
 
 

 
  
 

 

 

 

 

Senterpartiets alternative reviderte nasjonalbudsjett 2019 

NÆR FOLK I HELE NORGE 
 

 

Senterpartiet prioriterer i årets reviderte nasjonalbudsjett nasjonal beredskap, 
tjenester nær folk og norske interesser og norske arbeidsplasser. I tillegg tar vi et 
oppgjør med urimelig høye og usosiale avgifter som rammer folk flest, og vi foreslår å 
reversere regjeringens bompengeøkning i RNB. Vi reduserer også den uansvarlig høye 
oljepengebruken. Senterpartiet tar folk på alvor – fordi vi er nær folk i hele Norge.   

 

Viktige satsinger 

 Redusere og tilbakebetale el-avgift med to øre fra 1. januar 2019 (1320 mill. kr) 

 Reversere regjeringens bompengeøkning i RNB (430 mill. kr) 

 Styrke ambulansetjenesten og følgetjenesten for fødende (50 mill. kr) 

 Reversere regjeringens kutt i rassikring (180 mill. kr) 

 Tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet (102 mill. kr) 

 Styrke grensekontrollen (60 mill. kr) 

 Bruke mindre oljepenger enn regjeringen (500 mill. kr) 

 200 mill. kroner for å møte kravene i bemanningsnormen for barnehager 

 75 mill. kroner til politidistriktene, mindre til politibyråkratiet 

 Starte arbeidet med Vikingtidsmuseet og sikre vikingskipene (47 mill. kr) 

 Styrke brann- og redningsberedskapen og nytt helikopter i Troms (65 mill. kr) 

 Sikre desentral høyere utdanning i hele Norge (85 mill. kr) 

 Besørge kapitalinnskudd til Andøya Space Center (60 mill. kr) 

 Gjenopprette Sjøheimevernet og styrke hæren 

 



 
 

 
  
 

Spørsmål og svar 
 
Hva er Senterpartiets alternative reviderte nasjonalbudsjett 2019? 
Hvert år i mai legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) med forslag til endringer 
og justeringer av statsbudsjettet som ble vedtatt av Stortinget i desember året før. RNB 
innebærer altså endringer i budsjettet midt i budsjettperioden. Av den grunn er det noen 
begrensninger på hva som kan endres og hvor mye det er ønskelig å endre. Senterpartiets 
alternative reviderte nasjonalbudsjett 2019 er derfor mye mer begrenset enn vårt alternative 
statsbudsjett for 2019 og tar kun for seg noen utvalgte prioriteringer der vi ønsker en annen kurs 
enn regjeringen. 
 
Hva er hovedsatsingene i Senterpartiets alternative reviderte statsbudsjett? 
For 2019 har Senterpartiet valgt fire hovedsatsingsområder i sitt alternative RNB: nasjonal 
beredskap, tjenester nær folk , norske interesser og norske arbeidsplasser og kamp mot urimelig 
høye og usosiale avgifter. 
 
Hvor kan jeg lese mer om Senterpartiets alternative RNB 2019? 
I kapittel 3 i innstillingen fra finanskomiteen om RNB 2019 (Innst. 391 S (2018-2019)) er det gitt 
grundige merknader fra Senterpartiet på våre alternative prioriteringer.  
 
Hvor finner jeg oversikt over bevilgningsendringer for hver post i statsbudsjettet? 
En slik oversikt finnes i kapittel 6 i innstillingen (Innst. 391 S (2018-2019)). Andre oversikter kan 
fås på forespørsel.  
 
Når vedtar Stortinget RNB 2019? 
Regjeringen og støttepartiene kommer til å stemme gjennom sitt RNB i Stortinget fredag 21. 
juni. Dette er i praksis regjeringens forslag til RNB med noen mindre justeringer fremforhandlet 
av FRP, H, KRF og V på Stortinget. 
 
