slik at soningskøen igjen kan
fjernes.

Vi må også sørge for å styrke beredskapen for å håndtere større
hendelser, terror og organisert kriminalitet. Dette betyr at politiet må
tilføres tilstrekkelig med midler, slik at vi kan sikre kortere responstid,
nok politi i gatene og økt tilstedeværelse i distriktene.
FrP foreslår en solid styrking av politiet i vårt. Dette er helt nødvendig
for å sette politiet i stand til å utøve sitt viktige samfunnsoppdrag
på en forsvarlig måte. Vi setter blant annet av midler for å sikre
døgnbemanning hele året ved Politiets beredskapssenter.

KAMP MOT GJENGKRIMINALITET
De siste årene har vi opplevd en betydelig økning i ungdoms- og
gjengkriminalitet, både i hovedstaden og andre steder i landet.
Barn ned i 13- årsalderen begår alvorlige kriminelle handlinger. FrP
mener det kreves umiddelbar handling for å stanse denne utviklingen.
Vi foreslår derfor 75 millioner kroner til å bekjempe ungdoms- og
gjengkriminalitet.
Vi vil prioritere innsats mot ungdoms- og gjengkriminalitet, særlig
i Oslo, Sandvika og på Romerike. Den utviklingen som har vært på
dette området krever en rask og kraftfull reaksjon fra samfunnet, for å
bekjempe problemet før det eskalerer ytterligere.

Visste du at soningskøen i august var på 954 dommer. I gjennomsnitt
har de som i dag er i kø til soning i fengsel, vært i soningskø i 71 dager.
(Kilde: Kriminalomsorgen)
Derfor foreslår FrP at kriminalomsorgen tilføres ytterligere 35 millioner.
Dette vil bidra til å ta unna soningskøen, hindre at kriminelle går fri og
styrke sikkerheten for ansatte i norske fengsler. Personer som er dømt
for alvorlig kriminalitet skal ikke stå i soningskø, men holdes fengslet.

HELHETLIG BEREDSKAP
Utbruddet av Covid-19 har vist oss hvor viktig det er å bygge en
helhetlig beredskap. Samtidig har vi sett hvordan Sivilforsvaret spiller
en nøkkelrolle i små og store kriser. Sivilforsvaret har imidlertid
stort behov for tilføring av ytterligere ressurser, både for å styrke
bemanningen og til å erstatte foreldet utstyr og materiell. FrP
anerkjenner den viktige rollen Sivilforsvaret spiller for å trygge vår
nasjonale beredskap og foreslår derfor å styrke Sivilforsvaret betydelig
i 2022.

Samtidig må politiet gis bedre verktøy for å stanse utviklingen, slik vi
har fremmet forslag om i Stortinget. Dette er avgjørende for å bryte
kriminelle løpebaner i ung alder, og for å sikre at flere barn og unge får
de beste forutsetninger for gode liv.

EFFEKTIVE OG MODERNE DOMSTOLER
Utviklingen i kriminalitets- og trusselbildet påvirker ikke bare politiet,
men også landets domstoler.
Utbruddet av covid-19 har ført til økt etterslep og økte restanser.
Domstolene har dermed behov for økte ressurser for å ta unna
saksmengdene og gjennomføre effektiv behandling av saker. FrP
foreslår derfor å øke midlene til domstolene.
Digitale løsninger er helt avgjørende for å kunne behandle flere saker
raskere og rettferdig. Derfor setter FrP av penger til å utvide bruk av
lyd- og bildeopptak i rettsalene, slik at digitaliseringsprosessen FrP
satte i gang da vi var i regjering kan fortsette. Vi foreslår også å øke
bevilgningene til sikkerhetskontroll ved de største rettsbygningene i
landet.
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Prioriteringer

Beløp

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten. Beredskap 24/7 ved politiets beredskapssenter. Vern mot ABE-kutt ved politiets beredskapssenter

70 000 000

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten. Styrking av politidistriktene, økt tilstedeværelse og flere patruljer. Kutt i Politidirektoratet 50 000 000

350 000 000

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten. Tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet

75 000 000

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten. Operativ polititjeneste for påbegynnelse av drift svensk/norsk politistasjon på
Magnormoen - øremerket Kongsvinger politistasjon

5 000 000

Domstolene. Utvide bruk av lyd- og bildeopptak i norske rettssaler

25 000 000

Domstolene. Anskaffelse og etablering av permanent sikkerhetskontroll ved de seks største rettsbyggene i landet

15 000 000

Domstolene. Midler som sikrer fortgang i prosjektet med å gjøre rettspraksis tilgjengelig for alle

1 500 000

Domstolene. Skjerme Høyesterett fra kutt som følge av ABE-reformen

600 000

Kriminalomsorgen. Generell styrking av drift

35 000 000

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret. Øving tjenestepliktige, Økes fra 2 til 5 dager/år

50 000 000

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret. Grunnkurs tjenestepliktige. Økning utdanning

24 000 000

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret. Spesialisering og kompetanseheving. Opplæring ansatte
(eks. CBRNE/smittevern)

5 250 000

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret. Mobil forsterkning distrikt (MFE), Innsatsuniformer, Innsatskjøretøy, Innsatstelt til felt

100 000 000

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Tilskudd redningsselskapets ungdomssatsning «redning ung» og holdningsskapende arbeid

2 000 000

Overføringer til private. Driftstøtte til Human Rights Service (HRS)

3 000 000

Overføringer til private. Overføring til pott for private organisasjoner, hvorav 3.000.000 øremerket til Ecpat Norge

7 000 000

Reduksjoner
Fri rettshjelp. Halvere tilskudd til spesielle rettshjelptiltak (NOAS)

Beløp
-

30 000 000

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten. Redusere ressursbruken til etterforskning av hatefulle ytringer

-

10 000 000

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten. Reduksjon av kommunikasjonsrådgiverstillinger

-

26 000 000
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VERBALFORSLAG
Stortinget ber regjeringen gjøre en
gjennomgang av finansieringsmodellen for
politiet for å vurdere endringer med sikte på
en mer effektiv ressursutnyttelse.
Stortinget ber regjeringen om å utarbeide forslag
til forhandlingsrett for Advokatforeningen for
fastsettelse av salærsats og stykkprisordning.
Stortinget ber regjeringen tilrettelegge for at
den integrerte påtalemyndigheten i politiet får
en egen budsjettpost.
Stortinget ber regjeringen foreta en
gjennomgang av politiutdanningen, med
fokus på å øke de praktiske elementene i
utdanningen.
Stortinget ber regjeringen skille ut Politiets
beredskapssenter som eget særorgan,
hvor også den Kongelige livvaktstjeneste er
plassert.
Stortinget ber regjeringen utarbeide en
opptrappingsplan for å honorere reise- og
fraværstid i fri rettshjelpssaker med lik
salærsats som arbeidede timer.
Stortinget
ber
regjeringen
utarbeide
forslag til lovendring som gir begge parter
i barnefordelingssak fri rettshjelp dersom
en part får fri rettshjelp, med en øvre
inntektsbegrensning på kr. 1 500 000 brutto.
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Flere private,
verdiskapende
arbeidsplasser i hele
landet
Næring, fiskeri og landbruk
FrP vil legge til rette for flere private, verdiskapende arbeidsplasser i hele landet. Vår næringspolitikk tar
utgangspunkt i at jo friere marked og jo mindre politisk innblanding i næringslivet, jo mer nyskaping og
initiativ får vi. Vi vil kutte skatter og avgifter, redusere krav, reguleringer og byråkrati.
Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk økonomi. De skaper verdier i lokalsamfunnene,
leverer viktige tjenester til store bedrifter, sikrer levedyktige lokalsamfunn og er med på å skape nye
arbeidsplasser.
Alt papirarbeidet utgjør en uforholdsmessig stor byrde for mange bedrifter. FrP vil derfor be om en
stortingsmelding som skal gjennomgå vilkårene for små og mellomstore bedrifter.
Det statlige virkemiddelapparatet må gjennomgås, avbyråkratiseres og forenkles. Det bør brukes på en
måte som sikrer gode ideer og produkter likeverdig støtte og finansiering, uavhengig av hvor i landet og
i hvilken bransje de skapes.
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SATSER PÅ MINERALNÆRINGEN

UTVIKLER FISKERI OG HAVBRUK

Norge er rikt på mineraler. Undersøkelser viser at Norge har flere
mineraler som er helt nødvendig for å produsere batterier, el-biler og
andre produkter som trengs i det grønne skiftet.

I fiskerinæringen vil vi prioritere tiltak som gir flere helårlige,
lønnsomme industriarbeidsplasser basert på norske fiskeriressurser. Vi
vil videreføre ungdomsfiskeordningen etter Gamvik-modellen, som
Støre-regjeringen har kuttet. FrP vil også forhindre at norske fiskere
bunkrer drivstoff i Danmark gjennom å øke kompensasjonen for CO2avgiften.

Dette er en unik mulighet for Norge til å skape en ny stor industri,
med store verdier og mange nye arbeidsplasser. Utvikling av
mineralnæringen er derfor en prioritet for FrP. Men næringen hemmes
av mye byråkrati, saksbehandlingskø og høy risiko.
Derfor vil FrP øke kartlegging av mineraler, forenkle byråkratiet,
kutte saksbehandlingstiden, og opprette et statlig eid kapitalfond for
mineralnæringen. I første omgang foreslås et innskudd på én milliard
kroner. Det er også viktig at relevant virkemiddelapparat investerer i
norske mineralutvinningsprosjekter.
Visste du at det ligger mineraler til en verdi av minst 2500 milliarder
kroner i den norske berggrunnen. Dersom vi bearbeider mineralene
øker verdien til hele 8000 milliarder kroner. Norge har store
forekomster av etterspurte mineraler slik som titan, kobber, sink,
fosfat og sjeldne jordartsmetaller. (Kilde: Rapport fra NGU på oppdrag
fra NHO, 2016)

FrP mener at havbruksnæringen har store muligheter for økt
ekspansjon og verdiskaping gjennom økt produksjon, oppdrett av nye
arter og større grad av videreforedling.
Arbeidet med samordning og helhetlig forvaltning innenfor
oppdrettsnæringen går for sakte, og er en av grunnene til at man ikke
får utløst hele næringens potensial. FrP vil også prioritere etablering av
et felles rammeverk for offshore havbruk.

Visste du at i 2019 eksporterte Norge sjømat for rekordhøye 107,3
milliarder kroner. Dette tilsvarer 36 millioner måltider hver dag hele
året, eller 25 000 måltider per minutt. Det er nesten en dobling fra
2013, året FrP kom i regjering. (Kilde: Norges sjømatråd)

STYRKER MARITIM NÆRING
Maritim næring skaper store verdier. FrP vil fortsette å jobbe for å
styrke hele den unike maritime klyngen – sjøfolk, rederier og verft –
etter oljeprisfall og korona. Arbeidsplassene skal sikres og nye skapes.
Styrking av nettolønnsordningen er det viktigste virkemiddelet for å
sikre arbeidsplasser i næringen.
Visste du at det er omtrent 20.000 norske sjøfolk og at mer
enn halvparten av disse omfattes av nettolønnsordningen? Hvis
nettolønnsordningen styrkes, slik FrP foreslår, vil det sikre jobbene
for norske sjøfolk og skape mange nye.
FrP vil derfor prioritere bruke å bruke nesten 1 milliard kroner på å
heve takene i ordningen på alle fartøytyper. Videre vil vi videreføre
kondemneringsordningen for offshoreskip også for 2022, under
forutsetning av at skipene vrakes og bygges om ved norske verft. FrP
vil også utrede et resirkuleringsfond for offshorefartøy som ligger i
opplag i norske farvann. Dette vil skape større aktivitet ved norske
verft, og gjøre den norske flåten mer miljøvennlig.

KONKURRANSEDYKTIG LANDBRUK
Landbruket er i dag helt avhengig av store overføringer fra staten.
FrP vil prioritere gårdsbruk som driver stort og effektivt, og som er
tilpasset inntektsmuligheter fra markedet. Dette vil skape et mer
konkurransedyktig landbruk.
På sikt skal overføringene fra staten reduseres og importvernet senkes.
Årets jordbruksavtale ligger fast, men vi vil gå inn for en reduksjon i
overføringer til jordbruket i neste års jordbruksoppgjør.
Visste du at da Senterpartiet hadde landbruksministeren fra 20052013 ble det lagt ned 1160 gårdsbruk hvert år. Til sammenligning ble
det lagt ned 773 gårdsbruk hvert år da FrP hadde landbruksministeren.
Dette betyr at det ble lagt ned færre gårdsbruk da FrP hadde
landbruksministeren enn da Senterpartiet hadde posten, stikk i strid
med inntrykket Senterpartiet har forsøkt å gi. (Kilde: SSB)

VIL STØTTE REISELIVET
Reiselivet er hardt rammet av pandemien. FrP forventer at regjeringen
følger denne viktige distriktsnæringen tett, og kommer med
støttepakker tilpasset næringens behov hvis omstendighetene tilsier
dette. Vi vil vi gi ekstra støtte til reiselivsaktører i nord. Det må legges
bedre til rette for helårlige arbeidsplasser i reiselivet, og staten må stille
opp som en aktiv partner for næringen.
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Prioriteringer

Beløp

Videreføre tilskuddet til Fiskesprell

5 000 000

Visit Svalbard

1 800 000

Finnmarksløpet

5 000 000

Fremskynde og styrke grensehandelsbarometeret

5 000 000

Norges geologiske undersøkelse, øremerkes kartlegging av mineralressurser i Norge

20 000 000

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Sikre at kapasiteten i etaten økes slik at konsesjonskøene kan reduseres ytterligere

5 000 000

Nettolønnsordningen. Beholde ordningen slik den er i dag, men heve tak på alle segmenter i 5.- 6. termin og 1.-4.
termin

940 000 000

Norecopa

500 000

Kompensasjon for CO2-avgiften økes

125 000 000

Videreføre kondemneringsordningen for offshoreskip i 2022

150 000 000

Reduksjoner

Beløp

Effektiviseringskutt NFD, 5 prosent

-

23 046 850

Effektiviseringskutt spesielle driftsutgifter, 5 prosent

-

2 852 500

Effektiviseringskutt Justervesenet, 5 prosent

-

6 340 000

Effektiviseringskutt Sjøfartsdirektoratet, 5 prosent

-

22 030 000

Effektiviseringskutt Fiskeridirektoratet, 5 prosent

-

23 290 000

Tilskudd, deltakelse i InvestEU

-

70 000 000

Eksportfremmetiltak

-

10 000 000

Effektiviseringskutt i administrasjon, Petoro på 5 prosent

-

18 100 000

Effektiviseringskutt i driftsmidlene til LMD, 10 prosent

-

8 415 750

Støtte til organisasjoner. Kutter med 30 prosent

-

12 390 600

Effektiviseringskutt i driftsmidlene i viltforvaltningen, 5 prosent

-

741 450

Effektiviseringskutt i driftsmidlene til Landbruksdirektoratet, 5 prosent

-

12 184 100

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

-

200 000 000

Direkte tilskott (neste års jordbruksoppgjør)

-

1 300 000 000

Tilskudd til å etablere bedrifter

-

125 000 000

Reiseliv, profilering og kompetanse

-

10 000 000
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VERBALFORSLAG
Stortinget
ber
regjeringen
styrke
nettolønnsordningen gjennom å fjerne alle tak
i de ulike fartøyssegmentene permanent, og
beholde tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS
i utenriksfart.
Stortinget
ber
regjeringen
videreføre
kondemneringsordningen
for
norske
offshorefartøy i 2022, slik at overflødige
og gamle fartøy kan resirkuleres på en
miljøvennlig måte ved norske verft.
Stortinget ber regjeringen om å utarbeide en
strategi for mineralnæringen, som inkluderer
forslag til en strømlinjeformet, forenklet
søknadsprosess, og en plan for hvordan
mineralnæringen skal gjøres mer attraktiv for
investorer.

