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INNLEDNING
Jeg tenker ofte at vi lever i en spennende tid. Som et lite land i verden har Norge store
muligheter, men også enorme utfordringer. Krig, konflikt og fattigdom tvinger stadig
flere mennesker på flukt. Ulikheten mellom fattige og rike i verden øker - også i Norge.
Klimaet blir stadig varmere, ekstremvær øker og arter dør ut i rekordfart.
De fleste i Norge har mye å være takknemlige for. Men om fremtidens nordmenn skal
kunne leve like trygge liv som oss, har min generasjon store
oppgaver å ta fatt på. Heldigvis har vi gode forutsetninger: en velfungerende
velferdsstat og sterke kunnskapsmiljøer, generelt høy tillit til politikere, en stabil
økonomi, og en ærlig forvaltning. Med oljefondet har vi dessuten et økonomisk sikkerhetsnett som er få land forunt.
Trygg styring i 2018 betyr å tenke nytt. Jeg er overbevist om at Norge som et lite land
må bli mindre redd for endring og mer villig til å ta sjanser, til å velge. Vi må være innovative, følge med utenfor våre grenser og lære av andre land. Vi må ta vare på det som
fungerer, men våge å stake ut ny kurs, og sette ambisjoner for Norges rolle i en verden
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i rask endring. Det krever ledelse, ikke bare administering. I dette alternative statsbudsjettet for 2018, tar vi valg. Vi staker ut en kurs, tar på oss ledertrøyen, og griper mulighetene som Norge har.

EN RETTFERDIG ØKONOMI
I USA og over hele Europa svekkes tilliten til de politiske systemene. Nasjonalisme og høyrepopulisme
fester nytt grep i mange land. For å beholde tilliten til myndighetene, også i Norge, må vi snu den
voksende ulikheten mellom fattig og rik, og vi må sikre at måten fellesskapets verdier finansieres på
oppleves rettferdig.
Utdaterte skattesystemer gjør at stater i dag tappes for inntekter i møte med en globalisert og digitalisert økonomi. I stedet for å finansiere skoler, barnehager og sykehus, havner nå stadig mer av
fellesskapets midler i private lommer ved hjelp av kreativ skatteplanlegging. Også svart arbeid gjør at
skatteinntektene krymper. Det er på høy tid med en oppdatering av skattesystemet, både i Norge og
internasjonalt. Dette, og økt innsats mot økonomisk kriminalitet, er en av satsningene i dette budsjettet.
GLOBAL SOLIDARITET
Det er lett å tenke at Norge er et lite land som ikke kan gjøre stort for verden. Mer urolighet utenfor
Norges grenser gjør det fristende å isolere seg, i stedet for å ta ansvar. Men vi lever ikke isolert. Vi blir
konfrontert med urettferdigheten i verden når krig og naturkatastrofer tvinger folk på flukt, også til
Norge. For De Grønne er det viktigere enn noen gang at vi vender oss utover og bidrar til at problemene ikke får vokse.
Skal vi skape en mer rettferdig verden, må vi jobbe for en bedre fordeling av muligheter og ressurser,
og slutte å presse naturens tålegrenser. Klimaendringer rammer ikke oss i den rike delen av verden
hardest, men dem som har minst fra før. Derfor er klima vår tids største solidaritetssak. Og når flyktninger ber om beskyttelse, er det vår plikt å stille opp, og gjøre Norges nye mangfold til en styrke for
landet vårt. Norges innsats for en mer rettferdig verden er en annen av satsningene i dette budsjettet.
ET VARMERE SAMFUNN
Å skape et grønt samfunn handler ikke bare om å kutte CO2-utslipp. I et grønt samfunn er det lett å
leve miljøvennlig, fordi det er bedre tilrettelagt for det. Det er også et mer inkluderende samfunn, hvor
mangfold og gjensidig tillit dyrkes sammen med individets ansvar. Det er et solidarisk samfunn, både
mellom folk i Norge og på tvers av landegrenser og generasjoner. Og det er et samfunn som er enkelt
å delta i, påvirke og endre. Ikke minst er det et kunnskapssøkende samfunn som tenker langsiktig og
som tror på utvikling, også når det krever endring.
Et grønt samfunn er også et smartere samfunn. I dette budsjettet er vi ikke bare opptatt av kostnadene
ved å gjøre noe, men også hva det koster å ikke gjøre noe. Det gjelder klimaendringer og bevaring
av naturen vi er avhengig av, men også mye mer. Ved å sikre bedre sosial utjevning og god kommuneøkonomi, kan vi hindre fattigdom, utenforskap og psykiske plager som koster den enkelte, men
også samfunnet på sikt. Ved å satse på frivillighet og kultur, skaper vi tilhørighet og fellesskap som
utvikler og samler. Ved å prioritere ren luft, friluftsliv og et godt helsevesen, kan vi øke livskvaliteten
for folk flest, og samtidig spare helseutgifter i en aldrende befolkning.
Dette budsjettet viser at et grønt samfunn også er et bedre samfunn å leve i. Å ta vare på omgivelsene
våre, er å ta vare på oss selv. Og framtida. God lesning!

Une Bastholm,
stortingsrepresentant og nasjonal talsperson
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A. GLOBAL SOLIDARITET
Veivalgene vi tar i dag blir avgjørende for livene til fremtidige generasjoner. Norge har tjent store
penger på olje og gass. Derfor har vi også et spesielt ansvar for å betale for innsatsen som må til i en
avgjørende tid for verdens klima. Utviklingsland rammes hardere av klimaendringene enn oss. Å sørge
for at de kan tilpasse seg klimaendringer og gjennomføre nødvendige klimatiltak, er å investere i en
tryggere verden.
De Grønne bygger politikken vår på solidaritet med verdens fattige, naturen og med framtidige generasjoner. FNs bærekraftsmål er avhengig av at klima- og miljøbistanden styrkes betydelig. De Grønne
vil satse på ren energi og en mer bærekraftig matproduksjon og naturressursforvaltning.
KLIMAPROSENT
Norsk oljeproduksjon bidrar til klimaendringer, som rammer de fattigste hardest. De Grønne mener
Norge må ta sitt ansvar, og foreslår å innføre en klimaprosent. En prosent av BNI skal gå til å gjøre
utviklingsland bedre rustet til å møte klimautfordringer. Dette er ikke bare en «avlatsbetaling», men vil
også bidra til en mer stabil verden fordi færre må flykte fra der de bor.
FREMTIDSFONDET
Statens Pensjonsfond Utland (SPU) er verdens største statlige investeringsfond og dermed Norges
viktigste verktøy for å endre verden. De Grønne vil gjøre Oljefondet om til et Fremtidsfond.
Det betyr å følge opp Norges Banks anbefaling om å trekke Oljefondet ut av alle investeringer i fossil
energi. Vi forutsetter at regjeringen så snart som mulig fremmer dette forslaget for Stortinget.
I tillegg bør Oljefondet få lov til å investere i unotert, fornybar infrastruktur. Det vil bidra til en ytterligere diversifisering av Norges oljerisiko. Dette er også et marked i sterk vekst, og vi risikerer å tape
penger dersom Oljefondet holdes unna investeringer.
Fondet bør få et mandat som retter det inn mot å oppfylle FNs bærekraftsmål.
BISTAND
De Grønne mener det er feil at Norge fører utgifter knyttet til mottak av flyktninger i Norge som
bistandspenger. Vi mener bistandsprosenten i sin helhet skal gå til bistand i utviklingsland. Vi setter av
en milliard kroner i friske midler over bistandsbudsjettet til flyktninger i utviklingsland. Videre foreslår
vi å øke antall kvoteflyktninger til 5000 og at Norge skal bli det første landet i Europa til å ta imot
klimaflyktninger.
I tillegg til klimatiltakene Norge må gjøre hjemme samt en forvaltning av SPU i tråd med bærekraftsmålene, er våre viktigste budsjettsatsinger for global solidaritet:

•
•
•
•
•

Klimaprosent. En prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) fra Statens Pensjonsfond Utland skal

hvert år gå til FNs grønne fond (klimatiltak i utviklingsland). Når bistandsprosenten inkluderes
går over 2 prosent av BNI til utviklingstiltak.
Fremtidsfond. SPU skal bli et Fremtidsfond. Fondet skal ikke lenger investere i fossil energi,
det skal få investere i unotert infrastruktur og få et mandat om å bidra til å oppfylle av FNs
bærekraftsmål.
Flyktninger i Norge er ikke bistand. Kostnadene til flyktninger i Norge skal ikke gå over bistandsbudsjettet. De Grønne oppfyller Stortingets vedtak om å gi minst én prosent av bruttonasjonalinntekten i bistand.
Flyktninger. Vi tar imot totalt 5000 kvoteflyktninger og 250 klimaflyktninger.
Redde regnskogen og livet i havet. Vi foreslår et kraftig løft for regnskogsatsingen, økt støtte til
bekjempelse av marin forsøpling globalt og et helt nytt finansieringsprogram for å redde livet i
havet etter modell fra regnskogsatsingen.
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B. FREMTIDENS VELFERDSSAMFUNN
De Grønne vil styrke og videreutvikle det beste ved den norske velferdsstaten og det sosiale sikkerhetsnettet i Norge. Det fordrer at alle bidrar inn ved å betale skatt, og De Grønne setter derfor av en
stor pott for å bekjempe økonomisk kriminalitet og internasjonal skattetilpasning.
De Grønne vil bekjempe fattigdom, sørge for at alle har et sterkt sosialt sikkerhetsnett, mulighet til utdanning og tilgang til arbeidslivet. I dette budsjettet får lavinntektsfamilier tilgang til gratis barnehage,
og pensjonister som har minst, foreldre med syke barn og vordende mødre som ikke har tjent seg opp
foreldrepenger får økt støtte. Bil er dyrt, og vi sørger for billigere transport når prisen på kollektivreiser
kuttes med 20 prosent.
De Grønne ønsker et mer rettferdig og balansert arbeidsliv, der det ikke er slik at noen stenges ute,
mens andre jobber seg syke. I fremtiden vil robotisering kunne føre til at det finnes færre jobber enn
før, og gjøre dette skillet enda tydeligere. Det krever at vi finner nye måter å organisere arbeidslivet på.
De Grønne vil derfor at det nedsettes et en arbeidstidskommisjon, der partene i arbeidslivet inngår.
Kommisjonen skal utrede hvordan normalarbeidstiden kan reduseres, i første omgang med 2,5 timer.
Kortere arbeidstid vil i praksis føre til at vi deler på jobbene som finnes, og dermed inkluderer flere i
arbeidslivet og bidra til at flere kan stå i jobb lenger.
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Flere vil da få mer fritid til erstatning for høyere lønn. Med denne ordningen vil nordmenn fortsatt
kunne ha et høyt forbruk, men øke velferden i form av bedre tid i stedet for enda flere ting. Det vil
også klodens livsgrunnlag tjene på.
For å sikre en bedre omfordeling av velferdsgodene, vil borgerlønn være et alternativ. Vi vil derfor
starte en utredning for å se nærmere på hvordan dette kan utformes og innføres.
STORSATSING MOT ØKONOMISK KRIMINALITET
Når selskaper benytter seg av internasjonal skattetilpasning, går Norge glipp av store inntekter som
kunne ha vært brukt til å betale for skoler, sykehus og barnehager. Det er urettferdig at det i stadig
større grad skal være vanlige folks lønninger som må opprettholde velferdstjenestene våre. De Grønne
vil derfor jobbe aktivt internasjonalt og i Norge mot skattetilpasning og for økonomisk åpenhet.
De Grønne vil også ha en storsatsing mot økonomisk kriminalitet og svart arbeid her i Norge.
Kontroll- og tilsynsetater og påtalemyndigheter mangler ressurser i dette viktige arbeidet. Vi styrker
Økokrim, og setter av 500 millioner kroner til å styrke kontroll- og tilsynsetater og påtalemyndighetene.
I tillegg til å videreføre dagens gode velferdsordniger, er båre hovedsatsinger for fremtidens velferdssamfunn:

•

Redusere skattene på lav eller middels inntekt, og finansiere dette ved å øke skattene på store

•
•
•

Utvide tilbudet om fri rettshjelp og reversere regjeringens kutt til frivillige rettshjelporganisasjoner.

•
•
•

formuer og høye inntekter.

Kraftig reduksjon i kollektivprisene. Vi reduserer prisen på kollektivtransport med 20 prosent.

Storsatsning “Like muligheter for barn”. Gratis barnehage for lavinntektsfamilier og fullføre be-

manningsnormen, økt småbarnstillegg til enslige forsørgere, erstatte engangsstønaden med foreldrepenger på 2G, styrke tilskudd til barn i asylmottak, til fritidstilbud for barn og unge samt til
kommunale tiltak for foreldre med særskilte utfordringer og til foreldre med alvorlig syke barn mm.
Økt minstepensjon. Vi omfordeler ved å øke minstepensjonen og bevare pensjonsslippen, samtidig
som pensjonen til mest velstående reduseres noe.
Kortere arbeidstid. En arbeidstidskommisjon med partene i arbeidslivet skal utrede hvordan normalarbeidstiden kan reduseres med 2,5 timer.
Økonomisk kriminalitet. Vi gjennomfører et stort løft for kampen mot svart arbeid og økonomisk
kriminalitet.

C. ET REELT GRØNT SKIFTE
I fremtiden skal Norge være et velfungerende samfunn med høy livskvalitet og et bærekraftig miljøavtrykk. Forutsetningene er gode. Vi har allerede en høyt utdannet befolkning, et organisert arbeidsliv, sterke velferdsordninger, små økonomiske forskjeller og vi er rike på naturressurser. Hovedutfordringen er at verdiskapingen vår i dag er tett knyttet til eksport av forurensende olje og gass og at vi
har en økonomisk vekstmodell som forutsetter utnyttelse av billige naturressurser.
Å fortsette å satse på olje kan miljømessig bli katastrofalt både for Norge og for verden. I Norge løper
vi i tillegg en stor økonomisk risiko. En rekke store og viktige land endrer nå sin energiforsyning fra
fossil til fornybar energi. Om få år kommer ikke biler og busser til å gå på bensin, men på strøm. Det
internasjonale pengefondet (IMF) har allerede advart om langvarig og høy arbeidsledighet dersom
Norge ikke kommer seg ut av oljeavhengigheten.
Skal vi ta vare på jobbene, kloden og velferden vår i framtida må vi flytte investeringer og arbeidskraft
fra skitten til ren virksomhet. Fokus må flyttes fra arbeidsproduktivitet til ressursproduktivitet, fordi det
i dag er naturressurser - og ikke arbeidskraft - vi har mangel på. Ved å skape velferd ved mindre bruk
av ressurser kan vi gi folk bedre liv og samtidig bringe økonomien tilbake innenfor naturens tålegrenser.
De Grønne vil at Norge skal verdens første utslippsfrie land, i en sirkulær økonomi basert på fornybare naturressurser. Da må vi utnytte det enorme potensialet vi har for bærekraftig næringsvirksomhet
på mange områder. Vi har mye natur og store havområder med velfungerende artsrike økosystemer,
fornybare energiressurser og mange høykompetente miljøer. I dette budsjettet foreslår vi derfor flere
virkemidler for å bygge opp bedrifter innen marine og maritime næringer, industri, fornybar energi,
landbruk og helse- og velferd.
Våre hovedsatsinger for et grønt skifte i Norge:

•
•
•
•
•
•

Et grønt skatteskifte. Gjøre det lett å velge miljøvennlig, inkl stimulere til ombruk, gjenbruk og

bruk av fornybare og resirkulerte materialer ved å fjerne moms på reperasjoner.
Fornybarteknologi. Storsatsing på utvikling av fornybar teknologi, særlig for skipsflåten og
havbruksnæringen. Det vil gi skape nye arbeidsplasser, der vi kan utnytte kompetanse fra olje- og
gassnæringen.
Gründerløft. Sikre risikovillig kapital, kompetanse og markeder for oppstartsselskaper og
eksisterende bedrifter som satser på grønn innovasjon.
Grønn industri. Karbonfangst og lagring på ammoniakkfabrikken til Yara i Porsgrunn, sementfabrikken til Norcem i Brevik og forbrenningsanlegget på Klemetsrud.
Plastforurensning. Tredoble innsats mot plastforsøpling i Norge, inkl gjøre “Fishing for litter”
nasjonal og varig, og etablere tilskudd mot mikroplast og gummigranulat.
Naturvern. Omfattende løft for vern og restaurering av natur og truede arter, inkl tiltak for å beskytte natur nær der folk bor, som er viktig for rekreasjon.

