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VI KAN FINNE PENGENE!

«The world is not ungenerous,  
but unimaginative, and very busy.»  

Eglantyne Jebb,  
grunnleggeren av Redd Barna 

 
Behovet for nødhjelp er større enn noen gang. 
Langvarige væpnede konflikter, klima endringer 
og mer ekstremvær vil drive nødhjelpsbehovet 
opp også i fremtiden. Det norske bistandsbud-
sjettet gjenspeiler de voksende humanitære 
behovene. De siste fire årene har humani-
tær bistand økt med over 50 prosent. Ifølge 
Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) sine 
beregninger kan humanitær bistand komme 
til å utgjøre nesten halvparten av det norske 
bistandsbudsjettet i 2030. 

Å øke det norske humanitære bidraget til 
verden, er viktig og riktig. Men nå fortrenger 
nødhjelpen bistand til langsiktig utvikling i 
områder som er mindre preget av humanitære 
katastrofer. Til syvende og sist er det derfor 
sårbare mennesker i andre deler av verden 
som betaler for de økte humanitære bidragene 
i det norske bistandsbudsjettet. En slik utvik-
ling er ikke Norge verdig.

Et samlet Storting støtter en ambisiøs rolle 
for Norge i å fremme Agenda 2030s løfte 
om leaving no-one behind. Den langsiktige 
bistanden har nettopp som formål å utrydde 
ekstrem fattigdom og utjevne ulikheter. Men 
de langsomme krisene som sjeldent når medias 
søkelys, vil få mindre og mindre del av finansi-
eringen hvis vi ikke finner nye kilder til å bistå 
når humanitære kriser rammer. Derfor må vi 
tenke nytt.

Redd Barna ønsker oss en idédugnad for 
hvordan Norge kan svare på verdens økende 
humanitære behov uten å sende regningen 
til verdens fattige. Vi har derfor bestilt dette 
idénotatet fra SØA, som her peker på kon-
krete alternativer til hvordan Norge kan finne 
friske midler til å øke våre humanitære bidrag.

Norge er i en økonomisk særstilling. Vi har 
en enorm formue bygget på utvinning av olje 
og gass. Ikke bare gir dette oss muligheten 
til å bidra ekstra når kriser rammer. Det gir 
oss også et moralsk ansvar. Menneskeskapte 
klimaendringer er en av årsakene til den dra-
matiske økningen i naturkatastrofer og huma-
nitære kriser, og Norges formue er tjent opp 
på aktiviteter som forsterker klimaendringene.

Redd Barna vil derfor trekke fram forslaget 
om et krisefond under Statens Pensjonsfond 
Utland (SPU), og oppfordre Storting og Regje-
ring til å utrede dette videre. SØA viser at 
dette kan la seg gjøre uten betydelig effekt på 
norsk økonomi. I 2005 tok samfunnsøkono-
mene Kalle Moene og Halvor Mehlum til orde 
for en lignende løsning der SPU bidrar med en 
betydelig startkapital inn i et nødhjelpsfond 
som kan administreres under 
FN. Betydelig finansiering 
til rask og godt koordinert 
akutthjelp og gjenoppbygging 
vil redde liv, men er også sam-
funnsøkonomisk lønnsomt. I 
boka Drømmefondet tar sam-
funnsøkonom Camilla Bakken 
Øvald opp forslaget som også 
fikk støtte fra AUF og Jonas 
Gahr Støre, daværende Gen-
ralsekretær i Røde Kors.

Vi utfordrer norske politi-
kere til å våge å tenke nytt, 
våge å være visjonære. Norge 
har en historie med solidaritet 
med mennesker i nød, og et 
stort engasjement og givervilje i folket. Kom-
binert med vår store formue, gir dette oss et 
særlig ansvar. Et ansvar til å bidra til å redde 
liv og gi barn mulighet til å overleve, til å være 
trygge og til å lære, også når kriser rammer.

Vi håper dette idénotatet vil inspirere til 
handling, og at Regjering og Storting vil bygge 
videre på disse ideene og utforske nye mulig-
heter for å finansiere økte humanitære behov 
uten at verdens fattigste må betale. La oss 
finne pengene. 

Birgitte Lange 
Generalsekretær i 

Redd Barna 

Vi utfordrer  
norske politik-
ere til å våge  
å tenke nytt, 
våge å være  
visjonære. 
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Ifølge FN ville 136 millioner mennesker trenge 
humanitær bistand (nødhjelp) og beskyttelse 
i 2018 (FN 2018). Væpnede konflikter, klima-
endringer og vedvarende fattigdom i sårbare 
sta ter og regioner skaper komplekse kriser 
som varer lenger og rammer flere mennesker 
enn før. Behovene for nødhjelp øker, til tross 

for at giverne aldri har bidratt 
med mer og de humanitære 
organisasjonene aldri har 
nådd ut til så mange (Uten-
riksdepartementet 2018a). 

Den langsiktige bistanden 
vil derimot få mindre og min-
dre del av finansieringen hvis 
vi ikke finner alternative finan-
sieringskilder som kan brukes 
når behovet for nødhjelp øker.

Formålet med denne rap-
porten er å se på nye finan-
sieringskilder for det økende 
behovet for nødhjelp. Å sikre 
finansiering av hele eller deler 
av nødhjelpsbehovet utenom 
det eksisterende bistandsbud-

sjettet vil også sikre forutsigbarheten for den 
langsiktige bistanden, som blant annet har som 
mål å redusere behovene for nødhjelp. 

Norge har et uttalt mål om at de årlige 
bistandsbudsjettene skal utgjøre 1 prosent 
av anslått BNI. Forslaget til bistandsramme i 
2019 utgjør i alt 37,8 milliarder kroner, hvorav 
humanitær bistand er foreslått til 5,4 milliar-
der kroner. Nødhjelp er dermed foreslått til å 
utgjøre om lag 14 prosent av samlet bistands-
budsjett.

For å kunne si noe om ekstrabehovet for 
nødhjelp i årene som kommer, har vi fram-
skrevet størrelsen på det samlede bistands-
budsjettet fram mot 2030. Dette gir også en 
framskrivning av norsk nødhjelp, avhengig av 
hvilke antakelser vi gjør om hvor stor andel av 
bistandsbudsjettet det vil utgjøre. Vi har fram-
skrevet utviklingen i norsk nødhjelp i tre alter-
nativer fram mot 2030. Disse tar utgangspunkt 
i behov for nødhjelp basert på 1) framskriv-
ninger av antall mennesker i (svært) sårbare 
områder, 2) antakelser om samlet behov for 
nødhjelp i verden i 2030 og 3) utviklingen i fak-
tisk nødhjelp de siste ti årene. Utgangspunktet 

for framskrivningene er dagens nivå på Nor-
ges nødhjelp. 

Framskrivingene gir dermed et bilde av 
mulig utvikling i norsk nødhjelp i årene som 
kommer. De gjenspeiler ikke nødvendigvis 
behovet for norsk nødhjelp, men gir et bilde av 
gapet mellom hva nødhjelpen vil være dersom 
den utvikler seg som i de tre alternativene, 
og hvor mye som går til nødhjelp for en gitt 
andel av bistandsbudsjettet.

Ifølge våre beregninger vil gapet mellom 
nødhjelpen som finansieres over bistandsbud-
sjettet og «behovet» for norske humanitære 
bidrag variere mellom 200 millioner og 12,7 
milliarder kroner. Størrelsen på gapet avhen-
gig av hvor stor andel av bistandsbudsjettet 
som går til nødhjelp, samt hvilke antakelser vi 
gjør om behovet for framtidig norsk nødhjelp.

Finansieringskildene vi peker på i rappor-
ten kan deles i tre kategorier: 1) Avsetning 
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FIGUR 1
Framskrevet gap mellom finansiering av og 
behov for norsk nødhjelp hvis nødhjelp utgjør 
15 prosent av Norges bistandsbudsjett. To al
ternative framskrivninger av behov. Milliarder 
kroner.