Hvor henvender jeg meg dersom jeg har spørsmål om RNB? 
Ta kontakt med finanspolitisk rådgiver Geir Indrefjord på e-post geir.indrefjord@stortinget.no 
eller telefon 458 86 258. 
 
 
 
  

https://www.senterpartiet.no/aktuelt/sp-et-budsjett-for-hele-norge/_/attachment/download/bed8741b-577d-4fd0-9a5f-a14d9870e6f3:15037d359d0d4bd7970f43e24ee362d8f78d1d02/Sps%20alternative%20statsbudsjett%20for%20%202019.pdf
https://www.senterpartiet.no/aktuelt/sp-et-budsjett-for-hele-norge/_/attachment/download/bed8741b-577d-4fd0-9a5f-a14d9870e6f3:15037d359d0d4bd7970f43e24ee362d8f78d1d02/Sps%20alternative%20statsbudsjett%20for%20%202019.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2018-2019/inns-201819-391s.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2018-2019/inns-201819-391s.pdf
mailto:geir.indrefjord@stortinget.no


 
 

 
  
 

1. NASJONAL BEREDSKAP 
 
Som enkeltmennesker og som nasjon stilles vi noen ganger overfor utfordringer som er større 
enn dem vi møter i hverdagen. Beredskap representerer evnen vår til å håndtere slike 
situasjoner – små eller store kriser og i ytterste konsekvens krig.  Beredskap innebærer for 
Senterpartiet blant annet at ambulansen er på plass raskt når man trenger det, at det finnes 
fungerende brannvesen i hele landet og at man kan være sikker på å finne mat i butikken og å 
ha penger å betale med når krisen skulle være ute. Og ikke minst er det viktig at landet kan 
trygges i tilfelle krig eller andre former for fiendtlige angrep – ved hjelp av det norske Forsvaret. 
I vårt alternative reviderte nasjonalbudsjett tar vi flere grep for å sikre nasjonal beredskap på 
mange områder.  
 
Matsikkerhet 
Mat og matsikkerhet er kanskje det mest grunnleggende man må ha på plass i et samfunn. Til 
tross for dette har ikke Norge en troverdig matberedskap. Med en selvforsyningsgrad fra 
landbruket som i 2018 lå ned mot 30 prosent er Norge sårbart. Senterpartiet foreslår derfor å 
bevilge 10 mill. kroner til å få i stand beredskapslagring av korn. Samtidig ønsker Senterpartiet å 
øke selvforsyningsgraden.  
 
Flom -og rassikring 
Våren 2018 var for mange familier og enkeltpersoner preget av flom og ras. Også våren 2019 har 
det vært uvær. Mange typer ras- og flomskader kan ikke repareres, men de kan forebygges. De 
mange flom- og rasskadene de siste årene viser at det er behov for en styrking av det 
forebyggende arbeidet med flom og ras. Det synes imidlertid som om regjeringen har glemt 
dette, for i regjeringens forslag til RNB er rassikring kuttet med 180 mill. kroner. Senterpartiet 
foreslår å reversere dette kuttet. Det er behov for økt satsing for å sikre lokalsamfunn, veier og 
verdier. Flom- og rassikring ikke bare handler om å sikre liv og verdier, men også om å sikre 
trygghet for folk i hele Norge. 
 
Brann- og redningsberedskap 
Norge opplevde i fjor en betydelig tørke. Også dette virker det som om regjeringen har glemt. 
Det gjøres ikke nok for å bedre situasjonen. Senterpartiet forslår å øke bevilgningen til brann- og 
redningstjenesten med 50 mill. kroner. I tillegg foreslår vi å bevilge 15 mill. kroner til oppstart av 
prosjekt med beredskapshelikopter i Troms. 
 
Forsvar  
Forsvaret utgjør nasjonens skarpeste beredskapsressurs. Senterpartiet har gjennom flere år 
foreslått en betydelig styrking av Forsvaret og står last og brast ved forpliktelsen om å bruke 
minst to prosent av BNP på Forsvaret innen 2024. I vårt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 
2018 foreslår vi blant annet mer penger til utstyr i Hæren og til å gjenopprette Sjøheimevernet.  
 