TOTALE OMPRIORITERINGER PÅ DE GRØNNES BUDSJETT
De Grønne vil med sitt budsjettforslag bruke over 6,2 mrd. kroner mindre enn regjeringens forslag.
Forslagene omtales nærmere i kapitlene under, og en fullstendig oversikt finnes i tabellene bak.
Totale endringer på De Grønnes budsjett

Mill kroner

Økte inntekter

28 299 750

Kutt

14 533 927

Satsinger

36 566 624

Mindreforbruk oljefondet

6 267 053
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De Grønne bygger sin politikk på solidaritet med verdens fattige, naturen og med framtidige
generasjoner. Vi vil sikre bærekraftig bruk av naturressursene og jobbe for at FNs bærekraftsmål skal
bli oppfylt.
Regjeringen fører utgifter til mottak av flyktninger i Norge på bistandsbudsjettet. De Grønne trekker
dette ut av bistandsprosenten og øker bistanden med 2,96 milliarder kroner. Med det overoppfyller vi
Stortingets mål om å bruke én prosent av bruttonasjonalinntekten på bistand. Som i fjor setter vi av
en egen flyktningmilliard. Flere millioner flyktninger befinner seg i nærområdene til landene de har
flyktet fra. Store deler av de innmeldte finansieringsbehovene til FNs og de store bistandsaktørenes arbeid med å sikre anstendige leveforhold for folk på flukt er udekte. FNs høykommissær for flyktninger,
UNHCR, manglet i 2016 41% finansiering til sine budsjetterte aktiviteter.
Stater har selv ansvar for å sikre egne borgeres rettigheter, og bistand er verken en tilstrekkelig eller en
varig løsning. Støtte til institusjonsutvikling er derfor viktig. De Grønne vil bygge opp robuste skattemyndigheter i land som behøver bistand. I dette budsjettet bevilger vi 100 millioner til Skatt for utvikling.
Bærekraftig utvikling bidrar til å redusere fattigdom og sikre produksjonsøkning uten å gå på bekostning av naturen. Vi har en rekke tiltak på dette området. Blant annet øker vi midlene til småskala
fornybar kraftproduksjon og setter av midler til utdanning for kvinner og jenter i jordbruket, øker
klima- og miljøbevilgningen ved å sette av midler til arbeid mot tap av våtmarker, mot miljøkriminalitet og for et globalt kunnskapsløft for natur. Vi foreslår å øke bistanden til å bekjempe marin
plastforsøpling i utviklingsland og foreslår også å etablere en internasjonal finansieringsmekanisme for
å redde livet i havet etter modell fra regnskogssatsingen.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å
Flyktninger

•
•

bevilge én milliard til flyktningetiltak i utviklingsland
ta imot 5000 nye kvoteflyktninger og 250 klimaflyktninger

Skatt for utvikling

•

bygge opp robuste skattemyndigheter i land som behøver bistand ved å styrke programmer som
Skatt for utvikling og intensivere arbeidet mot økonomisk kriminalitet.

Klima-, miljø- og jordbruksbistand

•
•
•
•
•
•

øke midlene til småskala fornybar kraftproduksjon i utviklingsland.
satse mer på utdanning for kvinner og jenter i jordbruket.
prioritere arbeid mot tap av våtmarker, mot miljøkriminalitet og for et globalt kunnskapsløft for natur.
øke bistanden til å bekjempe marin plastforsøpling i utviklingsland.
etablere en internasjonal finansieringsmekanisme for å redde livet i havet etter modell fra regnskogssatsingen.
igangsette et krafttak for Madagaskar, der klimaendringer, avlingssvikt og overutnyttelse av
naturressurser både på land og i havet rundt Madagaskar har ført til en kritisk situasjon.

Helse, utdanning og likestilling

•
•
•

trappe opp innsatsen mot mødredødelighet og barnedødelighet .
satse på utdanning av helsepersonell i utviklingsland.
øke bevilgningen til seksualopplæring i undervisningssatsningen, arbeid mot barneekteskap og for
jenters rettsvern.

URFOLK OG NASJONALE MINORITETER
Staten Norge er tuftet på områdene til to folk, det norske og det samiske. Samisk språk, kultur og
retten til selvbestemmelse er grunnpilarer i norsk kulturarv og i vår egen samtid. De Grønne mener vi
bør styrke dette gjennom økte bevilgninger over statsbudsjettet.
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Fem folkegrupper har status som nasjonale minoriteter i Norge: jøder, kvener, rom, romani og skogfinner. De Grønne ønsker en mer aktiv politikk for å ivareta denne delen av den mangfoldige norske
kulturarven. Vi styrker derfor tiltak som bedrer kjennskap til urfolks og minoriteters vilkår, både hos
myndighetene og i befolkningen.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

opprette en sannhet- og forsoningskommisjon for å granske konsekvensene av fornorskningspolitikken overfor samene og nasjonale minoriteter
styrke samisk, kvensk, lulesamisk og pitesamisk kultur og språk
bedre levekårene for rom og sette søkelys på romanifolkets, romfolkets og taternes historie og
kultur i Norge.

ASYL OG INTEGRERING: ET STYRKET MOTTAKSAPPARAT OG
BEDRE INTEGRERING I KOMMUNENE
Norge har i løpet av de siste tiårene utviklet seg til å bli et multireligiøst og flerkulturelt samfunn.
Innvandring bringer med seg noen utfordringer, men også et mangfold som er positivt for landet. Dette
gjelder enten mennesker kommer til Norge for å jobbe eller fordi de flykter fra krig og forfølgelse. De
Grønne vil derfor føre en mer ansvarlig og solidarisk innvandringspolitikk, og en bedre og mer inkluderende integreringspolitikk for dem som av ulike årsaker kommer til landet.
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Selv om vi har sett en markant nedgang i antall asylsøkere, prioriterer De Grønne å hjelpe flere
asylsøkere enn i dag. En viktig forutsetning for en raus asylpolitikk er en integreringspolitikk der
kommunene har ressurser og kompetanse til å skape både trygghet, aktiviteter og gode forutsetninger
for integrering. Vi ønsker en rausere og mer inkluderende flyktningpolitikk i Norge. De Grønne
investerer derfor i at norske myndigheter og lokalsamfunn skal gi folk mulighet til å ta ansvar for egne
liv, delta i lokalsamfunnet og bygge nettverk. God integrering gir også viktige ressurser og impulser til
samfunnet, bidrar til å skape gode bomiljøer og til å hindre radikalisering.
Derfor gir vi kommunene og frivillige organisasjoner mer ressurser til å styrke integreringsarbeidet og
vi reverserer regjeringens usosiale kutt i støtten til asylsøkere på mottak.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

styrke rettighetene til enslige mindreårige asylsøkere og bedre oppfølgingen av disse barna i mottak og av barnevernet.
ta imot flere overføringsflyktninger og opprette en egen kvote for klimaflyktninger.
styrke mottaksapparatet for asylsøkere og integreringsarbeidet i kommuner og hos frivillige organisasjoner
for å gi flyktninger mulighet til å ta ansvar for egne liv, delta i lokalsamfunnet og bygge nettverk.
innføre et Grønt kort program for arbeids- og oppholdstillatelser til eksperter fra utenfor
EØS-området for å bidra til det grønne skiftet i Norge.
Et mer solidarisk Norge

Mill. kroner

Innføre en klimaprosent, for å sette fart på globalt klimaarbeid og gjøre utviklingslandene bedre istand til å tilpasse seg klimaendringene.
Tiltak for flyktninger som oppholder seg i utviklingsland.

1 000

Skatt for utvikling.

100

Bistand til småskala fornybar energi

300

Internasjonalt arbeid mot tap av våtmarker, miljøkriminalitet og et globalt kunnskapsløft
for natur.
Investering i utdanning av helsepersonell i utviklingsland.

265
100

Ernæringstiltak for barns overlevelse og helse.
Økt støtte til utdanning for jenter og kvinner i jordbruket.
Utvide bistanden til Madagaskar til også å omfatte miljø- og naturressursforvaltning.
Store deler av Madagaskar er i kontinuerlig fare for matvarekrise.

100
60
30

Satsing på Norge som fairtradenasjon.

10

ICAN, nedrustning og ikke-spredning.

60

Styrke oppfølgingen av Paris-avtalen.

50

Samfunnsutvikling, demokrati og menneskerettigheter.

21

Økt støtte til sivilt samfunn. Innenfor økningen vil vi prioritere seksualundervisning,
arbeid mot barneekteskap og for jenters rettsvern.
Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging.

155
50

Fond for livet i havet, med FNs bærekraftmål 14 og dets delmål som hovedformål. Innrettes
med fire pilarer: bærekraftig hav- og fiskeriforvaltning, beskyttelse av nøkkelområder, for-

200

hindring og tilpasning til havforsuring og klimaendringer, og bekjempelse av marin forurensing.
Styrke sametinget blant annet ved økte midler til å opprette en sannhet- og forsoningskommisjon, styrke forskning og formidling. av samisk historie og språk, samt arbeide for

25

en nordisk samekonvensjon.
Etablere flere språksentre, og økt støtte til oversettelse av litteratur og film, og styrking av
kvensk, lulesamisk og pitesamisk språk.
Bedre levekårene for rom og sette søkelys på romanifolkets, romfolkets og taternes
historie og kultur i Norge.
Tilskudd til samiske aviser.

6
30
10

Tilskudd til samiske barnehagetilbud.

3

Digitalisering og sikring av samiske kulturminner.

2

5000 flere syriske overføringsflyktninger og styrke UNHCRs arbeid for å beskytte
flyktninger mens de er på flukt.
250 innbyggere fra Stillehavsøyer tas imot som klimaflyktninger etter modell fra «Pacific
Access Category»-ordningen i New Zealand.
Grønt kort program for arbeids- og oppholdstillatelser til eksperter fra utenfor EØSområdet for å bidra til det grønne skiftet i Norge.

667
30
5

Overfører ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet for å gi enslige
mindreårige asylsøkere bedre oppfølging, samt styrke barnefaglig kompetanse og

455

bemanning i asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere.
Slutte å regne flyktningtiltak i Norge som en del av Norges bistandsmidler (slik
regjeringen gjør). MDG øker bistanden tilsvarende.
Opprettholde frivillighetskoordinator på norske asylmottak, sikre alle barn på asylmottak
rett til barnehageplass, samt øke ytelse til mottaksbeboere.
Øke timetallet til norskopplæring i mottak fra 175 til 250.
Styrke aktivitetstilskuddet til frivillige organisasjoner slik at de kan bidra til integreringsarbeidet i samarbeid med kommunene.
Styrke kommunenes arbeid for å gi flyktninger mulighet til å ta ansvar for egne liv, delta i
lokalsamfunnet og bygge nettverk.

1380
70
35
27
50

Styrke utlendingsforvaltningens kompetanse på barn og LHBT

25

Øke tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge.

40

Sikrer fri rettshjelp i asylsaker med barn som har vært minst tre år i Norge og øker rettshjelpsmidler til Norsk Organisasjon for Asylsøkere.

5

15

2.

ET SAMFUNN
BASERT PÅ
SMÅ FORSKJELLER
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Ulikheten i Norge øker. Tall fra NAV viser at antall fattige i Norge har økt fra 7,7 til 9,3 prosent fra
2011 til 2015. I Oslo bor 17,5 prosent av alle barn i familier med vedvarende lav inntekt. Mangel på
arbeid er en av hovedårsakene til de økende forskjellene. De Grønne vil derfor prioritere å få flere i
arbeid, samtidig som vi målretter tiltak inn mot barnefattigdom og de mest vanskeligstilte familiene.