KILDE: BEREGNINGER AV SØA BASERT PÅ DATA FRA STATES 
OF FRAGILITY 2016, HIGH-LEVEL PANEL ON HUMANITARIAN 
FINANCING (2016) 

Den langsiktige 
bistanden vil få 

mindre og mindre 
del av finansierin-

gen hvis vi ikke 
finner alternative 

finansierings kilder.
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fra fond utenfor bistandsbudsjettet: Avset-
ning fra SPU, 2) Avsetning fra fond innenfor 
bistandsbudsjettet: Avsetning fra Norfund; 
3) Øke statens inntekter: Ulike skatter og 
avgifter.

I tillegg til å peke på mulige finansierings-
kilder for nødhjelp utover bistandsbudsjettet, 
foreslår vi at det drøftes en handlingsregel 
for hvor stor andel av bistandsbudsjettet som 
årlig kan gå til nødhjelp. I tråd med forslaget 
til en handlingsregel, kan inntektene fra de 
ulike finansieringskildene samles i et statlig 

krisefond. Dette vil gjøre det mulig å spare i 
år hvor finansieringen er høyere enn «beho-
vet».

Tabellen under oppsummerer de ulike 
finansieringskildene. Hvor mye de kan bidra 
med av inntekter avhenger både av innret-
ningen på finansieringskilden og utviklingen 
i finansieringsgrunnlaget i årene framover. 
Tallen i tabellen er kun ment å gi et bilde av 
forskjellen i potensiell inntekt fra de ulike 
finansieringskildene og er beregnet på bak-
grunn av eksempler på innretning.

SAMMENDRAG

ALTERNATIVE FINANSIERINGSKILDER

Kategori Eksempel  
på innretning

Størrelses
orden per år

 
Omtalt i

Avsetning fra Norfund Avsetning på 5 prosent av Norfunds 
årlige overskudd i år med positivt 
overskudd.

20 mill. Kapittel 2.2.3

Avsetning fra SPU Avsetning på 30 milliarder i 2018 og 
forventet realavkastning på 3 prosent.

1 mrd. Kapittel 2.2.4

Skatter og avgifter

Avgift på kort
transaksjoner

10 øre per transaksjon. Det ble  
i 2017 gjennomført 2 336 millioner 
korttransaksjoner.

230 mill. Kapittel 2.2.2

Gjeninnføre  
arveavgiften

Samme innretning som før  
fjerning i 2014 (gjennomsnittlig  
sats på 6 prosent).

2,5 mrd. Kapittel 2.2.2

Trafikkforsikrings 
avgift på elbil

Avgift på 1 kroner per døgn for 
dagens elbilstand på 163 529 biler.

60 mill. Kapittel 2.2.2

Utvidet  
dokumentavgift

Økning i dokumentavgift fra  
2,5 til 3 prosent på fritidseiendommer.

120 mill. Kapittel 2.2.2

Digitalskatt Innføring av EUs forslag til digitalskatt 
på 3 prosent av annonseinntekter.

600 mill. Kapittel 2.2.2

Sum 4,53 mrd.
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1. ØKT BEHOV FOR FINANSIERING  
AV HUMANITÆR BISTAND 

1  Arbeidet med dette skjer i hovedsak gjennom den såkalte Grand Bargain-prosessen (https://
interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc).

2  Offisiell utviklingsbistand (ODA) er OECDs betegnelse på overføringer av lån, gaver eller faglig 
bistand som offentlige myndigheter gir direkte til et utviklingsland (stat til stat) eller til multilaterale 
organisasjoner som FN og Verdensbanken.

Ifølge FN ville 136 millioner mennesker trenge 
humanitær bistand (nødhjelp) og beskyttelse 
i 2018 (FN 2018). Det definerte nødhjelpsbe-
hovet er høyere enn noen gang tidligere, til 
tross for at giverne aldri har bidratt med mer 
og de humanitære organisasjonene aldri har 
nådd ut til så mange (Utenriksdepartemen-
tet 2018a). De humanitære behovene øker 
som følge av flere omfattende og langvarige 
konfliktrelaterte kriser. I tillegg skaper ulike 
naturkatastrofer, som tørke, flom og orkaner, 
humanitære behov (FN 2018, Utenriksdepar-
tementet 2017). Gapet mellom det samlede 
behovet for nødhjelp i verden og den humani-
tære finansieringen øker (jf. figur 1.1).

Norge er blant landene som, etter Verdens 
humanitære toppmøte (WHS) i 2016, har 
forpliktet seg til å forbedre effekten og effek-
tiviteten av humanitære tiltak (IASC 2018, 
Utenriksdepartementet 2018b). Målet er å 
styrke den humanitære responsen og redusere 

det humanitære finansieringsgapet gjennom 
effektivisering, innovasjon og bedre koblinger 
til langsiktig utvikling (Meld. St. 24 (2016-
2017)).1  

I tillegg er bl.a. FNs bærekraftsmål førende 
for norsk utviklingspolitikk fram mot 2030. 
Ekstrem fattigdom skal utryddes, sosiale ulik-
heter utjevnes og klimaendringer skal bremses 
(Norad 2014). Styrket samspill mellom huma-
nitær innsats og langsiktig bistand er nødven-
dig for å redusere sårbarhet og framtidige 
humanitære behov.

Norge ga 34,1 milliarder kroner i offisiell 
bistand2 i 2017 (jf. figur 1.2). Norge er med 
dette en av verdens ledende bistandsgivere, 
både målt som andel av bruttonasjonalinntekt 
(se under) og i kroner (OECD 2018). Den 
største økningen i norsk bistand er nødhjelp til 
land i konfliktområder; sju av de største mot-
takerne av norsk bistand er land preget av 
krig og konflikt. Samlet utgjorde nødhjelp 13 
prosent (4,4 milliarder kroner) av den offisielle 
bistanden i 2017 (Norad 2018).

Regjeringen har økt de humanitære bud-
sjettene med over 50 prosent de fire siste 
årene. Det foreslåtte bistandsbudsjettet for 
2019 er på 37,8 milliarder kroner, hvorav 5,4 
milliarder foreslås bevilget til humanitære for-
mål (Prop. 1 S (2018-2019)). Nødhjelp utgjør i 
overkant av 14 prosent av den samlede bistan-
den i det foreslåtte budsjettet. Dette er på 
nivå med nødhjelpsandelen i 2018. 

I takt med det økende behovet for nød-
hjelp, vil den langsiktige bistanden få mindre 
og mindre del av den samlede bistandsfi-
nansieringen hvis vi ikke finner alternative 
finansieringskilder som kan brukes når huma-
nitære kriser oppstår. Samtidig er den mest 
effektive måten å redusere kostnadene ved 
nødhjelp, å redusere nødvendigheten av å 
ty til nettopp langsiktig bistand (High-Level 
Panel on Humanitarian Financing 2016). Dette 
oppnås gjennom bl.a. katastrofeforebygging 
for å redusere ekstrem fattigdom gjennom 
langsiktige bistandsprosjekter. Beregninger 
gjort av Verdensbanken og andre antyder at 

FIGUR 1.1
Årlige nødhjelpsappeller i milliarder USD. Løpende priser.
Note: Finansiering i 2018 gjelder hittil i år (per 8. oktober 2018). Financi-
al Tracking Service (FTS) fanger ikke opp all humanitær bistand, men gir 
like fullt et bilde av utviklingen i gapet mellom behov for og finansiering 
av nødhjelp.    

KILDE: FINANCIAL TRACKING SERVICE
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Syklonen Idai: Isobel deltar på Redd Barnas Child 
Friendly Space og midlertidige læringssenter, etter 
at hun og familien måtte flykte fra vannmassene 
syklonen Idai bragte med seg i Mosambik.
FOTO: HANNA ADCOCK /  REDD BARNA
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3  Framskrevet på bakgrunn av prognoser for utviklingen i norsk økonomi og Statistisk Sentralbyrås 
befolkningsframskrivinger (se tabellnote for nærmere forklaring).

kostnadene knyttet til nødhjelp reduseres med 
mer enn det som investeres ved investeringer i 
forebyggende tiltak. Samtidig utvikles det nye, 
innovative mekanismer som vil kunne avdekke 
humanitære katastrofer før de inntreffer og 
dermed potensielt redusere behovet for nød-
hjelp (Verdensbanken 2018).