Stortinget ber regjeringen følge opp merknaden
fra et enstemmig Storting i forbindelse med
behandlingen av budsjettet for 2021 om ny
industriutvikling innen treindustrien, samt
flertallsvedtaket fra revidert nasjonalbudsjett
i 2021 der det ble bevilget 25 mill. kroner til
sirkulærøkonomiprosjekt der rensing av
returtre ble spesifikt nevnt. Det er viktig at
Stortingets vilje følges opp av regjeringen slik
at nye industrisatsinger, slik som Forestias
planlagte anlegg for rensing av returtre, får
støtten som er nødvendig for å utvikle ny
industri innen sirkulærøkonomi.
Stortinget ber regjeringen legge frem en
melding om vilkårene for små- og mellomstore
bedrifter, og foreslå forenklinger som vil
gjøre det enklere å starte, drive og investere i
småbedrifter.

De økonomiske rammene for Norecopa bør
holdes på minst samme nivå som i 2021, og at
det innenfor rammen av regjeringens forslag til
statsbudsjett forutsettes at det fortsatt sikres
nok midler til en hel stilling til sekretariatet for
Norecopa, i tillegg til driftsmidler på 500 000
kroner.
Stortinget ber regjeringen sørge for
fullfinansiering
av
brukerutstyret
ved
Maskinlaboratoriet
og
Konstruksjonslaboratoriet ved Ocean Space
Centre i budsjettene for 2023 og 2024.
Stortinget ber regjeringen likevel sette av 2 mill.
kroner til ny søknadsbasert tilskuddsordning
for kommuner som vil legge til rette for at
ungdom får erfaring med fiske, basert på
Gamvik-modellen.
Stortinget ber regjeringen utrede en etablering
av et resirkuleringsfond for offshorefartøy som
ligger i opplag i norske farvann, med formål
om redusere utslipp, skape mer aktivitet
ved norske verft, og bedre økonomien i den
maritime næringen.
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Stopp sløsingen

Utenriks
Vi prioriterer det viktigste først også i utenrikspolitikken. Norsk utenrikstjenestes fremste oppgave er å
ivareta nasjonale interesser og nasjonal handlingsfrihet. Dette er særlig viktig i vår tid, der forholdene
mellom stormaktene er i endring. Det er viktig at Norge posisjonerer seg slik at vår nasjonale sikkerhet
og økonomiske interesser ivaretas.
Arbeidet i utenrikstjenesten bør konsentreres om økt frihandel og økonomisk samarbeid, og styrke
relasjonene med allierte og likesinnede land. Blant kjerneoppgavene er å bistå norsk næringsliv og norske
statsborgere i utlandet. Målsettingen er styrket norsk økonomi og verdiskaping, samt økt nasjonal
sikkerhet og handlingsrom. Utenrikstjenesten må dimensjoneres for disse oppgavene.
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STOPP SLØSERIET AV SKATTEPENGER

PRIORITERER HJELP I NÆROMRÅDENE

Vi har mange viktige oppgaver som skal løses innenfor Norges
grenser. Det økonomiske handlingsrommet krymper. Samtidig har
stortingsflertallet bestemt at hele én prosent av BNI, eller mer enn 40
milliarder kroner, skal gå til bistand hvert eneste år. Dette gjør Norge
til ett av verdens mest generøse land.

Flukt og massemigrasjon er blant de største utfordringene globalt. Det
legger et stort press på mottakerland og lokalsamfunn. Hvis flest mulig
skal hjelpes, er det både tryggere og mer kostnadseffektivt å hjelpe i
nærområdene. Da slipper flyktninger å utsettes for unødvendige farer
på lange reiser, som menneskesmuglere profitterer på.

Visste du at vi gir over 50 prosent mer enn Sverige per innbygger
og nesten dobbelt så mye som Danmark. Det er bare Sverige, Norge
og Luxembourg som gir 1 prosent av BNI i bistand. 86 land får
bistandspenger av Norge.

Behovet for finansiering er stort, og mottakerlandene i nærområdene
sitter ofte igjen med både ansvaret og regningen. Derfor mener
FrP at hjelp til flyktninger, der de er, skal være høyt prioritert over
bistandsbudsjettet.

STILLER KRAV TIL MOTTAKERE AV NORSKE SKATTEPENGER
FNs anbefalte bistandsnivå er 0,7 prosent av BNI. Flere land som
vi normalt sammenligner oss med, som for eksempel Danmark og
Tyskland ligger på om lag 0,7 prosent. FrP mener at Norges bistandsnivå
i første omgang må justeres ned til 0,7 prosent, som innebærer at de
fleste postene får betydelig kutt.
I dag spres milliardene tynt utover til en lang rekke formål og mottakere,
som fører til lite kontroll og fremvekst av en stor bistandsindustri.
Bistandsmidlene må kanaliseres til tiltak og prosjekter med klare mål,
som bidrar til at land og folk kommer seg ut av fattigdom.
Hovedmålet for all bistand må være at land blir i stand til å klare seg
uten hjelp utenfra. Tiltak som målbart bidrar til økonomisk vekst,
utvikling av privat sektor, økt utnyttelse av nasjonale ressurser og økt
handel skal prioriteres. Dette kan også gi gode muligheter for norsk
næringslivet i disse markedene.
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Mottakere av norske skattepenger må vite at bistanden er midlertidig.
Derfor er det viktig at bistandsprosjekter kommer med en sluttdato.
Mottakerne må også forplikte seg til å jobbe for økonomisk vekst og
utvikling, med formål om bistandsuavhengighet.
Dette inkluderer også å få kontroll på en eksplosiv befolkningsvekst,
som er en av de fremste utfordringene for økonomisk utvikling
i fattige land. Videre skal land som har økonomisk mulighet til å
finansiere egne prosjekter, slik som Kina, ikke få norske skattepenger.
Land og aktører slik som den palestinske selvstyremyndigheten,
som prioriterer å gi betydelige summer til dømte terrorister over sitt
budsjett og som indoktrinerer barn i hat og vold, skal ikke få støtte fra
norske skattebetalere.
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Prioriteringer

Beløp

Nødhjelp og humanitær bistand. Reversering av kutt

270 000 000

Flyktninger og fordrevne

800 000 000

Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling. Øremerket marin forsøpling

50 000 000

Næringsutviklings og handel

150 000 000

Reduksjoner

Sum

Utenriksdepartementet, driftsutgifter. Kutter 5 prosent

-

Kultur- og informasjonsformål

-

119 448 750
8 600 000

Næringsfremme

-

10 600 000

EØS-finansieringsordningen

-

1 300 000 000

Den norske finansieringsordningen

-

1 200 000 000

Utenriksdepartementet, driftsutgifter. Kutter 30 prosent

-

502 896 000

Spesielle driftsutgifter. Kutter 30 prosent

-

40 675 000

-

117 756 000

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), driftsutgifter. Kutter 40 prosent
Norec. Driftsutgifter. Kutter 40 prosent

-

21 923 600

Norec. Utvekslingsordninger. Kutter 40 prosent

-

53 390 800

Fred og forsoning. Kutter 90 prosent

-

378 234 000

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning. Kutter 30 prosent

-

54 018 000

FN og globale utfordringer. Kutter 60 prosent

-

190 882 800

Menneskerettigheter. Kutter 40 prosent

-

280 646 800

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Kutter 80 prosent

-

157 600 000

Midtøsten og Nord-Afrika. Kutter 80 prosent. Midlene over denne posten går i hovedsak til Palestina, herunder
budsjettstøtte til PA og til FN-organisasjonen UNRWA.

-

601 608 800

Europa og Sentral-Asia. Kutter 60 prosent

-

393 980 400

Afghanistan. Kutter 80 prosent

-

380 192 800

Afrika. Kutter 50 prosent

-

1 226 346 500

Asia. Kutter 60 prosent

-

290 101 800

Latin-Amerika. Kutter 60 prosent

-

115 403 400

Helse. Kutter ca 10 prosent

-

387 729 700

Verdens helseorganisasjon (WHO). Kutter 10 prosent

-

23 550 000

UNAIDS. Kutter 80 prosent

-

36 000 000

Utdanning. Kutter 10 prosent

-

136 679 800

Forskning. Kutter 50 prosent

-

104 423 000

Kunnskapsbanken. Kutter 40 prosent

-

392 485 600

Matsikkerhet, fisk og landbruk. Reverserer økning

-

500 000 000

Fornybar energi. Kutter 40 prosent

-

326 600 000

Miljø og klima. Kutter 90 prosent

-

1 407 987 900

Likestilling. Kuttes med 40 prosent

-

73 327 600

UN Women. Kuttes med 50 prosent

-

50 150 000

UNFPA. FNs befolkningsprogram. Kuttes 50 prosent

-

294 800 000

Sivilt samfunn. 50 prosent kutt

-

1 240 332 500

FNs utviklingsprogram (UNDP). Kuttes 60 prosent

-

218 640 000

FNs barnefond (UNICEF). Kuttes 60 prosent

-

294 360 000

FNs fellesfond for bærekraftig utvikling. Kutter alt

-

15 000 000

Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak i FN. Kutter alt

-

59 099 000

Verdensbanken. Kutter 40 prosent

-

429 740 000

Regionale banker og fond. Kutter 40 prosent

-

372 840 000

Strategisk samarbeid. Kutter 40 prosent

-

10 000 000

Flyktningtiltak i Norge

-

400 000 000
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VERBALFORSLAG
Stortinget ber regjeringen om å utarbeide
landbaserte strategier for hvordan norsk
bistand på sikt kan fases ut i mottakerlandene.
Stortinget ber regjeringen om å kutte støtten
til de palestinske selvstyremyndighetene
inntil ordningen med «terrorlønn» er avviklet
og inntil undervisningsmateriellet i skolene er
utbedret.
Stortinget ber regjeringen om å stille krav om at
land som mottar norsk bistand er konstruktive
partnere i å håndtere utfordringer knyttet til
flukt og migrasjon, og herunder være villige
til å etablere asylsentre på sine territorium og
bosette flyktninger.
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Trygghet er et
fundament i et
fungerende demokrati
Forsvar
FrP mener at en av statens viktigste oppgaver er å sikre innbyggerne mot trusler utenfra. Uten trygghet
mot påvirkning og trusler fra aktører som vil skade Norge, vil folk flest føle at hverdagen blir usikker og
demokratiets forankring vil smuldre opp.
FrP vil sikre nasjonal suverenitet gjennom et sterkt nasjonalt forsvar, bygget på allmenn verneplikt og
bred alliansebygging i NATO.
FrP ønsker en forsvarspolitikk som planlegger for morgendagens utfordringer og løser dagens oppgaver
på en forsvarlig måte, til beste for folk flest. Forsvaret må raskt kunne tilpasses nye trusselbilder og ny
teknologi. Ikke minst gjelder dette innenfor cyberdomenet. Det krever evne til omstilling og rekruttering
av riktig personell. Forsvarets kampkraft skal virke avskrekkende og samtidig ha evne til selvforsvar.
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NATO SIKRER TRYGGHETEN
FrP mener at Norge skal være en konstruktiv bidragsyter i NATO. NATO
er den viktigste arenaen for deltakelse og samarbeid når det gjelder
sikkerhet. FrP ønsker å begrense norsk deltakelse i internasjonale
operasjoner og mener slik deltakelse bør være forankret i NATO.
FrP ser NATO som en god arena for samarbeidsprosjekter om materiell.
Med stadig endrede politiske forhold og ulike perspektiver på
utfordringene NATO står overfor, er det viktig å sikre et sterkt bånd til
våre fremste allierte: USA og Storbritannia.

SATSING PÅ FORSVARET
FrP ønsker at flere gjennomfører førstegangstjeneste. Det vil være bra
for den enkelte og for landet. Dette vil også bedre tilgjengeligheten på
vernepliktige for tjeneste i Heimevernet. Avtjening av verneplikten
bør få økt status også i det sivile samfunnet. FrP ønsker å øke
dimisjonsgodtgjørelsen og tjenestetillegget. Det vil sikre at færre lider
et økonomisk tap ved å gjennomføre førstegangstjeneste.
Visste du at i gjennomsnitt gjennomfører rundt 7500 kvinner og menn
førstegangstjenesten hvert år, eller omtrent 13 prosent av hvert årskull.
I 2021 var 71 prosent av disse menn og 29 prosent kvinner.

Forsvaret forbereder tjenestegjørende på en god måte, spesielt før
utenlandsoppdrag. Soldatene må få opplæring, trening og øve på
å håndtere skarpe oppdrag under realistiske og krevende forhold.
Soldater som gjennomfører utenlandsoppdrag må også følges
tett opp i etterkant. Alle former for senskader skal tas på alvor.
Veteranorganisasjonene er gode ressurser for dette arbeidet, og FrP
støtter veteranorganisasjonenes ønske om mer sivil forskning på
veteranenes helse og psykiske reaksjoner.
Trygghet for folk flest gjennom bedre beredskap og tettere samarbeid
mellom Forsvaret og de sivile aktørene, er viktig for FrP.
Beredskapsarbeidet er svært viktig, og Forsvarets rolle må avklares
og defineres slik at organisasjonen kan bistå det sivile samfunn mest
mulig hensiktsmessig. Samarbeidet mellom politi og forsvar bør
utvikles videre både innenfor beredskap, informasjonsbehandling og
operative oppgaver, for å trygge sikkerheten for folk i hele Norge.

Prioritering

Beløp

Driftsutgifter aktivitet i Forsvaret

150 000 000

Materiellanskaffelser

500 000 000

Forsvaret står overfor store materiellanskaffelser, noe som vil medføre
bindinger av investeringsmidler i årene som kommer. Alle anskaffelser
vil kreve årlige driftsmidler og ofte også spesialutdanning. FrP frykter
at investeringsveksten vil gå på bekostning av driftsmidler. Dette vil
medføre at materiell ikke blir benyttet som forutsatt, noe som vil bidra
til at utdanning og tjenesteutførelse svekkes. Investeringer, drift og
utdanning må derfor sees i sammenheng.
FrP har alltid vært opptatt av å ivareta forsvarets personell både
i utenlandstjeneste og tjeneste i Norge. Det er nødvendig at
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Et fleksibelt arbeidsliv
med plass til alle
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Arbeid og sosial
FrP vil at arbeidslivet skal være trygt, fleksibelt og familievennlig, med plass til alle. Stadig flere står
utenfor arbeidslivet og antall eldre vil øke kraftig i årene fremover. For å sikre vår velferdsmodell for
fremtiden, mener FrP at alle skal bidra etter evne. Virkemidlene må innrettes på en måte som gjør at
arbeid alltid lønner seg. Slik får den enkelte utnyttet sin arbeidsevne, både til nytte for seg selv og for
samfunnet.

ØKT PENSJON

FRIBELØP FOR UFØRE

Alderspensjon skal bidra til å gi alle eldre en verdig alderdom, basert
på opptjente rettigheter. Pensjonsreformen ble innført i 2011, mot FrPs
stemmer. Reformen førte til at alderspensjonen ble underregulert og
landets pensjonister har gjennom flere år tapt kjøpekraft. I februar i
år fikk FrP endelig gjennomslag. Underreguleringen på 0,75 prosent
ble fjernet og pensjonistene sikres nå en inntektsvekst lik snittet av
lønns- og prisvekst.

Uføre kan i dag tjene 0,4 G, tilsvarende 42 500 kroner, uten å få redusert
sin trygd. Begrunnelsen er at også uføre skal kunne ta på seg småjobber,
verv og lignende, og dermed brukes noe av sin restarbeidsevne til nytte
for samfunnet og seg selv.