SYSSELSETTING
Å sikre at folk har jobb er et viktig tiltak mot ulikhet. Ikke siden 1990 har andelen unge uten jobb vært
større. Samtidig er arbeidsledigheten høyest blant grupper med lav inntekt – innen industri, bygg og
anlegg, reiseliv, transport og kontorarbeid. Det er også en større andel arbeidsledige blant innvandrere.
Automatisering av arbeidsoppgaver bidrar til å frigjøre ressurser til andre viktige oppgaver, men kan
også føre til økt ledighet. Selv om arbeidsledigheten faller, faller ikke andelen av folk som er utenfor
arbeidsmarkedet like mye.
De Grønne vil bruke deler av de økte inntektene fra den grønne skatteomleggingen til å gjøre det
rimeligere å ansette folk ved å redusere arbeidsgiveravgiften og slik stimulere til økt sysselsetting. For
nye lærlinger vil vi fjerne arbeidsgiveravgiften helt. Tilskuddet til lærlinger foreslås økt med 10 000
kroner. Regjeringen har valgt å redusere antall tiltaksplasser med begrunnelsen at arbeidsledigheten
har falt. De Grønne mener det er for tidlig med en slik reduksjon. En økning i antall tiltaksplasser vil
også bidra til bedre integrering av flyktningene som ankom Norge i 2015 og som nå er ferdige med
sine introduksjonsprogrammer.
REDUSERT ARBEIDSTID
De Grønne vil skape et arbeidsliv med en sunn balanse mellom arbeid og fritid, der vi deler mer på
arbeidet ved å redusere arbeidstiden. I dag stenges mange mennesker ute fra arbeidslivet, mens andre
jobber så mye at de opplever stress og tidsklemme. Hele samfunnet vil tjene på et arbeidsliv hvor man
ikke slites ut av lange arbeidsdager og tøffe arbeidsvilkår. Samtidig vil miljøet tjene på at vi prioriterer
kortere arbeidstid fremfor økt kjøpekraft og mer forbruk. Arbeidstiden har vært redusert med jevne
mellomrom opp gjennom historien, men siste gang var helt tilbake i 1986. Tiden er nå inne for å gjennomføre en grønn arbeidstidsreform. Dette vil sikre fremtidig velferd, spesielt i møte med robotisering
og automatisering. I budsjettet foreslår vi å sette ned en arbeidstidskommisjon med partene i arbeidslivet for å utrede hvordan normalarbeidstiden i første omgang kan reduseres med 2,5 time.
BORGERLØNN
En betingelsesløs og universell grunninntekt vil kunne gi alle større frihet og fleksibilitet til selv å velge
hvordan de vil bruke tiden sin, gi motivasjon til å søke og være i jobb, og generelt bidra til økt livskvalitet, oppfinnsomhet og integritet for mange. Vi foreslår at en slik ordning utredes og prøves ut, som
et virkemiddel for å sikre et anstendig grunnlag for livsopphold for alle borgere. En godt fungerende
borgerlønn vil i tillegg kunne gjøre flere av dagens behovsprøvde velferds- og trygdeytelser overflødig,
og slik redusere byråkrati og saksbehandlingstid.
ROTASJONSORDNING
Høy, relevant og oppdatert kompetanse er nødvendig for å møte endringene i arbeidslivet knyttet til
digitalisering, robotisering i global konkurranse og omstilling av oljeindustrien. Arbeidstakere har i dag
rett til utdanningspermisjon, men finansiering er opp til den enkelte arbeidstaker selv. Dette systemet
fungerer dårlig. Norge er i dag svakest i Norden på formell videreutdanning av personer i alderen 3554 år. For å ruste norsk arbeidsliv for fremtiden ønsker De Grønne å innføre en jobbrotasjonsordning,
etter modell fra Danmark. Ordningen innebærer at arbeidsgivere kompenseres for å sende arbeidstakere i etter- og videreutdanning, forutsatt at en arbeidsledig tas inn som vikar. I tillegg til kompetanseheving blant eksisterende arbeidstakere har ordningen ført til at flere ledige kommer hurtigere i jobb og
at sannsynligheten for at de er i arbeid på lang sikt øker.
FRI RETTSHJELP
Rettsstaten er en avgjørende pilar i demokratiet. Størrelsen på lommeboka skal ikke hindre tilgang på
god rettshjelp. For å sikre at lovfestede rettigheter er tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomisk og
sosial status, foreslår De Grønne et markant løft i tilbudet om fri rettshjelp. Vi starter med en heving
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av inntektsgrensen for tilgang på fri rettshjelp, slik at flere kan benytte seg av tilbudet. I tillegg vil vi
starte arbeidet med å bygge opp et førstelinjerettshjelpstilbud for hele landet, som vil senke terskelen
for å ta kontakt for å få bistand. Vi reverserer regjeringens kutt til rettshjelpsorganisasjoner, sikrer fri fri
rettshjelp i asylsaker med barn som har vært minst tre år i Norge, og øremerker støtte til rettshjelptiltak for prostituerte.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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redusere arbeidsgiveravgiften for lavtlønnsgrupper, som i dag sliter med å komme seg inn på
arbeidsmarkedet.
fjerne arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger og øke lærlingtilskuddet med 10.000 kroner
øke antall tiltaksplasser for arbeidssøkere med 3 000 plasser, bl.a. som ledd i integreringsarbeidet
endre reglene for dagpenger slik at det blir lettere å kombinere med videre utdanning.
nedsette en arbeidstidskommisjon for å fremme forslag om redusert arbeidstid
utrede muligheter for innføring av en jobbrotasjonsordning
utrede hvordan borgerlønn kan implementeres
reversere regjeringens kutt i bevilgninger til familier med alvorlig syke barn og fjerne avkortninger
som regjeringen har foreslått for fosterforeldre som mottar trygdeytelser.
øke minstepensjonen med 5000 kroner.
bedre fri-rettshjelpstilbudet, bl.a. gjennom
å heve inntektsgrensen for tilgang på fri rettshjelp,
bygge opp et førstelinjerettshjelpstilbud for hele landet,
reversere regjeringens kutt til rettshjelpsorganisasjoner,
sikre fri fri rettshjelp i asylsaker med barn som har vært minst tre år i Norge, og
øremerke støtte til rettshjelptiltak for prostituerte.

ET LØFT FOR BARNA
Barnefattigdommen i Norge øker. Siden 2001 har antall fattige barn i Norge blitt tredoblet. Dette er
uakseptabelt i et moderne demokrati med de ressursene vi har. De Grønne foreslår derfor en rekke
tiltak for å hjelpe familier med små ressurser.
Fattige barn faller lettere utenfor og får problemer som varer livet ut, derfor er det viktig å bedre
økonomien til fattige barnefamilier og støtte tiltak som lar dem delta på lik linje med andre. I tillegg
må vold og omsorgssvikt ikke bare bekjempes av rettsvesenet, vi må også satse på forebygging samtidig
som vi må hjelpe de som allerede har vært utsatt.
BARNEHAGER
Barnehagen er viktig for mange barns oppvekst og utvikling. Den legger grunnlaget for et godt liv
og livslang læring, i form av positive effekter på både utdanning og yrkesdeltakelse. Særlig barn fra
innvandrerfamilier eller familier med sosiale utfordringer har store fordeler av å gå i barnehage, blant
annet når det kommer til språkutvikling og sosial læring. Derfor er det uheldig at foreldrenes økonomi
skal bidra til å stenge noen ute fra tilbudet. For å gjøre tilbudet reelt og øke deltakelsen foreslår vi å
innføre gratis barnehage for lavinntektsfamilier. For å gi barn i barnehage den kvaliteten på tilbudet de
har rett på er kompetanseheving og økt bemanning nødvendig. Derfor foreslår vi også å fullfinansiere
bemanningsnorm og norm for pedagogtetthet i barnehagene.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

erstatte engangsstønaden med foreldrepenger tilsvarende 2G for alle som i dag mottar engangsstønad og ikke er studenter. De som ikke har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10
mnd før fødsel har i dag ikke rett på foreldrepenger, men får istedet utbetalt en engangsstønad.
utvide småbarnstillegget til enslige forsørgere med barn mellom 0 og 3 år til å omfatte barn
mellom 0 og 18 år, slik at alle enslige forsørgere får et tillegg på 660 kroner per barn.
øke småbarnstillegget til enslige forsørgere med barn mellom 0 og 3 år med 50 prosent.
innføre gratis barnehage for lavinntektsfamilier

•
•
•
•
•
•
•

fullfinansiere bemanningsnorm og norm for pedagogtetthet i barnehagene.
doble bevilgningen til åpne og inkluderende fritidstilbud til barn og ungdom for å øke kvaliteten
på eksisterende tilbud og inkludere flere kommuner i ordningen.
gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i ferie og fritidsaktiviteter, uavhengig av inntekten til
foreldrene.
styrke oppfølgingen av barn i asylmottak.
øke tilskudd til kommunale tiltak for foreldre med særskilte utfordringer og barn i alderen 0–18 år.
øke kapasiteten og bedre kvaliteten til incest og voldtektssentrene slik at flere kan få hjelp.
redusere skattene for alle med lav eller middels inntekt og finansiere dette ved å øke skattene på
store formuer og høye inntekter.

Satsinger for et samfunn basert på mindre forskjeller
Øke antall tiltaksplasser med 3000. Vil få flere ut i arbeid og bedre integrering av flyktninger som ankom i 2015.
Vi støtter ikke regjeringens forslag om reduksjon i dagpengeordningens opptjeningsperiode og reverserer endringen.

Mill. kroner
432

305

Vi foreslår å endre reglene for å motta dagpenger samtidig som en gjennomfører videreutdanning. Innføre mulighet for å kunne ta opptil 20 studiepoeng samtidig som en
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mottar dagpenger.
Nedsette et arbeidstidskommisjom for å vurdere innføring av kortere arbeidstid.
Nedsette utvalg for vurdering av borgerlønn og et utvalg for vurdering av jobbrotasjonsordning.
Gjeninnføre pensjonsslipp for de pensjonister som har reservert seg mot digital post.
Vi øker minstepensjonen med 5000 kroner for gifte og samboende alderspensjonister
fra 1. april 2018(Spm SP 321).

5
10
10
245

Vi øker bevilgningen til frivillige organisasjoners arbeid for vanskeligstilte og støtte til
sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører som retter sin virksomhet mot bekjem-
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pelse av fattigdom og sosial eksklusjon.
Ulikhetene i Norge øker, fattigdommen har økt fra 7,7 til 9,3 pst i perioden 2011 til
2015. Regjeringen kutter i tiltak for de vanskeligstilte, vi foreslår isteden en økning.

65

Vi øker støtten til tiltak som er rettet mot personer som mottar uføretrygd eller i nær
fremtid ventes å få innvilget uføretrygd og bidrar til å legge til rette for en forutsigbar

40

deltakelse i arbeidslivet for flere.
Vi foreslår å øke rammen for overgangsstønad, inklusive 3 mill kroner for å unnta personer som mottar overgangsstønad fra avkorting mot godtgjørelse som fosterforeldre
Bedre fri-rettshjelp tilbudet bl.a. gjennom å øke inntektsgrensen, og bygge opp førstelinjerettshjelpstilbudet over hele landet
Øker støtten til barnetilsyn for å støtte enslige foreldre.

150

330,2
100

Vi øker bevilgningen for å sikre at foreldre med alvorlig syke barn skal ha anledning til å
være hjemme med barnet. 100 pst kompensasjon første 5 årene og 2/3 kompensasjon

220

deretter frem til innføring av støtte fram til 18 år.
Reverserer endringene i barnetillegget for uføre som ble gjennomført i statsbudsjettet
for 2015. Kuttet rammer særlig familier med mange barn.
Innfører gratis barnehage for lavinntektsfamilier.

38
180

19

Unnta personer som mottar uføretrygd fra avkorting mot godtgjørelse som fosterforeldre
Unnta personer som mottar etterlattepensjon fra avkortning mot godtgjørelse som
fosterforeldre

20

4

Gifte og samboende pensjonister har fått betydelige økte overføringer fordi avkortningen av pensjonen til denne gruppen er redusert til 90 pst. Vi øker avkortningen til
82,5% og øker i stedet minstepensjonen til gifte og samboende alderspensjonister med

-4032

5000 kroner
Vi erstatter engangsstønad med foreldrepenger på 2G for alle som i dag mottar engangsstønad og ikke er studenter. Dette vil bedre vilkårene for nybakte foreldre som

726,5

ikke har vært i jobb før de fikk barn.
Vi vil at incest og voldtektssentrene skal sikres høyere kapasitet og kvalitet slik at flere
kan få hjelp.
Vi styrker arbeidet med voldsforebyggende tiltak.

15

Vi foreslår en opptrapping av arbeidet for voldsutsatte barn.

10

Vi ønsker å trappe opp arbeidet til familievernkontorene og målrette innsatsen mot
barnefamilier.
Utvider småbarnstillegget til enslige forsørgere med barn 0-3 år til å omfatte barn 0-18
år, slik at alle enslige forsørgere får tillegg på 660 kroner per barn.
Øke småbarnstillegget til enslige forsørgere med barn 0-3 år med 50 prosent .

20

25

Dobler bevilgningen til åpne og inkluderende fritidstilbud til barn og ungdom for å øke
kvaliteten på eksisterende tilbud og inkludere flere kommuner i ordningen.
Gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i ferie og fritidsaktiviteter, uavhengig av
inntekten til foreldrene.
Kommunale tiltak til foreldre med særskilde utfordringar og barn i alderen 0–18 år.
Styrker tilskudd til barn og ungdomsorganisasjoner noe og målretter noe av økningen
til arbeid for å fremme kjønnslikestilling.

25

41
18
32

65
10
6

Styrker utviklings og opplysningsarbeid under familie og oppvekst.

3

Foreslår en solid kapasitetsøkning hos Barneombudet.

5

Reverserer regjeringens kutt i skolegang til barn i barnevernet.

3,1

Etablerer en stilling med fokus på LHBTQ+ under barne- og ungdomsvernet.

0,7

Styrker oppfølgingen av barn i asylmottak.

30

Tilskudd til forandringsfabrikken for å gjøre offentlige tjenester bedre med hjelp av
barns erfaringer.

12

Reverserer kutt i rekruttering av fosterhjem.

5

Reverserer overføringen fra statlige til private barnevernstjenester.

0

Reverserer regjeringens kutt i kjøp av plasser på ideelle sentre for foreldre og barn.

5

Overfører ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet og øker posten.
Synliggjøre miljøbelastningen av varer og tjenester gjennom en merkeordning.
Opprette en tilskuddspott til enkeltprosjekter og informasjonstiltak som fremmer miljøvennlig og/eller etisk forbrukerarbeid.

693
4
4

Styrke forbukerombudet med mer kapasitet.

10

Styrke tiltaksordningen for bedre levekår for LHBTQ+- personer.

6

Reverserer kutt til likestillingssentre og foreslår en liten økning.

4

Reverserer regjeringens kutt til likestillings- og diskrimineringsombudet og øker nok til
å holde tritt med økt antall henvendelser.
Tredeler foreldrepengene.
Innfører selvstendig opptjeningsrett for fedre.

12,5
0
200

ET SKATTESYSTEM SOM REDUSERER FORSKJELLENE
I store deler av den vestlige verden har de økonomiske og sosiale forskjellene mellom folk økt dramatisk de siste tiårene. Mange vanlige folk har opplevd stagnert eller redusert levestandard mens de
rikeste har økt sine inntekter og formuer. Denne utviklingen svekker tilliten mellom folk og ikke
minst fremtidstroen til store grupper som opplever at de har færre muligheter enn sine foreldre. De
siste årene har vi sett tendenser til at det samme skjer i Norge. Den sittende regjeringen har redusert
skattene med 25 milliarder kroner og målrettet skattekuttene mot de som har mest fra før. Miljøpartiet
De Grønne vil bekjempe denne utviklingen. Vi ønsker en skattepolitikk som både forebygger fremveksten av ulikheter og reduserer de ulikhetene som allerede er skapt. Derfor foreslår vi omfordelingsgrep
gjennom både inntektsskatten og formuesskatten i dette statsbudsjettet.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

innføre en mer rettferdig inntektsskatt som øker skatten for de som har mest og reduserer den for
de som har minst.
innføre en mer rettferdig formuesskatt der de største formuene beskattes hardere, samtidig som
bunnfradraget i skatten økes slik at flere vanlige folk slipper formuesskatt.
gjennomføre en skattepolitikk for en mangfoldig og desentralisert næringsstruktur: målrettede
skattekutt mot småbedrifter, jordbruk og fiskeri.

FORMUESSKATT
Formuesskatten er et viktig tiltak for å forebygge og begrense ulikhet i samfunnet. Samtidig anerkjenner De Grønne at den kan slå uheldig og urettferdig ut for enkelte som har lav inntekt og begrenset
mulighet til å betjene en høy formuesskatt. Dette gjelder ikke minst gründere og eiere av småbedrifter i etableringsfasen. De Grønne foreslår derfor å endre innretningen på formuesskatten. Bunnfradraget økes slik at færre må betale, samtidig som fordelingseffekten forsterkes ved at vi innfører en
“trinnskatt” i formuesskatten med høyere satser på de største formuene. Samtidig reverserer vi regjeringens forslag om skatterabatt på aksjer og driftsmidler. Denne kategorien utgjør i realiteten mesteparten
av de verdiene som som omfattes av formuesskatt. Å innføre en skatterabatt blir derfor en upresis og
generell skattelette til grupper med stor formue. Vi mener økning i bunnfradraget er et mer målrettet
grep for å begrense de negative effektene av formuesskatten.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

innføre en “trinnskatt” for formuesskatten der satsen økes fra 0,85 % til 1,05 % for formuer større
enn 10 millioner og 1,25% for formuer høyere enn 50 mill. kroner.
fjerne verdsettingsrabatten på aksjer og driftsmidler.
øke bunnfradraget fra 1,48 til 1,7 mill.kroner.