Vi vil i denne rapporten peke på nye eller 
alternative muligheter for å innhente økte 
inntekter, med formål om å framskaffe friske 
midler til nødhjelp for å løse de store og 
økende humanitære utfordringene verden står 
overfor. Før vi presenterer mulige finansier-
ingskilder (kapittel 2) vil vi imidlertid etablere 
et bilde av utviklingen i norsk bistand, her-
under nødhjelp, fram mot 2030.

Norsk bistand fram mot 2030
I 1970 ble det i FNs generalforsamling fast-
slått et mål om at giverland skulle gi 0,7 pro-
sent av bruttonasjonalinntekten (BNI) som 
offisiell utviklingsbistand. I tillegg har Norge 
et uttalt mål om at de årlige bistandsbudsjet-
tene skal utgjøre 1 prosent av BNI (Statistisk 
sentralbyrå 2014). Norges bistand har ligget 
over 0,7 prosent av BNI siden midten av 
1970-tallet, og de siste årene har bistanden 
ligget rundt målet om 1 prosent (jf. figur 1.3).

Hvis Norge fortsetter å innfri målet om å 
gi 1 prosent av BNI i bistand, vil det norske 
bistandsbudsjettet kunne være på over 40 
milliarder kroner i 2030 (jf. tabell 1.1).3 Med 
dagens nødhjelpsandel (rundt 15 prosent) vil 
den humanitære bistanden da være på 6,2 
milliarder kroner.

Kristelig Folkeparti, med støtte fra Arbei-
derpartiet, Senterpartiet og Venstre, har tidli-
gere foreslått en indikativ fordelingsnøkkel av 
bistand, hvor om lag 70 prosent går til lang-
siktig bistand, 20 prosent til en sårbarhetsdel 
basert på OECDs identifikasjon av behov og 
om lag 10 prosent til akutt humanitær bistand 
(Innst. 243 S (2016-2017)). Hvis 10 prosent 
av bistandsbudsjettet går til nødhjelp, vil den 
anslåtte nødhjelpen være om lag 4,2 milliarder 
kroner i 2030.

1.2 Behov for humanitær bistand

Hvis de nåværende trendene i behovet for 
nødhjelp fortsetter, vil kostnaden til humani-
tær bistand på verdensbasis ha økt til 50 mil-
liarder dollar når bærekraftsmålene utløper i 
2030, og nærmere to tredeler av verdens fat-

FIGUR 1.2
Samlet norsk bistand (venstre akse) og andelen nødhjelp (høyre 
akse). Milliarder kroner. Faste 2017priser.
Note: Det ble brukt et annet klassifiseringssystem av bistand i perioden 
1980-1998 enn perioden f.o.m. 1999. For å sikre sammenliknbare tall ser 
vi kun på perioden 1999-2017. Tall for 2018 og 2019 er fra hhv. vedtatt 
statsbudsjett og forslag til statsbudsjett. 

KILDER: NORAD OG UTENRIKSDEPARTEMENTET

FIGUR 1.3
Offisiell norsk bistand som andel av bruttonasjonalinntekt 
(BNI).
Note: Tall for 2018 og 2019 er fra hhv. vedtatt statsbudsjett og forslag til 
statsbudsjett.
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tige vil kunne bo i sårbare og konfliktberørte 
områder (High-Level Panel on Humanitarian 
Financing 2016). 

Stortinget løser i de fleste tilfeller akutte 
behov for humanitær bistand utover den 
vedtatte rammen ved en kombinasjon av 
omprioritering innenfor bistandsbudsjettet og 
eventuelt en økning av den vedtatte bistands-
rammen (Innst. 243 S (2016-2017). En indikativ 
fordelingsnøkkel med fastsatt prosentandel til 
nødhjelp er dermed ingen garanti for at pro-
sentandelen til nødhjelp ikke økes når budsjet-
tet omdisponeres eller rammen utvides i løpet 
av budsjettåret. Det er dermed heller ingen 
garanti for at langsiktig bistand skjermes i år 
med ekstraordinære humanitære behov.

For å få et bilde av ekstrabehovet for 
humanitær bistand, utover andelen som dek-
kes innenfor bistandsbudsjettet, må vi gjøre 
noen antakelser om utviklingen i behovet 
for nødhjelp. Vi vil i det følgende derfor pre-
sentere tre alternative framskrivninger for 
utviklingen i norsk nødhjelp fram mot 2030. 
Det første alternativet er framskrevet på bak-
grunn av anslått utvikling i antall mennesker 
i sårbare områder. De to andre alternativene 

4  OECDs sårbarhetsbarometer er ment å gi et mer nyansert bilde av hva det innebærer at en stat er 
sårbar. Definisjonen som benyttes er at staten mangler tilstrekkelig evne til å håndtere, absorbere 
eller begrense konsekvenser av naturkatastrofer, krig eller andre risikomomenter. Også politiske, 
samfunnsmessige og økonomiske aspekter tas i betraktning i vurderingen av sårbarhet.

bygger på to ulike anslag for framtidig behov 
for nødhjelp på verdensbasis.

Dagens nivå på norsk nødhjelp (i kroner) er 
utgangspunktet for de tre alternative bereg-
ningene for norsk nødhjelp fram mot 2030. 
Framskrivningene gjenspeiler derfor ikke nød-
vendigvis behovet for norsk nødhjelp framover. 
Å tette det globale finansieringsgapet nevnt 
ovenfor krever om lag to norske bistandsbud-
sjetter.

 
1.2.1 Utviklingen i antall  
mennesker i sårbare områder
Ifølge OECDs målinger defineres i dag 56 land 
som spesielt sårbare land som krever særlig 
oppmerksomhet.4 Over 1,6 milliarder mennes-
ker i verden lever i det OECD kategoriserer 
som «sårbare» eller «svært sårbare» områder. 
Befolkningsveksten i disse områdene er blant 
de høyeste i verden, og innen 2030 vil, ifølge 
OECDs framskrivninger, antall mennesker 
i sårbare områder stige til 2,2 milliarder (jf. 
figur 1.4). 

Mens antall mennesker som lever i ekstrem 
fattigdom antas å falle fram mot 2030, blir de 
stadig mer konsentrert i disse sårbare områ-

FIGUR 1.4
Antall mennesker i sårbare og svært sårbare 
områder. Milliarder. 

KILDE: OECD (2016) STATES OF FRAGILITY 2016

FIGUR 1.5
Global utvikling i antall naturkatastrofer  
(venstre akse) og antall personer påvirket av natur
katastrofer (høyre akse). 
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Framskrivninger

2017 2020 2025 2030

BNI 3 456,5 3 601,1 3 875,3 4 166,4

Bistand (1 %) 34,1 36,0 38,8 41,7

Nødhjelp (10 %) 3,6 3,9 4,2

Nødhjelp (15 %) 5,4 5,8 6,2

TABELL 1.1
Framskrevet bruttonasjonalinntekt (BNI), årlige bistandsbudsjetter og nødhjelp.  
Milliarder kroner.
Noter: Vi har framskrevet BNI per innbygger på bakgrunn av prognoser for gjennomsnittlig årlig vekst i BNP 
per innbygger på 0,8 prosent fram mot 2060 i Perspektivmeldingen 2016. Anslagene for BNI er deretter bereg-
net ved hjelp av SSBs befolkningsframskrivinger i hovedalternativet (MMMM). Anslagene for bistand forutsetter 
at bistanden fortsetter å utgjøre 1 pst. av BNI, mens anslagene for nødhjelp antar at den holdes på hhv. 10 eller 
15 pst. av samlet offisiell bistand.  

KILDER: STATISTISK SENTRALBYRÅ, MELD. ST. 29 (2016-2017) PERSPEKTIVMELDINGEN 2017 OG SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AS

dene. I dag bor om lag halvparten av verdens 
ekstremt fattige i sårbare områder. Innen 
2035 regner OECD med at denne andelen har 
økt til 80 prosent (OECD 2016).