På tross av dette gjenstår flere kamper for landets pensjonister. Gifte og
samboende pensjonister får sin pensjon avkortet med ti prosent hvert
eneste år. Tidligere var denne avkortningen på 15 prosent, før FrP i
regjering fikk den redusert.
FrP mener det er grunnleggende urettferdig at pensjonister på grunn
av sivil status får lavere pensjon enn de har opparbeidet gjennom et
langt yrkesliv. Derfor foreslår FrP å fjerne avkortningen for gifte og
samboende over to år, første skritt tas i 2022 med virkning fra 1. mai
2022.
Dette betyr FrPs forslag: På dagens grunnbeløp på 106.399 kroner
taper en gift eller samboende pensjonist 10.639 kroner på grunn
av avkortningen. Med reduksjon til 5 prosent avkortning, gir dette
pensjonisten 5319 kroner ekstra hvert år.
FrP er opptatt av at de som har de laveste pensjonene skal få økt sin
pensjon. Det er svært viktig for deres hverdagsøkonomi. Vi foreslår
derfor å øke minstepensjonen med 5000 kroner med virkning fra 1.
mai 2022.
Visste du at FrP vil øke minstepensjonen med 5000 kroner. I og
utenfor regjering har vi totalt økt minstepensjonen med 21 000
kroner, med denne økningen vil minstepensjonister ha fått 26 000
kroner mer i pensjon hvert eneste år. Det gjør hverdagen enklere for
de som har aller minst å rutte med.

FERIEPENGER TIL ARBEIDSLEDIGE
Stortinget vedtok etter forslag fra FrP feriepenger på dagpenger for
2020 og 2021. For sistnevnte år skal utbetalingen komme i 2022. Når
Solberg-regjeringen la frem statsbudsjettet var denne ordningen
kuttet dramatisk, som betyr at tusenvis av familier vil oppleve
at de forventede feriepengene neste år uteblir. Dette kuttet har
Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen fulgt opp, noe som er et stort
løftebrudd og et svik mot arbeidsledige. Det vil ikke FrP akseptere.
Vanlige folk trenger forutsigbarhet for egen og familiens økonomi. Vi
vil derfor gjennomføre ferietillegget slik det ble vedtatt av Stortinget.

Solberg-regjeringen foreslo å fjerne fribeløpet og erstatte det med en
ny modell som betyr avkortning fra første krone, noe Arbeiderparti–
Senterparti-regjeringen har støttet i sitt tilleggsbudsjett. Dette er FrP
imot, og vi vil derfor gjeninnføre fribeløpet.

OVERGANGSSTØNAD
Overgangsstønad gis i dag til funksjonsfriske mennesker hvor eneste
særskilte utfordring er at de er alene om hovedomsorgen for små barn.
Aktivitetskravet er kun 50 prosent og mange mottakere tar utdanning
for styrke sine muligheter til å komme i arbeid og bli selvforsørget.
Andre står i mindre stillingsbrøker. Vi mener det ikke er behov for en
særskilt stønad for enslige forsørgere, og ser det mer hensiktsmessig og
rettferdig at disse vises til ordinære studieordninger som Lånekassen,
og eventuell gis veiledning og ordinær oppfølging hos Nav.
Lånekassen har gode stipendordninger for enslige forsørgere. For de
som alt har delvis arbeid skal målet være å veilede mot tiltak som kan
gi større arbeidsdeltakelse, slik at de kan forsørge seg selv.
For flere vil dagens ordning med subsi¬diert barnehageplass,
overgangsstønad og ulike tilleggsstønader som skolepenger og annet,
gjøre det lite lønnsomt å aktivt søke seg mot arbeid og selvforsørgelse
før stønadsperioden er over. Vi foreslår derfor å avvikle stønaden for de
som er i ordningen fra 1. juli 2022 og stanse adgangen til nye søkere fra
1. januar 2022.

HARMONISERING AV STØNADER
I dag er det ulikt ytelsesnivå for dagpenger under arbeidsledighet og for
dem som midlertidig skal gjennom et avklaringsløp for tilbakeføring til
arbeid eller varig uføretrygd. Det er uheldig at det gjøres forskjell på
ytelsesnivået mellom slike stønader, og kan i ytterste konsekvens føre
til at det gis økonomiske incitamenter for å søke seg mot helserelatert
ytelse.
I dag gis det 62,4 prosent av inntekt opp til 6 G (statens grunnbeløp)
på ordinære dagpenger, mot 66 prosent av inntekt opp til 6G på
arbeidsavklaringspenger. For de som avklares mot varig uføretrygd vil
ytelsesnivået gi 66 prosent av inntekt opp til 6G. Vi foreslår derfor å
harmonisere ytelsene for arbeidsavklarings¬penger og dagpenger til
62,4 prosent av inntekten opp til 6 G.

REDUSERT ARBEIDSGIVERPERIODE
Covid-19 har vært svært krevende for store deler av norsk næringsliv.
Stortinget har derfor vedtatt en rekke krisetiltak for å avdempe de
økonomiske konsekvensene koronapandemien har hatt og fortsatt
har for norske bedrifter. Nå er smitten igjen stigende og flere av
krisetiltakene har blitt forlenget, noe FrP støtter.
Regjeringen foreslår å forlenge retten til sykepenger ved fravær fra
arbeidet av koronarelaterte årsaker. Regningen for dette sender
regjeringen til arbeidsgiver. Det mener FrP er feil når vi vet at deler
av næringslivet fortsatt strever etter nedstengning og har begrenset
mulighet til å drive sin næringsvirksomhet. Vi foreslår derfor å redusere
arbeidsgiverperioden til tre dager frem til sommeren.
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Prioriteringer

Beløp

Tilskudd Hopefull, Kristiansand

2 000 000

RIBO - tiltaksplasser for unge med svak tilknytning til arbeidslivet

4 000 000

Gjeninnføre fribeløp uføre

254 000 000

Økt minstepensjon med 5000 kr i årlig økning, med virkning fra 1. mai

447 000 000

Gjennomføre Stortingets vedtak om feriepenger på dagpenger

1 270 000 000

Redusert arbeidsgiverperiode for sykepenger når fraværet skyldes korona

217 000 000

Halvere avkortning av alderspensjon, virkning fra 1. mai

1 680 000 000

Halvere avkortning av uførepensjon, med virkning fra 1. mai

241 000 000

Halvere avkortning av pensjoner i Statens pensjonskasse, med virkning fra 1. mai

12 000 000

Halvere avkortning av gjenlevendepensjon, med virkning fra 1. mai

1 300 000

Arbeidstilsynet - økt kontrollvirksomhet

1 000 000

Helt med

5 000 000

TV Bra

1 000 000

Reduksjoner

Beløp

Avvikle overgangsstønad for de som er i ordningen fra 1.juni 2022 og stanse adgang til nye fra 1.januar 2022

-

1 148 000 000

Avvikle supplerende stønad som gis til de med kort botid som fast inntekt (må påregne økt sosialhjelp)

-

400 000 000

Fjerne adgang til rett på tilleggsytelser til overgangsstønad

-

116 000 000

Redusere tak på barnetillegg til uføretrygd, til å gjelde samlet maks 90 pst av tidligere inntekt

-

56 000 000

Harmonisere AAP med Dagpenger fra 66 pst til 62,4 prosent

-

200 000 000

48

ALTERNATIVT BUDSJETT | 2022

VERBALFORSLAG
Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige
forslag for å innføre aktivitetsplikt for alle
aldersgrupper som mottar sosialhjelp.
Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige
forslag som sikrer at personer som tidligere
har fått innvilget hjelpemidler fra Folketrygden
ved behov og har rett til fornyelse, skal få
tilsvarende hjelpemiddel som de alt har om
det ikke er vesentlig mer kostbart.
Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige
forslag til endringer i Folketrygdloven for å
sikre at det ved vurdering av om vilkår for
uføretrygd er innfridd, ikke kan legges vekt på
annet enn hvorledes den medisinske uførheten
påvirker fremtidige inntektsmuligheter.
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Det skal lukte asfalt i
hele landet
Samferdsel
FrP har sørget for at bevilgningene til veier er nær doblet siden 2013. Nå ønsker vi å fortsette satsingen
med nye veier, i tillegg til at vi vil styrke vedlikeholdet. FrP mener det ikke skal være bompenger, og vil
på sikt gjøre det gratis å reise med ferge i Norge.

BINDER NORGE SAMMEN

FJERNER BOMPENGER

Norge er et langstrakt land med spredt befolkning. Vi har den
nest laveste befolkningstettheten i Europa. Mens Norge har 14
innbyggere per kvadratkilometer, har Danmark 135. Landet vårt
er rikt på muligheter og ressurser, men de store avstandene kan gi
Norge en konkurranseulempe. Den kan vi motvirke ved å investere i
infrastruktur som vei, jernbane og flyplasser.

FrP mener at offentlige veier er et offentlig ansvar. Derfor er vi mot
bompenger, og vi foreslår å fjerne bompengebelastningen for norske
bilister ved å slette all bompengegjeld i eksisterende prosjekter. Vi
benytter midler fra infrastrukturfondet til å fjerne bompengene. Både
folk flest og næringslivet vil få en bedre hverdag uten bomstasjoner.

FrP mener at en av statens viktigste oppgaver er å sørge for effektiv
logistikk for folk flest og næringslivet. Effektiv logistikk gir reduserte
kostnader og økt verdiskaping.
Bedre transportløsninger knytter Norge sammen, gir personlig frihet
og grunnlag for bosetting og næringsvirksomhet over hele landet.
Visste du at i perioden FrP har hatt en hånd på rattet er
samferdselsbudsjettene nær doblet fra drøyt 40 milliarder til godt over
80 milliarder kroner.
Visste du at i perioden FrP har hatt en hånd på rattet er
samferdselsbudsjettene nær doblet fra drøyt 40 milliarder til godt
over 80 milliarder kroner.
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HALVERE FERGEPRISENE
FrP mener riks- og fylkesveifergene er en del av veinettet som knytter
landet sammen. Derfor er det naturlig at det skal være gratis å bruke
ferge der den er en del av riks- og fylkesveinettet.
I revidert nasjonalbudsjett fikk FrP gjennomslag for å redusere
fergeprisene med 25 prosent ut 2021.
Nå øker vi prisreduksjonen ved å sette av 640,2 millioner kroner mer
enn regjeringen. Det vil gi en halvering av ferjeprisene på riks- og
fylkesvei i 2022, sammenlignet med ferjeprisene 1.1.2021.
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PRIORITERER BEDRE OG TRYGGERE VEIER

VIL SIKRE ET GODT FLYTILBUD I HELE LANDET

FrP mener det må bygges mer vei, samtidig som vi styrker vedlikeholdet
for å sette veiene i bedre stand. Vedlikeholdsetterslepene på riksog fylkesveiene er store og må prioriteres. Dette er det viktigste
transportnettet i landet, som både innbyggere og næringsliv er
avhengige av. Nye veier og redusert ved¬likeholdsetterslep gir bedre
kapasitet og styrket trafikksikkerhet for alle trafikanter.

I store deler av Norge er flyrutene det eneste reelle kollektivtilbudet.
Et godt utviklet flytilbud, også på kortbanenettet, er avgjørende for
bosetting, arbeid og verdiskaping i hele landet.

FrP prioriterer å øke bevilg¬ningene til vedlikehold av riksveiene med
2 milliarder kroner og fylkesveiene med 1 milliard i 2022. Det skal lukte
asfalt i hele landet.

Norge er avhengig av å sikre konkurranse i luften for folk og næringsliv,
også i årene som kommer.

Vi foreslår også at ansvaret for flere viktige fylkesveier overføres til
staten, for å sikre nødvendig vedlikehold og utbedringer.

VIL BYGGE MER VEI
FrP vil øke bevilgningene til riksveiinvesteringer med 3,5 milliarder
kroner, fordelt på Statens Vegvesen og Nye Veier AS.
Det vil sikre fremdrift og oppstart i flere viktige prosjekter, blant annet
de to siste parsellene på E6 Helgeland Sør, E16 Fagernes sør – Hande,
ny Holmenbru i Drammen og E134 Bakka – Solheim.

FLERE VEIER MÅ SIKRES MOT RAS OG SKRED
Flere veistrekninger i Norge er sterkt ras- og skredutsatte. Dette
gjelder både på riks- og fylkesveinettet. Trygge og fremkommelige
veier er svært viktig for FrP. Derfor øker vi bevilgningene til ras- og
skredsikring på riks- og fylkesveiene med 500 millioner kroner.
Vi ønsker å sette i gang flere viktige prosjekter som Rv 13 Lovraeidet
– Rødsliane i Rogaland, Fv 49 Tokagjelet i Vestland og tunnel på Fv 42
Sirdal i Agder.
Mange av dagens broer trenger forsterking for å tåle vekten av blant
annet tømmertransport. Derfor forslår vi å sette av 30 millioner kroner
ekstra i 2022 til videreføring av tiltak fra «bruprogrammet», som
dermed blir på 50 millioner.

Luftfarten er i krise som følge av koronapande¬mien. Viktige flytilbud
står i fare for å bli avviklet.

FJERNER FLYPASSASJERAVGIFTEN
FrP fikk flertall for å fjerne flypassasjeravgiften i 2021. Nå foreslår
regjeringen å gjeninnføre den. FrP ønsker å fjerne avgiften permanent.
For å sikre fortsatt drift på de to største ikke-statlige flyplassene Torp
og Haugesund foreslår vi å sette av 100 millioner kroner.
For å sikre fortsatt utvikling i driften av de mindre ikke-statlige
lufthavnene foreslår vi å sette av en pott penger til utbedringer og
investeringer ved flyplassene.

SATSER PÅ GODSTRANSPORT TIL SJØS
For å styrke konkurransekraften til godstranspor¬ten på sjø og sørge
for at flere havner kan ta imot større skip, foreslår vi å prioritere flere
havne- og farledsprosjekter i 2022. Vi foreslår å sette av 310 millioner
kroner mer enn regjeringen.
Vi prioriterer flere prosjekter i 2022, som innseilingen til Arendal havn,
utdyping av Ballstad havn, utdyping av Karmsundet ved Trollholmen
og mudring av Borg havn.

MINDRE SLØSING OG MER EFFEKTIVITET
Budsjettstøtte til de mange organisasjoner og særinteresser knyttet
til samferdsels- og kjøretøysektoren gjør at det blir mindre penger
til veibygging. Derfor vil vi kutte i budsjettstøtten til disse. Vi ser at
det er betydelig innsparingspotensial både hos Statens vegvesen og
Vegdirektoratet. Digitalisering, delegering av oppgaver til private og
forenkling av veinormalene vil frigjøre ressurser som kan brukes på
veibygging og fjerning av vedlike¬holdsetterslep.

BYGGER JERNBANE SOM REELT ALTERNATIV
Dersom tog skal være et reelt alternativ for vanlige folk i hverdagen,
må togene gå raskere og punktligheten bli bedre.
FrP mener det er behov for fremdrift på InterCity-utbyggingen, som vil
gi et mer effektivt tilbud på det sentrale østlandsområdet. Vi prioriterer
utbygging av Vestfoldbanen, samt planlegging av InterCity og foreslår
å sette av 500 millioner kroner ekstra til jernbaneinvesteringer.
FrP følger også opp den skalte «godspakken» i budsjettet for 2022 med
20 millioner kroner. Den vil føre til at langt mer transport kan flyttes
fra vei til bane.
Et av de desidert viktigste prosjektene for å kunne realisere InterCity
er utbyggingen av ny Oslotunnel. Oslotunnelen må bygges ut for å
kunne ta økt trafikk fra Dovrebanen, Østfoldbanen, Vestfoldbanen
og Ringeriksbanen dersom man skal nå den viktigste ambisjonen i
InterCity, nemlig økt frekvens og redusert reisetid. Derfor bevilger vi
nå planleggingsmidler til ny tunnel i Oslo.