SKATT PÅ LØNNSINNTEKT, PENSJON OG TRYGD
En mer rettferdig skatt på lønnsinntekt, trygd og pensjon er et hovedgrep i vår skattepolitikk. Formålet
er både å redusere forskjellene og samtidig kompensere folk med lav inntekt for økte kostnader som
følge av høyere miljøavgifter som er en viktig del av en grønn avgiftspolitikk.
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Hovedgrep inntektsskatt:

•
•
•

•

Lavere skatt for folk med inntekt lavere enn omlag 630 000 og høyere skatt over 630 000.
Mellom 6000 og 7500 kroner lavere skatt for en familie med to voksne der begge har lav eller
middels inntekt. Dette inkluderer familier som har sin inntekt fra trygd.
Opptil 15000 kroner i redusert skatt for en trebarnsfamilie med to voksne der begge tjener mindre
enn 550 000 kroner. Tallet inkluderer klimabelønning på 1500 kr per pers i klimabelønning
MDGs forslag og 3000 kroner pr pers i skattelette (gjelder alle som tjener mellom 275 000 og 550
000).
4500 i skatteøkning for personer med inntekt mellom 750 000 og 1 million, i gjennomsnitt
(økninger blir større i takt med økt inntekt).

MDGs opplegg for inntektsskatt for ulike inntektsgrupper

Tusen kroner
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Antall personer

Gjennomsnittlig skatt i

Trinnskatten utformet i

referansen

tråd med tabell 1d

0-150

560 200

3 000

-200

150-200

236 500

10 700

-1 000

200-250

307 000

20 700

-2 100

250-300

337 800

38 200

-3 000

300-350

356 600

55 400

-3 600

350-400

340 000

73 100

-3 700

400-450

341 500

90 700

-3 700

450-500

314 900

107 000

-3 700

500-600

526 500

131 000

-3 000

600-750

445 900

174 200

-700

750-1000

302 400

252 200

4 400

Over 1 000

242 500

569 900

30 100

I alt

4 312 000

114 500

0

Kilder: Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

STORSATSING PÅ BEKJEMPELSE AV ØKONOMISK
KRIMINALITET
De senere årenes avsløringer blant annet gjennom Panama papers og nå sist Paradise papers, har vist
at vi både globalt og nasjonalt har store problemer knyttet til aggressiv skatteplanlegging og ulovlig
unndragelse av midler til beskatning.
I Norge har det vært anslått at den svarte økonomien utgjør rundt 14 prosent av brutto nasjonalprodukt og at vi kan tape så mye som 150 milliarder kroner hvert år på svart arbeid, skattesvindel og
annen økonomisk kriminalitet.
Dette er et enormt problem for alle land, som er avhengig av skatteinngang for å kunne tilby velferdstjenester til befolkningen. Vi må jobbe med dette både nasjonalt og internasjonalt. De Grønne er
opptatt av å sikre at vi har både globale samarbeid om åpenhet og skatteparadis som bidrar til å minske
disse mulighetene for å unndra seg skatteplanlegging – samtidig som vi også må gi våre nasjonale

kontroll- og tilsynsorgan og påtalemyndigheter de tilstrekkelige ressursene de trenger for å kunne
håndtere denne type kriminalitet.
De Grønne foreslår derfor et krafttak mot økonomisk kriminalitet.
Økokrim har lenge slitt med for lave ressurser. 2/3 av sakene som Skatteetaten henviser til Økokrim
blir avvist, mange på grunn av ressursmangel. Finanstilsynet har også klaget på manglende etterforskning av saker på deres område. Samtidig vet vi at Økokrim jobber mot verdens mest velskodde forbrytere – de trenger derfor større ressurser hvis de skal ha mulighet til å forfølge disse sakene. De Grønne
foreslår derfor en kraftig økning av Økokrim sin bevilgning.
De Grønne vil også foreslå å bevilge 500 mill kroner til styrking av de forskjellige etaters arbeid mot
økonomisk kriminalitet og svart arbeid. Midlene skal nyttes til å styrke både personal og investeringsbudsjett under Skatteetaten, Finanstilsynet, Tolletaten, Brønnøysundregisteret, Etikkrådet for Statens
pensjonsfond utland, NAV og påtalemyndighetene.
Vi anslår at et slikt krafttak vil bidra til økt skatteinngang og vi øker derfor også anslagene for skatteinntekter.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•

øke Økokrim sine ressurser med 100 mill. kroner
sette av en pott på 500 mill kroner som skal allokeres til Skatteetaten, Finanstilsynet, Tolletaten,
Brønnøysundregisteret, Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland og NAV.
Viktige skatteendringer i MDGs budsjettforslag
Mer rettferdig formuesskatt med høyere bunnfradrag

Mill. kroner
1 829

Mer rettferdig inntektsskatt. Forslaget gir samlet sett et skattekutt på 150 millioner i
inntektsskatten, men innenfor denne rammen flyttes flere milliarder fra de som har mest

-150

til de som har minst.
Innføring av en moderat skatt på finanstransaksjoner

2 640

Reversere regjeringens økning i skatt på nullutslippsfirmabiler

-168

Innføre rett til minstefradrag for selvstendig næringsdrivende

-700

Endret opsjonsbeskatning for å bedre forholdene for små og mellomstore bedrifter.

-920

Styrket og målrette oppstartsfradraget for å bedre skattebetingelsene fo bedrifter i
oppstartsfasen.
Økt støtte til forskning og utvikling i næringslivet gjennom økt sats i Miljøfunn. (Ikke
effekt på budsjettbalansen før i 2019)
Økt avskrivning for investeringer i skip for å bedre lønnsomheten for verft og skipsbygging
Økt skatteinngang som følge av en stor satsing mot arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet

-150

310

-45

500

Økt jordbruksfradrag for å styrke økonomien i landbruket

-100

Innføring av et skattefradrag for ENØK-tiltak

-450

Økt fiskerdradrag for å bedre lønnsomheten i fiskerinæringen

-150

Alle skattendringer kan leses i tabellen bakerst i dokumentet.
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3.

ET SAMFUNN
INNENFOR NATURENS
TÅLEGRENSER
24

NATURVERN
I dag forsvinner mangfoldet av liv på jorda mer enn tusen ganger raskere enn det som er naturlig.
Antallet ville dyr, fisk og sjøfugl er halvert de siste 40 årene. Utryddelsen av arter og ødeleggelsen av
naturområder pågår også i Norge. Trenden forsterkes av at den sittende regjeringen gjør det lettere å
ødelegge norsk natur. Den blåblå regjeringen har blant annet svekket miljøforvaltningen, økt byggingen av motorveier, åpnet for bruk av giftig blyhagl i jakt, åpnet for subsidiering av skogsbilveier i urørte
områder, tillatt oljevirksomhet i sårbare områder i Barentshavet og gitt klarsignal for fornøyelseskjøring med snøscooter og vannscooter.
De Grønne jobber derfor for en radikal endring av naturvernpolitikken. Vi trenger drastiske tiltak for
å redde resten av artene, villmarkene og økosystemene. Men vern er ikke nok. Vi må også restaurere de
naturrikdommene vi har ødelagt. En villere, rikere og mer robust natur kan gi større naturopplevelser,
mer livskvalitet og aktivitet for millioner.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•

verne nærnaturen mot bit for bit-nedbygging.
iverksette en omfattende satsing på restaurering av tapt natur i Norge.
iverksette flere redningsaksjoner for arter som er truet av utryddelse.
verne resten av Norges inngrepsfrie natur og ta initiativ til store nye nasjonalparker.
verne 10 prosent av norsk skog innen 2027.

TA VARE PÅ NÆRNATUREN
Skogene, fjellene, heiene, fjordene og skjærgårdene rundt norske byer, bygder og tettsteder er kilde til
glede for hundretusener hver eneste dag. De Grønne har derfor fremmet forslag på Stortinget om at
det bør etableres en nærnaturlov som gir de viktigste friluftsområdene lovfestet vern. I dag er det kun
Oslomarka som har en slik nasjonal beskyttelse. Vi mener at det samme prinsippet bør gjelde for flere
områder. I dette arbeidet kan det bli nødvendig at staten bidrar til å finansiere sikring av nye områder.
REDDE DE SISTE VILLMARKENE
Hvert eneste år forsvinner inngrepsfri natur på størrelse med halve Oslo kommune. I dag er bare 11
prosent av Norge urørt natur, og de gjenværende områdene blir litt mindre for hvert tiår som går. Det
truer både natur, økosystemer og menneskenes mulighet til å oppleve inngrepsfrie områder. Derfor jobber De Grønne for å gi de siste villmarkene reelt vern. Stortinget behandlet et forslag fra De
Grønne om omfattende norsk villmarksvern senest i Stortinget i 2017. Samtidig setter vi av midler til
etablering av nasjonalparker over hele landet.
EKTE LØFT FOR SKOGVERNET
Mens Norge har vernet drøyt tre prosent av den produktive skogen, har Sverige og Finland vernet
betydelig mer. Med dagens skogvernpolitikk vil det ta mange tiår å etablere et forsvarlig vern av norsk
skogsnatur og mange arter vil utryddes før leveområdene deres vernes. De siste årene har flere viktige
områder med gammelskog gått tapt fordi regjeringen setter av for lite penger til skogvern. Vi foreslår
derfor en opptrappingsplan slik at målet om 10 prosent vern skal nås innen 2027. Opptrappingen må
starte allerede i år og økes til 1 milliard i 2018. Dette finansieres delvis ved å fjerne subsidiene til nye
skogsbilveier.
LØFT FOR NATURKARTLEGGING OG TRUEDE ARTER
De Grønne foreslår en rekke nye grep for biomangfoldet i dette budsjettet. To av de viktigste er at vi vil
flerdoble innsatsen både for kartlegging av natur og for truede arter. Stortinget har vedtatt at tap av biologisk mangfold skal stanses innen 2020, men tre av fire verdifulle naturområder i Norge er ikke kartlagt. Konsekvensene er store for artsmangfoldet, men også for boligutbyggere, næringsliv, kommuner og
statlige samferdselsprosjekter som opplever forsinkelser og stans i prosjekter fordi verdifull natur ikke
er kartlagt før planprosessene starter. En fullstendig kartlegging av viktige naturtyper vil koste omkring
700 millioner kroner. I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen også foreslått å redusere innsatsen for å
ta vare på de mest truede artene. Vi vil i stedet iverksette langt flere redningsaksjoner for disse artene.
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TIL KAMP MOT PLASTFORURENSING
Hvert år dumpes 8 millioner tonn plast i havet. Marin forsøpling er en kritisk trussel mot det marine
livet og utfordringen har fått stadig større oppmerksomhet. Denne oppmerksomheten reflekteres
dessverre ikke i reelle prioriteringer i regjeringens budsjettforslag. Vi foreslår derfor å øke innsatsen
mot plastforurensing på en rekke områder.
Samtidig som vi trapper opp innsatsen på nasjonalt nivå må vi også bidra til å finansiere økt innsats internasjonalt. Norge har stor kompetanse på økosystembasert havforvaltning og mulighet til å
ta ledelsen for å styrke forvaltningen globalt, regionalt og nasjonalt i utviklingsland. Etablering av
verneområder, reetablering og gjenoppbygging av bestander og kamp mot forurensing er eksempler på
viktige tiltak som fortjener en norsk satsing i samme skala som regnskogprosjektet.
Vi foreslår å øke rammen for regjeringens foreslåtte bistandsprogram mot marin forsøpling på Utenriksdepartementets budsjett med 100 millioner kroner. Det bør også etableres en ny global finansieringsordning for livet i havet, gjerne etter modell fra REDD med mandat til å bekjempe hele bredden
av trusler mot det marine livet. Vi foreslår at det settes av 200 millioner til tiltaket i 2018 med sikte på
videre opptrapping utover i stortingsperioden.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å
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•
•
•
•
•

etablere en ny global finansieringsordning for livet i havet, gjerne etter modell fra REDD.
trappe opp innsatsen mot marin forsøpling over bistandsbudsjettet.
gjøre “Fishing for litter” til en landsdekkende og permanent belønningsordning.
Etablere en tilskuddsordning mot mikroplast og utslipp av gummigranulat.
Mer enn en tredobling av den samlede rammen for innsats mot plastforsøpling i Norge.
Et utvalg av våre viktigste tiltak for å ta vare på naturen

Mill. kroner

Sterk opptrapping av Norges innsats for å bevare regnskogen.

550

Økt støtte til skogvern i Norge med mål om en skogvernmilliard pr år fra 2019.

358

Tiltak for å redde villaksen, inkludert økte bevilgninger til kalking og etablering av en
genbank for utrydningstruet villaks i Hardangerfjorden.
Ha etablert et økologisk grunnkart innen 2023.
Klima og miljørådgivere i kommunene.

55
85
300

Etablere en skjærgårdstjeneste langs hele norskekysten.

40

Etablere et program for restaurering og reetablering av natur.

95

Tredoble innsatsen for restaurering av myr.

40

Utrede organisering av et ombud for fremtidige generasjoners interesser (Framtidsombud).
Økt tilskudd til den naturlige skolesekken.
Starte arbeidet med å redde de siste villmarkene.
Sikre nærnaturen i pressområder mot bit for bit nedbygging. Iverksette en nærnaturlov og gi “markavern” til nye områder.
Etablere nye nasjonalparker i Østmarka, Prekestolen og på Lofotodden og starte
arbeidet med en ny nasjonalparkplan.
Eget program for etablering av marine nasjonalparker langs norskekysten.
Øke kapasiteten hos fylkesmannens miljøvernavdeling med 50 % for å bidra til at mer
natur og matjord reddes fra nedbygging.

0.5
5
80
60

45
20
115

Tilbakeføre ansvaret for grønne offentlige anskaffelser til Difi.
Bedre kår for forskning på miljøutfordringer (Kap 1410 og 1411).
Reversere kutt og øke innsats for å ta vare på vassdragsnaturen vår.
Omlegging til risikobasert erstatning i ulvesonen (økonomisk nøytral omlegging).
Konfliktdempende og tapsforebyggende tiltak rovdyr.
Opprydding av forurenset sjøbunn og forurensede havner.
Etablere en tilskuddsordning mot utslipp av gummigranulater og andre kilder til
mikroplast.

15
103
80
0
45
175
35

Etablere en internasjonal finansieringsmekanisme for å redde livet i havet.

200

Øke bistandsinnsatsen mot marin forsøpling over Utenriksdepartementets budsjett.

100

Tredoble bevilgningene til å bekjempe marin forsøpling i Norge

137

Flere redningsaksjoner for truede arter og naturtyper i Norge.

60

Storsatsing på å bevare og vedlikeholde kulturlandskap

30

Norsk bidrag til et større internasjonalt forskningsprogram om situasjonen for verdens
insektbestander
Reversere kutt til frivillige organisasjoner blant annet innenfor miljøfeltet og heller
styrke disse organisasjonene noe

10

40

OLJEN I NORSK ØKONOMI
Regjeringens forslag til statsbudsjett reflekterer i liten grad det faktum at fossile energikilder vil bli utkonkurrert av fornybar energi om få år, og ikke kan utvinnes hvis verden skal nå klimamålene. Fortsatt
gis oljenæringen store skattefordeler, hundrevis av millioner brukes på oljeforskning og det fortsettes å
lete etter olje på statens regning gjennom SDØE.
Goliat er det siste eksempelet på at fremtidig norsk aktivitet på sokkelen er beheftet med stor risiko.
Det er fremdeles høyst usikkert om feltet vil gi inntekter til staten. Det er beregninger som viser at
prosjektet vil føre til netto tap for Norge. En studie gjennomført av en professor ved NMBU og en seniorforsker ved SSB har funnet alvorlige feil i konsekvensutredningen som ligger til grunn for åpning
av Barentshavet sørøst. Åpning av flere felt på norsk sokkel er ikke bare sterkt problematisk for verdens
klimagassutslipp, men vi risikerer også å påføre Norge store økonomiske tap som vil påvirke vår felles
velferd.
Dagens oljeskatteregime bidrar til at den norske stat bærer store deler av risikoen ved selskapenes letevirksomhet. Denne type subsidiering av aktiviteten på norsk sokkel må avvikles og selskapene skattlegges i tråd med den miljøbelastning samfunnet påføres.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

avvikle leterefusjonsordningen og endre avskrivningsreglene for oljeindustrien slik at de blir underlagt samme prinsipper som annen virksomhet – lengden på avskrivningene økes fra 6 til 25 år.
fjerne friinntekten i petroleumsskatten og øke særskatten med 1 pst.
doble CO2-avgiften på sokkelen
øke utbyttet fra Statoil.