Kombinasjonen av klimaendringer og en 
betydelig vekst i verdensbefolkningen, særlig i 
sårbare områder, har gjort at flere mennesker 
er utsatt for betydelig risiko for å bli berørt 
av naturkatastrofer. Antallet mennesker som 
er berørt av klimarelaterte kriser har økt 
betydelig i nyere tid. Som følge av økt gjen-
nomsnittstemperatur på kloden vil også trolig 
hyppigheten av naturkatastrofer øke (IMF 
2017). Tørke, flom og stormer er de største 
årsakene til naturkatastrofer og utløser store 
humanitære behov (Development Initiatives 
2018).

Verdens samlede behov for humanitær 
bistand forventes å øke i takt med antall men-
nesker i sårbare områder.5 Hvis utviklingen 
i Norges nødhjelp følger utviklingen i antall 
mennesker i det OECD definerer som «sår-
bare» eller «ekstremt sårbare» områder, vil 
norsk nødhjelp kunne være om lag 5,7 milliar-
der kroner i 2030 (alternativ 1 i tabell 1.2).6 

1.2.2 Trender i behovet for nødhjelp
Det antatte globale behovet for humani-
tær bistand på 50 milliarder dollar i 2030 

5  Siden 2000 har imidlertid veksten i nødhjelp vært betydelig høyere enn veksten i antall mennesker i 
sårbare områder.

6  Framskrivningene av mennesker i sårbare og ekstremt sårbare områder gir en gjennomsnittlig årlig 
vekst på 2,2 pst. i perioden 2015-2020; 2,0 pst. i 2020-2025; 1,9 pst. i 2025-2030. 

7  Andelen finansierte appeller utgjør av det samlede behovet.

(High-Level Panel on Humanitarian Financing 
2016), tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst 
i behovet for nødhjelp på 8,1 prosent. Hvis 
Norges nødhjelpsbidrag øker i samme takt 
per år fra 2017, er norsk nødhjelp anslått til 
å være 12,1 milliarder i 2030 (alternativ 2 i 
tabell 1.2).

Samlet utgjorde FNs nødhjelpsappeller 
23,6 milliarder dollar i 2017. Dette er 16,4 
milliarder dollar mer enn i 2008. Selv om 
appelldekningen, det vil si andelen av FNs 
nødhjelpsappeller som faktisk finansieres, falt 
fra 72 til 60 prosent i samme periode7, økte 
nødhjelpen i kroner. Den gjennomsnittlige 
årlig veksten i humanitær bistand (definert 
som finansiering av FNs nødhjelpsappeller) 
var 11,8 prosent i perioden 2008-2017. Totalt 
økte den fra 5,2 til 14,4 milliarder dollar. Hvis 
vi framskriver Norges nødhjelp med 11,8 
prosent per år, er norsk nødhjelp anslått til å 
være 18,9 milliarder kroner i 2030 (alternativ 
3 i tabell 1.2).

1.2.3 Nødhjelp vil utgjøre en betydelig 
andel av bistanden
Det er betydelig variasjon i norsk nødhjelp i 
de tre alternativene presentert over. Med en 
framskrivning av nødhjelpen basert på veksten 
i antall mennesker i sårbare områder (alt. 1), 
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vil veksten i norsk nødhjelp avta noe sammen-
liknet med de siste årene. Legger vi derimot 
utvikling i globale behov (alt. 2) eller samlet 
nødhjelp (alt. 3) de siste årene til grunn vil 
norsk nødhjelp fortsette med en eksponentiell 
vekst fram mot 2030 (jf. figur 1.6).

Ingen av de tre alternativene presentert her 
er sikre prognoser på Norges framtidige nød-
hjelpsbidrag. Et mer usikkert klima og flere 
komplekse og langvarige væpnede konflikter 
som blant annet følger fra en kombinasjon av 
klimaendringer og befolkningsøkning i sårbare 

stater, tilsier imidlertid at nødhjelpsbehovet i 
verden ikke vil reduseres med det første. Hva 
Norge faktisk vil bidra med er et spørsmål om 
prioriteringer. Dette drøftes nærmere i neste 
kapittel.

Alle de tre alternative nivåene på norsk 
nødhjelp presentert over vil kunne dekkes av 
det norske bistandsbudsjettet (selv om det 
skulle bli stående på dagens nivå), men det vil 
trolig fortrenge andre poster på budsjettet 
siden det er grunn til å regne med at andelen 
som går til nødhjelp da vil måtte øke, kanskje 

Framskrivninger

2017 2020 2025 2030

Faktisk nødhjelp 4,4

Alternativ 1 4,7 5,2 5,7

Alternativ 2 5,6 8,2 12,1

Alternativ 3 6,2 10,8 18,9
 

TABELL 1.2  
Tre alternative framskrivninger av norsk nødhjelp. Milliarder kroner. 2020, 2025 og 2030
Noter:  
Alternativ 1 legger til grunn framskrivning av antall mennesker i verden i sårbare og svært sårbare områder. 
Alternativ 2 legger til grunn gjennomsnittlig årlig vekst beregnet ut fra anslått behov for humanitær bistand i 
verden i 2030.  
Alternativ 3 legger til grunn gjennomsnittlig årlig vekst i finansiert nødhjelpsbehov på verdensbasis i perioden 
2008-2017. 

KILDE: BEREGNINGER AV SØA BASERT PÅ DATA FRA STATES OF FRAGILITY 2016, FINANCIAL TRACKING SERVICE OG HIGH-LEVEL PANEL 
ON HUMANITARIAN FINANCING (2016)  

FIGUR 1.6
Tre alternative framskrivninger av norsk  
nødhjelp. Milliarder kroner.

KILDE: BEREGNINGER AV SØA BASERT PÅ DATA FRA STATES OF 
FRAGILITY 2016, FINANCIAL TRACKING SERVICE OG HIGH-LEVEL 
PANEL ON HUMANITARIAN FINANCING (2016)

FIGUR 1.7
Tre alternative framskrivninger av norsk 
nødhjelp og framskrevet samlet norsk bistand. 
Milliarder kroner.

KILDE: BEREGNINGER AV SØA BASERT PÅ DATA FRA STATES OF 
FRAGILITY 2016, FINANCIAL TRACKING SERVICE OG HIGH-LEVEL 
PANEL ON HUMANITARIAN FINANCING (2016)
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opptil halvparten av samlet bistandsbudsjett 
(jf. figur 1.7). Basert på dagens retningslinjer 
for bistandsbudsjettet, er det SØAs vurdering 
at en så høy nødhjelpsandel ikke er i tråd med 
Regjeringens strategi for norsk humanitær 
politikk.

Langsiktig utviklingsarbeid har, i motsetning 
til den humanitære innsatsen, som formål å 
gjøre noe med de grunnleggende årsakene til 
konflikt og sårbarhet (Utenriksdepartementet 
2018a). For å redusere behovet for nødhjelp, 
må derfor langsiktig utviklingsarbeid priorite-
res.

Regjeringen uttaler i sin strategi for den 
humanitære politikken at den ønsker å være 
pådriver for en mer helhetlig innsats. Det 
innebærer blant annet å ha økt grad av 
koordinering og samarbeid i forvaltningen av 
utviklingsbistand og humanitær innsats, for å 
sikre bedre respons og redusere framtidige 
humanitære behov.

På flukt: Nur (11) deltar på 
Redd Barnas Child Friendly 
Space i en flyktningleir for 

Rohingyaer i Bangladesh. Nur 
måtte flykte da landsbyen hans 

i Myanmar ble angrepet.
FOTO:  

HANNA ADCOCK /  REDD BARNA

Langsiktig bistand har som formål 
å gjøre noe med de grunnleggende 
årsakene til konflikt og sårbarhet.
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2. MULIGE FINANSIERINGSKILDER  
FOR HUMANITÆR BISTAND

8  Gitt at det ikke finnes utgiftsposter i bistandsbudsjettet det ville være aktuelt å kutte helt.
9 Til sammenlikning ga Norge til sammen 1,1 milliarder i offentlige kroner til prosjekter relatert til 

nødhjelp og gjenoppbygging etter tsunamien i Sørøst Asia i 2004. I dagens priser er dette om lag 
1,4 milliarder.