VIL HA NYE BANER
Flere jernbaneprosjekter har store overskridelser. Vi ønsker mer
fornuftig bruk av skattebetalernes penger og vil opprette selskapet
Nye Baner for å få bedre kostnadskontroll på jernbaneutbygging. Nye
Veier-modellen har vært en suksess og sørget for at vi har bygget vei
raskere, tryggere og rimeligere. FrP mener at dette grepet vil gi mer
jernbane for pengene.
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Prioriteringer
Vegvedlikehold Riksveger
Bergingsbil Rennfast
Riksveginvesteringer, økt avsetning

Beløp
2 000 000 000
8 000 000
1 669 000 000

Rv23-krysset ved Gardermoen, oppstartmidler

45 000 000

Fv 167, Ny Røykenvei

10 000 000

E16 Fagernes sør–Hande

50 000 000

Rv 282 Holmenbrua i Drammen

50 000 000

Midtdeler Lavangsdalen, E8

5 000 000

E6 Helgeland Sør, siste to parseller

30 000 000

E134 Bakka – Solheim

50 000 000

Rv 42 Eigerøy

25 000 000

Fullverdig Klettkryss

10 000 000

Ny vei fra Ny E18 til Arendal havn
Ny vei fra E39 til Spangereid i Lindesnes kommune
Larvik havn, utbedring av Øyakrysset
Økt tilskudd til Nye Veier AS
Fylkesveger, økt avsetning
Fv 353 Gassveien
Fv 120 - Enebakk/Rælingen, Utbedring av fylkesvei

3 000 000
3 000 000
50 000 000
1 500 000 000
830 000 000
75 000 000
5 000 000

Ny Frøyatunnel

10 000 000

Fv 305 Kodalsveien (Andebu-Sandefjord)

50 000 000

Fullføre Listerpakken

30 000 000

Utbedring av fylkesveier for tømmertransport (Bruprogrammet)
Skredsikring riksvei

30 000 000
220 000 000

Skredsikring, Rv 13 Lovraeidet – Rødsliane

30 000 000

Skredsikring fylkesvei

217 000 000

Skredsikring, Fv 49 Tokagjelet

30 000 000

Skredsikring, Ny tunnel på fv. 42 i Sirdal
Jernbaneinvesteringer, økt avsetning

3 000 000
355 000 000

Ny togtunnel under Oslo

70 000 000

IC Vestfoldbanen

75 000 000

Godspakka
Vedlikehold jernbane
Riks- og fylkesvegferjer, halvering av takster
Havn og farledsprosjekter, økt avsetning

20 000 000
1 100 000 000
39 400 000
225 000 000

Innseiling Arendal havn

30 000 000

Utdyping Ballstad havn

10 000 000

Borg havn

30 000 000

Utdyping Karmsundet, Trollholmen

15 000 000

Ikke statlige Flyplasser
Krisestøtte Torp og Haugesund
Tårntjeneste Gullknapp, pilotskole og dronesenter
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5 000 000
100 000 000
12 000 000
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Reduksjoner

Beløp

Tilskudd til Elbil foreningen

-1 500 000

Tilskudd til Syklistenes Landsforening

-3 600 000

Kutt TØI
Tilskudd Trygg Trafikk
Nasjonale turistveier, reduksjon i aktivitet

-500 000
-6 000 000
-75 000 000

Tilskudd til byområder, rasjonalisering i bygging av sykkelveier og annet ikke-veirelatert

-130 000 000

Effektivisering og reduksjon i administrasjon hos SVV (3% kutt i driftsutgifter)

-123 093 000

Riksveiinvesteringer, 3% effektivisering i prosjektstyring SVV

-375 915 000

Effektivisering i departementet (3 prosent kutt i driftsutgifter)

-5 712 000

Effektivisering i Jernbanedirektoratet (3 prosent kutt i driftsutgifter)
Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, 3 prosent effektivisering i administrasjon
Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene
Reduserte billettinntekter fra riksveiferjedriften som følge av halvering av takster
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet effektivisering
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-11 271 000
-572 265 000
-1 041 500 000
-284 000 000
-10 000 000
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VERBALFORSLAG
Stortinget ber regjeringen legge frem sak om Rv19 Moss
havn med statlig fullfinansiering.
Stortinget ber regjeringen sikre fremdrift i InterCityutbyggingen på Vestfold- og Dovrebanen i 2022.

Stortinget ber regjeringen jobbe for at bygging av ny
Røatunnel på Fv. 168 blir forsert og at alternativet med
lang tunnel legges til grunn.
Stortinget ber Regjeringen avvikle opparbeidet
bompengegjeld ved å benytte midlene avsatt i
infrastrukturfondet.

Stortinget ber regjeringen sørge for at det monteres
underkjøringshinder på fylkesveistrekninger som er
spesielt ulykkesutsatt for MC.

Stortinget ber regjeringen sikre bergingsbil til Rennfast
i tråd med Stortingets vedtak i budsjett for 2021.
Tjenesten etableres på egnet måte, om nødvendig
kjøpes inn fra privat aktør i bilbergingsmarkedet.

Stortinget ber regjeringen vurdere å legge etablering og
drift av rasteplasser og andre tiltak i forbindelse med
Nasjonale turistveier ut på anbud til private driftere.

Stortinget ber regjeringen sikre ferdigstillelse i 2022 av
prosjektet E6 Transfarelv bru.

Stortinget ber regjeringen om at ansvaret for E45 Kløfta overføres Nye Veier.
Stortinget ber regjeringen å opprette en egen
utbyggingsdel av Statens Vegvesen som skal ha samme
rammebetingelser som veiselskapet Nye Veier.
Stortinget
ber
regjeringen
bompengeordning og legge
fullfinansiering av infrastruktur.

avvikle
dagens
til grunn statlig

Stortinget ber regjering avvikle den særnorske
standarden med utbygging av 2/3 feltsvei og legge til
grunn utbygging av smal firefelts vei som ny standard.
Stortinget ber regjeringen legge til grunn nye
veinormaler som er på linje med hva man har i Sverige
og Danmark.
Stortinget ber regjeringen omklassifisere fylkesveier
som ble overført i forbindelse med forvaltningsreformen.
Stortinget ber regjeringen utrede hvilke av fylkesveiene
som er viktige næringsveier, som kan omklassifiseres
til riksveier.
Stortinget ber regjeringen avvikle ordningene med
både pågående og nye initiativ for byvekstavtaler og
bypakker.
Stortinget
ber
regjeringen
etablere
nye
tilskuddsordninger
for
investeringer
i
store
kollektivprosjekt og drift av kollektiv trafikk som
alternativ. Premisser om nullvekstmålet og bompenger
skal avvikles.

Stortinget ber regjeringen stoppe prosjektet E18/E39
Gartnerløkka–Kolsdalen i Agder.
Stortinget ber regjering sikre forsering av utbedring av
innseilingen til Borg havn.
Stortinget ber regjeringen sikre fremdrift i planleggingen
av Rv 19–Moss havn og forsere oppstart.
Stortinget ber regjeringen forsere E134 Dagslett - Linnes
når kommunedelplanene er vedtatt.
Stortinget ber regjeringen redusere takstene på riksog fylkesveiferjer med 50%, sammenliknet med
takstnivået 1.1.2021
Stortinget ber regjeringen forsere prosjektet med
utdyping av innseilingen til Mo i Rana havn og sikre
snarest mulig oppstart.
Stortinget ber regjeringen forsere prosjektet med
utdyping av Ballstad havn og sikre fremdrift så fort
reguleringsplan for havnen er vedtatt.
Stortinget ber regjeringen overføre ansvaret for den
statlige TT-ordningen til NAV.
Stortinget ber regjeringen sørge for at midler avsatt
under kapittel 1320 til fylkesveger øremerkes veiformål.
Stortinget ber regjeringen stanse etablering av
bompengeinnkreving i forbindelse med Bypakke
Ålesund og erstatte udekket finansieringsbehov med
statlige midler.

Stortinget ber regjeringen prioritere utbygging av
E6 Oslo Øst og starte arbeidet med statlig plan for
prosjektet.
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FRP FREMMER FØLGENDE FORSLAG
FrP fremmer forslag om å avvikle bompengegjelden og benytte midlene avsatt i Infrastrukturfondet på
følgende prosjekter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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Bypakke Bergen
Bypakke Bodø
Bypakke Nedre Glomma
Bypakke Nord-Jæren
Bømlopakken
E134 Damåsen – Saggrenda
E16 Bjørum – Skaret
E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum
E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo
E16 Kongsvinger – Slomarka
E18 Gulli – Langangen
E18 Langangen – Dørdal
E18 Tvedestrand – Arendal
E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest
E39 Rogfast
E39 Svegatjørn – Rådal
E6 Gardermoen - Kolomoen
E6 Hålogalandsbrua
E6 Kolomoen – Moelv
E6 Korgen – Bolna (Helgeland nord)
E6 Nord-Trøndelag grense – Korgen (Helgeland sør)
E6 Ringebu – Otta (strekningen Frya - Sjoa)
E6 Trondheim – Stjørdal
E6 Vindåsliene – Korporalsbrua
E6 Øyer – Tretten
Fosenpakken
Fv 108 Ny Kråkerøyforbindelse
Fv 17 / Fv 720 Dyrstad – Sprova – Malm
Fv 33 Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden
Fv 546 Austevollsbrua
Fv 659 Nordøyvegen
Fv 714 Stokkhaugen – Sunde
Fv 78 Toventunnelen med tilførselsveger
Fv 858 Ryaforbindelsen
Kvammapakken
Nordhordlandspakken
Oslopakke 3
Rv 13 Ryfast
Rv 3 / Rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet
Rv 36 Bø – Seljord
Rv 36 Slåttekås – Årnes
Rv 4 Lunner grense – Jaren og Lygna sør
Rv 7 Sokna – Ørgenvika
Rv 7 / Rv 13 Hardangerbrua
Vegpakke Harstad
Vossapakko
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Større valgfrihet i
hverdagen
Familie og forbruker
Familien er det viktigste fellesskapet i samfunnet. Familiene skal få større frihet til å velge det rette
for seg selv. Det er en verdifull investering å tilbringe tid med sine barn. FrP mener politikerne ikke
skal legge føringer på hvordan familiene organiserer sin omsorg for barna. Norge har en av verdens
beste foreldrepermisjonsordninger som sikrer barn en trygg og god start på livet. FrP vil sikre at denne
gode ordningen bevares, og at den gir rom for fleksibilitet slik at den kan tilpasses hver enkelt families
situasjon.

STYRKER TILBUDET TIL SÅRBARE BARN
Barna er det viktigste vi har. Alle barn har rett til en trygg oppvekst.
En dårlig oppvekst kan prege et menneske for resten av livet, og det
er skremmende å se omfanget av vold og overgrep mot barn. FrP vil
styrke arbeidet for å forhindre misbruk og vold mot barn.
FrP mener at det er viktig å opprettholde et mangfoldig
barnevernstilbud av høy kvalitet. Det er avgjørende at det offentlige
sikrer oppvekstsvilkår som er best mulig tilpasset det enkelte barn,
særlig når hjelp og oppfølging i familien ikke lenger er tilstrekkelig.
Dagens regjering setter ideologi foran barnets beste med sitt uttalte
mål om å prioritere offentlige og ideelle tiltak foran bruken av private
barnevernsinstitusjoner. Vi vil derfor øke muligheten til å velge private
barnevernstjenester, fordi de private bidrar til kvalitet og mangfold.
Det gir hvert enkelt barn best mulig tilpasset tiltak.
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FrP mener barnevernets makt må avgrenses, slik at individets
rettigheter og handlefrihet bevares. Barnevernet må kun gripe inn
der det ikke er noen annen utvei. Flere saker de siste årene har bidratt
til å svekke tilliten til barnevernet. Vi foreslår mer penger for å heve
kompetansen i barnevernet.

REDUSERT KONTANTSTØTTE OG ENGANGSSTØNAD
Engangsstønaden til mødre uten inntekt har mer enn doblet seg fra
2014. Dette er uheldig for integrering og sysselsetting. FrP foreslår å
redusere engangsstønaden slik at vi i første omgang kommer tilbake
til 2018-nivå. I dag kan personer som mottar ytelser fra folketrygden,
som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad og
uføretrygd, få utbetalt engangsstønad i tillegg. Det betyr at disse får
doble ytelser, noe som kan svekke motivasjonen til å søke seg tilbake
til arbeidslivet. FrP foreslår å fjerne denne muligheten fra 1. juli 2022.
FrP foreslår samtidig å fjerne adgangen til kontantstøtte ut over den
måneden man får barnehageplass.
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KUTTER TIL KIRKE OG TROSSAMFUNN

ET LØFT FOR FRIVILLIGHETEN

FrP mener at staten ikke bør prioritere å finansiere driften av Den
norske kirke og andre trossamfunn gjennom skatter og avgifter fra
folk flest. Det bør være opp til medlemmene selv å velge om de vil gi
penger til dette. Derfor foreslår vi å kutte bevilgningene til kirke og
trossamfunn, slik at båndene til staten kuttes og trossamfunnenes
egenart kan styrkes.

Frivillighet er en viktig drivkraft i vårt samfunn. Kulturaktiviteter
spesielt rettet mot barn, unge, frivillige lag og organisasjoner som for
eksempel idrett og musikk, er viktige bærebjelker i norsk kulturliv. De
er breddeaktiviteter.

Vi mener imidlertid at det er viktig å ta vare på de mange flotte
kirkebyggene vi har rundt om i landet. Det er en viktig del av vår
kulturarv, og derfor øker vi bevilgningene til å vedlikeholde kirkebygg.

KULTUR SOM NÆRING, IKKE SLØSERI
FrP mener vi bør se på kultursektoren som en næring som omsetter
for milliarder av kroner. Den skaper arbeidsplasser, vekst og aktivitet
over hele landet. Kultursektoren omfatter tusenvis av bedrifter og
selvstendig næringsdrivende. Den skaper også store ringvirkninger for
blant annet reiselivet. FrP vil at denne effekten skal utnyttes bedre,
blant annet ved å styrke incentivordningen for å få utenlandske
filmproduksjoner til Norge.
Kultursektoren forbindes gjerne med offentlig pengebruk og sløseri.
FrP er motstander av at skatter og avgifter brukes for å finansiere
kultur for eliten.
Kulturen må bli mer publikumsrettet og være fri og uavhengig av
politisk styring. Det er ikke offentlig finansiering som skal være målet
med kulturaktiviteter, men at kulturlivet i størst mulig grad kan leve
av å engasjere publikummet sitt. Det er folk flest, og ikke politikerne,
som skal velge hva de skal se på og lytte til.

Visste du at frivilligheten kan miste 400 millioner på forslaget fra
Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å halvere skattefradraget til
frivillige organisasjoner.
Gode rammevilkår for frivillige lag- og organisasjoner over
hele landet er en viktig politisk målsetning for å støtte opp om
dugnadsånden og engasjementet i det norske folk. FrP ønsker derfor at
momskompensasjonen skal bli regelstyrt.
FrP mener det er et nasjonalt viktig ansvar å ta vare på vår historie
og kulturarv, og sikre den for kommende generasjoner. Derfor er det
viktig å bevare skuter og skip, som utgjør vår stolte maritime arv, med
godt fartøyvern.

KUTTER I NRK
En fri og uavhengig presse er en forutsetning for demokratiet,
ytringsfriheten og rettsstaten. Pressen må være fri fra økonomiske
bidrag fra staten, derfor kutter vi i pressestøtten til aviser. FrP
mener at NRK, og de såkalt meningsbærende avisene, ikke bør
finansieres av skattebetalerne. De bør forholde seg til den samme
konkurransesituasjonen som andre mediehus. Vi kutter derfor 2,2
milliarder kroner i skattefinansieringen av NRK.

Derfor vil vi gjennomføre store kutt i overføring til kultur som
hovedsakelig er finansiert av det offentlige, slik som støtte gjennom
kulturfondet og store, tungdrevne institusjoner som Operaen.
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Prioriteringer

Beløp

Økt innsats mot vold og overgrep

100 000 000

Frivilligsentraler

20 000 000

Vedlikeholde kirkebygg

15 000 000

Vedlikehold og brannsikring bygninger og anlegg fra middelalderen

100 000 000

Barnas verneombud (prosjekt vold mot barn og unge - PBL i barnehage)

10 000 000

Kompetanse i barnevernet

40 000 000

Helsekartlegging i barnevernet (Barneombudet)

5 000 000

Hjelpekilden

1 000 000

Triatlon Haugesund

1 000 000

Seilskutene

6 000 000

Incentivordning for film

10 000 000

Mannsforum

1 000 000

Fartøyvern

15 000 000

Reversere kutt fartøyer

1 000 000

Osceana forsøksprosjekt (overføring kultur livestream til sykehjem, sykehus etc.)