27

Reduserte utgifter petroleumssektoren
Vi kutter i Olje- og energidepartementets og Oljedirektoratets bevilgninger. Vi stopper
geologisk kartlegging, innfører effektiviseringskutt og kutter i oppdrag og forskning
Vi kutter bevilgningene til Petoro Iceland og legger Petoros virksomhet under SDØE
Reduserer utgiftene under SDØE pga lavere investeringsaktivitet

Økte inntekter fra petroleumssektoren
Øker inntektene under SDØE pga lavere leterefusjonsutbetalinger

Mill kroner
100
301
3 000

Mill kroner
840

Dobler CO2 avgiften og innfører ny avgift på produsert vann

6 035

Fjerner friinntekten, endrer avskrivningsreglene og øker særskatten

5 470

Økt utbytte fra Statoil

500

BEDRE SKRED- OG FLOMSIKRING
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Norske kommuner står overfor et stort endringsprosjekt i møte med dramatiske klimaendringer. Den
store klimaregningen for staten, norske kommuner og fylker begynner nå å vises i form av flommer, ras
og store kostnader til å tilpasse veier, avløpssystemer, bebyggelse, og infrastruktur til et annerledes klima. De årlige kostandene knyttet til klimaendringer kan beløpe seg til mellom 50 og 100 mrd kroner
i siste del av dette århundret. Regjeringens kutt i tiltak for flom og skredforebygging er ikke forsvarlig
sett i lys av dette.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•

å etablere et nytt program for å ruste opp kommunenes evne til å håndtere klimaendringer.
øke kraftig i midlene til skred- og flomforebyggende tiltak (100 mill til fylkesvei og 75 mill til
riksvei).
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4.

HELSE I ALT
VI GJØR
30

De neste tiårene er den norske befolkningen ventet å vokse. Samtidig vil andelen øke kraftig. Medisinske og teknologiske fremskritt gjør det mulig å behandle flere lidelser. Skal vi unngå unødig store
kostnader i fremtiden må vi satse mer på å forebygge mot sykdom i befolkningen og samtidig at helsevesenet utnytter ressursene på best mulig måte. For ikke å svekke behandlingskvaliteten og pasientsikkerheten, må det gjøres som del av en helhetlig og gjennomgripende politikk for å fremme helse og
øke livskvaliteten i befolkningen.

FOLKEHELSE
Helseutgiftene per innbygger i Norge vokser. Dette skyldes hovedsakelig prisøkning, og at befolkningen blir eldre, med økt behov for helse- og omsorgstjenester. Sykdomspanoramaet endres, med en
økende utbredelse av livsstilssykdommer, usunt kosthold og psykiske plager forårsaket av prestasjonsog forbrukspress. Miljøpartiet De Grønne foreslår derfor en samlet politikk i dette budsjettet for bedre
folkehelse i form av satsing på fysisk aktivitet, sunnere kosthold, mindre forurensning og bedre psykisk
helse.
BEDRE FYSISK HELSE
Forskning viser samfunnsøkonomiske gevinster på rundt 80 mrd. kroner over tid knyttet til økt fysisk
aktivitet i befolkningen. Samtidig er tilrettelegging for økt aktivitet også en måte å gi folk bedre liv. I
dette budsjettet foreslår vi en tiltakspakke for friluftslivet. Friluftsliv er en god kilde til både aktivitet,
rekreasjon og opplevelser og en motvekt til en stadig mer stillesittende livsstil. Videre foreslår vi en
samferdselspolitikk i budsjettet som snur transporthierarkiet på hodet, og prioriterer gang, sykkel og
kollektiv foran bilbruk i byområdene. Dette gir ikke bare økt aktivitet, men også mindre farlig luftforurensning som kan utløse og forverre sykdommer.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•
•
•

støtte organisasjoner som spiller en viktig rolle for natur og friluftsliv.
støtte tiltak for fysisk aktivitet i nærmiljøet.
trappe opp det frivillige skogvernet.
sette av støtte til elsykler.
sette av penger til kommunene for å redusere bilbruk og styrke kollektivtransport, gang og sykkel.
øke avgiftene på fossilt drivstoff.
finansiere 80 nye fysioterapi-stillinger i skolehelsetjenesten.

SUNNERE KOSTHOLD
Tobakksrøyk og usunt kosthold er de viktigste risikofaktorene for dødsfall før 70 år i Norge. En aktiv
politikk for å fremme et sunnere kosthold vil derfor gi lengre liv, men også bedre psykisk helse. Det
mest effektive virkemiddelet på dette området er avgiftssystemet. Miljøpartiet De Grønne ønsker
derfor å bruke avgifter langt mer aktivt for å begrense forbruket av helseskadelige produkter og øke
forbruket av sunne produkter.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•

øke tobakksavgiften.
øke momsen på ikke-økologisk kjøtt.
fjerne tax-free kvoten på tobakk og alkohol.
øke avgiftene på sjokolade, sukker og sukkervarer.
finansiere gratis frukt og grønt i skolen.

ET MODERNE HELSEVESEN
Regjeringen legger stor vekt på effektivisering av spesialisthelsetjenesten for å møte utfordringene
som ligger foran oss. Men effektivisering kan ikke bety at helsepersonell skal «løpe fortere». Skal vi
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oppnå aktivitetsvekst uten å kompromisse på kvalitet og pasientsikkerhet må investeringene i nybygg,
medisinteknisk utstyr og bruken av velferdsteknologi må økes. Det må også utdannes mer helsepersonell. Slik kan vi forebygge todeling av og sammenbrudd i helsetjenestene, i form av vekst i fremtidige
kostnader og opphør av tilgang til visse helsetjenester for de som ikke selv kan betale.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•

styrke helseforetakenes budsjetter for å gi mulighet til kompetanseutvikling og investeringer, for
eksempel i sengeplasser.
reversere regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform i helseforetakene, da denne i
realiteten reduserer det økonomiske handlingsrommet og gjør det vanskeligere å utvikle sykehusene.
redusere ekstern konsulentbruk i Helse- og omsorgsdepartementet og helseforetakene
opprette flere studieplasser innen helserelaterte fag.
utvikle et rammeverk for verdsetting av helseeffekter for å kunne gjøre samfunnsøkonomiske
analyser av helsetiltak.

ØKT BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGI
Potensialet for økt livskvalitet, reduserte kostnader og økt verdiskaping ved å utvikle og ta i bruk
moderne teknologi innen helse og omsorg er stort. Forsøk med bruk av velferdsteknologi i sentrumsbydelene i Oslo har vært svært vellykket. Antall sykehustjenester og tjenester fra hjemmesykepleien ble
redusert, besparelsene var betydelige og brukerne følte redusert stressnivå og økt trygghet knyttet til
egen helsetilstand. I dette budsjettet foreslår vi derfor en bred satsing på å ta i bruk slik teknologi både
i offentlig og privat regi.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å
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•
•
•
•

utvide forsøket med teknologi innen helse og omsorg til flere kommuner også utenfor storbyområdene.
opprette en tilskuddsordning for privatpersoner som ønsker å ta i bruk velferdsteknologiske
løsninger i eget hjem og en forbrukerportal som gir produktinformasjon om slike produkter.
opprette et nytt såkornfond for helse- og velferdsteknologi.
sette av penger til risikoavlastning for innovative offentlige innkjøp, herunder innkjøp av helse- og
velferdsteknologiske løsninger

STYRKET FASTLEGEORDNING
Fastlegeordningen er ryggraden i det offentlige helsevesenet og første ledd i den akuttmedisinske
redningskjeden, sammen med ambulansetjenesten. Det er derfor bekymringsfullt at ordningen i dag er
under press, med sviktende rekruttering. Tall fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin viser at nær hver
femte mindre kommune mangler fastlege eller legevaktlege. Nesten halvparten av landets kommuner sliter med å rekruttere fastleger og en fjerdedel av fastlegene er over 60 år. For å sikre gode vilkår
for fastleger og et godt og nært døgnkontinuerlig legetilbud til befolkningen trengs derfor en styrket
satsing på fastlegene.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•

etablere et nasjonalt rekrutteringsprosjekt for fastleger etter modell fra det vellykkede ALIS-Vest
prosjektet i Hordaland og Sogn og Fjordane.

NY MODELL FOR UTVIKLING AV LEGEMIDLER
Den økende prisen på legemidler fører til at noen legemidler ikke tas i bruk i det offentlige eller er
tilgjengelig for lavinntektsgrupper internasjonalt. Dagens patentfasiliterte monopolordning er ikke
effektiv og løser ikke de oppgavene den skal. Det er derfor nødvendig å starte utviklingen av en ny
modell for forskning og utvikling av medisiner. Et slikt initiativ vil være et viktig signal overfor andre
land, slik at flere går over til en slik modell for FoU av medisiner.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•

opprette et nytt fond som skal bidra til utvikling av legemidler. Helsefaglige og ikke-kommersielle
vurderinger skal ligge til grunn for FoU-virksomheten og de endelige legemidlene skal gjøres fritt
tilgjengelig gjennom en åpen lisensiering.

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE
Vår psykiske helse er avgjørende for at vi har det godt, håndterer ulike livssituasjoner og tar ansvar for
oss selv og omgivelsene rundt oss. Derfor er det svært alvorlig at flere og flere opplever svekket psykisk
helse. Hvert femte barn/ungdom i dag sliter med psykiske plager. Det viktigste vi kan gjøre for å forebygge psykiske helseutfordringer er å sikre gode og trygge oppvekstvilkår for barn og gjøre samfunnet
vårt til en god arena for å leve meningsfulle liv.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•

styrke skolehelsetjenesten ved å finansiere en norm på én helsesøster per 500 elev i grunnskole og
videregående skole.
styrke tilskuddsordningen til psykisk helse i skolen
utvide den øvre aldersgrensen for egenandelsfritak for psykisk helse fra 18 til 20 år.
styrke det psykiske helsevernet i kommunene.
gi statlig støtte til psykologtjeneste for studenter.

HUMAN RUSPOLITIKK
Rusavhengighet er et helseproblem som bør forebygges, behandles og møtes med kunnskap og respekt.
Et godt og inkluderende samfunn er viktig for å redusere rusbruk og for å unngå at mennesker blir
rusmiddelavhengige. Nøkkelen til en mer human ruspolitikk er å behandle rusavhengighet som et
helseproblem, som møtes med behandling og omsorg - ikke med straff. I budsjettet foreslår vi derfor
en rekke spesifikke tiltak på dette området, og en generell styrking av rusarbeidet i kommunene.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•

•
•

Sette av mer midler enn regjeringen til kommunalt rusarbeid og øremerke hele bevilgningen over
Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, for å gi et reelt løft til rusarbeidet i kommunene.
Det skal øremerkes penger til å etablere sprøyterom i Trondheim og Stavanger slik at alle de fire
største byene er dekket.
Etablere forsøk med heroinassistert behandling i Oslo og Bergen for tyngre rusmisbrukere. Internasjonal forskning tyder på at dette kan hjelpe pasientene å forbli i behandling, begrense bruk av
gatedop, redusere kriminalitet og muligens redusere dødelighet.
Sette av penger til utredning av om ulike modeller for regulert omsetning av lettere rusmidler som
i dag er illegale kan bidra til redusert rusbruk, avhengighet, kriminalitet og andre skadevirkninger

ELDREOMSORG
Et godt omsorgstilbud til eldre omfatter ikke bare nødvendige helsetjenester, men også å styrke
livskvaliteten i form av god ernæring, aktivitetstilbud og tiltak mot ensomhet. Miljøpartiet De Grønne
ønsker særlig å prioritere støtte til møteplasser mellom unge og eldre og bedre kulturtilbudet i institusjoner.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•

sertifisere alle kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner under Livsglede for eldre.
teste ut en ordning med samlokalisering av eldre og studenter, etter modell fra lignende prosjekter
i Nederland, Spania, Frankrike og USA.
styrke kompetanseheving på ernæring og aktivitet hos ansatte i omsorgstjenestene.
støtte frivillige organisasjoner som bidrar til omsorg og aktivitetstilbud for eldre og pleietrengende.
styrke Den kulturelle spaserstokken.
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Våre tiltak for bedre folkehelse og et moderne helsevesen

Mill. kroner
0 (innenfor

Utrede en mer omfattende omsorgslønn

eksisterende ramme)
0 (innenfor

Utrede ulike modeller for regulert omsetning av lettere rusmidler

eksisterende ramme)
0 (innenfor

Utvikle et rammeverk for verdsetting av helseeffekter

eksisterende ramme)

Styrke program for folkehelsearbeid i kommunene
Styrke tilskuddsordningen for frivillig rusmiddelforebyggende innsats
Finansiere gratis frukt og grønt i grunnskolen

7
52,8

Øke tilskuddet til psykisk helse i skolen

10

Opprette et nasjonalt astma- og allergiprogram

25

Reversere regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform
Sette av friske midler til helseforetakene for å gi rom til investeringer og kompetanseutvikling
Styrke oppfølging av nasjonal strategi for persontilpasset medisin

34

20

Styrke ordningen Raskere tilbake for å forebygge unødig langvarig sykefravær
Etablere et forsøksprosjekt der deltakerne får en smidigere overgang mellom barneog ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri
Livsglede for eldre-sertifisere alle kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner
Opprette prøveprosjekter for samlokalisering av eldre og studenter
Utvide forsøket med utprøving av velferdsteknologi til flere kommuner
Heve kompetanse på ernæring og aktivitet hos ansatte i omsorgstjenester
Opprette en pott kommuner kan søke på for å ansette hygienesykepleiere for å jobbe
med smitteverntiltak

687
500
5
30
20
180
25
100
10
20

Innføre en norm på en helsesøster per 500 elev i grunnskole og videregående skole

226

Ansette 80 flere fysioterapeuter i skolehelsetjenesten

51,2

Styrke seksualundervisningen
Styrke det psykiske helsevernet i kommunene
Trappe opp rusarbeidet i kommunene og finansiere sprøyterom i Trondheim og
Stavanger
Gi statlig støtte til psykologtjeneste for studenter som i dag finansieres gjennom
semesteravgift

5
55
200

50

Styrke Forandringsfabrikkens arbeid med psykisk helse

6

Utrede lavterskel hjelpetilbud for personer med seksuelle følelser for barn

3

Styrke den kulturelle spaserstokken

5

Styrke prosjektet “Bedre helse og livskvalitet”

5

Etablere forsøksprosjekter med heroinassistert behandling i Oslo og Bergen

42,5

Utvide den øvre aldersgrensen for egenandelsfritak for psykisk helsehjelp fra 18 til 20
år
Opprette et fond som skal bidra til utvikling av legemidler

10
100
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I dag er oljesatsingen styrende for prioriteringer og satsinger i norsk næringsliv. Resultatet er at de
samlede investeringene i petroleumsvirksomheten er syv ganger større enn investeringene i fastlandsindustrien. Det blir lite grønt skifte av det. Om Norge ikke skal tape i konkurransen om fremtidige
inntekter, må 185 000 utrygge oljejobber erstattes med trygge grønne jobber nå.
Miljøpartiet De Grønne foreslår derfor å fjerne fordeler og stanse nyinvesteringer i oljevirksomhet.
Samtidig vil vi satse målrettet på verdiskaping i sektorer der Norge har konkurransefortrinn, som
fornybar energi, bioøkonomi, marine og maritime næringer og velferdsteknologi. For å få til dette
foreslår vi en rekke virkemidler for å øke kompetansen, stimulere til investeringer og bygge opp
markeder for grønne løsninger.