Politi og grensekontroll 
Senterpartiet mener det fortsatt er stort behov for flere politifolk og synes det er meget uheldig 
at regjeringen sår tvil om videre rekruttering til politiet. Antallet politifolk godkjent for 
patruljetjeneste ble redusert fra 6130 til 5840 i løpet av 2018. Det er symptomatisk at svenske 
myndigheter nå vurderer å ansette norske politifolk som står uten jobb. Senterpartiet foreslår å 
øke bevilgningene til politidistriktene med 75 mill. kroner slik at politiet kan ansette folk i 
lokalmiljøene. Vi foreslår å bevilge til sammen 60 mill. kroner til å utvide samarbeidet med 
Tolletaten om grensekontroll, fordi kontroll med hvem og hva som er i Norge er viktig for vår 
alles sikkerhet. 
 
 



 
 

 
  
 

 
Kapittel/post Tiltak Endring 

1610.01 Styrke Tolletaten mot arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet 30 
1710.01 Styrke objektsikringen 50 
1731.01 Øke beredskapslagringen av ammunisjon 30 
1731.01 Investere i nytt materiell på lags-, tropps- og avdelingsnivå 20 
1734.01 Iverksette gjenoppretting av Sjøheimevernet 20 

440.01 Ansette flere nyutdannede fra Politihøgskolen i distriktene 75 
 Herav: Styrke grensekontrollen. Samarbeid med Tolletaten 30 
451.01 Sikre brann- og redningsberedskapen 50 
454.45 Etablere redningshelikopter i Troms 15 
1112.50 Styrke Veterinærinstituttet 10 

1143.70 NY Igangsette beredskapslagring av korn 10 

1320.31 Reversere kutt i skredsikring på riksveger 180 
732.70 Styrke ambulansetjenesten og følgetjenesten for fødende 50 
SUM TILTAK NASJONAL BEREDSKAP 540 

 



 
 

 
  
 

2. TJENESTER NÆR FOLK I HELE LANDET 
 
Senterpartiet mener at man skal ha gode tjenester nær seg uavhengig av hvor man bor i Norge. 
Vi tror ikke det er en klok strategi å kutte i tjenestene i distriktene og opprette tunge og 
byråkratidrivende systemer sentralt, slik regjeringen gjør i sektor etter sektor. Vi mener at de 
gode tjenestene skapes lokalt og ikke på kontorer sentralt i Oslo.  
 
I vårt alternative RNB går vi imot regjeringens sentraliseringsreformer, kutter i byråkrati i Oslo 
og øker bevilgningene til tjenester nær folk i hele landet. Vi tror nærhet og tilgjengelighet 
fortsatt er verdier norske borgere setter pris på i sitt møte med det offentlige. 
 
Bemanningsnorm i barnehagene 
Regjeringen har vedtatt en barnehagenorm som går ut på at det maksimalt skal være tre barn 
under tre år per voksen og maksimalt seks barn over tre år per voksen i norske barnehager. 
Normen innebærer store ekstrautgifter for kommunene, og utgiftene er ikke fullt ut kompensert 
fra staten. Underfinansieringen innebærer at kommunene kan bli tvunget til å kutte i andre 
viktige tjenester for å kunne oppfylle normen. Senterpartiet bevilger 200 mill. kroner for å dekke 
inn underfinansieringen. Senterpartiets bevilgning gis som frie midler for å gi mest mulig 
handlingsrom til den enkelte kommune.  
 
Fjerne flypassasjeravgift 
Kortbanenettet binder Norge sammen, og det sørger for at folk som ikke bor der så mange 
andre bor får mulighet til å komme seg dit de skal, enten det er i jobbsammenheng, for å besøke 
familie eller kanskje motta nødvendige helsetjenester. Senterpartiet ønsker å styrke dette 
tilbudet, både ved å frita fly under 20 tonn fra flypassasjeravgift og gi en ekstrabevilgning på 20 
mill. kroner til konsesjonsrutene.  
 