3 000 000

Gamle krigsskolen

40 000 000

Espeland fangeleir/Veiten

4 000 000

Moster Amfi

10 000 000

Akvariet i Bergen - flytting til Dokken

5 000 000

Skibladner

2 000 000

Anna Rogde

2 000 000

Ridderrennet

2 000 000

Fritidskortet

242 000 000

«Seks båter»

10 000 000

Etterslep spillemidler

350 000 000

Bua - utstyrssentraler

15 000 000

Kulturminner i privat eie

35 000 000

Ishavsmuseet Aarvak

1 000 000

Trygg i vann kurs i regi av redningsselskapet

4 500 000

Ulike forsvarsminner (Spitfire, festninger, kanoner)

15 000 000

Bakke bro

2 000 000

Tilskudd til verdensarven

5 000 000

Reduksjoner

Beløp

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

-

10 000 000

BFD-Driftsutgifter

-

1 000 000

Fylkesnemndene - driftsutgifter

-

10 000 000

BUFdirs omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

-

10 000 000

Stiftelsen miljømerking

-

1 000 000

Den norske kirke

-

220 000 000

Tros- og livssynssamfunn

-

41 000 000

Norsk Kulturråd - driftsutgifter

-

2 000 000

Forskning frivillighet

-

500 000

Kulturrådet driftsutgifter

-

2 000 000

Kulturrådet Kulturfondet

-

400 000 000

Fond for lyd og bilde

-

5 000 000

Kunstnerstipend

-

258 850 000

Organisasjoner og kompetansesenter

-

150 000 000

Litteraturhus, kunstscener, kompanier

-

140 000 000

Kunst i det offentlige rom

-

1 000 000

Mediestøtte

-

200 000 000

NRK

-

2 200 000 000
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Reduksjoner

Beløp

Likestilling mellom kjønn

-

10 000 000

Kunstsilo Kristiansand

-

15 000 000

Filmfondet

-

110 000 000

Riksantikvaren

-

10 000 000

Opera

-

350 000 000

Fjerne adgang til engangsstønad for de som mottar andre tilleggsytelser fra folketrygden, med virkning fra 1. juli
2022

-

110 000 000

VERBALFORSLAG
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
stortinget i behandlingen av RNB med oversikt over
hvordan korona og kulturstreiken har påvirket institusjonenes overskudd, og hva som gjøres med
dette.
Stortinget ber regjeringen vurdere å inkludere
kommersielle underleverandører innenfor idrett og
breddeidrett innenfor kompensasjonsordningen på
kulturfeltet.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
stortinget i behandlingen av RNB med forslag til
endring av MVA-kompensasjonsordningen for
idrett, frivillighet og kultur slik at den blir regelstyrt istedenfor rammebevilget.
Stortinget ber regjeringen legge frem plan for å gi
kommunene nok ressurser til å sørge for et godt ettervern til barnevernsbarn fram til fylte 25 år.
Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å
øke beløpsgrensen for hvor mye man kan spare i
mindreårige barns navn.
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Stortinget ber regjeringen forenkle reglene for
selvstendig næringsdrivende kunstnere.
Stortinget ber regjeringen legge frem sak slik at der
hvor staten freder privat eiendom, skal det gis full
kompensasjon, også for båndlegging av landbrukseiendom.
Stortinget ber regjeringen legge frem sak om
MVA-fradrag når private har utgifter til nødvendig
vedlikehold og rehabilitering av kulturarv.
Stortinget ber regjeringen legge frem sak om å
aktivt redusere etterslepet i finansieringen av
idrettsanlegg over spillemidlene.
Stortinget ber om at MVA-kompensasjonsordningen i kap 315, post 82 rettighetsfestes.
Stortinget ber om at spillemidler og MVA-kompensasjon for idrettsanlegg utbetales så snart anlegget
har fått brukstillatelse og revisorgodkjent anleggsregnskap foreligger.
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Mindre byråkrati
Statsforvalting
Prioritering

Beløp

Nivået på trafikkbøter økes ikke

220 000 000

Reduksjoner

Beløp

Stortingets driftsutgifter.

-35 000 000

Stortinget, utstyrskjøp og vedlikehold: Færre bygningsmessige tiltak knyttet til verneplanen, og mer kostnadseffektivt vedlikehold av stortingsrepresentantenes pendlerleiligheter (Kuttet tilsvarer 0,7%)

-5 000 000

Finansdepartementet

-7 000 000

DFØ

-10 000 000

Skatteetaten

-15 000 000

Statistisk sentralbyrå

-12 000 000
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Inndekning
FrP mener det er betydelige dynamiske effekter av skatte- og avgiftslettelser. I vårt alternative
statsbudsjett legger vi til grunn forsiktige 10% dynamiske effekter av våre skatte- og avgiftslettelser.
FrP reduserer byråkrati og bruk av penger over offentlige budsjetter på flere områder, herunder klima,
innvandring og bistand. FrP legger til grunn økt utbytte fra Statkraft og Argentum, og vi foreslår å
avvikle klimainvesteringsfondet Nysnø.
Folketrygdfondet (Statens Pensjonsfond Norge) er et betydelig fond i Norge som har hatt sterk vekst.
Det er bekymring for fondets dominerende stilling og til vurdering hva slags rolle fondet skal ha for
fremtiden. Tradisjonelt legges avkastningen til fondets kapital, men for 2022 foreslår FrP å ta et
betydelig utbytte fra fondet og gjennom dette bidra til at fondets kapitalvekst blir mindre.

Reduksjoner (tall i millioner kroner)

Beløp

Rammeområder kutt

7.000

Ymse post

2.500

Økt utbytte Statkraft og Argentum

9.500

Avvikle Nysnø klimainvesteringer
Folketrygdfondet utbytte

700
27.634

Under streken
Prioriteringer
Husbanken økt låneramme
Statlig kapitalfond for mineralnæringen
Slette bompengegjeld ved å bruke infrastrukturfondet
Økt utbytte Argentum
Økt utbytte Statkraft
Økt utbytte Folketrygdfondet
Avvikle klimafondet Nysnø AS
Tilbakeføring av risikokapital klimafondet Nysnø
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Beløp
3 000 000 000
1 000 000 000
-62 000 000 000
2 500 000 000
7 000 000 000
29 500 000 000
1 300 000 000
700 000 000
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Stortingsgruppen
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Troms og Finnmark
Prioriteringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
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Operasjons- og fødeavdeling i Alta 20 millioner
Sikre ferdigstillelse av prosjektet E6 Transfarelv bru i 2022.
Redusere takstene på riks- og fylkesveiferger med 50%, sammenliknet med takstnivået 1.1.2021
Avvikle bompengegjelden i Fv 858 Ryaforbindelsen.
Avvikle bompengegjelden i Vegpakke Harstad.
Flom og skredforebygging økes med 500 millioner til flere fylker
Nasjonalt Villakssenter og Norsk Tindesenter får 4 millioner ekstra
Visit Svalbard 1,8 millioner ekstra
Finnmarksløpet 5 millioner
Beholde nettolønnsordningen slik den er i dag, men heve tak på
alle segmenter i 5.-6. termin og 1.-4. termin
Midtdeler E8 Lavangsdalen 5 millioner
Skredsikring riksvei 220 millioner til fordeling på flere fylker
Skredsikring fylkesvei 217 millioner til fordeling på flere fylker
Anna Rogde 2 millioner
Grensehandelspakke hvor vi reduserer avgifter på alkohol og
snus, men også emballasjeavgiften som fører til at brusbokser og
flasker er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige. Frp vil at flere
skal kunne handle billigere i Norge, og slik bidra til mer handel
og flere arbeidsplasser i fylkene langs grensen.
376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private
barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private
barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor
og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og
universitet.
Norge utdanner kun halvparten av legene vi trenger, og derfor
foreslår Fremskrittspartiet 250 flere studieplasser i medisin, fordelt til UiT, NTNU, UiB, UiO og UiS.
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Nordland
Prioriteringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Redusere takstene på riks- og fylkesveiferger med 50%, sammenliknet med takstnivået 1.1.2021
Forsere prosjektet med utdyping av innseilingen til Mo i Rana
havn og sikre snarest mulig oppstart.
Forsere prosjektet med utdyping av Ballstad havn og sikre fremdrift så fort reguleringsplan for havnen er vedtatt.
Avvikle bompengegjelden i Bypakke Bodø.
Avvikle bompengegjelden i E6 Hålogalandsbrua.
Avvikle bompengegjelden i E6 Korgen – Bolna.
Avvikle bompengegjelden i E6 Nord-Trøndelag grense – Korgen.
Avvikle bompengegjelden i Fv 78 Toventunnelen med tilførselsveger.
Fortsette forsøket med statlig finansiert eldreomsorg i Lødingen.
Flom og skredforebygging økes med 500 millioner til flere fylker
Nordland kunst- og filmskole 15 studieplasser i kategori A,
3.879.000 kroner
Beholde nettolønnsordningen slik den er i dag, men heve tak på
alle segmenter i 5.-6. termin og 1.-4. termin
E6 Helgeland Sør – to siste parseller 30 millioner
Skredsikring riksvei 220 millioner til fordeling på flere fylker
Skredsikring fylkesvei 217 millioner til fordeling på flere fylker
Utdyping Ballstad havn 10 millioner
RIBO – tiltaksplasser for unge med svak tilknytning til arbeidslivet 4 millioner
«Seks båter» - tilskudd på 10 til sammen millioner, blant annet
MS Gamle Helgeland og MS Salten
Grensehandelspakke hvor vi reduserer avgifter på alkohol og
snus, men også emballasjeavgiften som fører til at brusbokser og
flasker er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige. Frp vil at flere
skal kunne handle billigere i Norge, og slik bidra til mer handel
og flere arbeidsplasser i fylkene langs grensen.
376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private
barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private
barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor
og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og
universitet.
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Trøndelag
Prioriteringer
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
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Redusere takstene på riks- og fylkesveiferger med 50%, sammenliknet med takstnivået 1.1.2021
Sørge for fullfinansiering av brukerutstyret ved Maskinlaboratoriet og Konstruksjonslaboratoriet ved Ocean Space Centre i budsjettene for 2023 og 2024.
Avvikle bompengegjelden i E6 Trondheim – Stjørdal.
Avvikle bompengegjelden i E6 Vindåsliene – Korporalsbrua.
Avvikle bompengegjelden i Fosenpakken.
Avvikle bompengegjelden i Fv 17 / fv 720 Dyrstad - Sprova - Malm
Avvikle bompengegjelden i Fv 714 Stokkhaugen – Sunde.
Fortsette forsøket med statlig finansiert eldreomsorg i Stjørdal og
Selbu.
Nasjonalt Villakssenter og Norsk Tindesenter får 4 millioner ekstra
Beholde nettolønnsordningen slik den er i dag, men heve tak på
alle segmenter i 5.-6. termin og 1.-4. termin
Fullverdig Klettkryss 10 millioner
Ny Frøyatunnel 10 millioner
Skredsikring riksvei 220 millioner til fordeling på flere fylker
Skredsikring fylkesvei 217 millioner til fordeling på flere fylke
Grensehandelspakke hvor vi reduserer avgifter på alkohol og
snus, men også emballasjeavgiften som fører til at brusbokserog
flasker er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige. Frp vil at flere
skal kunne handle billigere i Norge, og slik bidra til mer handel
og flere arbeidsplasser i fylkene langs grensen.
376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private
barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private
barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor
og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og
universitet.
Norge utdanner kun halvparten av legene vi trenger, og derfor
foreslår Fremskrittspartiet 250 flere studieplasser i medisin, fordelt til UiT, NTNU, UiB, UiO og UiS.
Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.
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Møre og Romsdal
Prioriteringer
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Redusere takstene på riks- og fylkesveiferger med 50%, sammenliknet med takstnivået 1.1.2021
Stanse etablering av bompengeinnkreving i forbindelse med Bypakke Ålesund og erstatte udekket finansieringsbehov med statlige midler.
Avvikle bompengegjelden i Fv 659 Nordøyvegen
Flom og skredforebygging økes med 500 millioner, blant annet
til Åkneset
Nasjonalt Villakssenter og Norsk Tindesenter på Åndalsnes får 4
millioner ekstra
Beholde nettolønnsordningen slik den er i dag, men heve tak på
alle segmenter i 5.-6. termin og 1.-4. termin
Skredsikring riksvei 220 millioner til fordeling på flere fylker
Skredsikring fylkesvei 217 millioner til fordeling på flere fylker
Ishavsmuseet Aarvak, Brandal 1 million
Tilskudd verdensarven, samlet 5 millioner
376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private
barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private
barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor
og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og
universitet.
Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.
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Vestland
Prioriteringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
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Redusere takstene på riks- og fylkesveiferger med 50%, sammenliknet med takstnivået 1.1.2021
Avvikle bompengegjelden i Bypakke Bergen.
Avvikle bompengegjelden i E39 Svegatjørn – Rådal.
Avvikle bompengegjelden i Fv 546 Austevollsbrua.
Avvikle bompengegjelden i Kvammapakken.
avvikle bompengegjelden i Bømlopakken.
Avvikle bompengegjelden i Nordhordlandspakken.
Avvikle bompengegjelden i Rv 7/Rv 13 Hardangerbrua.
Avvikle bompengegjelden i Vossapakko.
Fortsette forsøket med statlig finansiert eldreomsorg i Askøy og
Bjørnafjord
ROS rådgivning om spiseforstyrrelser 13 millioner
Nasjonalt Villakssenter og Norsk Tindesenter får 4 millioner ekstra
Ferdigprosjektering kiropraktorstudie, UiB 1 million
Dale Oen akademiet 2 millioner
Beholde nettolønnsordningen slik den er i dag, men heve tak på
alle segmenter i 5.-6. termin og 1.-4. termin
TV Bra får 1 million
Helt med får 1 million
Skredsikring riksvei 220 millioner til fordeling på flere fylker
Skredsikring fylkesvei 217 millioner til fordeling på flere fylker
Skredsikring Fv 49 Tokagjelet 30 millioner
Statsraad Lemkuhl 2 millioner
Oceana forsøksprosjekt med overføring av kultur livestreamet til
sykehjem, sykehus etc 3 millioner
Espeland fangeleir/Veten 4 millioner
Akvariet i Bergen flytting til Dokken 5 millioner
«Seks båter» - tilskudd på 10 til sammen millioner, blant annet
MS Sunnhordland
Moster Amfi 10 millioner
Tilskudd verdensarven, samlet 5 millioner
376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private
barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private
barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor
og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og
universitet.
Norge utdanner kun halvparten av legene vi trenger, og derfor
foreslår Fremskrittspartiet 250 flere studieplasser i medisin, fordelt til UiT, NTNU, UiB, UiO og UiS.
Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.
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Rogaland
Prioriteringer
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Redusere takstene på riks- og fylkesveiferger med 50%, sammenliknet med takstnivået 1.1.2021
Sikre bergingsbil til Rennfast 8 millioner kroner, i tråd med
Stortingets vedtak i budsjett for 2021. Tjenesten etableres på egnet måte, om nødvendig kjøpes inn fra privat aktør i bilbergingsmarkedet.
Avvikle bompengegjelden i Bypakke Nord-Jæren.
Avvikle bompengegjelden i E39 Rogfast.
Avvikle bompengegjelden i Rv 13 Ryfast.
Krisestøtte Haugesund lufthavn og Torp lufthavn på til sammen
100 mill.
No Limitation – 3 millioner til oppstart to nye steder
Beholde nettolønnsordningen slik den er i dag, men heve tak på
alle segmenter i 5.-6. termin og 1.-4. termin
E134 Bakka – Solheim 50 millioner
Rv 42 Eigerøy 25 millioner
Skredsikring riksvei 220 millioner til fordeling på flere fylker
Skredsikring fylkesvei 217 millioner til fordeling på flere fylker
Skredsikring Rv 13 Lovareidet – Rødsliane 30 millioner
Utdyping Karmsundet, Trollholmen 15 millioner
Triatlon Haugesund 1 million
«Seks båter» - tilskudd på 10 til sammen millioner, blant annet
MS Rogaland og MS Sandnes
376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private
barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private
barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor
og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og
universitet.
Norge utdanner kun halvparten av legene vi trenger, og derfor
foreslår Fremskrittspartiet 250 flere studieplasser i medisin, fordelt til UiT, NTNU, UiB, UiO og UiS.
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Agder
Prioriteringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Stoppe prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i Agder.
Avvikle bompengegjelden i E18 Tvedestrand – Arendal.
Avvikle bompengegjelden i E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest.
Tårntjeneste Gullknapp, pilotskole og dronesenter 12 mill.
Fortsette forsøket med statlig finansiert eldreomsorg i Arendal,
Lillesand, Lyngdal og Froland.
Videreføre tannhelseforsøket i Agder
Frelsesarmeens Jobben og Fyrlyset får 3 millioner til fordeling på
flere fylker
Nasjonalt Villakssenter og Norsk Tindesenter får 4 millioner ekstra
Hopefull, Kristiansand får 2 millioner ekstra
Ny vei fra E18 til Arendal havn 3 millioner
Ny vei fra E39 Sprangereid til Lindenesnes kommune 3 millioner
Fullføre Listerpakken 30 millioner
Skredsikring ny tunnel Fv 42 i Sirdal
Innseiling Arendal havn 30 millioner
Seilskuten Sørlandet 2 millioner
Bakke bro 2 millioner
Kutter Kunstsiloen i Kristiansand med 15 millioner
376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private
barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private
barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor
og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og
universitet.
Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.
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Telemark og Vestfold
Prioriteringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sikre fremdrift i InterCity-utbyggingen på Vestfold- og Dovrebanen i 2022.
Avvikle bompengegjelden i E18 Gulli – Langangen.
Avvikle bompengegjelden i E18 Langangen – Dørdal.
Avvikle bompengegjelden i Rv 36 Bø – Seljord.
Avvikle bompengegjelden i Rv 36 Slåttekås – Årnes.
Krisestøtte Torp lufthavn og Haugesund lufthavn på til sammen
100 mill.
Larvik havn, utbedring av Øyakrysset 50 millioner
Fv 353 Gassveien 75 millioner
Fv 305 Kodalsveien (Andebu – Sandefjord) 50 millioner
InterCity vestfoldbanen, økt bevilgning med 75 millioner
376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private
barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private
barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor
og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og
universitet.
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Viken
Prioriteringer
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
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Pålegge Statnett å benytte alternativ to (kabel i grøft) ved
fornyelse av forbindelsen mellom Hamang i Bærum og Smedstad
i Oslo, som en del av Nettplan Oslo.
Forsere E134 Dagslett-Linnes når kommunedelplanene er vedtatt.
Overføre ansvaret for E45 - Kløfta til Nye Veier.
Sikre forsering av utbedring av innseilingen til Borg havn.
Sikre fremdrift i planleggingen av Rv 19 og forsere oppstart med
full statlig finansiering.
Avvikle bompengegjelden i Bypakke Nedre Glomma.
Avvikle bompengegjelden i E134 Damåsen – Saggrenda.
Avvikle bompengegjelden i E16 Bjørum – Skaret.
Avvikle bompengegjelden i E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum.
Avvikle bompengegjelden i E6 Gardermoen – Kolomoen.
Avvikle bompengegjelden i Fv 108 Ny Kråkerøyforbindelse.
Avvikle bompengegjelden i Rv 7 Sokna – Ørgenvika.
Fortsette forsøket med statlig finansiert eldreomsorg i Enebakk
og Indre Østfold
Videreføre tannhelseforsøket på Romerike.
Frelsesarmeens Jobben og Fyrlyset får 3 millioner til fordeling på
flere fylker
Grunnfinansiering av kulturarvskolen Møbelsnekkerskolen på
Mysen og Plus-skolen i Fredrikstad får sammen med Hjerleid
Handverksskole på Dovre totalt 8,5 millioner.
75 millioner til innsats mot ungdoms- og gjengkriminalitet,
særlig i Oslo, Sandvika og på Romerike
Norecopa, Veterinærinsituttet på Ås + 500.000
Rv 23-krysset ved Gardermoen – oppstartmidler 45 millioner
FV 167 Ny Røykenvei 10 millioner
Rv 282 Holmenbrua i Drammen 50 millioner
Fv 120 Enebakk/Rælingen – utbedring 5 millioner
Borg havn 30 millioner
Hjelpekilden i Moss 1 million
Christian Radich 2 millioner
Ulike forsvarsminner som Spitfire, festninger og kanoner, til
sammen 15 millioner
Grensehandelspakke hvor vi reduserer avgifter på alkohol og
snus, men også emballasjeavgiften som fører til at brusbokser og
flasker er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige. Frp vil at flere
skal kunne handle billigere i Norge, og slik bidra til mer handel
og flere arbeidsplasser i fylkene langs grensen.
376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private
barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private
barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor
og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og
universitet.
Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.
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Oslo
Prioriteringer
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Avvikle bompengegjelden i Oslopakke 3.
Pålegge Statnett å benytte alternativ to (kabel i grøft) ved
fornyelse av forbindelsen mellom Hamang i Bærum og Smedstad
i Oslo, som en del av Nettplan Oslo.
Prioritere utbygging av E6 Oslo Øst og starte arbeidet med statlig
plan for prosjektet.
Jobbe for at bygging av ny Røatunnel på Fv 168 blir forsert og at
alternativet med lang tunnel legges til grunn.
Frelsesarmeens Jobben og Fyrlyset får 3 millioner til fordeling på
flere fylker
75 millioner til innsats mot ungdoms- og gjengkriminalitet,
særlig i Oslo, Sandvika og på Romerike
Økt avsetning til ny jernbanetunnel under Oslo 70 millioner
Gamle krigsskolen 40 millioner
Grensehandelspakke hvor vi reduserer avgifter på alkohol og
snus, men også emballasjeavgiften som fører til at brusbokser og
flasker er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige. Frp vil at flere
skal kunne handle billigere i Norge, og slik bidra til mer handel
og flere arbeidsplasser i fylkene langs grensen.
376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private
barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private
barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor
og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og
universitet.
Norge utdanner kun halvparten av legene vi trenger, og derfor
foreslår Fremskrittspartiet 250 flere studieplasser i medisin, fordelt til UiT, NTNU, UiB, UiO og UiS.
Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.
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Innlandet
Prioriteringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
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Sikre fremdrift i InterCity-utbyggingen på Vestfold- og Dovrebanen i 2022.
Avvikle bompengegjelden i E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo.
Avvikle bompengegjelden i E16 Kongsvinger – Slomarka.
Avvikle bompengegjelden i E6 Kolomoen – Moelv.
Avvikle bompengegjelden i E6 Ringebu – Otta (strekningen Frya
– Sjoa)
Avvikle bompengegjelden i E6 Øyer – Tretten.
Avvikle bompengegjelden i Fv 33 Skardtjernet – Tonsvatnet og
Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden.
Avvikle bompengegjelden i Rv 3/Rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet.
Avvikle bompengegjelden i Rv 4 Lunner grense – Jaren.
Frelsesarmeens Jobben og Fyrlyset får 3 millioner til fordeling på
flere fylker
Grunnfinansiering av kulturarvskolen Hjerleid Handverksskole på Dovre, sammen med Møbelsnekkerskolen på Mysen og
Plus-skolen i Fredrikstad settes det av 8,5 millioner.
Påbegynnelse av drift av svensk-norsk politistasjon på Magnormoen 5 millioner
E16 Fagernes sør – Hande 50 millioner
Utbedring av fylkesveier for tømmertransport (bruprogrammet)
30 millioner
Skibladner 2 millioner
Ridderrennet 2 millioner
Grensehandelspakke hvor vi reduserer avgifter på alkohol og
snus, men også emballasjeavgiften som fører til at brusbokser og
flasker er betydelig dyrere i Norge enn i Sverige. Frp vil at flere
skal kunne handle billigere i Norge, og slik bidra til mer handel
og flere arbeidsplasser i fylkene langs grensen.
376 millioner til å reversere kuttet fra regjeringen i private
barnehager. FrP ønsker ikke å svekke finansieringen av private
barnehager, da disse er viktig for å sikre foreldrene full barnehagedekning og et mangfold av tilbud.
Fremskrittspartiet tar den varslede sykepleiermangelen på alvor
og setter av midler til 2500 flere studieplasser på sykepleierstudiene, noe som betyr en kraftfull satsing ved flere høgskoler og
universitet.
Fremskrittspartiet setter av midler til bygging av totalt 1875 studentboliger over hele landet.
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Rammeområde:
Komite