AKTIV NÆRINGSPOLITIKK
Norge har allerede en verdensledende industri innen produksjon av energi og foredling av metaller ved
hjelp av ren energi. Behovet for å omstille energiforsyning til fornybar og kutte klimagassutslipp både i
Europa og verden gir nye store forretningsmuligheter for industrien knyttet til produksjon og bruk av
fornybar energi, energieffektivisering og karbonfangsts- og lagring.
Enova er en av regjeringens sentrale virkemidler for gjennomføring av klimapolitikken. Enova fikk et
nytt mandat ved årsskiftet som har vist seg å innebære en vesentlig begrensning for kvotepliktig sektor.
Enova støtter nå kun utslippsreduserende tiltak i kvotepliktig sektor dersom det er snakk om banebrytende teknologi rettet mot oppfyllelse av 2050-målsettingen. Dette svekker den nødvendige omstillingen av norsk økonomi og industri. De Grønne foreslår at regjeringen i tildelingsbrevet til Enova
innarbeider formuleringer som gjør at Enovas tolkning av dagens mandat sikrer at virksomheter i
kvotepliktig sektor får tilgang på de samme støtteordningene som de hadde i Enovas tidligere mandat.
UTSLIPPSFRI KYST
Både regjeringens maritime strategi og havstrategi understreker viktigheten av næringsaktivitet knyttet
til kysten. Regjeringen ønsker å generere «blå vekst gjennom grønn omstilling». Miljøpartiet De
Grønne deler regjeringens målsetting om at Norge skal bli verdens fremste havnasjon. Regjeringens
strategier gir imidlertid ikke de nødvendige verktøyene for å oppnå dette, og sikrer heller ikke at den
blå veksten faktisk blir grønn.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•
•
•
•

gi investeringsstøtte til oppdrettere som går over til lukkede anlegg.
styrke MAROFF-programmet for å utløse flere prosjekter knyttet til fremtidens skipsfart.
styrke byggelångarantiordningen for skip og rette garantirammen mot bygging av nullutslippsfartøyer
styrke utbyggingen av infrastruktur for å muliggjøre overgang til nullutslippssfartøy:
Raskere utrulling av landstrøm
Utbygging av hydrogenstasjoner i store norske havner
Støtte til infrastruktur for elferger.
styrke satsingen på elektrifisering av fiskebåter, samt elektrifisering av fiskemerdene og deres
arbeidsbåter

MILJØTEKNOLOGI
Norge har kompetanse og naturgitte forhold som kan gjøre oss til en ytterligere stormakt innen fornybar energi, både ved å etablere en leverandørindustri og ved å produsere ren energi i Norge og i utlandet. De grønne foreslår å opprette en garantiordning for investeringer i fornybar energi i utviklingsland.
Slik kan den sterke industrielle offshore-kompetansen vi har i dag benyttes. Det er gjort en betydelig
forskningsinnsats innen havvind, men det mangler arenaer der løsningene kan testes i praksis. Derfor
foreslår vi å etablere et demonstrasjonsanlegg for flytende havvind.

37

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•
•

etablere et fullskala demonstrasjonanlegg for vindkraft til havs.
styrke miljøteknologiordningen for å gjøre det enklere å teste og pilotere miljøteknologi, særlig i
stor skala.
opprette en garantiordning for investeringer i fornybar energi i utviklingsland for å gjøre det
lettere for norske bedrifter å investere tungt.
innføre et skattefradrag for ENØK-tiltak.
gi kommunene midler til å støtte installasjon av solceller.
øke Enovas ramme for å sikre støtte til industriens omlegging til lavutslippsteknologi.

KARBONFANGST OG LAGRING (CCS)
De Grønne ønsker å støtte norsk fastlandsindustris ambisjoner om å øke verdiskapingen samtidig
med at store punktutslipp fjernes gjennom omlegging til bruk av fornybar energi, energieffektivisering
og gjennom å fange, transportere og lagre klimagassutslipp fra prosesser som ikke kan erstattes eller
gjennomføres med fornybar energi.
Skal Norge og verden kunne nå sine fastsatte klimamål, vil det være behov for fangst og lagring
av CO2 fra industriprosesser både i Norge og på kontinentet. Norge har noen av de beste lagringsmulighetene for CO2 i Europa. Den norske delen av Nordsjøen har lagringsplass til å dekke store
deler av EUs lagringsbehov. CCS må ikke benyttes som et påskudd for å forlenge oljealderen, men
mange industriprosesser kan ikke redusere sine utslipp ved å endre fra fossil til fornybar energi. Skal vi
få kuttet utslippene fra industriell produksjon vil vi måtte lykkes med CCS.
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De Grønne foreslår å etablere et fond for CCS som legges til Gassnova. Dette fondet skal bidra til
finansiering av CCS ved Klemetsrud gjenvinningsanlegg, Yara amoniakkfabrikk og Norcem Cement i
Brevik.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

utvikle og tilrettelegge for en fullstendig verdikjede for CO2 lagring til sokkelen.
etablere et fond for videre utbygging av CCS.
sikre videre fremdrift av regjeringens tre forsøksprosjekt for CCS; Yara amoniakkfabrikk, Norcem
Cement og Klemetsrud gjenvinningsanlegg.
videreutvikling av ytterligere prosjekter for fangst av CO2 fra norsk industri.

BIOØKONOMI
Miljøpartiet De Grønne ønsker å stimulere til etablering av nye næringer innenfor bioøkonomi både
til lands og til havs. En nøkkel til økt verdiskaping i denne sektoren er tilgang på kompetent kapital
for industribygging, noe blant annet Innovasjon Norge har pekt på i sin rapport om bioøkonomien.
Her nevnes også behovet for økt fokus på forskning og innovasjon for utvikling av nye lønnsomme
forretningsmodeller basert på mer foredling og helhetlig utnyttelse av bioressurser i Norge.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•

opprette et Bionova for å systematisere innovasjon og øke kommersialisering av biobasert
verdiskaping. Hovedoppgaven blir først og fremst å bidra til risikoavlastning i den mest krevende
utviklingsfasen i samarbeid med private aktører.
øke støtten til forskning og utvikling og testing- og pilotering innen marine alger, tang og tare.
sette av støtte til pilot- og demonstrasjonerprosjekter innen bioøkonomi.
sette av midler til program for innovasjon i skogsindustrien.
etablere et biogassprogram under Enova.

SIRKULÆR ØKONOMI
Overgang til en sirkulær økonomi skaper store muligheter for verdiskaping og redusert miljø- og
ressursfotavtrykk. De norske miljøene på dette området er i dag fragmenterte, og det trengs å samle
kompetansen knyttet til ressursstrømmer og utnyttelse av disse i en organisasjon som kan jobbe målrettet for å fremme en sirkulærøkonomi.

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•

•
•
•
•
•
•

opprette et nasjonalt Senter for sirkulærøkonomi, som skal ha som oppgave å sette bransjestandarder for resirkulerte råstoffer, drive forskning, gi støtte til kommersialisering av nye og
forbedrede løsninger for materialgjenvinning og bidra til å etablere produsentansvarsordninger for
diverse produkter.
innføre en særavgift for produkter med stor miljøbelastning for å stimulere til økt grad av gjenbruk og reparasjoner.
gjennomføre et grønt skatteskifte for å stimulere til ombruk, gjenbruk, bruk av fornybart råstoff og
mindre avfall - blant annet foreslår vi å fjerne moms på reparasjoner av klær, sko, elektronikk og
husholdnings- og fritidsvarer.
innføre påbud om utsortering av matavfall for husholdninger
innføre påbud om at kommuner og næringsaktører må utsortere og materialgjenvinne plast- og
matavfall.
etablere et bigassprogram under Enova.
stimulere til bruk av fornybar plast ved å innføre en avgift på 10 kroner per tonn fossil plast og 5
kroner per tonn resirkulert plast og endre grunnavgiften på drikkevareemballasje til en avgift på
materialbruk som graderes etter innholdet av nytt ikke-fornybart råstoff.

VELFERDSTEKNOLOGI
Satsing på velferdsteknologi kan gi økt livskvalitet for brukere, verdiskaping og sparte offentlige utgifter. Miljøpartiet De Grønne ønsker å bygge videre på de sterke kunnskapsmiljøene vi har på dette feltet
i dag, slik at Norge kan være med å forsyne et hurtig voksende nordisk og globalt marked. Et offentlig
og privat hjemmemarked, økt tilgang på risikokapital i kommersialiseringsfasen og mer samarbeid på
tvers av fag og teknologiområder trengs for å skape en stor framtidig vekstnæring på dette feltet.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•

opprette en egen tilskuddsordning for privatpersoner som ønsker å prøve ut velferdsteknologi i
eget hjem.
sette av penger til risikoavlastning for innovative offentlige innkjøp.
opprette en forbrukerportal som gir produktinformasjon om velferdsteknologiske produkter.
opprette et nytt såkornfond for helse- og velferdsteknologi.
styrke næringsklynger innen helse- og velferdsteknologi.

GRØNT SKATTESKIFTE
Et ekte grønt skatteskifte innebærer å bruke avgiftssystemet aktivt for å styre valgene våre i en ønsket
og mer miljøvennlig retning. Norges elbilsatsing har hatt stor suksess fordi skattene og avgiftene har
vært brukt for å gjøre det mer lønnsomt å velge utslippsfrie biler.
Det må bli dyrere å forurense både luft, hav og jord og det må bli billigere å ta miljøvennlige og sunne
valg som å velge klimavennlig transport og spise mer frukt og grønnsaker. Dette tar De Grønne på
alvor og foreslår endringer i skattesystemet som bidrar til dette.
Den vestlige verden har et materielt forbruk som tilsvarer ressursene til nesten tre jordkloder dersom
alle skulle ha levd som oss. Mange av produktene vi har rundt oss medfører store klimagassutslipp og
råvareuttakene innebærer en stor miljøbelastning. En sirkulær økonomi må gjøre det dyrere å introdusere nye råvarer og premiere gjenbruk og reparasjoner. Vi foreslår derfor en introduksjon av en særskatt
som spesielt skal skattlegge bruk av jomfruelige og miljøskadelige komponenter i produkter. Målet er
at vi på sikt skal få et skattesystem som reflekterer produkters økologiske fotavtrykk.
Robotifisering vil føre til redusert etterspørsel etter arbeidskraft. Det er viktig å bidra til at arbeidskraften er konkurransedyktig. De Grønne vil redusere kostnaden for arbeidskraft, ikke gjennom lavere
lønninger, men ved å redusere arbeidsgiveravgiften.
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Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•
•
•
•

redusere laveste momssats for tjenester og kultur fra 12 – 10 pst.
innføre en særavgift på miljøbelastende varer.
innføre momsfritak på økologisk mat og frukt og grønt.
innføre momsfritak på reparasjoner av klær og sko, husholdning- og fritidsvarer og gjenbruk av
elektronikk.
innføre høyere moms på ikke økologiske kjøttvarer.
innfører en CO2 avgift for torv.
redusere arbeidsgiveravgiften for lavere inntektsgrupper.
fjerne arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger.

RASKERE UTSKIFTING AV BILPARKEN
De Grønne jobber for at vi innen 2020 skal ha faset ut nybilsalg av fossile personbiler, og fossile varebiler og busser innen 2025. Regjeringen ønsker å fase ut nybilsalget av fossile personbiler innen 2025.
Begge målene vil kreve ytterligere tiltak skal vi greie det. De Grønne styrker derfor virkemiddelpakken
for å få til en raskere utfasing av fossile biler på veiene.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
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•
•
•
•

innføre en klimabelønningsordning, hvor økte avgifter på bensin og diesel betales ut igjen,
direkte til privatpersoner og til et fond for næringstransport – for å hjelpe med å skifte ut fossil
nyttetransport.
redusere ladbare hybriders skattefordeler, elbilene har nå betydelig lengre rekkevidde.
fjerne engangsavgiften for elbiler og gjeninnføre reglene for beskatning av el-firmabiler.
en dobling av NOx satsen i engangsavgiften for å redusere lokal forurensing.
reversere skattelettelser for snøscootere, motorsykler, båtmotorer og campingtilhengere.
Grønne avgiftsletter
Klimabelønning - tilbakebetaling av avgift per capita (6,8 mrd kroner) og overføring til
CO2 for for næringslivet (1,71 mrd kroner)
Fritak for moms for økologisk mat (inkl kjøtt (400 mill kroner), fersk frukt og grønt (2 900
mill kroner)
Fritak for moms på reparasjoner: elektronikk (200 mill kroner), sko, klær, husholdningsog fritidsvarer (500 mill kroner)

Mill kroner
8 510

3 300

700

Fritak for moms på kollektiv-reiser

800

Reduserer laveste mva sats fra 12-10%

530

Fjerner regjeringens flypassasjeravgift og erstatter med en flyseteavgift

1 850

Redusert arbeidsgiveravgift for utsatte grupper

5 000

Fjerne arbeidsgiveravgift for nye lærlinger fra 1.7.2018
Fjerne engangsavgift for elbiler
Gjeninnfører avgiftsfritak for naturgass og LPG til gods- og passasjertransport for innenriks sjøfart - og til offshore fartøy
Fritak for el-avgift for el som drivstoff i ferger, skip, lastebiler, busser og landstrøm
Grønne avgiftsletter

90
130
36
1
20 947

Økte avgifter

Mill kroner

Innføre en særavgift for miljøskadelige produkter

7 000

Fjerner tax-free på alkohol og tobakk og økte tobakksavgiften

2 250

Vi foreslår å fjerne mva fritak for netthandel under 350 kroner. Dette fritaket har en negativ konkurransevridende effekt for norske virksomheter og arbeidsplasser.
Avgift på deponering av gruveavfall

1 000
500

Vi må spise mindre rødt kjøtt og økt derfor moms på kjøttvarer fra 15 - 20%

1 000

Økt moms på brus og godteri.