I forkant av WHS utnevnte FNs generalsekre-
tær en gruppe av eksperter som skulle jobbe 
med å finne løsninger på det økende økono-
miske gapet for humanitære tiltak. Arbeids-
gruppen indentifiserte og undersøkte tre viktige 
aspekter ved finansieringsutfordringen: (i) redu-
serer behovene for nødhjelp, (ii) mobilisere flere 
midler gjennom enten tradisjonelle eller innova-
tive mekanismer og (iii) forbedre effektiviteten 
av den humanitære bistanden (High-Level Panel 
on Humanitarian Financing 2016).

Formålet med denne rapporten er å se 
nærmere på (ii); nye finansieringskilder for 
det økende behovet for humanitær bistand 

(nødhjelp). Den internasjonale 
oppfølgingen av dette punk-
tet er i stor grad fokusert på 
finansieringsmekanismer som 
skal mobilisere private aktører 
til humanitær finansiering og 
investeringer. Disse initiativene 
har vi valgt å holde utenfor 
denne rapporten som ser på 
hvordan Norge kan øke sine 
bidrag i takt med økte huma-
nitære behov uten å fortrenge 
langsiktig bistand eller andre 
budsjettområder.   

Regjeringen kan, når plutse-
lige humanitære kriser oppstår 
og det ikke er rom for omprio-
riteringer i budsjettet, be Stor-
tinget om ekstrabevilgninger. 
Kostnader som tas utenfor 
bistandsbudsjettet vil gi rom 
for at mer brukes på nødhjelp, 

uten at det går utover den langsiktige bistan-
den. Men dette vil bare være å skyve finansier-
ingsproblemet over på en annen sektor, under 
forutsetninger om at det skal finansieres over 
andre poster på statsbudsjettet.8 

Her ser vi derfor på hvordan Regjering og 
Storting kan finne friske midler til humanitær 
bistand. Før vi peker på mulige finansiering-
skilder vil vi gi en kort drøfting av en poten-
siell handlingsregel for nødhjelpens andel av 
bistandsbudsjettet. 

2.1 Handlingsregel for norsk nødhjelp

I møte med økende humanitære behov må det 
gjøres krevende prioriteringer (Utenriksde-
partementet 2018a). Mye tyder på at det vil 
bli behov for å prioritere hardere i fordelingen 
mellom langsiktig bistand og nødhjelp. KrF, 
med støtte fra Ap, Sp og Venstre, har foreslått 
en «bistandsnøkkel» som utgangspunkt for en 
slik prioritering (se kapittel 1.1). Formålet med 
dette forslaget er å sikre forutsigbarhet og 
langsiktighet i norsk bistand. 

I den foreslåtte bistandsnøkkelen er om lag 
10 prosent tiltenkt nødhjelp. I det foreslåtte 
bistandsbudsjettet for 2019 utgjør nødhjelp i 
underkant av 15 prosent av samlet bistand. I 
våre framskrivninger av bistandsbudsjettet (se 
tabell 1.1) tilsvarer forskjellen mellom 10 og 15 
prosent en forskjell i nødhjelp på mellom 1,8 
og 2 milliarder i året.9

Vi foreslår en handlingsregel som setter et 
øvre tak for hvor stor andel av det samlede 
bistandsbudsjettet som hvert år kan gå til nød-
hjelp, men er fleksibel under dette taket.  

Som for retningslinjene for bruk av oljepen-
gene («handlingsregelen») kan en handlings-
regel for humanitær bistand tillate en høyere 
andel i år med ekstraordinære behov, gitt at 
det er spart opp en buffer fra år når det brukes 
mindre. Med våre framskrivninger vil nød-
hjelpsandelen måtte være betydelig for at det 
på noe tidspunkt skulle være rom for å bruke 
mindre, uten at nødhjelpsbehovet ikke dekkes. 
Vi foreslår derfor at en eventuell handlingsre-
gel ikke bare angir en indikativ nødhjelpsandel, 
men har en klar bestemmelse for hvor stor 
andel av bistandsbudsjettet som hvert år kan 
gå til nødhjelp. Dette gjør det også enklere å 
vurdere hvor mye som må finansieres utenfor 
bistandsbudsjettet for å dekke behovet (forstått 
som «etterspørselen» etter norsk nødhjelp).

I praksis innebærer en slik handlingsregel at 
en større del av nødhjelp fra Norge må finan-
sieres utenfor statsbudsjettet og/eller at andre 
land finansierer en større del av nødhjelpsbe-
hovet. 

Forslagene er  
ment som starten 
på en idédugnad 

for hvordan Norge 
kan bidra ytterlig-
ere til å dekke de 

stadig voksende 
humanitære  

behovene. 
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Våre framskrivninger tyder på at gapet 
mellom behov for og finansiering av nødhjelp 
vil kunne være godt over 10 milliarder kroner 
i 2030 hvis den foreslåtte bistandsnøkkelen 
med 10 prosent til nødhjelp innføres. Også 
med dagens andel på 15 prosent vil det trolig 
være milliardgap i årene framover. Bare hvis 
veksten i behovet for nødhjelp avtar (som i 
alternativ 1) vil det være mulig å dekke hele 
behovet innenfor dagens nødhjelpsandel.

 
 

2.2 Alternative finansieringskilder

Finansiering av nødhjelp utover det som kan 
dekkes av bistandsbudsjettet, må hentes inn 
fra andre finansieringskilder. Nedenfor peker 
vi på flere finansieringskilder som kan øke 
mulighetene til å finansiere nødhjelp utover 
dagens bistandsbudsjett. I tråd med den fore-
slåtte handlingsregelen, kan inntektene fra de 
ulike finansieringskildene (hvis flere innføres) 
samles i et fond. Dette vil gjøre det mulig å 
spare i år hvor finansieringen er høyere enn 
behovet. Her kan FNs nødhjelpsfond (CERF) 
brukes som modell.10

Forslagene nedenfor er ment som starten 
på en idédugnad for hvordan Norge kan bidra 
ytterligere til å dekke de stadig voksende 
humanitære behovene. 

10 Gjennom CERF skal et visst minimum av økonomiske ressurser alltid være tilgjengelig. Fondet 
gjør det dermed mulig å starte en hjelpeinnsats uten å vente på at midler blir gjort tilgjengelig av 
donorene.

11 https://www.nbim.no/no/fondet/markedsverdi/ 
12 https://www.nbim.no/no/fondet/avkastning/ 

Enkelte av finansieringskildene vi peker på 
eksisterer allerede i dag. For disse er forsla-
gene hovedsakelig knyttet til å øke for eksem-
pel avgiftssatsen eller at avgiften skal gjelde 
flere. Hele eller deler av den økte inntekten 
kan da avses ekstrabevilgninger til humanitær 
bistand uten at dette fortrenger langsiktig 
bistand eller andre poster i statsbudsjettet.  

Finansieringskildene vi peker på: 1) Avset-
ning fra fond utenfor bistandsbudsjettet: 
Avsetning fra SPU, 2) Avsetning fra fond 
innenfor bistandsbudsjettet: Avsetning fra 
Norfund; 3) Øke statens inntekter: Ulike skat-
ter og avgifter.