Nr.

Prop. 1 S med
Tillegg 1

FrP

Finanskomiteen

0

Lånetransaksjoner mv.

0

1

Statsforvaltning mv.

12 563 568

Familie- og kulturkomiteen 2

Familie og forbruker

51 270 231

3

Kultur mv.

25 497 133

Utenriks- og
forsvarskomiteen

4

Utenriks

45 905 162

Justiskomiteen

5

Justis

39 521 007

Kommunal- og
forvaltningskomiteen

6

Innvandring, regional
utvikling og bolig

13 782 372

Arbeids- og sosialkomiteen 7

Arbeid og sosial

526 261 099

Utenriks- og
forsvarskomiteen

8

Forsvar

62 713 844

Næringskomiteen

9

Næring

9 313 142

10

Fiskeri

1 310 539

11

Landbruk

22 758 769

12

Olje og energi

-89 594 981

13

Miljø

14 467 559

Kontroll- og
konstitusjonskomiteen

14

Kontroll og konstitusjon 753 475

Helse- og
omsorgskomiteen

15

Helse

240 259 304

Utdannings- og
forskningskomiteen

16

Utdanning og forskning

86 452 475

Transport- og
kommunikasjonskomiteen

17

Transport og
kommunikasjon

81 230 071

Kommunal- og
forvaltningskomiteen

18

Rammeoverføringer til
kommunesektoren mv.

201 721 055

0
0
10 066 639
(-2 496 929)
51 551 231
(+281 000)
22 031 283
(-3 465 850)
32 957 122
(-12 948 040)
40 223 357
(+702 350)
11 807 593
(-1 974 779)
528 476 399
(+2 215 300)
63 363 844
(+650 000)
9 982 574
(+669 432)
1 412 249
(+101 710)
21 225 539
(-1 533 230)
-92 221 181
(-2 626 200)
11 476 978
(-2 990 581)
753 475
0
248 672 254
(+8 412 950)
86 043 902
(-408 573)
87 714 115
(+6 484 044)
202 932 855
(+1 211 800)

Kommunal- og
forvaltningskomiteen

Energi- og miljøkomiteen
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Finanskomiteen
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19

Tilfeldige utgifter og
inntekter

4 350 000

20

46 787 805

21

Stortinget,
finansadministrasjon
mv.
Skatter, avgifter og toll

22

Utbytte mv.

-38 597 752

23

Statens pensjonsfond
utland

-22 975 486

-1 335 750 391

1 850 000
(-2 500 000)
46 923 805
(+136 000)
-1 287 837 127
(+47 913 264)
-76 431 420
(-37 833 668)
-22 975 486
0
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Kap.

Post Formål

Prop. 1 S med Tillegg
FrP
1

Utgifter rammeområde 0 (i tusen kroner)
950
Forvaltning av statlig eierskap
90
951

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainves325 000
teringer AS

0
(-325 000)

Kapitalfond for mineralnæringen
90

2412

Kapitalfond

0

1 000 000
(+1 000 000)

Husbanken
90

Nye lån

21 131 000

Sum utgifter rammeområde 0

210 660 792

24 131 000
(+3 000 000)
214 335 792
(+3 675 000)

Inntekter rammeområde 0 (i tusen kroner)
Aksjer under Nærings- og fiskeride5656
partementets forvaltning
90
5999

Tilbakebetaling kapital Nysnø klimainvestering AS

0

1 300 000
(+1 300 000)

Statslånemidler
90

Lån

95 595 644

Sum inntekter rammeområde 0

210 660 792

Sum netto rammeområde 0

0

35 970 644
(-59 625 000)
152 335 792
(-58 325 000)
62 000 000
(+62 000 000)

Utgifter rammeområde 1 (i tusen kroner)
20
Statsministerens kontor
1
21

95 181

85 181
(-10 000)

175 969

155 969
(-20 000)

682 966

652 966
(-30 000)

1 916 929

0
(-1 916 929)

33 400

13 400
(-20 000)

Statsrådet
1

Driftsutgifter
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

510
1
525

Driftsutgifter
Statsforvalterne

1

Driftsutgifter
Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

530
36

80

Driftsutgifter

Kunstnerisk utsmykking
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2445

Statsbygg
33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter

4 170 350

Sum utgifter rammeområde 1

13 733 154

3 670 350
(-500 000)
11 236 225
(-2 496 929)

Inntekter rammeområde 1 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 1

1 169 586

Sum netto rammeområde 1

12 563 568

1 169 586
0
10 066 639
(-2 496 929)

Utgifter rammeområde 2 (i tusen kroner)
351
Likestilling og ikke-diskriminering
70

Likestilling mellom kjønn

47 530

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

22 095

800

Barne- og familiedepartementet
1

840

Driftsutgifter

155 215

154 215
(-1 000)

Tiltak mot vold og overgrep
70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak
mv.

129 412

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte
barn

35 856

846

229 412
(+100 000)
45 856
(+10 000)

Familie- og oppveksttiltak
21

Spesielle driftsutgifter

34 816

61

Tilskudd til inkludering av barn og
unge

657 489

69 816
(+35 000)
899 489
(+242 000)

Fylkesnemndene for barnevern og
sosiale saker

853
1
855

Driftsutgifter

240 317

230 317
(-10 000)

4 121 833

4 166 833
(+45 000)

122 010

112 010
(-10 000)

11 264

10 264
(-1 000)

Statlig forvaltning av barnevernet
1

Driftsutgifter
Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

856
1
862

Driftsutgifter
Stiftelsen Miljømerking i Norge

70
2530

38 530
(-9 000)
12 095
(-10 000)

Driftstilskudd
Foreldrepenger
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70

Foreldrepenger ved fødsel

21 771 100

Sum utgifter rammeområde 2

53 879 844

21 661 100
(-110 000)
54 160 844
(+281 000)

Inntekter rammeområde 2 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 2

2 609 613

Sum netto rammeområde 2

51 270 231

2 609 613
0
51 551 231
(+281 000)

Utgifter rammeområde 3 (i tusen kroner)
300
Kultur- og likestillingsdepartementet
1
315
21

Forskning, utredning og spesielle
driftsutgifter

6 555

78

Frivillighetstiltak

29 920

86

Idrettstiltak

64 675

179 051
(-2 000)
6 055
(-500)
34 420
(+4 500)
67 675
(+3 000)

Norsk kulturråd
1

Driftsutgifter

195 716

51

Fond for lyd og bilde

47 670

55

Norsk kulturfond

905 771

72

Kunstnerstipend m.m.

258 850

74

Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

329 150

75

Tilskudd til litteraturhus, kunstscen273 760
er og kompanier m.m.