1 900

Endrede regler for beskatning av biler

6 470

Innføring av flyseteavgift, til erstatning for dagens flypassasjeravgift
Øke avgiftene på bensin og diesel som deles ut igjen igjennom en klimabelønningsordning
Vi øker elavgiften med 3 øre for å stimulere til energieffektivisering
Øker CO2 avgiften til 600 kroner, trekker ut effekt på bensin og diesel som håndteres
gjennom klimabelønningsordningen
Innfører CO2 avgift på torv
Fjerne fritak for grunnavgift på mineralolje for fiskebåter

10 300
8 510
1 425
1 000
57
345

Øker smøreoljeavgiften med 10%

10

Vi øker svovelavgiften med 20 øre

12

Vi øker avgiften for HFK og PFK til 600 kr per tonn.
Øker NOx avgiften med 3 kr
Vi innfører avgift på lakselus i oppdrettsnæringen
Vi øker avgiften på sukker, sjokolade og alkoholfrie drikkevarer

150
4
900
1 595

Vi endrer avgiften på drikkevaremballasje Endre grunnavgiften på drikkevareemballasje
til en avgift på materialbruk som graderes etter innholdet av nytt ikke-fornybart råstoff

750

og innfører en avgift på fossil plast og redusert avgift på resirkulert plast.
Grønne avgiftsøkninger

45 178

INNOVATIVE OG GRØNNE OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Krav til bærekraftige varer og tjenester fra offentlige aktører kan skape store nye markeder. Slik kan
staten bidra til å øke takten i den grønne omstillingen og være en motor for innovasjon i næringslivet.
Forskning viser at i de markedene det offentlige går foran og fremmer innovasjon gjennom sin innkjøpsmakt er innovasjonsgraden høyere og konkurransekraften sterkere enn i andre markeder.
Miljøpartiet De Grønne er skuffet over at regjeringen ikke setter ambisiøse mål for innovative offentlige innkjøp, og mener 8,5 % av alle anskaffelser skal være innovative. For å nå dette målet kreves tiltak
for å overkomme kjente barrierer mot slike anskaffelser. De viktigste tiltakene er å styrke kompetanse,,
og å redusere den økonomiske risikoen for offentlige innkjøpere.
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Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

styrke Difis veiledningsvirksomhet.
tidoble støtten til Leverandørutviklingsprogrammet for å styrke rådgivning på området, samt
etablere møteplasser mellom offentlige virksomheter og potensielle leverandører.
sette av penger til risikoavlastning for innovative offentlige innkjøp.

MILJØMERKING OG ET STYRKET FORBRUKEROMBUD
For at folk skal kunne ta miljøvennlige valg i det daglige er det viktig at de har den nødvendige informasjonen lett tilgjengelig, og ikke må bruke mye tid og krefter på egen research. Derfor går vi inn for
en merkeordning som synliggjør miljøbelastningen av varer og tjenester. Det vil også gjøre det enklere
å stille miljøkrav under offentlige innkjøp, og belønne bedrifter som satser miljøvennlig.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

synliggjøre miljøbelastningen av varer og tjenester gjennom en merkeordning (4 mill).
opprette en tilskuddspott til enkeltprosjekter og informasjonstiltak som fremmer miljøvennlig og/
eller etisk forbrukerarbeid (4 mill).
styrker forbukerombudet med mer kapasitet (10 mill).

GRÜNDERE
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Det største potensialet for jobbskaping ligger i en satsing på oppstartsbedrifter. Forskningsprosjektet
«The State of Norwegian Entrepreneurship» ved BI at to tredjedeler av verdiskapingen i privat sektor i
perioden 2003 til 2014 i Norge kom i nyetablerte bedrifter. Regjeringen har imidlertid ikke klart å utløse dette potensialet. Ifølge SSBs statistikk har det ikke vært noen vekst i sysselsetting i privat sektor
siden før finanskrisen i 2007. Hele jobbveksten har kommet i offentlig sektor. Gründere og oppstartsselskaper må derfor gis bedre rammevilkår og kraftigere virkemidler enn i dag.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•
•
•

Sette av egenkapital og tapsdekning til Investinor. Ved å stille venturekapital tilgjengelig kan vi
forhindre at oppstartsselskaper med lovende piloter og stort potensiale forsvinner fordi de mangler kapital og gjennomføringsevne i den tidlige kommersialiseringsfasen
Utvide skattefradraget for investeringer i oppstartsselskaper for å gi insentiv til å investere i slike
selskaper på bekostning av andre investeringsobjekter
Heve bunnfradraget i formuesskatten for å hindre at småbedrifter tappes for kapital
Styrke pre-såkornfond-ordningen for å avlaste risikoen ved å investere i oppstartsbedrifter
Utvide regjeringens forslag til endringer i opsjonsbeskatning for å gjøre det lettere for oppstartsselskaper å rekruttere og holde på kompetent arbeidskraft i konkurranse med etablerte selskaper
både nasjonalt og globalt
Gjøre det lettere å etablere egen virksomhet ved å innføre et minstefradrag i næringsinntekten
som alternativ for faktiske utgifter.
Gå gjennom regler, forskrifter og lovverk som regulerer næringslivet for å vurdere hvilke som er
unødvendige og kan fjernes.

KOMPETANSE OG FORSKNING
Grunnlaget for et grønt skifte og fremtidig velferd er høy kompetanse på områder der Norge har
naturlige forutsetninger og potensial til å forsyne store globale markeder. I årene framover må vi jobbe
systematisk for å bygge denne kompetansen. Vi må ha fokus i alle nivåer av utdanningssystemet på å
utdanne gode kandidater med relevant kompetanse, styrke og målrette forskningsinnsatsen dit vi har

konkurransefortrinn, jobbe som land for å tiltrekke oss kloke hoder på det internasjonale markedet
og bedre samarbeidet mellom utdanning, forskning og næringsliv. Sistnevnte innebærer blant annet å
styrke FoU-innsatsen i næringslivet og kommersialiseringen av forskningsresultater i det offentlige.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opprette yrkesfaglige omstillingsskoler i hver landsdel med utgangspunkt i lokale muligheter og
behov. Skolene skal gi elevene møte med arbeidslivet som en del av utdanningen, sikre rekruttering og mulighet for å bruke opplæring til innovasjon og utprøving av nye grønne løsninger.
opprette 750 nye studieplasser innenfor IKT og 1250 nye studieplasser innenfor områder som
bioøkonomi, fornybar energi, helsefag og pedagogikk.
innføre et “grønt kort” for arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS for å gi mulighet for arbeid til
personer med kompetanse vi har behov for i omstillingen til et grønt og utslippsfritt samfunn.
kartlegge framtidig behov for høykompetent arbeidskraft, herunder IT-arbeidskraft, og utrede
mulige tiltak for å tiltrekke oss nødvendig arbeidskraft
utrede muligheter for innføring av en jobbrotasjonsordning, der arbeidsgivere kompenseres for å
sende arbeidtakere i etter- og videreutdanning forutsatt at en arbeidsledig tas inn som vikar.
åpne for å kombinere dagpenger med utdanning ved å gjøre det mulig å ta inntil 20 studiepoeng
samtidig som man mottar dagpenger.
styrke Skattefunn-ordningen rettet mot små- og mellomstore bedrifter for å stimulere til forskning og utvikling.
styrke BIA-programmet under Forskningsrådet og for å styrke forskningsbasert innovasjon i
næringslivet.
styrke FORNY2020-ordningen for å utløse mer av verdiskapingspotensialet i forskningsresultater
fra offentlige institusjoner.
opprette 50 flere nærings-PhD-stillinger.
styrke forskningsinstitusjoner og programmer spesielt relevante for det grønne skiftet, for
eksempel innen miljøvennlig energiteknologi, energieffektivisering og marine ressurser.
Våre tiltak for et grønt skifte i næringslivet
Styrke Miljøteknologiordningen kraftig for å gjøre det lettere å teste og pilotere miljøteknologi, særlig i stor skala
Styrke byggelånsordningen for skip og rette den mot nullutslippsfartøyer

Mill. kroner
267
5 000

Styrke MAROFF-programmet

100

Gi investeringsstøtte til oppdrettere som går over til lukkede anlegg

500

Tapsfond til et nytt Bionova som skal systematisere og øke kommersialisering av
biobasert verdiskaping

100

Styrke bioøkonomiordningen under Innovasjon Norge

20

Støtte pilot- og demonstrasjonsprosjekter innen bioøkonomi

30

Støtte næringsklynger og innovasjonsklynger, blant annet innenfor helse- og velferdsteknologi, marine alger og biogass
Støtte forskning på marine alger, tang og tare
Reeteablere satsingen på trebasert innovasjonsprogram

40
100
60

Etablere et program for skogindustrien og grønn verdiskaping

150

Etablere et biogassprogram under Enova

250

Opprette et Senter for sirkulærøkonomi for blant annet å drive forskning og gi støtte til
kommersialisering av nye og forbedre løsninger for materialgjenvinning
Opprette en tilskuddsordning for personer som ønsker å prøve ut velferdsteknologi i
eget hjem

500

75

43

Etablere en forbrukerportal som gir produktinformasjon om velferdsteknologiske
produkter
Opprette et nytt såkornfond for helse- og velferdsteknologi
Opprette en garantiordning for investeringer i fornybar energi i utviklingsland

67,5
3 000

Sikre videre fremdrift av tre forsøksprosjekt for CCS

370

Innføre et skattefradrag for enøk-tiltak

430

Bevilge midler til en finansieringsordning for en demonstrasjonspark for flytende havvindturbiner, jfr Stortingets vedtak nr. 869, 9. juni 2016.
Øke tilskuddsrammen til jordbruksavtalen ved å sette av mer penger til miljø- og
dyrevennlig matproduksjon
Sette av penger til risikoavlastning for innovative, offentlige anskaffelser
Styrke Leverandørutviklingsprogrammet for bedre rådgivning og flere møteplasser
mellom innkjøpere og bedrifter
Styrke Difis veiledningsrolle for grønne innkjøp
Øke egenkapitalen til Investinor
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15

270

500
200
90
15
1 000

Sette av økte midler til tapsdekning i Investinor

300

Utvide skattefradraget for investering i oppstartsselskaper

100

Innføre et minstefradrag i næringsinntekten som alternativ for faktiske utgifter

700

Øke pre-såkornfond-ordningen for å gi insentiver til investeringer i slike selskaper

100

Gå gjennom regler, forskrifter og lovverk som regulerer næringslivet for å vurdere
hvilke som er unødvendige og kan fjernes
Opprette et opsjonsprogram for oppstartsselskaper for å gjøre det lettere å rekruttere
og holde på kompetent arbeidskraft i konkurranse med etablerte selskaper
Heve bunnfradraget i formuesskatten til 1,7 mill. kroner for å skjerme oppstartsselskaper

5

1 150
880

Innføre et “grønt kort” for arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS for å gi mulighet
for arbeid til personer med kompetanse vi har behov for i omstillingen til et grønt og
utslippsfritt samfunn
Kartlegge framtidig behov for høykompetent arbeidskraft, herunder IT-arbeidskraft, og
utrede mulige tiltak for å tiltrekke oss nødvendig arbeidskraft
Styrke Skattefunn-ordningen
Styrke BIA-programmet
Opprette 50 flere nærings PhD-er for å stimulere til økt forskning og utvikling i bedrifter
Åpne for å kombinere dagpenger med utdanning ved å gjøre det mulig å ta inntil 20
studiepoeng samtidig som man mottar dagpenger
Styrke de teknisk- industrielle instituttene og FORNY2020 for å gi et løft til offentlig
finansierte forskningsinstitusjoner og øke verdiskapingspotensialet i resultater fra disse
Styrke forskning på utvikling av miljøvennlig energiteknologi og innovasjon for energieffektivitet.
Styrke FME-sentrene
Opprette 750 nye studieplasser innen IKT og 1250 flere studieplasser innen
bioøkonomi, fornybar energi, helserelatertefag og pedagogikk
Styrke FORNY2020

5
920
50
30,9
27

120

80
50
185
100

Etablere et nytt forskningsprogram for marin bioprospektering
Styrke forskningen på tang og tare, særlig innenfor prosesseringsteknologi, bioraffinering, genetikk og biologi
Styrke forskningen på samspillet mellom arter og samspillet mellom arter og deres
leveområder i økosystemet i havet
Styrke forskningen på anvendelsen av tang og tare innen for eksempel mat, fôr, medisin, biokjemikalier og bioenergi
Styrke tilbudet innenfor praktiske, estetiske og IKT-valgfag, som for eksempel programmering

25
100

28

50

50

Opprette grønne omstillingsskoler som skal gi elevene møte med arbeidslivet som en
del av utdanningen, sikre rekruttering og mulighet for å bruke opplæring til innovasjon

50

og utprøving av nye grønne løsninger
Støtte til installasjon av solcellepaneler gjennom kommuner og fylkeskommuner
Vi øker rammen for å støtte industriens omlegging til lavutslippsteknologi.

50
350

Øremerket satsing på omlegging til utslippsfri fiskeflåte og oppdrettsnæring. Forutsetter også at støtte til elektrifisering av profesjonelle kjøretøy også omfatter kjøretøy som

660

benyttes til nyttetransport - uavhengig av kategori.
Enova gis et konkret mål om utbygging av 1000 hurtigladere per år for å sikre landsdekkende ladenett for elbiler

240

LANDBRUK
I snitt ble det lagt ned 2,6 gårdsbruk hver dag i 2016. Siden 2006 har det blitt over 10 000 færre gårdsbruk i Norge, og siden 2002 har nesten 21 000 bruk blitt borte. Stordriftsfavoriseringen fører til at mer
tungdrevet matjord gror igjen, og setter effektivitet foran dyrevelferd. Mens de fleste andre sektorer
i Norge får litt større budsjetter hvert år, har landbrukets andel av statsbudsjettet falt fra 5 prosent til
omlag én prosent i dag på noen få tiår. Konsekvensene er dramatiske for norsk selvforsyning, norske
distrikter og for mulighetene til å opprettholde et spredt og lokalbasert landbruk i hele landet. Derfor
har vi foreslått i Stortinget at regjeringen utarbeider en flerårig jordbruksstrategi for oppjustering av
inntektsnivået til sammenlignbare gruppers nivå.
De Grønne vil snu utviklingen. Vi mener at noe er grunnleggende galt med landbrukspolitikken når
det lønner seg å la Norge gro igjen mens importen av kraftfor øker. Vi ønsker å satse på kvalitet framfor pris og volum, og vi vil ta norske ressurser i bruk for å øke matsikkerheten og selvforsyningen. Slik
vil vi gjøre norsk matproduksjon til en europeisk spydspiss på dyrevelferd, miljø og ren og giftfri mat.
Vi etablerer et satsningsprogram for andelslandbruk, besøksgårder og urban dyrkning under LUF, og
endrer tilskuddsregimet generelt slik at fôrgrunnlaget legges til grunn ved tildeling av investeringsmidler til driftsbygninger. Vi vil øke arealtilskuddet for grovfôr og innføre driftsvansketilskudd.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•

øke den samlede rammen for oppgjøret og de direkte tilskuddene, inkludert driftsvansketilskudd
og økt arealtilskudd grovfôr, vesentlig.
fjerne bunnfradraget for å styrke de minste brukene
begynne arbeidet med å etablere offentlig beredskapslager for korn
satse på økolandbruket: Fjerner kontrollgebyret, etablerer program for å øke bruken av økologiske
produkter i offentlige kantiner, og eget program for agroøkologisk forskning under NIBIO.
stimulere til en bruksstruktur i samsvar med lokalt ressursgrunnlag ved å sette rimelig tilgang på
lokale fôrressurser som krav for å motta støtte til store nyinvesteringer over jordbruksoppgjøret.

45

Et utvalg av våre viktigste tiltak for å styrke landbruket
Øke tilskuddsramma for direkte tilskudd, innfører driftsvansketilskudd og øker arealtilskuddet for grovfôr
Fjerne bunnfradraget for å støtte de minste brukene
Økt støtte til Veterinærinstituttets kunnskapsformidlingsarbeid

Mill. kroner
275
240
3

Utvikling av matmerking som gjør det lettere for forbrukerne å velge miljø- og dyrevennlig, og utvikling av merking som viser antibiotikabruk i produksjonen, også for import-

5

varer.
Økte bevilgninger til gjennomføringen av den nasjonale handlingsplanen mot antibiotikaresistens (5 mill)
Drift av matsentraler i store byer for å følge opp bærekraftsmålene og hindre matsvinn
Generell styrking av Mattilsynets viktige arbeid med miljø, helse og dyrevelferd for
både landdyr og fisk inkludert reindriften.

