
NHOs vurdering av statsbudsjettet for 2023 
 

Aktiviteten i norsk økonomi gjennom 2022 har vært høy, og arbeidsledigheten lav. Et flertall 
av NHO-bedriftene melder om en god markedssituasjon, men andelen har falt det siste halve 
året. Et stort flertall venter forverret markedssituasjon de neste seks månedene. 
Bakteppet er høy prisvekst som følge av blant annet høye energipriser, som reduserer 
husholdningenes kjøpekraft og øker bedriftenes kostnader, samt økte renter. Det er grunn til 
å tro at vi står overfor en langvarig utfordrende situasjon for norske bedrifter og at 
regjeringen er for optimistisk i sine anslag for inflasjon, sysselsetting og 
aktivitet. Vi venter at aktivitetsveksten avtar og arbeidsledigheten øker i 2023. 

Når utgiftene i statsbudsjettet må reduseres og tilpasses inntektene, må vi se nærmere både 
på ambisjonene for hva det offentlige skal finansiere og hvordan oppgavene 
løses. Ingen OECD-land bruker mer av sin verdiskaping på utdanning enn Norge, og 
allikevel har vi relativt få teknisk utdannede. Ifølge OECD er Norges helseutgifter per 
innbygger de høyeste i Europa. Allikevel scorer ikke Norge bedre på ulike helseindikatorer 
enn liknende land, men har det største sykefraværet og den høyeste andelen uføre.  
 
Omfanget av offentlig sektor i Norge og det betydelige utgiftsnivået, illustrerer et behov for 
bedre organisering, ny teknologi og bruk av innovasjonskraften i private 
løsninger. Vi trenger godt og tillitsbasert offentlig-privat samarbeid, ikke "utfasing" av 
private bedrifter og forbud mot innleie. 

Flere i jobb gir høyere verdiskaping og lavere trygdeutgifter. Det må skapes nye jobber i 
privat sektor, og målet må være at privat sektor utgjør en større del av norsk økonomi.  

Tiltaksnivået og innsatsen for å få flere i jobb må løpende vurderes i tråd med situasjonen i 
arbeidsmarkedet. 

Vi er positive til at Regjeringen ønsker å prioritere de unge gjennomtiltak for at flere skal 
fullføre videregående utdanning, flere lavterskeltilbud for psykisk helse, en ungdomsgaranti 
som skal gi tettere og mer koordinert oppfølging, og forsøk med arbeidsorientert uføretrygd. 

Samtidig er vi bekymret for økningen i andelen med nedsatt arbeidsevne og 
helserelaterte ytelser. Inntektssikringsordningene må innrettes bedre for å motvirke 
denne utviklingen.  

Ferietillegg til dagpenger øker kompensasjonsgraden og svekker dermed arbeidslinjen.  

En kraftig økning i skatter og avgifter 
Skatte- og avgiftsopplegget for 2023 skaper stor usikkerhet om norske myndigheters 
forståelse av behovet for forutsigbarhet i skattesystemet. Nye og økte skatter med 
ikrafttredelse straks, før høringsperioden er ute, før innholdet i reglene er kjent og før 
stortingsvedtak, er uheldig for tilliten til Norge som et stabilt land å investere i. 

En ny grunnrenteskatt på havbruk er foreslått innført fra 1.1.2023 mens saken fortsatt er 
på høring. Lovvedtak skal fattes våren 2023, mens provenyet allerede ligger i budsjettet. Ny 
teknologi gjør næringen mer mobil enn den har vært. Skattetrykket må derfor hensynta at 
Norge fortsatt skal være attraktive for havbruksinvesteringer. Dersom en særskattlegging av 
havbruket skal vurderes, bør det gjøres i en bredere sammenheng. Det naturlige ville være at 
dette inngikk i Torvik-utvalgets arbeid. 



Grunnrenteskatten på vannkraft er foreslått å øke med 8 prosentpoeng med virkning for 
2022, ett år etter at det den ble omgjort til en kontantstrømskatt. Regjeringen skriver selv at 
grunnrenteskattesatsen må holdes stabil og ikke endres i takt med svingende kraftpriser, for 
å holde på grunnrenteskattens nøytrale egenskaper. Likevel settes den opp begrunnet med en 
ekstraordinær energisituasjon. I tillegg innføres et høyprisbidrag som ikke er nøytralt. 
Endringene gjør at det blir mindre insentiver til fornybar energiutbygging fremover og økte 
priser på sikt. Samtidig har regjeringen forventninger til at kraftnæringen skal tilby gunstige 
fastprisavtaler fra neste år av. Det er positivt at det foreslås et nytt grunnrenteskatteunntak 
for fastprisavtaler. Resultatet av skatteøkningene blir imidlertid færre og dårligere avtaler. 
Forslaget om ny grunnrenteskatt på landbasert vindkraft med virkning fra 1.1.2023 burde 
vært på høring før forslaget ble lagt fram.  