322

193 716
(-2 000)
42 670
(-5 000)
505 771
(-400 000)
0
(-258 850)
179 150
(-150 000)
133 760
(-140 000)

Bygg og offentlige rom
50

Kunst i offentlige rom

11 750

70

Nasjonale kulturbygg

543 600

323

82

181 051

Frivillighetsformål

320

325

Driftsutgifter

10 750
(-1 000)
533 600
(-10 000)

Musikk og scenekunst
70

Musikk- og scenekunstinstitusjoner

2 594 370

71

Moster Amfi

0

2 244 370
(-350 000)
10 000
(+10 000)

Allmenne kulturformål
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Ulike forsvarsminner

0

78

Barne- og ungdomstiltak

69 250

328

15 000
(+15 000)
72 250
(+3 000)

Museer m.m.
70

Det nasjonale museumsnettverket

78

Andre museums- og kulturverntiltak 86 380

334

2 018 555

2 062 555
(+44 000)
97 380
(+11 000)

Film- og dataspillformål
50

Filmfondet

588 200

72

Insentivordningen for film- og serieproduksjoner

38 360

335

478 200
(-110 000)
48 360
(+10 000)

Medieformål
71

Mediestøtte

451 075

79

Norsk rikskringkasting AS - NRK

6 721 680

880

251 075
(-200 000)
4 521 680
(-2 200 000)

Den norske kirke
70

881

Rammetilskudd til Den norske kirke

2 323 839

2 103 839
(-220 000)

Tilskudd til trossamfunn m.m.
70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 942 949

78

Ymse faste tiltak

882

15 776

901 949
(-41 000)
16 776
(+1 000)

Kirkebygg og gravplasser
61

1429

Tilskudd til fredete og verneverdige
kirkebygg

19 822

34 822
(+15 000)

Riksantikvaren
1

Driftsutgifter

151 693

60

Kulturminnearbeid i kommunene

8 824

71

Tilskudd til fredete kulturminner i
privat eie, kulturmiljøer og kulturlandskap

142 759

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra
middelalderen og brannsikring

59 072

74

Tilskudd til fartøyvern

70 605

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene

15 557
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141 693
(-10 000)
10 824
(+2 000)
177 759
(+35 000)
159 072
(+100 000)
95 605
(+25 000)
16 557
(+1 000)

83

79

Tilskudd til verdensarven

59 372

Sum utgifter rammeområde 3

25 694 103

64 372
(+5 000)
21 878 253
(-3 815 850)

Inntekter rammeområde 3 (i tusen kroner)
Inntekter fra spill, lotterier og stiftel3339
ser
10

Etterslep spillemidler

0

Sum inntekter rammeområde 3

196 970

Sum netto rammeområde 3

25 497 133

-350 000
(-350 000)
-153 030
(-350 000)
22 031 283
(-3 465 850)

Utgifter rammeområde 4 (i tusen kroner)
100
Utenriksdepartementet
1

70

Kultur- og informasjonsformål

37 051

71

Næringsfremme

18 830

117

2 269 526
(-119 449)

28 451
(-8 600)
8 230
(-10 600)

EØS-finansieringsordningene
77

EØS-finansieringsordningen 20142021

2 776 000

78

Den norske finansieringsordningen
2014-2021

2 432 000

140

1 476 000
(-1 300 000)
1 232 000
(-1 200 000)

Utenriksdepartementet
1

Driftsutgifter

1 676 320

21

Spesielle driftsutgifter

135 583

1 173 424
(-502 896)
94 908
(-40 675)

Direktoratet for utviklingssamarbeid
(Norad)

141
1

Driftsutgifter

294 390

176 634
(-117 756)

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

144

84

2 388 975

Næringsfremme, kultur og informasjon

115

150

Driftsutgifter

1

Driftsutgifter

54 809

70

Utvekslingsordninger

133 477

32 886
(-21 923)
80 087
(-53 390)

Humanitær bistand
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70

Nødhjelp og humanitær bistand

3 738 789

72

Flyktninger og fordrevne

2 000 000

151

4 008 789
(+270 000)
2 800 000
(+800 000)

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid
70

Fred og forsoning

420 260

71

Globale sikkerhetsspørsmål og
nedrustning

180 060

73

FN og globale utfordringer

318 138

152

42 026
(-378 234)
126 042
(-54 018)
127 256
(-190 882)

Menneskerettigheter
70

Menneskerettigheter

701 617

71

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR)

197 000

159

420 971
(-280 646)
39 400
(-157 600)

Regionbevilgninger
70

Midtøsten og Nord-Afrika

752 011

71

Europa og Sentral-Asia

656 634

72

Afghanistan

475 241

75

Afrika

2 452 693

76

Asia

483 503

77

Latin-Amerika og Karibia

192 339

160

150 403
(-601 608)
262 654
(-393 980)
95 049
(-380 192)
1 226 347
(-1 226 346)
193 402
(-290 101)
76 936
(-115 403)

Helse
70

Helse

3 877 297

71

Verdens helseorganisasjon (WHO)

235 500

72

FNs aidsprogram (UNAIDS)

45 000

3 489 568
(-387 729)
211 950
(-23 550)
9 000
(-36 000)

Utdanning, forskning og faglig samarbeid

161
70

Utdanning

1 366 798

71

Forskning

208 846

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid

981 214
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1 230 119
(-136 679)
104 423
(-104 423)
588 729
(-392 485)
85

Næringsutvikling, landbruk og
fornybar energi

162
70

Næringsutvikling og handel

464 536

71

Matsikkerhet, fisk og landbruk

1 451 966

72

Fornybar energi

816 500

163

Klima, miljø og hav
70

Miljø og klima

71

Bærekraftige hav og tiltak mot marin
156 967
forsøpling

164

1 564 431

156 444
(-1 407 987)
206 967
(+50 000)

Likestilling
70

Likestilling

183 319

71

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women)

100 300

72

FNs befolkningsfond (UNFPA)

589 600

170

109 992
(-73 327)
50 150
(-50 150)
294 800
(-294 800)

Sivilt samfunn
70

171

Sivilt samfunn

2 480 665

1 240 333
(-1 240 332)

FNs utviklingsarbeid
70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

364 400

71

FNs barnefond (UNICEF)

490 600

72

FNs fellesfond for bærekraftig utvikling

15 000

73

Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak i FN

59 099

145 760
(-218 640)
196 240
(-294 360)
0
(-15 000)
0
(-59 099)

Multilaterale finansinstitusjoner og
gjeldslette

172
70

Verdensbanken

1 074 350

71

Regionale banker og fond

932 100

72

Strategisk samarbeid

25 000

179

644 610
(-429 740)
559 260
(-372 840)
15 000
(-10 000)

Flyktningtiltak i Norge
21

86

614 536
(+150 000)
951 966
(-500 000)
489 900
(-326 600)

Spesielle driftsutgifter

573 029

173 029
(-400 000)
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Sum utgifter rammeområde 4

46 139 839

33 191 799
(-12 948 040)

Inntekter rammeområde 4 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 4

234 677

Sum netto rammeområde 4

45 905 162

234 677
0
32 957 122
(-12 948 040)

Utgifter rammeområde 5 (i tusen kroner)
400
Justis- og beredskapsdepartementet
70
410

Overføringer til private

18 463

21 463
(+3 000)

2 911 052

2 953 152
(+42 100)

5 044 750

5 079 750
(+35 000)

Domstolene
1

430

Driftsutgifter
Kriminalomsorgen

1
440

Driftsutgifter
Politiet

1

Driftsutgifter

20 895 002

70

Tilskudd

50 956

21 359 002
(+464 000)
57 956
(+7 000)

Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap

451
1

Driftsutgifter

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlike93 544
hold

455

1 007 539

1 086 789
(+79 250)
193 544
(+100 000)

Redningstjenesten
1

470

Driftsutgifter

121 530

123 530
(+2 000)

Fri rettshjelp
72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

58 065

Sum utgifter rammeområde 5

43 075 340

28 065
(-30 000)
43 777 690
(+702 350)

Inntekter rammeområde 5 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 5

3 554 333

Sum netto rammeområde 5

39 521 007

3 554 333
0
40 223 357
(+702 350)

Utgifter rammeområde 6 (i tusen kroner)
490
Utlendingsdirektoratet
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87

1

Driftsutgifter

1 130 522

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

515 307

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

144 639

70

Stønader til beboere i asylmottak

49 832

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra
utlandet

39 558

76

Internasjonalt migrasjonsarbeid

22 000

491

Utlendingsnemnda
1

269 737

1

Driftsutgifter

431 934

21

Spesielle driftsutgifter

94 056

50

Forskningsprogrammer

60 103

70

Diverse formål

3 120

560

238 337
(-31 400)

412 934
(-19 000)
54 056
(-40 000)
30 103
(-30 000)
2 120
(-1 000)

Samiske formål
50

567

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

559 645

329 645
(-230 000)

8 197

0
(-8 197)

105 363

95 363
(-10 000)

894 663

794 663
(-100 000)

302 463

264 721
(-37 742)

Nasjonale minoriteter
70

587

Nasjonale minoriteter
Direktoratet for byggkvalitet

1
595

Driftsutgifter
Statens kartverk

1

Driftsutgifter
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

670
1

88

Driftsutgifter
Kommunal- og distriktsdepartementet

500

671

1 048 937
(-81 585)
505 307
(-10 000)
113 039
(-31 600)
29 832
(-20 000)
4 511
(-35 047)
41 432
(+19 432)

Driftsutgifter
Bosetting av flyktninger og tiltak for
innvandrere
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60

Integreringstilskudd

4 953 065

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av
enslige, mindreårige flyktninger

656 771

62

Kommunale innvandrertiltak

237 256

71
672
60

Tilskudd til integreringsarbeid i regi
av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Tilskudd til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Sum utgifter rammeområde 6

195 195

1 008 013
18 060 983

4 079 172
(-873 893)
456 771
(-200 000)
212 256
(-25 000)
51 195
(-144 000)

942 266
(-65 747)
16 086 204
(-1 974 779)

Inntekter rammeområde 6 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 6

4 278 611

Sum netto rammeområde 6

13 782 372

4 278 611
0
11 807 593
(-1 974 779)

Utgifter rammeområde 7 (i tusen kroner)
352
Nedsatt funksjonsevne
70
612

Funksjonshemmedes organisasjoner

245 550

251 550
(+6 000)

179 000

191 000
(+12 000)

7 620 035

7 626 035
(+6 000)

774 050

775 050
(+1 000)

400 000

0
(-400 000)

12 897 000

14 167 000
(+1 270 000)

1 700 000

552 000
(-1 148 000)

Tilskudd til Statens pensjonskasse
70

634

For andre medlemmer av Statens
pensjonskasse
Arbeidsmarkedstiltak

76
640

Tiltak for arbeidssøkere
Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter
Supplerende stønad til personer over
67 år

667
70
2541

Tilskudd
Dagpenger

70
2620

Dagpenger
Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad
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89

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor
eller far i arbeid

95 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger

21 000

2650

0
(-95 000)
0
(-21 000)

Sykepenger
70

2651

Sykepenger for arbeidstakere mv.

42 210 000

42 427 000
(+217 000)

33 561 000

33 361 000
(-200 000)

110 670 000

111 109 000
(+439 000)

83 960 000

86 087 000
(+2 127 000)

Arbeidsavklaringspenger
70

2655

Arbeidsavklaringspenger
Uførhet

70
2670

Uføretrygd
Alderdom

70
2680

Grunnpensjon
Etterlatte

70

Grunnpensjon

1 100 000

Sum utgifter rammeområde 7

531 092 805

1 101 300
(+1 300)
533 308 105
(+2 215 300)

Inntekter rammeområde 7 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 7

4 831 706

Sum netto rammeområde 7

526 261 099

4 831 706
0
528 476 399
(+2 215 300)

Utgifter rammeområde 8 (i tusen kroner)
1720
Forsvaret
1

Driftsutgifter

32 158 641

32 308 641
(+150 000)

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold

1760
45

Større utstyrsanskaffelser og vedlike20 346 486
hold
Sum utgifter rammeområde 8

69 089 521

20 846 486
(+500 000)
69 739 521
(+650 000)

Inntekter rammeområde 8 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 8

6 375 677

Sum netto rammeområde 8

62 713 844

6 375 677
0
63 363 844
(+650 000)

Utgifter rammeområde 9 (i tusen kroner)
900
Nærings- og fiskeridepartementet

90
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1

Driftsutgifter

480 937

21

Spesielle driftsutgifter

63 450

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

3 200

75

Tilskudd til særskilte prosjekter

20 700

77

Tilskudd til sjømattiltak

3 000

902

457 891
(-23 046)
65 598
(+2 148)
5 000
(+1 800)
25 700
(+5 000)
8 000
(+5 000)

Justervesenet
1

905

Driftsutgifter

126 800

120 460
(-6 340)

71 800

91 800
(+20 000)

60 600

65 600
(+5 000)

2 205 000

3 145 000
(+940 000)

440 600

418 570
(-22 030)

295 245

225 245
(-70 000)

10 000

0
(-10 000)

Norges geologiske undersøkelse
21

Spesielle driftsutgifter
Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

906
1
909

Driftsutgifter
Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73
910

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk
Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter
Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

924
70
940

Tilskudd
Internasjonaliseringstiltak

70
950

Eksportfremmetiltak
Forvaltning av statlig eierskap

52

Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS

73

Petoro AS, tilskudd til administrasjon 362 000

2421

175 000

0
(-175 000)
343 900
(-18 100)

Innovasjon Norge
50

Tilskudd til etablerere og bedrifter,
inkl. tapsavsetninger

939 136

74

Reiseliv, profilering og kompetanse

492 070
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814 136
(-125 000)
482 070
(-10 000)

91

79

Videreføre kondemneringsordning
for offshoreship i 2022

0

Sum utgifter rammeområde 9

11 647 228

150 000
(+150 000)
12 316 660
(+669 432)

Inntekter rammeområde 9 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 9

2 334 086

Sum netto rammeområde 9

9 313 142

2 334 086
0
9 982 574
(+669 432)

Utgifter rammeområde 10 (i tusen kroner)
917
Fiskeridirektoratet
1
919

Driftsutgifter

465 800

442 510
(-23 290)

Diverse fiskeriformål
73

Tilskudd til kompensasjon for
CO2-avgift

255 000

Sum utgifter rammeområde 10

1 354 900

380 000
(+125 000)
1 456 610
(+101 710)

Inntekter rammeområde 10 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 10

44 361

Sum netto rammeområde 10

1 310 539

44 361
0
1 412 249
(+101 710)

Utgifter rammeområde 11 (i tusen kroner)
1100
Landbruks- og matdepartementet
1

50
1138

159 900
(-8 415)

Kunnskapsutvikling, formidling og
beredskap, Veterinærinstituttet

104 866

105 366
(+500)

41 302

28 912
(-12 390)

14 829

14 088
(-741)

242 082

229 898
(-12 184)

Støtte til organisasjoner m.m.
70

Støtte til organisasjoner
Høstbare viltressurser - forvaltning
og tilskudd til viltformål (Viltfondet)
m.m.

1140
1
1142

Driftsutgifter
Landbruksdirektoratet

1

92

168 315

Kunnskapsutvikling og beredskap
m.m. på matområdet

1112

1150

Driftsutgifter

Driftsutgifter
Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
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50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

1 578 553

74

Direkte tilskudd

10 636 700

Sum utgifter rammeområde 11

23 038 221

1 378 553
(-200 000)
9 336 700
(-1 300 000)
21 504 991
(-1 533 230)

Inntekter rammeområde 11 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 11

279 452

Sum netto rammeområde 11

22 758 769

279 452
0
21 225 539
(-1 533 230)

Utgifter rammeområde 12 (i tusen kroner)
1800
Olje- og energidepartementet
70
1810

Tilskudd til internasjonale organisas7 500
joner mv.