Det skal være trygt å føde i hele Norge 
Våren 2019 har vært preget av at regjeringen har stilt seg bak nedlegging av flere 
fødeavdelinger. Norske kvinner i blant annet Kristiansund og på Helgeland har engasjert seg 
sterkt for å sikre trygge fødetilbud nær der de bor. Aksjonene er blitt frontet av den såkalte 
bunadsgeriljaen, som også har hatt flere demonstrasjoner i Oslo, blant annet foran Stortinget. 
Som følge av det folkelige engasjementet og press fra blant annet Senterpartiet har 
nedleggingsvedtakene blitt skjøvet ut i tid. Men trusselen er fortsatt overhengende. 
Senterpartiet vil følge nøye med fremover, for vi mener at det skal være trygt å føde i hele 
Norge. Norge opplever i dag at fødselstallene er i fritt fall, og i 2018 var fruktbarhetstallet 
rekordlave 1,56. Med et så lavt fødselstall vil bærekraften i velferdssamfunnet settes i spill, og 
folketallet vil etter hvert synke raskt. Det er behov for kraftfulle tiltak for å øke fødselstallet. I 
stedet opplever vi at tilbudet til fødende kvinner forverres. Senterpartiet foreslår i vårt 
alternative RNB å øke bevilgningen til ambulansetjenesten og følgetjenester for fødende med 50 
mill. kroner.  Vi mener det er en viktig oppgave for myndighetene å legge til rette for at flere kan 
få de barna de ønsker seg på en trygg måte. Det er nødvendig både for den enkelte fødendes 
del, men også for å sikre en bærekraftig befolkningsutvikling. 
 
Krisepakke for mediene 
Lokalavisene er viktige institusjoner i lokalmiljøene. På grunn av konkurranse fra blant annet 
nettbaserte annonseplattformer opplever mange aviser nå en vanskelig økonomisk situasjon. 
Senterpartiet foreslår derfor å bevilge 10 mill. kroner i en særskilt krisepakke for å styrke de 
mest utsatte lokalavisene.   



 
 

 
  
 

 

Kapittel/post Tiltak Endring 
605.01 Styrke førstelinjen hos NAV nær folk 25 
855.01 Styrke kvaliteten i barnevernet 10 
732.70 Styrke ambulansetjenesten og følgetjenesten for fødende 50 

410.01 Styrke arbeidet med digitalisering av domstolene 5 
410.01 Styrke de små og mellomstore domstolene 50 
440.01 Ansette flere nyutdannede fra Politihøgskolen i distriktene 75 
451.01 Sikre brann- og redningsberedskapen 50 
454.45 Etablere redningshelikopter i Troms 15 

1420.78 Øke bevilgningen til friluftsformål 5 
571.60 Fullfinansiere bemanningsnorm barnehage 200 

572.60 Satse på vekslingsmodeller  7 

335.71 Etablere krisepakke til omstilling for mediene (søknadsbasert) 10 
240.60 Etablere 250 nye fagskoleplasser i distriktene - skoleplasser 17,7 
258.21 Støtte Fjordane virtuelle campus 2 
260.50 Hindre nedlegging av universiteter og høgskoler i distriktene 85 
1137.70 Styrke inn på tunet-ordninga 3 

1820.73 NY Gi tilskudd til utjevning av overføringstariffer 50 
1310.70 Redusere billettprisene og styrke rutetilbudet på kortbanenettet 20 

5561.70 Frita fly under 20 tonn fra flypassasjeravgift 0* 
*Provenyet påløper først neste år 

SUM TILTAK TJENESTER NÆR FOLK I HELE LANDET 679,7 

  



 
 

 
  
 