Regjeringen foreslår en endring av de midlertidige skattereglene for 
petroleumssektoren. Forslaget innebærer at friinntektssatsen reduseres fra 17,69 prosent 
til 12,4 prosent. Dette kommer drøye to måneder før fristen for å levere inn prosjektplaner. 
Regjeringens forslag skaper usikkerhet for både prosjektframdrift og underleverandører.  

Formuesskatten økes også i år både ved høyere skattesats og høyere verdsettelse på aksjer 
og næringseiendom. Sammen med nok en økning i utbytteskatten, allerede fra 6. oktober 
2022, blir samlet eierbeskatning svært høy.  

Økt utbytteskatt gir en enda større differanse til skatt på andre kapitalinntekter. I fjorårets 
budsjett ble det påpekt at det burde vurderes nærmere hvor store satsforskjeller systemet 
tåler, før ytterligere økning av utbytteskatten. Det fremgår ikke noe nå om hvilke vurderinger 
som er gjort.  

En ekstra arbeidsgiveravgift på lønn som overstiger kr 750 000 kom også helt 
overraskende. Offentlige arbeidsgivere kompenseres fullt ut. Private arbeidsgiveres kostnader 
øker med 7,7 mrd i en tid der også en rekke andre kostnader øker. Muligheten til å velte dette 
over i økte priser vil være begrenset for mange, og vil evt. bidra til økt inflasjon. Forslaget vil 
øke lønnskostnadene for ansatte som tjener over 750 000 kroner, og kan dermed redusere 
etterspørselen etter høyt utdannede ansatte. Den ekstra arbeidsgiveravgiften slår inn for om 
lag hver femte lønnstaker, jf tabell 1.4 (Prop 1LS). Regjeringen skriver at dette er et 
situasjonstilpasset tiltak, men ikke eksplisitt at tiltaket skal være midlertidig.  

NHO er kritisk til forslaget om å fjerne den reduserte satsen i el-avgiften for datasentre. 
Dersom regjeringen ønsker å begrense kryptoutvinning, må det finnes andre måter å gjøre 
dette på. 

Viktige politiske prioriteringer 
De ekstreme strømprisene og utsiktene til en til en strammere energibalanse skaper 
usikkerhet for skalering av grønne verdikjeder og klimaomstilling. Nå trenger vi 
økt fornybarproduksjon og et krafttak for energieffektivisering.  

ENØK-tiltakene som presenteres er for svake. Det bør settes av minimum 1 milliard kroner 
hos Enova i 2023 til ENØK-tiltak for husholdninger og bedrifter.  

Grønn profil på de næringsrettede FoI-virkemidlene er positivt, men regjeringens grønne 
satsing på 1,5 mrd. består i all hovedsak av eksisterende virkemidler, og det er usikkert 
hvordan dette i realiteten vil virke. 

Regjeringen foreslår å innføre et kvoteprisgulv for CO2-kompensasjonsordningen for 
industrien. Vi har forståelse for at Regjeringen er bekymret for økte kostnader knyttet til 



ordningen, men understreker samtidig at dette er ett av de viktigste rammevilkårene for 
kraftkrevende industri. Kuttet gir usikkerhet for fremtidige investeringer. 

For å lykkes med ambisiøse eksportsatsinger må det følge en opptrapping av midlene 
som gjør det mulig at satsingene kan realiseres fullt ut. EU-programmer, Nasjonalt 
Eksportråd og strategiske industripartnerskap med sentrale handelspartnere er viktige. 

Digital infrastruktur er en forutsetning for næringsvirksomhet og arbeidsplasser i hele landet. 
Det er positivt at bredbåndsstøtteordningen er økt til 412,7 millioner kroner, men det er 
fortsatt langt frem for å oppnå gigabit-dekning for minst 95 prosent av husholdningene. 

Det er positivt at regjeringen har prioritert å gjennomføre igangsatte 
samferdselsprosjekter, men vi er bekymret for at gryteklare prosjekter utsettes. Stopp i 
planlegging og prosjektering kan gjøre prosjektene dyrere, og medføre at man ikke har klare 
prosjekter de neste årene. Da mister næringen kompetanse og det kan gå ut over viktige 
samferdselsprosjekter de kommende årene. 

Det er viktig å øke tilgangen på kompetent arbeidskraft for næringslivet. NHO er 
positive til at regjeringen prioriterer tiltak for at flere skal fullføre og bestå videregående 
opplæring ved at flere skal få læreplass, og at tilskuddet til ordningen Fagbrev på jobb 
øker. Vi er også positive til at regjeringen øker stipendet til borteboere og til utstyr. Det er 
også bra at regjeringen starter opptrappingen i fagskolesektoren med 500 nye 
studieplasser.  
 
Bransjeprogram er et viktig tiltak for å sikre arbeidsrelevant etter og videreutdanning for 
folk i arbeid. Reduserte midler vil føre til at bransjeprogrammene som har tidshorisont til 
2023 blir avsluttet, og at ikke flere blir opprettet.  

NHO ønsker en ekstra satsing på flere IKT-studieplasser, siden det er et stort udekket 
behov for IKT-kompetanse i det norske arbeidsmarkedet.  
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