2.2.1 Avsetning fra SPU
Statens pensjonsfond utland (SPU) hadde per 
juni 2018 en markedsverdi på 8 337 milliarder 
kroner.11 Fra etableringen av Norges Bank 
Investment Management (NBIM) 1. januar 
1998 og frem til juni 2018 har fondet hatt en 
årlig avkastning på 4 prosent etter fradrag for 
forvaltningskostnader og prisstigning.12

Forskere, politiske partier og interesseor-
ganisasjoner har kommet med ulike forslag 
til hvordan den norske oljeformuen bedre kan 
benyttes for å skape økt velferd for verdens 
fattige og for en miljømessig og sosialt bære-
kraftig verden. Eksempelvis har det tidligere 
blitt foreslått en tredeling av SPU (også kalt 
Oljefondet), hvor en del settes av til et Oljega-

2020 2025 2030

10 % 15 % 10 % 15 % 10 % 15 %

Alt. 1 1,1 -0,7 1,3 -0,6 1,5 -0,5

Alt. 2 2,0 0,2 4,3 2,4 7,9 5,9

Alt. 3 2,6 0,8 6,9 5,0 14,7 12,7

TABELL 2.1 
Framskrevet gap i behov for norsk nødhjelp og faktisk nødhjelp hvis 10 eller 15 prosent av norsk 
bistand. Milliarder kroner. 2020, 2025 og 2030 
Noter: Behovet for norsk nødhjelp er her eksemplifisert med framskrevet utvikling i norsk nødhjelp i de tre alter-
nativene. Behovet for (eller etterspørselen etter) norsk nødhjelp kan være betydelig høyere enn dette. 

KILDE: BEREGNINGER AV SØA BASERT PÅ DATA FRA STATES OF FRAGILITY 2016 OG HIGH-LEVEL PANEL ON HUMANITARIAN FINANC-
ING (2016)
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vefond.13 Forslaget stipulerte en startkapital 
på nærmere 1 500 milliarder kroner til Olje-
gavefondet (la bl.a. til grunn Oljefondets verdi 
og bruttonasjonalprodukt i 2015).

Med framskrivningene presentert i kapittel 
1, vil akkumulert gap mellom 15 prosent av 
bistandsbudsjettet og «behov» (framskrevet 
nødhjelp fra dagens nivå) være om lag 30 mil-
liarder kroner i alternativ 2 og 60 milliarder 
kroner i alternativ 3. 

På bakgrunn av lavere forventet avkastning 
på norske investeringer i utlandet, legges det 
til grunn en forventet realavkastning på 3 
prosent i Statens pensjonsfond utland (Meld. 
St. 29 (2016-207)). Med en årlig avkastning på 
3 prosent ville en startkapital på 1 500 milli-
arder kroner gi 45 milliarder kroner allerede 
etter ett år. Med framskrivningene i kapittel 
1 trengs det med andre ord en langt mindre 
startkapital enn dette.

Med en startkapital på 30 milliarder kroner 
i 2018, og Oljefondets framtidige forventede 
avkastning på 3 prosent, vil fondet kunne 
dekke finansieringsgapet i alternativ 3 (høyest 
framskrevet nødhjelpsbehov) samtidig som 
fondets størrelse er uendret i 2030. Dette er 
uten at noen av de andre finansieringskildene 
det pekes på i dette kapittelet tas i bruk.

Bruken av oljefondsinntektene over stats-
budsjettet skal over tid følge den forventede 
realavkastningen av SPU. Eksempelvis vil en 
oljepengebruk på 3 prosent av Oljefondets 
verdi i juni 2018 tilsi 250,1 milliarder kroner. 
Hvis 30 milliarder settes av til et krisefond vil 
kapitalen det beregnes avkastning av redu-
seres med tilsvarende. Det vil si at 3 prosent 
avkastning reduseres til 249,2 milliarder 
kroner. Dermed reduseres mulig bruk av olje-
inntekter over statsbudsjettet med om lag 1 
milliard det første året.  

En avsetning fra Oljefondet vil ikke gi 
vridningseffekter i arbeids-, produkt- eller 
kapitalmarkedet isolert sett. Men dersom 
bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet 
reduseres som følge av avsetning til krisefon-
dets startkapital, vil det måtte motsvares av 
en tilsvarende utgiftsreduksjon i statsbudsjet-
tet, eller en økning i en eller flere skatter eller 
avgifter. I eksempelet over tilsvarer dette om 
lag 1 milliard kroner. En økning i en eller flere 
skatter eller avgifter vil ha vridningseffekter 
(se kapittel 2.2.3).

13 https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/lK9o/BI-professor-Arne-Jon-Isachsen-En-
robust-handlingsregel 

14 En stor del av overskuddet i 2017 kom av at Norfund solgte sine eierandeler i Statkraft 
International Hydro Investments AS (SKIHI).

15 Årsresultatet i 2013 og 2014 var hhv. 318,6 og 597,8 millioner kroner.

2.2.2 Avsetning fra Norfund
Norfund (Statens Investeringsfond for 
Næringsvirksomhet i Utviklingsland) er et 
statlig eid investeringsselskap. Norfund skal 
bidra til økonomisk utvikling og arbeidsplasser 
i fattige land gjennom å etablere levedyktig, 
lønnsom virksomhet som ellers ikke ville blitt 
igangsatt som følge av høy risiko (Nærings- 
og fiskeridepartementet 2018). Norfund gjør 
dette gjennom å stille risikokapital til rådighet 
for investeringer, yte lån og eventuelt garan-
tier (Prop. 1 S (2018-2019)).  

Norfund oppnådde et årsresultat på 1,9 
milliarder kroner i 2017.14 Norfunds portefølje 
hadde i 2017 en samlet verdi på 20,4 milliar-
der kroner (Norfund 2018). Til sammenlikning 
var årsresultatet i 2016 på -5,8 millioner kro-
ner og 458,3 millioner kroner i 2015.

Norfund mottar årlige kapitalinnskudd 
fra staten. I 2018 var samlet kapitalinnskudd 
om lag 1,7 milliarder kroner (saldert budsjett 
2018). Det er bevilget et samlet kapitalinn-
skudd på nærmere 1,9 milliarder kroner i 
2019.

Investinor er et annet statlig eid investe-
ringsselskap. I motsetning til Norfund skal 
Investinor levere avkastning til sine eiere 
(Nærings- og fiskeridepartementet) og mottar 
ikke overføringer over statsbudsjettet (de er 
plassert på finanssiden i statsbudsjettet). Uten 
at Norfund skal dras helt i denne retningen, 
kunne en tenkt seg at en bestemt andel av 
deres årlige overskudd ble satt av til nødhjelp. 

Hvis 5 prosent av Norfunds årsresultat blir 
satt av til nødhjelp, ville avsetningen vært på 
95 millioner kroner i 2017 og 22,9 millioner i 
2015. Gitt den ekstraordinært høye inntekten 
i 2017, er trolig 2015-tallene mer reelle.15 I år 
med negativt årsresultat (som i 2016) vil det 
ikke settes av noe.

En avsetning fra Norfunds overskudd vil 
trolig ikke endre Norfunds adferd i en uønsket 
retning (det er fortsatt lønnsomt å maksimere 
overskuddet), men en omdisponering av deler 
av overskuddet reduserer Norfunds midler 
til reinvestering. Slik vil nødhjelp indirekte 
fortrenge en liten del av langsiktig bistand. 
Bistanden vil likevel fremdeles være forutsig-
bar siden det ikke vil påvirke bevilgningene 
over bistandsbudsjettet.

Eventuelt kan bevilgningen til Norfund 
økes. Dette krever, alt annet likt, en økning i 
statens inntekter. Hvis dette kommer gjennom 
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Ekstreme opplevelser: På et Child Friendly Space 
drevet av Redd Barna i Beira i Mosambik, tegner 
barna hva som skjedde med hjemmene deres.
FOTO: SACHA MYERS /  REDD BARNA
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økte (eller nye) skatter og avgifter må igjen 
vridnings- og effektivitetseffekter hensyntas.

  
2.2.3 Øke statens inntekter:  
Skatter og avgifter
Innkreving av skatter og avgifter vil normalt 
forårsake kostnader i form av vridnings- eller 
effektivitetstap. Samlet skal skatt finansiere 
offentlig konsum, offentlige investeringer og 
overføringer til husholdninger, inkludert utlan-
det. I tillegg finnes skatter som korrigerer for 
negative eksterne virkninger og som bidrar 
til en mer effektiv ressursbruk enn hva tilfellet 
ville vært uten skatter (ønskede vridningsef-
fekter). Kostnadene ved å innføre nye skatter 
må derfor veies opp mot de gevinstene som 
kan realiseres gjennom nye måter å disponere 
offentlige ressurser på (Strøm og Vislie 2007). 