0
(-7 500)

Oljedirektoratet
1

Driftsutgifter

318 300

21

Spesielle driftsutgifter

67 000

319 600
(+1 300)
167 000
(+100 000)

Norges vassdrags- og energidirektorat

1820
1

Driftsutgifter

647 400

22

Flom- og skredforebygging

255 300

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

110 000

1830

697 400
(+50 000)
655 300
(+400 000)
210 000
(+100 000)

Forskning og næringsutvikling
50

Norges forskningsråd

757 500

51

Infrastruktur og markedsutvikling
for hydrogen

100 000

72

Norwegian Energy Partners

24 000

1840

807 500
(+50 000)
200 000
(+100 000)
54 000
(+30 000)

CO2-håndtering
72

Langskip - fangst og lagring av CO2

3 450 000

Sum utgifter rammeområde 12

33 369 081

0
(-3 450 000)
30 742 881
(-2 626 200)

Inntekter rammeområde 12 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 12
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122 964 062

122 964 062
0

93

Sum netto rammeområde 12

-89 594 981

-92 221 181
(-2 626 200)

Utgifter rammeområde 13 (i tusen kroner)
1400
Klima- og miljødepartementet
70

Frivillige klima- og miljøorganisasjoner samt klima- og miljøstiftelser

53 907

71

Internasjonale organisasjoner

88 814

1410
50
51
1420

221 190

Forskningsprogrammer under Norges
385 690
forskningsråd

191 190
(-30 000)
315 690
(-70 000)

Miljødirektoratet
1

Driftsutgifter

725 138

22

Statlige vannmiljøtiltak

274 449

35

Statlige erverv, skogvern

315 727

38

Restaurering av myr og annen våtmark

41 090

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning

222 838

65

Tiltak i kommuner med ulverevir

0

71

Marin forsøpling

50 290

73

Tilskudd til rovvilttiltak

79 575

78

Friluftsformål

181 798

85

Naturinformasjonssentre

82 801

86

Påskoging og gjødsling

0

1481

655 138
(-70 000)
280 449
(+6 000)
0
(-315 727)
21 090
(-20 000)
22 838
(-200 000)
30 000
(+30 000)
100 290
(+50 000)
104 575
(+25 000)
191 798
(+10 000)
86 801
(+4 000)
500 000
(+500 000)

Klimakvoter
22

Internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner

100 000

290 000
(+190 000)

100 311

0
(-100 311)

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1482
1

94

Kunnskap om klima og miljø
Grunnbevilgninger under Norges
forskningsråd til miljøforskningsinstituttene

65 907
(+12 000)
58 814
(-30 000)

Driftsutgifter
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73

Klima- og skogsatsingen

2 981 543

Sum utgifter rammeområde 13

16 379 317

0
(-2 981 543)
13 388 736
(-2 990 581)

Inntekter rammeområde 13 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 13

1 911 758

Sum netto rammeområde 13

14 467 559

1 911 758
0
11 476 978
(-2 990 581)

Utgifter rammeområde 14 (i tusen kroner)
Sum utgifter rammeområde 14

755 775

755 775
0

Inntekter rammeområde 14 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 14

2 300

Sum netto rammeområde 14

753 475

2 300
0
753 475
0

Utgifter rammeområde 15 (i tusen kroner)
700
Helse- og omsorgsdepartementet
1
703

Driftsutgifter

250 803

245 803
(-5 000)

Internasjonalt samarbeid
21

Spesielle driftsutgifter

5 998

71

Internasjonale organisasjoner

259 917

72

Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO)

20 520

708

998
(-5 000)
229 917
(-30 000)
10 520
(-10 000)

Eldreombudet
1

712

Driftsutgifter

10 722

12 722
(+2 000)

12 073

8 073
(-4 000)

Bioteknologirådet
1

714

Driftsutgifter
Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter

127 273

60

Kommunale tiltak

96 948

70

Rusmiddeltiltak mv.

179 747

74

Skolefrukt mv.

21 050
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89 273
(-38 000)
92 448
(-4 500)
169 747
(-10 000)
0
(-21 050)

95

79
717

87 603

88 603
(+1 000)

11 920

111 920
(+100 000)

Legemiddeltiltak
21

732

Spesielle driftsutgifter
Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter

19 116

70

Særskilte tilskudd

1 343 200

71

Resultatbasert finansiering

590 302

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

61 442 935

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

21 764 800

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge
RHF

16 299 450

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

14 454 732

733

3 219 116
(+3 200 000)
4 452 200
(+3 109 000)
340 302
(-250 000)
61 352 935
(-90 000)
21 671 800
(-93 000)
16 211 450
(-88 000)
14 474 732
(+20 000)

Habilitering og rehabilitering
70

740

Behandlingsreiser til utlandet

137 596

140 596
(+3 000)

1 235 106

1 223 606
(-11 500)

121 863

111 863
(-10 000)

Helsedirektoratet
1

Driftsutgifter
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

747
1
761

Driftsutgifter
Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

213 249

65

Forsøk med statlig finansiering av
omsorgstjenestene

120 365

68

Kompetanse og innovasjon

386 900

71

Frivillig arbeid mv.

20 026

765

96

Andre tilskudd

1 217 249
(+1 004 000)
840 365
(+720 000)
390 900
(+4 000)
70 026
(+50 000)

Psykisk helse, rus og vold
62

Rusarbeid

412 874

71

Brukere og pårørende

184 258

425 874
(+13 000)
200 258
(+16 000)
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72

Frivillig arbeid mv.

491 705

75

Vold og traumatisk stress

257 083

770

594 705
(+103 000)
258 083
(+1 000)

Tannhelsetjenester
70

780

Tilskudd

354 579

391 579
(+37 000)

370 562

470 562
(+100 000)

Forskning
50

2752

Norges forskningsråd mv.
Refusjon av egenbetaling

72

Egenandelstak

7 229 000

Sum utgifter rammeområde 15

242 165 978

7 829 000
(+600 000)
250 578 928
(+8 412 950)

Inntekter rammeområde 15 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 15

1 906 674

Sum netto rammeområde 15

240 259 304

1 906 674
0
248 672 254
(+8 412 950)

Utgifter rammeområde 16 (i tusen kroner)
200
Kunnskapsdepartementet
1
220

366 860

316 860
(-50 000)

352 926

292 926
(-60 000)

Utdanningsdirektoratet
1

225

Driftsutgifter
Tiltak i grunnopplæringen

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen

94 733

64

Tilskudd til opplæring av barn og
unge som søker opphold i Norge

30 705

75

Grunntilskudd

104 436

89 733
(-5 000)
10 705
(-20 000)
89 819
(-14 617)

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

226
21

Spesielle driftsutgifter

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlike44 000
hold

227

1 657 687

1 481 987
(-175 700)
94 000
(+50 000)

Tilskudd til særskilte skoler
63

228

Driftsutgifter

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

44 552

15 457
(-29 095)

Tilskudd til frittstående skoler mv.
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Frittstående grunnskoler

3 198 229

71

Frittstående videregående skoler

1 740 303

72

Diverse skoler som gir yrkesrettet
opplæring

155 354

79

Toppidrett

79 415

82

Kapital- og husleietilskudd til
friskoler

70 504

63

Barnehager
Tilskudd til tiltak for å styrke den
norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage
Fagskoler

144 549

60

Driftstilskudd til fagskoler

1 130 826

1 180 826
(+50 000)

1 039 311

989 311
(-50 000)

70 712

61 712
(-9 000)

353 046

334 894
(-18 152)

305 873

318 373
(+12 500)

39 356 360

38 637 489
(-718 871)

959 158

977 658
(+18 500)

353 119

303 119
(-50 000)

231

240

253

124 549
(-20 000)

Folkehøyskoler
70

254

Tilskudd til folkehøyskoler
Studieforbund mv.

70

Tilskudd til studieforbund
Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse

256
1
257

Driftsutgifter
Kompetanseprogrammet

70
260

Tilskudd
Universiteter og høyskoler

50
270

Statlige universiteter og høyskoler
Studentvelferd

75

Tilskudd til bygging av studentboliger
Tiltak for internasjonalisering og
høyere utdanning

272
52
285

Tiltak for høyere utdanning
Norges forskningsråd

52

98

3 298 189
(+99 960)
1 806 943
(+66 640)
163 854
(+8 500)
114 515
(+35 100)
105 504
(+35 000)

70

Langsiktig, grunnleggende forskning 1 708 476

1 758 476
(+50 000)
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53
286

Sektorovergripende og strategiske
satsinger

1 885 508

1 785 508
(-100 000)

159 012

139 012
(-20 000)

Regionale forskningsfond
60

920

Regionale forskningsfond, tilskudd
til forskning
Norges forskningsråd

50

Tilskudd til næringsrettet forskning

1 777 800

51

Tilskudd til marin forskning

445 450

2410

1 887 800
(+110 000)
460 450
(+15 000)

Statens lånekasse for utdanning
1

Driftsutgifter

407 272

50

Avsetning til utdanningsstipend

8 346 941

70

Utdanningsstipend

3 743 822

Sum utgifter rammeområde 16

92 081 695

386 909
(-20 363)
8 608 966
(+262 025)
3 882 822
(+139 000)
91 673 122
(-408 573)

Inntekter rammeområde 16 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 16

5 629 220

Sum netto rammeområde 16

86 452 475

5 629 220
0
86 043 902
(-408 573)

Utgifter rammeområde 17 (i tusen kroner)
543
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1
970

237 852

227 852
(-10 000)

2 073 500

2 383 500
(+310 000)

Kystverket
1

1300

Driftsutgifter
Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

170 400

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål
mv.

77 100

1311

1320

Driftsutgifter

164 688
(-5 712)
65 500
(-11 600)

Tilskudd til regionale flyplasser
71

Ikke statlige flyplasser

0

72

Krisestøtte Torp og Haugesund
lufthavn

0

73

Tårntjeneste Gullknapp,pilotskole og
0
dronesenter

5 000
(+5 000)
100 000
(+100 000)
12 000
(+12 000)

Statens vegvesen
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1

Driftsutgifter

4 100 600

22

Drift og vedlikehold av riksveier

8 320 500

30

Riksveiinvesteringer

12 530 500

31

Skredsikring riksveger

0

62

Skredsikring fylkesveier

0

64

Utbedring på fylkesveier for tømmer20 500
transport

65

Tilskudd til fylkesveier

379 600

72

Tilskudd til riksveiferjedriften

2 693 400

73

Tilskudd for reduserte bompengetak1 041 500
ster utenfor byområdene

1321

3 977 507
(-123 093)
10 328 500
(+2 008 000)
14 079 585
(+1 549 085)
250 000
(+250 000)
250 000
(+250 000)
50 500
(+30 000)
1 379 600
(+1 000 000)
2 732 800
(+39 400)
0
(-1 041 500)

Nye Veier AS
70

1332

Tilskudd til Nye Veier AS

5 935 500

7 435 500
(+1 500 000)

2 994 100

2 864 100
(-130 000)

Transport i byområder mv.
66

1352

Tilskudd til byområder
Jernbanedirektoratet

1

Driftsutgifter

375 700

71

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift
og vedlikehold

7 593 300

73

Kjøp av infrastrukturtjenester - investeringer

19 075 500

75

Tilskudd til godsoverføring fra vei til
jernbane

92 300

Sum utgifter rammeområde 17

85 062 005

364 429
(-11 271)
8 693 300
(+1 100 000)
19 003 235
(-72 265)
112 300
(+20 000)
91 830 049
(+6 768 044)

Inntekter rammeområde 17 (i tusen kroner)
4320
Statens vegvesen
4

Billettinntekter fra riksveiferjedriften 770 800
Sum inntekter rammeområde 17

3 831 934

Sum netto rammeområde 17

81 230 071

1 054 800
(+284 000)
4 115 934
(+284 000)
87 714 115
(+6 484 044)

Utgifter rammeområde 18 (i tusen kroner)
100
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571

Rammetilskudd til kommuner
60

572

Innbyggertilskudd

143 796 064

144 672 064
(+876 000)

39 552 452

39 868 252
(+315 800)

Rammetilskudd til fylkeskommuner
60

575

Innbyggertilskudd
Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning

12 102 348

Sum inntekter rammeområde 18

0

Sum netto rammeområde 18

201 721 055

12 122 348
(+20 000)
0
0
202 932 855
(+1 211 800)

Utgifter rammeområde 19 (i tusen kroner)
2309
Tilfeldige utgifter
1

Driftsutgifter

4 750 000

Sum utgifter rammeområde 19

4 750 000

2 250 000
(-2 500 000)
2 250 000
(-2 500 000)

Inntekter rammeområde 19 (i tusen kroner)
Sum inntekter rammeområde 19

400 000

Sum netto rammeområde 19

4 350 000

400 000
0
1 850 000
(-2 500 000)

Utgifter rammeområde 20 (i tusen kroner)
41
Stortinget
1

Driftsutgifter

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlike147 400
hold

1600

1 022 485

987 485
(-35 000)
142 400
(-5 000)

Finansdepartementet
1

Driftsutgifter

416 321

409 321
(-7 000)

900 109

890 109
(-10 000)

7 222 761

7 207 761
(-15 000)

649 553

637 553
(-12 000)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1605
1
1618

Driftsutgifter
Skatteetaten

1
1620

Driftsutgifter
Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

ALTERNATIVT BUDSJETT | 2022

101

Sum utgifter rammeområde 20

64 997 499

64 913 499
(-84 000)

Inntekter rammeområde 20 (i tusen kroner)
4618
Skatteetaten
86

Bøter, inndragninger mv.

1 853 000

Sum inntekter rammeområde 20

18 209 694

Sum netto rammeområde 20

46 787 805

1 633 000
(-220 000)
17 989 694
(-220 000)
46 923 805
(+136 000)

Utgifter rammeområde 21 (i tusen kroner)
Sum utgifter rammeområde 21

0

0
0

Inntekter rammeområde 21 (i tusen kroner)
5501
Skatter på formue og inntekt
72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere

128 500 000

75

Formuesskatt

4 526 000

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

5508
70
5521

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

6 300 000

6 225 000
(-75 000)

360 530 000

355 330 000
(-5 200 000)

15 520 000

13 410 000
(-2 110 000)

7 310 000

6 760 000
(-550 000)

Merverdiavgift
70

5526

Merverdiavgift
Avgift på alkohol

70
5531

Avgift på alkohol
Avgift på tobakkvarer mv.

70
5536

Avgift på tobakkvarer mv.
Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

8 560 000

72

Trafikkforsikringsavgift

10 430 000

5538

102

118 360 000
(-10 140 000)
-479 000
(-5 005 000)

6 570 000
(-1 990 000)
10 385 000
(-45 000)

Veibruksavgift på drivstoff
70

Veibruksavgift på bensin

4 170 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

9 340 000

1 970 000
(-2 200 000)
4 540 000
(-4 800 000)
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72
5541

Veibruksavgift på naturgass og LPG

14 000

0
(-14 000)

9 816 000

0
(-9 816 000)

11 017 000

9 007 000
(-2 010 000)

140 000

0
(-140 000)

2 200 000

0
(-2 200 000)

1 600 000

0
(-1 600 000)

Avgift på elektrisk kraft
70

Avgift på elektrisk kraft
Miljøavgift på mineralske produkter
mv.

5543
70
5546

CO2-avgift
Avgift på forbrenning av avfall

70
5559

CO2-avgift
Avgift på drikkevareemballasje

70
5561

Grunnavgift på engangsemballasje
Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift
Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

5578
72

Fiskeravgifter

18 264

Sum inntekter rammeområde 21

1 335 750 391

Sum netto rammeområde 21

-1 335 750 391

0
(-18 264)
1 287 837 127
(-47 913 264)
-1 287 837 127
(+47 913 264)

Utgifter rammeområde 22 (i tusen kroner)
Sum utgifter rammeområde 22

0

0
0

Inntekter rammeområde 22 (i tusen kroner)
Aksjer under Nærings- og fiskeride5656
partementets forvaltning
85

Utbytte

23 395 800

86

Tilbakebetaling av risikokapital
Nysnø

0

32 895 800
(+9 500 000)
700 000
(+700 000)

Utbytte av aksjer i diverse selskaper
mv.

5693
85

Utbytte fra Folketrygdfondet

300

Sum inntekter rammeområde 22

38 597 752

Sum netto rammeområde 22

-38 597 752

ALTERNATIVT BUDSJETT | 2022

27 633 968
(+27 633 668)
76 431 420
(+37 833 668)
-76 431 420
(-37 833 668)
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Utgifter rammeområde 23 (i tusen kroner)
2800
Statens pensjonsfond utland
50

Overføring til fondet

277 101 000

Sum utgifter rammeområde 23

277 101 000

277 026 000
(-75 000)
277 026 000
(-75 000)

Inntekter rammeområde 23 (i tusen kroner)
5800
Statens pensjonsfond utland
50

104

Overføring fra fondet

300 076 486

Sum inntekter rammeområde 23

300 076 486

Sum netto rammeområde 23

-22 975 486

300 001 486
(-75 000)
300 001 486
(-75 000)
-22 975 486
0
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