3. NORSKE INTERESSER OG NORSKE ARBEIDSPLASSER 
 
Senterpartiet er bekymret for at situasjonen i arbeidslivet hardner til og at rettighetene til 
arbeidsfolk i mange bransjer svekkes. En rapport fra Fagforbundet og EL og IT indikerer at det 
har vært en dobling av innleie på byggeplassene fra 2015 til 2017 og at 85 prosent av all innleie 
fra bemanningsselskapene i hovedstadsområdet nå er ulovlig. Ifølge statistikk fra blant annet 
Fafo, Senter for lønnsdannelse og Samfunnsøkonomisk analyse blir norske arbeidstakere 
fortrengt fra flere bransjer som følge av konkurranse fra billigere arbeidskraft fra blant annet 
EØS-området. I noen bransjer har over 50 prosent av norske arbeidstakere blitt fortrengt i en 
fireårsperiode, ifølge en Fafo-rapport fra 2016. De fleste av disse har fått jobb i andre bransjer, 
men mange har falt helt ut av arbeidslivet.  
 
Senterpartiet ønsker at det skal være ordnede former i norsk arbeidsliv, og at det skal være 
mulig å ha et godt yrkesliv også innen ikke-akademiske yrker. Vi vil derfor ha folkevalgt styring 
over arbeidsmarkedet, regulert arbeidsinnvandring, styrke yrkesfagene, ta opp kampen mot 
arbeidslivskriminaliteten og sørge for at norske bedrifter får rettferdige rammebetingelser. 

 
Arbeidskriminalitetspakke 
Arbeidskriminalitet er i ferd med å bli et omfattende problem i Norge. Senterpartiet mener at et 
samarbeid mellom fagforeningene, næringslivsorganisasjonene og ulike statlige etater må til og 
at det trengs et krafttak for å få ryddet opp i mange sektorer. I årets alternative RNB lanserer vi 
en pakke på 102 mill. kroner øremerket bekjempelse av arbeidskriminalitet fordelt på bl.a. 
Arbeidstilsynet, NAV, Petroleumstilsynet, Politiet, Skatteetaten og UDI.  
 
Fiskerihavner 
For å sikre aktivitet og norske arbeidsplasser langs kysten må det investeres i fiskerihavner. 
Regjeringen satser for lite på dette. Senterpartiet foreslår en bevilgning til fiskerihavner på 20 
mill. kroner i vårt alternative budsjett. 
 
Flere tilrettelagte arbeidsplasser 
Arbeid og deltakelse i arbeidslivet er grunnbjelken i samfunnet. Det er viktig at flest mulig bidrar 
i og inkluderes i arbeidslivet. Noen kan av ulike årsaker ikke gå inn i vanlige jobber. Det er viktig 
at vi som samfunn tilrettelegger for at også de kan få bruke evnene sine til å skape verdier for 
seg selv og samfunnet. Senterpartiet foreslår å etablere 300 nye VTA-plasser.  
 
Andøya Space Center 
Andøya Space Center representerer en viktig arbeidsplass for lokalsamfunnet på Andøya og 
utgjør en sentral del av norsk romindustri. Senterpartiet foreslår å sette av 60 mill. kroner i 
egenkapital til Andøya Space Center for å sikre fremdriften med oppskytingsbase for små 
satellitter. 

 
Rettferdige vilkår for norsk næringsliv 
Senterpartiet mener at når norske bedrifter skal konkurrere med utenlandske virksomheter, så 
må de gjøre det på vilkår som ikke gjør at den norske bedriften stiller svakere enn den 
utenlandske. I dag er det fritak for merverdiavgift ved fjernsalg av varer fra utenlandske 
selskaper med verdi under 350 kr. Et tilsvarende fritak finnes ikke for norske virksomheter.  
Senterpartiet ønsker å oppheve dette fritaket slik at norske bedrifter kan konkurrere på like 
vilkår. Hovedsammenslutningen Virke mener dette grepet kan skape 6000 arbeidsplasser i 
Norge – arbeidsplasser som i det vesentlige vil være av en type som passer for mange av dem 
som i dag faller utenfor arbeidslivet.  
 