Nye skatter eller avgifter vil gi økt finan-
sieringsrom for offentlige bidrag til interna-
sjonal nødhjelp. Dersom slike skatter eller 
avgifter øremerkes nødhjelp vil det være en 
direkte sammenheng mellom skatteinngang 
og økte muligheter til å yte nødhjelp. Det ide-
elle ville videre vært å knytte skatteinngangen 
til skattlegging av uønsket adferd (korreksjon 
av en markedssvikt). Eksempelvis bidrar foru-
rensning til økt risiko for klimarelatert kriser, 
som igjen vil øke behovet for nødhjelp hvis de 
inntreffer.

Skatter som korrigerer for negative 
eksterne virkninger er imidlertid langt fra 
tilstrekkelig for å dekke det offentliges inn-
tektsbehov. Dessuten er de fleste slike skatter 
allerede innført. Vi har i det følgende derfor 
pekt på finansieringsmuligheter ved å øke 
skatter og avgifter som enten har forde-
lingsvirkninger til fordel for fattige eller som 
bidrar til et bredere skattegrunnlag. Et bredt 
skattegrunnlag med lave skattesatser er mer 
effektivt enn få, men høye skatter. Det er for 
øvrig verdt å påpeke at fjerning av enkelte 
særregler i dagens skattesystem, som lavere 
merverdiavgift på enkelte varer og tjenester, 
ville alt annet likt gitt økt skatteproveny, som 
kan finansiere økte overføringer.

Avgift på korttransaksjoner  
og betalingstjenester
Arbeidsgruppen utnevnt av FNs generalsekre-
tær vurderte politisk mulighet, kostnader og 
fordeler med en finansiell transaksjonsskatt 
eller en Tobinskatt. En slik skatt er estimert til 
å bidra med mellom 25 og 34 milliarder dollar 

16 SV har varslet at de i forbindelse med Statsbudsjettet 2018 ønsker å foreslå gjeninnføring av skatt 
på arv. Ifølge VG vil SV foreslår et bunnfradrag på rundt fem millioner kroner og en sats på rundt ti 
prosent (se https://www.sv.no/blog/2018/09/24/gjeninnfor-arveavgiften/, https://www.vg.no/nyheter/
innenriks/i/wEG0n1/sv-vil-gjeninnfoere-arveavgift).  

i året i Europa. Arbeidsgruppen anerkjente 
imidlertid at det ikke vil være mulig å inngå 
en global avtale om en slik skatt i nær framtid 
(High-Level Panel on Humanitarian Financing 
2016). 

Selv om en global skatt på finanstransak-
sjoner ikke er gjennomførbart, kan Norge 
innføre en avgift knyttet til korttransaksjoner. 
I 2017 ble det gjennomført til sammen 2 336 
millioner korttransaksjoner. I gjennomsnitt 
brukte hver innbygger betalingskort 441 gan-
ger samme år og den gjennomsnittlige verdien 
på korttransaksjonene var 397 kroner (Nor-
ges Bank 2018). 

Hvis hver korttransaksjon kostet 10 øre, vil 
nivået i 2017 bidra med 233,6 millioner kroner. 
I gjennomsnitt vil dette koste enkeltpersoner 
44 kroner i året.

Betalingstjenestedirektivet (PSD2) ble inn-
ført 13. januar 2018. Direktivet skal regulere 
betalingstjenester i EUs indre marked. Som 
medlem av EØS må også Norge forholde 
seg til dette. Direktivet åpner bl.a. opp for at 
betalingstjenester kan utføres uten at kunden 
trenger å bruke kort (som Vipps, Apple Pay 
mv.). En løsning med avgift på korttransak-
sjoner bør derfor også se på muligheter for 
avgift for betaler ved hjelp av eventuelle nye 
betalingsløsninger.

Gjeninnføre arveavgiften16 
Inntektsulikheten i Norge er mindre enn i de 
fleste andre land, men den har de siste 20 
årene vært økende. Forklaringen er bl.a. at 
inntektsandelen til de aller rikeste har økt. 
Samtidig er det stor ulikhet både i fordelingen 
av boligformue og ikke minst annen formue 
i Norge. Formuesulikheten har økt de siste 
årene; først og fremst fordi familiene med de 
største formuene har økt sin andel av total-
formuen (Aaberge og Stubhaug 2018).

I 2007 utgjorde utlignet avgift på arv og 
gaver nesten 2,5 milliarder kroner. Fribelø-
pet var da 250 000 kroner. Fra og med 2009 
økte fribeløpet til 470 000 kroner og satsene 
ble redusert. Før fjerningen av arveavgiften i 
2014 utgjorde utlignet avgift på arv og gaver 
1,9 milliarder kroner. I gjennomsnitt utgjorde 
arveavgiften 6 prosent av arveavgiftsgrunnla-
get i 2013 (Statistisk sentralbyrå 2015).    

Boligeiendom utgjorde 17,9 milliarder av 
grunnlaget for avgift på arv og gaver i 2013. 
Verdien av boligeiendom utgjorde dermed om 
lag halvparten av det samlede avgiftsgrunn-
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laget samme år (Statistisk sentralbyrå 2015). 
Økningen avgiftsgrunnlaget i perioden 2010-
2013 kan i hovedsak forklares av økningen i 
arv og gaver i form av boligeiendom.  

Bruktboligprisene i Norge har økt med 
om lag 22 prosent i perioden 2013-2017.17 
Hvis avgiftsgrunnlaget hadde økt i takt med 
boligprisutviklingen, ville avgiftsgrunnlaget for 
avgift på arv og gaver vært i overkant av 41,5 
milliarder i 2017. Med en gjennomsnittlig arve-
avgift på 6 prosent ville dermed utlignet skatt 
på arv og gaver gitt 2,5 milliarder i inntekter 
til staten.

En eventuell gjeninnføring av avgift på arv 
og gaver kan tenkes utformet med høyere 
fribeløp og andre satser enn før avviklingen.  

Trafikkforsikringsavgift på elbil
Regjeringen foreslo i Statsbudsjettet for 2018 
å avvikle fritaket for engangsavgift for elbiler, 
men å gi et vektfradrag. Forslaget innebar 
dermed at bare de tyngste elbilene (med vekt 
over to tonn) fikk en engangsavgift (Prop. 1 LS 
(2017-2018)). Regjeringspartiene ble imidlertid 
enige i budsjettavtalen med KrF og Venstre om 
at fritak for engangsavgiften for elbiler ikke 
skulle oppheves.18

I forbindelse med ovennevnte forslag ble 
det satt spørsmåltegn ved om kjøperne av de 
tyngste elbilene (i all hovedsak Tesla) er i en 
målgruppe som trenger å beholde fordelene 
knyttet til å kjøpe elbil. Beregninger tyder på 
at kjøpere av Tesla har en gjennomsnittsinn-
tekt på litt over 1,1 millioner kroner.19

Fra 1. januar 2018 ble årsavgiften for bil 
erstattet med en trafikkforsikringsavgift. 
Døgnsatsen (forsikringskostnaden per døgn) 
er i dag 7,85 kroner for fossilbiler med partik-
kelfilter. Veterankjøretøy, mopeder mv. betaler 
1,27 kroner per døgn, mens elbiler ikke betaler 
trafikkforsikringsavgift.20

Elbiler sto for nesten halvparten av per-
sonbilsalget i september 2018.21 Elbilstanden 
i Norge var per 30. juni 2018 på 163 529 elbi-
ler (Elbilforeningen 2018). Hvis hver elbil ble 

17 Statistisk sentralbyrå, Tabell 07230: 
Prisindeks for brukte boliger, etter boligtype 
og region (2015=100) 1992 – 2017.

18 https://www.statsbudsjettet.no/
Statsbudsjettet-2018/bilkalkulator/ 

19 https://www.motor.no/artikler/2017/oktober/
teslakjoperne-er-rikere-enn-andre-bilkjopere/ 

20 Satsene er foreslått prisjustert til hhv. 7,97 
og 1,29 kroner per døgn f.o.m. 1. mars 2019 
(Prop. 1 LS (2018-2019)).

21 https://www.tek.no/artikler/ny-elbilrekord-
nesten-halvparten-av-alle-solgte-biler-i-
september-var-elbiler/447620 

FIGUR 2.2
Korttransaksjoner per innbygger per år (venstre akse) og verdi 
per korttransaksjon i kroner (høyre akse). 20072017

KILDER: NORGES BANK OG STATISTISK SENTRALBYRÅ

FIGUR 2.3
Avgift på arv og gave og andel av avgiftsgrunnlaget. Etter 
rådighetsdato. 19992013. Milliarder kroner. 

KILDE: STATISTISK SENTRALBYRÅ

FIGUR 2.4 
Antall omsetninger (venstre akse) og kjøpesum i milliarder 
kroner (høyre akse) av fritidseiendommer med bygning i fritt 
salg. 20072017
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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pålagt en døgnsats på 1 krone, vil dette per i 
dag bidra med om lag 59,7 millioner kroner i 
inntekter til staten.22 

Fjorårets forslag fra Regjeringen innebar en 
engangsavgift på 35 900 kroner for elbiler med 
egenvekt over 2 250 kg og 82 800 for elbiler 
over 2 500 kg. En trafikkforsikringsavgift på 1 
krone per forsikringsdøgn vil til sammenlikning 
koste elbileiere 365 kroner i året per elbil.23 

Utvidet dokumentavgift
Dokumentavgiften er en fiskalt begrunnet 

22 Til sammenlikning er samlet skattefordel knyttet til fritak fra trafikkforsikringsavgift for elbiler er 
for 2018 beregnet til å være 500 millioner kroner (Prop. 1 SL (2018-2019)).

23 For en eier av f.eks. Tesla Model X (Norges mest solgte bil i september 2018) som veier fra om 
lag 2 300 kg, vil det ta over 200 år før den skisserte trafikkforsikringsavgiften utgjør det samme 
beløpet som den foreslåtte engangsavgiften.

24 En skatt eller avgift som er høyere enn det som følger av et generelt og ensartet regelverk.

avgift, det vil si at den er ment å skaffe staten 
inntekter. Ved tinglyste hjemmelsoverførin-
ger av fast eiendom ilegges dokumentavgift 
med 2,5 prosent av eiendommens salgsverdi. 
Avgiftsplikten gjelder for selveide eneboliger, 
tomannsboliger, eierseksjoner og sameiean-
deler, men ikke for eiendommer organisert 
som borettslag. Dokumentavgift på bolig og 
fritidseiendom regnes som en skattesanksjon24 
(Prop. 1 SL (2018-2019)). Dokumentavgiften 
bidro i 2017 med 9,3 milliarder kroner i inn-
tekter til staten (Meld. St. 3 (2017-2018)).

Nødhjelp på vei: Hygiene-pakker på vei til Palu i Indonesia som ble hardt rammet av jorskjelv og tsunami i september 2018.
FOTO: THOMAS GU STAF IAN /  REDD BARNA
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En økning av dokumentavgiften vil øke 
statens inntekter gjennom en allerede eksis-
terende fiskal avgift. For at en eventuell 
økning ikke skal ramme unge i etablerings-
fasen, eller de med lavets inntekt, kunne en 
tenke seg en økning i avgiften for salg over en 
viss verdi, for kjøp av sekundærbolig eller for 
kjøp av fritidseiendom.

Eksempelvis ble det i 2017 omsatt fritidsei-
endommer (med bygning) for til sammen 23,8 
milliarder kroner (jf. figur 2.3). Tilgjengelige 
tall fra Statistisk sentralbyrå er ikke dekkene 
for avgiftsgrunnlaget for dokumentavgiften 
(eiendommer uten bygning skal også med). 
Som et minimumsanslag ville imidlertid en 
økning fra 2,5 til for eksempel 3 prosent av 
salgsverdien for fritidseiendom utgjort en 
økning i skatteinntekter på 118,8 millioner 
kroner i 2017.

Innføre EUs foreslåtte digitalskatt
EU-kommisjonen foreslo i mars 2018 nye 
regler for å sikre at digitale forretningsakti-
viteter beskattes på en rettferdig og vekst-
vennlig måte i EU. Kommisjonens forslag er 
todelt: (i) en skattereform som muliggjør at 
overskudd registreres og skattlegges der 
selskapene har betydelig interaksjon med 
brukerne gjennom digitale kanaler (kommi-
sjonens foretrukne langsiktige løsning) og (ii) 
en midlertidig skatt som dekker de viktigste 
aktivitetene som i dag unnslipper skatt helt i 
EU (EU-kommisjonen 2018). 

Formålet med førstnevnte forslag er å 
gjøre det mulig å beskatte overskudd som 
genereres i et land, selv om et selskap ikke 
er fysisk til stede (har kontor) i landet. Det 
nye skattesystemet skal dermed sikre en reell 
sammenheng mellom hvor overskuddet er 
generert og hvor det beskattes. 

Distribusjon: Hygiene-pakker blir distribuert i Dongala etter at jordskjelv og tsunami rammet området i Indonesia i september 2018.
FOTO: SACHA MYERS /  REDD BARNA
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Den midlertidige skatten (ii) skal sikre at 
de aktivitetene som i dag ikke er skattlagt gir 
umiddelbare inntekter for landet hvor aktivi-
teten foregår. Denne skatten skal bare gjelde 
til den mer omfattende skattereformen (i) er 
gjennomført.

Den midlertidige skatten er foreslått å 
gjelde for inntekter skapt fra aktiviteter hvor 
brukerne har en viktig rolle i verdiskapingen, 
som for eksempel inntekter fra salg av digitale 
annonseringsplasser, tjenester som legger til 
rette for salg av varer og tjenester mellom 
brukere og salg av data generert fra bruker-
opplysninger. Forslaget er beregnet å kunne 
bidra med 5 milliarder euro i skatteinntekter 
til EU-medlemslandene dersom skatten ble 
satt til 3 prosent av ovennevnte inntekter 
(EU-kommisjonen 2018).

Institutet för reklam- och mediestatistik 
(IRM) anslår at samlede annonseinvesterin-
ger i Norge kommer til å nå 20,2 milliarder 
kroner i 2018 (IRM 2018). Det er flere inter-
nasjonale medieselskaper som inngår i denne 
omsetningen, som ikke betaler selskapsskatt 

25 https://www.dn.no/reklame/medier/google/ukepresse/spar-ny-milliardrekord-for-
teknogiganter/2-1-221366

26 https://www.dn.no/medier/maria-aas-eng/une-bastholm/charlotte-ekholt/google-og-facebook-kan-
fa-norsk-skattesjokk/2-1-297441

til Norge på det reelle overskuddet av salg i 
Norge. 

Eksempelvis viser regnskapstallene til 
Facebook Norway AS og Google Norway 
AS at de to selskapene omsatte for hhv. 
27,5 og 135,9 millioner kroner i 2017. Face-
book betalte dermed 920 000 kroner i skatt 
i Norge, mens Google betalte om lag 3,1 
millioner. Det anslås imidlertid at Facebook 
vil omsette for om lag 2,3 milliard kroner, 
mens Google vil omsette for nesten 3,5 mil-
liarder kroner i 2018.25 Med EUs foreslåtte 
(midlertidige) skatt på 3 prosent av bl.a. 
annonseinntekter vil de to selskapene bidra 
med skatteinntekter til staten på 174 millioner 
kroner i 2018 med de anslåtte omsetningstal-
lene.26 

For den samlede annonseomsetningen 
(anslått til 20,2 milliarder), ville den skisserte 
digitalskatten gitt i overkant av 600 millioner 
kroner i skatteinntekter bare fra annonsesalg.
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