 



 
 

 
  
 

 

Kapittel/post Tiltak Endring 
640.01 Styrke Arbeidstilsynet mot arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet 15 
642.01 Styrke Petroleumstilsynet mot arbeidslivs- og øk. Kriminalitet 2 

1610.01 Styrke Tolletaten mot arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet 30 
1618.01 Styrke Skatteetaten mot arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet 15 
490.01 Styrke UDI mot arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet 5 
440.01 Ansette flere nyutdannede fra Politihøgskolen i distriktene 75 
 Herav: Styrke grensekontrollen. Samarbeid med Tolletaten 30 

 Herav: Styrke Politiet mot arb.livskriminalitet og øk. kriminalitet 5 
1710.01 Styrke objektsikringen 50 
1731.01 Øke beredskapslagringen av ammunisjon 30 
1731.01 Investere i nytt materiell på lags-, tropps- og avdelingsnivå 20 

1734.01 Iverksette gjenoppretting av Sjøheimevernet 20 
1360.30 Investere i fiskerihavner 20 
5521.70 Fjerne 350 kr-grense netthandel fra 1. august 1027 
1618.21 Etablere elektronisk innbetaling for moms ved utenlandshandel 10 

226.61 Øke tilskuddet til ressurskrevende yrkesfag 5 
605.01 Etablere 300 flere VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid)  2,1 
634.77 Etablere 300 flere VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) 6,8 
922.95 Besørge kapitaltilskudd til Andøya Space Center (satellitt) *60 

*=Inngår ikke i summen da dette er kapitaltilskudd 
SUM TILTAK NORSKE INTERESSER OG NORSKE ARBEIDSPLASSER 1332,9 

 

  



 
 

 
  
 

4. KAMP MOT URIMELIG HØYE OG USOSIALE AVGIFTER 
 
Regjeringen har økt avgiftene med i gjennomsnitt nesten 1 mrd. kroner hvert år siden den 
tiltrådde i 2013. Til sammen er økningen på 5,4 mrd. kroner. I tillegg er bompengene økt fra ca. 
9 mrd. kroner i 2013 til ca. 13 mrd. kroner i 2019. Mange av avgiftene som er økt, er avgifter 
som typisk rammer vanlige folk hardt. Samtidig er noen grupper kommet spesielt dårlig ut, for 
eksempel pendlere, småbarnsfamilier og mange vanlige arbeidsfolk.  
 
Mens skatter i stort er progressive og faller relativt tyngre på dem med størst inntekt og formue, 
fungerer avgifter i stort regressivt og faller relativt tyngre på dem med lav inntekt. Senterpartiet 
har i sine alternative budsjetter foreslått å redusere eller fjerne flere avgifter for å motvirke de 
negative fordelingsvirkningene regjeringens politikk medfører. Blant avgiftene Senterpartiet har 
foreslått redusert eller fjernet er diesel- og bensinavgiftene, el-avgiften, avgift på alkoholfrie 
drikkevarer, flypassasjeravgiften, merverdiavgift på kollektivtrafikk, reiseliv mv., saftavgift, 
totalisatoravgift og flere andre. I et revidert budsjett er det betydelig mindre rom til å gjøre 
endringer i skatter og avgifter enn i en full budsjettbehandling. Imidlertid foreligger det nå en så 
betydelig urimelighet for flere avgifter at Senterpartiet likevel ønsker å gjøre enkelte endringer. 

 
Redusere el-avgiften 
Det er uakseptabelt at mange nordmenn denne vinteren har slitt med svært høye 
strømregninger samtidig som regjeringen har håvet inn milliardutbytte fra Statkraft. 
Strømprisene har økt blant annet fordi regjeringen legger til rette for bygging av flere 
utenlandskabler og fordi regjeringen har økt el-avgiften med hele 39 prosent siden 2013. Høy el-
avgift er usosialt og rammer blant annet pensjonister som bor i gamle hus. Senterpartiet foreslår 
å redusere el-avgiften med 2 øre per kWh med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019 som et 
ekstraordinært tiltak slik at den kommer dem med høye strømregninger i vinter til gode. I tillegg 
foreslår vi å bevilge 50 mill. kroner for å redusere nettleien for dem som sliter med høye 
nettleiepriser.  
 
Redusere bompenger 
Regjeringen ga under fremleggelsen av sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2019 inntrykk av 
at bompengene gjennom budsjettforslaget ble redusert med 200 mill. kroner. Men regjeringen 
gir med den ene hånden og tar over dobbelt så mye tilbake med den andre. Regjeringen tar 
nemlig også ut 430 mill. kroner fra to OPS-prosjekter i RNB, en disposisjon som gjør at 
bompengeinnkrevingen for prosjektene blir minst 430 mill. kroner høyere enn det som ellers 
ville vært tilfelle. Dette er et politisk spill som er egnet til å føre bilistene bak lyset. Senterpartiet 
foreslår derfor å reversere regjeringens vedtak gjennom å bevilge 430 mill. kroner for å redusere 
bompengene i de to OPS-prosjektene. Mens regjeringens budsjettforslag i sum øker 
bompengene folk må betale med minst 230 mill. kroner, så innebærer Senterpartiets 
budsjettforslag at folks bompengebelastning reduseres med 200 mill. kroner. 
 
Frita mindre fly for flypassasjeravgift 
Senterpartiet foreslår å frita fly under 20 tonn fra flypassasjeravgift samt redusere billettprisene 
på konsesjonsrutene gjennom å øke bevilgningen til disse med 20 mill. kroner. Summen av disse 
satsingene vil innebære rimeligere transport for dem som trenger det mest. 
 
Avvikle totalisatoravgiften 
Senterpartiet mener denne avgiften er utdatert og hindrer en sunn utvikling i hestesporten i 
hele Norge. Senterpartiet foreslår derfor i denne budsjettrevisjonen å fjerne avgiften med 
virkning fra 1. juli.   



 
 

 
  
 

 

Kapittel/post Tiltak Endring 

5541.70 Redusere el-avgiften med 2 øre fra 1. jan. (tilbakevirkende kraft) -980 

5562.70 Fjerne totalisatoravgiften fra 1. august -47 

1310.70 Redusere billettprisene og styrke rutetilbudet på kortbanenettet 20 

1320.29 Redusere bompengebelastning i OPS-prosjekter 430 

1820.73 NY Gi tilskudd til utjevning av overføringstariffer 50 

5561.70 Frita fly under 20 tonn fra flypassasjeravgift 0* 

*Provenyet påløper først neste år 

SUM TILTAK REDUSERTE AVGIFTER 1527 

 

  



 
 

 
  
 

 

ANDRE SATSINGER 
 
Kapittel/post Tiltak Endring 
868.01 Fremme forbrukernes interesser overfor forbrukslånsbanker 2 
1420.81 Etablere et brunbiesenter i Lund 0,3 
1429.73 Restaurere Kinn kyrkje 1 
581.71 NY Gjenetablere ordningen for boligetablering i distriktene 10 

2445.31 Starte arbeidet med Vikingtidsmuseet 35 
260.50 Sikre og bevare vikingskipene 12 
2445.31 Starte arbeidet med nytt bygg for helsefag ved NTNU 10 
325.79 Markere 1000 års-jubilieet for Mostratinget 1 

326.73 Styrke Landssamanslutninga av nynorskkommunar 1,2 
328.78 Gjøre seilskipet Statsraad Lehmkuhl klar til jordomseiling 3,5 
255.71 Utvikle et norsk digitalt fangearkiv (Falstadsenteret og Arkivet) 1,7 
1320.30 Sikre prosjektet E6 Grane 160 

1352.75 Styrke godspakken for jernbane 60 
170.70 Øke støtten til sivilt samfunn. Demokratiske nasjonalstater 20 

 