30
30

Etablere en ny støtteordning til spydspissløsninger for bedre dyrevelferd i landbruket.

30

Opprette et eget program for agroøkologisk forskning under NIBIO.

10

Støtte til organisasjoner: Reverserer kuttet fra regjeringa og setter i tillegg av midler til
Bondens Marked og til dyrevelferdsorganisasjonene.
Setter av midler til styrking av bønders arbeid med bevaring av plante- og dyregenetiske ressurser

46

5

Trappe opp det viktige arbeidet med å gi skogbruket god oversikt over biologisk
mangfold og naturverdier
Starte arbeidet med å etablere offentlig beredskapslagring av korn.
Styrke veterinærdekningen over hele landet
Midler til dyrevelferdstiltak for de besetningene som ikke kan bruke gårdens beite/
beiterett
Etablere et program for å øke bruken av økologiske og kortreiste produkter i offentlige
kantiner
Tilskudd til klimarådgivning på gårder
Støtte investering i og drift av mobile slakterier i hele landet, for å få ned slaktetransporttiden

40

13

3
250
40
3

15
20
20

Naturskadeerstatning

20

Midler til trebasert innovasjon for å øke trebruken i Norge

60

Øremerker LUF-midler til satsningsprogram for andelslandbruk, besøksgårder og
urban dyrkning (øremerking innenfor allerede bevilgede midler)
Reversere regjeringas kutt i velferdsordninger
Fjerne kontrollgebyret for økologisk landbruk (tapte inntekter for staten)

10
37
-12

47

6.

DYREVELFERD
– HISTORIENS STØRSTE BUDSJETTSATSING
FOR DYRENE

48

Norsk lov slår fast at dyr har egenverdi og rettigheter. Både familiedyr og dyr i matproduksjon og
andre næringer skal ha mulighet til å utfolde artstypiske og individuelle behov, inkludert stimulerende
aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig adferd. Dyrs levemiljø skal ifølge loven fremme god helse
og bidra til trygghet og trivsel for dyra.
De Grønne mener dyrevelferd fortjener en langt større plass på norske statsbudsjetter. Flere hundre
millioner dyr lever sine liv i norske fjøs, oppdrettsmerder og som kjæledyr. Derfor foreslår De Grønne
en omfattende tiltakspakke for å bedre livskvaliteten til alle typer dyr som holdes av mennesker. Bedre
dyrevelferd oppnås ved blant annet lavere dyretetthet, mindre intensiv produksjon, sunnere raser og
mer beitebruk i jordbruket. Et landsdekkende dyrepoliti med økte ressurser er et viktig grep for å
styrke respekten for dyrs rettigheter i alle sektorer.

DYR I PRODUKSJON: BEDRE VELFERD I LANDBRUKET
Hovedmålet med regjeringens landbrukspolitikk er å produsere billigst mulig mat. Dette fører til en
rekordrask industrialisering, mer stordrift og lite rom for å ta hensyn til dyrene. I kyllingproduksjonen
har kravene om effektiv produksjon ført til at vi bruker en kyllingrase som vokser så fort at den knapt
er levedyktig når den slaktes etter 30 dager. Samtidig fører sentraliseringen av storfeproduksjonen til at
færre dyr slippes på beite om sommeren.
De Grønne vil snu disse trendene. I dette statsbudsjettet foreslår vi å starte arbeidet med å innføre en
mer robust og saktevoksende kyllingrase. Vi foreslår en omlegging av landbrukspolitikken der beitebruk og desentralisering belønnes. Vi foreslår en ny tilskuddsordning som belønner bønder som går
foran med ekstra god dyrevelferd. Og vi foreslår en sterk opptrapping av veterinærdekningen over hele
landet. I årene som kommer må landbrukspolitikken gi rom for strengere krav til mange typer dyrehold. De Grønne mener at økte matpriser kan være et riktig virkemiddel hvis det kan gi store forbedringer for dyras livskvalitet og helse. Pelsdyroppdrett må avvikles og alle subsidier til denne næringen
foreslås derfor fjernet.

FISKEOPPDRETT: OMLEGGING TIL LUKKEDE ANLEGG
Oppdrettslaksen har blitt Norges vanligste husdyr og kanskje Norges største dyrevelferdsutfordring.
De Grønne mener det ikke er forsvarlig å øke konsesjonene i fiskeoppdrettet i Norge før næringen
får bukt med lakselus, avfall, smitte, rømming, dårlige dyrevelferd og andre utfordringer fra anleggene.
Vi foreslår derfor 500 millioner kroner til en investeringsordning for oppdrettere som vil legge om til
lukkede anlegg eller tilsvarende miljøstandard, inkludert 30 millioner som øremerkes til investeringer
i motstrømsanlegg og andre tiltak som bedrer forholdene for laksen. Vi vil også innføre en luseavgift,
som gjør at det lønner seg å være blant de seriøse oppdretterne som løser luseproblemet. En overgang
til lukkede anlegg kan løse flere dyrevelferdsproblemer som lusepåslag og medikamentbruk, men det
er fortsatt behov for en omfattende forskningsinnsats på feltet. Vi foreslår derfor et eget program for
forskning på gode dyrevelferdsløsninger i oppdrettsnæringen i tillegg til en generell bevilgning til
forskning på dyr, fugler og fisk sine artstypiske behov og evne til å føle frykt og smerte.

KJÆLEDYR
Utfordringene for kjæledyr handler delvis om å stille krav til dyreeiere, og om å øke kunnskapen om
dyrs behov hos de som har ansvar for et kjæledyr. I tillegg er det behov for økt innsats for hunder,
katter og andre familiedyr som av ulike årsaker mangler hjem. De Grønne foreslår å gjennomføre
en nasjonal informasjonskampanje om dyrevelferd for kjæledyr i 2017 for å legge til rette for bedre
dyrehold i norske hjem. I tillegg må samfunnet stille opp for de eierløse kjæledyrene. Vi foreslår en ny
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støtteordning for de største kommunene, som skal sikre at sentre for eierløse dyr har forutsigbarhet i
driften og kapasitet til vaksinasjon, sterilisering, omsorg og omplassering, også i de mest krevende periodene. Midlene skal stimulere til samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner, og kan også
brukes til forebyggende arbeid ut mot dyreeiere.
Tiltak for bedre dyrevelferd

Mill kroner

Dyrepoliti – kraftig opptrapping

40

Styrke veterinærdekningen over hele landet

30

Støtte til spydspisser for bedre dyrevelferd i landbruket

30

Styrke forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen

45

Investeringsstøtte for bedre fiskevelferd i oppdrettsnæringen.

120

Fjerne subsidier til avløserordning for pelsdyrnæringa og bruke pengene på å støtte
omstilling til annen type drift enn pelsdyr i tråd med MDGs forslag om å legge ned

15

næringa.
Tilskudd til bruk av mobile slakterier
Økt støtte til Økokrim for å bekjempe kriminalitet mot dyr

50

20
3

Styrke Mattilsynets arbeid med dyrevelferd.

10

Økt støtte til å bekjempe internasjonal naturkriminalitet

75

Program for forskning på fiskevelferd i oppdrett

6

Økt forskning på dyrs artstypiske behov og evne til å føle frykt/smerte.

6

Utrede etablering av et eget Dyretilsyn

2

Innføre en merkeordning for animalske produkter med god dyrevelferd.

5

Utvikle avlslinje for kyllingrase med bedre dyrevelferd

6

Utredning om bedre slakteristruktur. (Veterinærinstituttet)

1

Forskning om dyrevelferd og dyrevelferdsindikatorer i norsk dyrehold regi av veterinærinstituttet
Nasjonal informasjonskampanje om dyrevelferd for kjæledyr i regi av Mattilsynet. (Tas
innenfor eksisterende ramme)
Støtte kommunalt og frivillig arbeid med å ta imot hjemløse dyr (primært katter)
Støtte til kastrering av katter
Reversere kutt til dyrevelferdsorganisasjoner og andre frivillige org

5

0
20
4
32

Støtte til alternativer til arbeid med alternativer til dyreforsøk

2

Økt merverdiavgift på kjøttvarer for å redusere kjøttforbruket

1 000

Fjerne moms på frukt og grønt for økt forbruk av vegetarisk mat

3 300

Landbruksoppgjør for bedre kvalitet, bærekraft og dyrevelferd
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Investeringstilskudd til lukkede oppdrettsanlegg uten lakselus

500

Tiltak mot marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt

183

Avgift på lakselus i oppdrettsnæringen

900

FISKERI OG OPPDRETT
Oppdrettsindustrien er Norges nest største eksportnæring og samtidig en av de største miljøutfordringene langs kysten. Miljøpartiet De Grønne vil derfor iverksette en omstilling av næringa til
lukkede anlegg som hindrer utslipp av lus, kjemikalier, organisk avfall og ikke minst rømming av laks
fra merdene. Målet er miljøvennlig, utslippsfri og forurensingsfri produksjon med høy fiskevelferd.
Denne omstillingen krever tiltak på mange områder, blant annet et tydelig krav om en tidsfrist for når
anleggene skal lukkes og et krav om lukket teknologi ved etablering av nye anlegg. I dette alternative
budsjettet foreslår De Grønne flere tiltak for å etablere gode økonomiske rammebetingelser for en slik
omstilling.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

etablere en tilskuddsordning for en overgang til lukkede anlegg.
etablere en avgift på spredning av lakselus som belønner oppdrettere med lave lusetall.
etablere en tilskuddsordning for investeringer i god fiskevelferd.
styrke Mattilsynets arbeid med kontroll og tilsyn med næringen.

I fiskeripolitikken vil De Grønne jobbe for at kystfiskeflåten skal være ryggsøylen i fiskerinæringen,
med havfiskeflåten som supplement for å høste av flere ressurser. Fiskeressursene langs kysten bør
forvaltes og videreforedles lokalt og dermed legge grunnlaget for en sterk sjømatnæring som sikrer
sysselsetting og bosetting langs kysten. Økt fokus på kvalitet, bærekraft og markedsføring vil gjøre
norsk sjømat til et enda mer etterspurt produkt. De viktigste rammene for norsk fiskeripolitikk legges
imidlertid på andre arenaer enn i statsbudsjettet. De Grønne foreslår imidlertid flere grep for å styrke
næringen.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

styrke økonomien i fiskerinæringen ved å øke fiskerfradraget og sjømannsfradraget, samt øke
føringstilskuddet.
reversere regjeringens kutt til sikkerhetsopplæring og velferdsstasjoner for fiskere.
styrke fiskerioppsynet langs kysten med 20 millioner kroner for å hindre overfiske og ulovligheter.
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7.

ET MODERNE
TRANSPORTSYSTEM
52

Regjeringens enøyde satsning på motorveier vil binde opp milliarder av kroner som vi heller ønsker
å bruke til en storsatsing på jernbane, kollektivt, sykkel, fotgjengere og en elektrifisering av vei og
sjøtransporten (i tillegg til å føre til en massiv økning i bomppengetakstene også i spredtbygde strøk
der dette ikke er hensis). Denne satsingen vil gjøre lufta renere, gi bedre plass til fotgjengere, syklister,
busser og de som er avhengig av bil. Et grønnere transportsystem vil gjøre livet enklere for folk flest,
sikre at ikke distriktene blir fanget i en dyr og miljøskadelig fossil infrastruktur, og la næringslivet
konkurrere etter hvert som det stilles strengere miljøkrav i Norge og i verden. Men selv om bedre
utbygd kollektiv og flere avganger pluss å begrense tilgangen til bilen i bykjernen vil hjelpe, vil vi også
belønne de som velger å reise kollektiv med å kutte billettprisene med en femtedel.

KOLLEKTIV, SYKKEL OG GANGE
Dersom vi skal ha håp om å begrense klimaendringene og skape hyggelige lokalsamfunn uten luftforurensingen, støy og trafikkfaren fra biler er vi nødt til å satse massivt på kollektiv, sykkel og gange over
mer vei.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•
•
•
•

satse massivt på gang og sykkelveier gjennom å omdisponere 500 mill. kroner fra store veiprosjekter til gang og sykkelveier.
reversere regjeringens kutt i trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende.
øke satsingen på bymiljøavtaler.
øke tilskudd til gang og sykkelveier på kommunale og fylkeskommunale veier.
doble posten for bedre kollektivtransport i byområdene for å styrke den og inkludere flere byer.
etablere pendler- og samkjøringsparkering og stimulere til ulike former for bildeling.
etablerer en støtteordning for kjøp av elsykler.
bygge ut 1000 hurtigladere per år i en fireårsperiode.

KRAFTIG REDUKSJON I KOLLEKTIVPRISENE
I tillegg til å satse kraftig på å bygge ut kollektivnettet trenger vi en storsatsing på rimeligere kollektivpriser for å gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. Det er ikke nok å bare gjøre bilbruk dyrere og
begrense tilgangen til privatbilen, folk trenger en gulrot for å velge kollektivt. Dette vil og hjelpe de
fattige, spesielt i byene som ofte ikke har råd til å eie/bruke bilen. Derfor foreslår vi å bruke 2,8 mrd.
kroner til å redusere kollektivprisene.

JERNBANE
For transport over lengre distanser må jernbanen være ryggmargen, derfor vil vi kutte kraftig i kapasitetsøkende veiprosjekter og heller satse på et bedre jernbanetilbud med flere avganger, bedre vedlikehold,
og gjennomføre flere byggeklare jernbaneprosjekter enn regjeringen. I tillegg vil vi komme i gang med
prosjektering og utredning av lyntog, hyperloop og strekninger som full InterCity og Tromsbanen.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•

sette opp flere jernbaneavganger..
satse ekstra på vedlikehold og drift av jernbane.
igangsette prosjektering og utredning av elektrifisering av gjenværende strekninger, hastighetsøkninger og dobbeltspor, inkludert full InterCity-utbygging. Inkluderer og utredning/KVU
høyhastighetstog og Tromsbanen.
utrede hyperloop Oslo-København.
gjennomføre en del ferdig utredede og byggeklare jernbaneprosjekter.
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EN GRØNNERE VARETRANSPORT OG VEITRAFIKK
For å gjøre varetransporten grønnere og unngå at næringsvirksomheten blir hardt rammet i fremtiden
er det avgjørende at vi får gods over på sjø og bane, i tillegg til at biler og ferger blir utslippsfrie fortest
mulig.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•

bygge 1000 hurtigladere per år i en fireårsperiode.
øke satsing på godstiltak på jernbanen.
reversere regjeringens kutt i tilskuddsordningen for å overføre gods fra vei til sjø og dobler
posten.
øke satsing på riksveifergene så vi kan få opp farten på elektrifiseringen.
begrense vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen som godstransport på sjø er
avhengig av.
Våre viktigste tiltak
Redusere kollektivprisene med en femtedel.
Satse massivt på gang og sykkelveier gjennom å omdisponere 500 mill fra store veiprosjekter til gang og sykkelveier.
Reversere regjeringens kutt i trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende.
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Mill. kroner
2 800
0
264,7

Øke satsingen på bymiljøavtaler.

475

Øke tilskudd til gang og sykkelveier på kommunale og fylkeskommunale veier.

546

Doble posten for bedre kollektivtransport i byområdene for å styrke den og inkludere
flere byer.

1 260

Opprette en støtteordning for kjøp av elsykler.

500

Bygge 1000 hurtigladere per år i en fireårsperiode .

240

Igangsette prosjektering og utredning av elektrifisering av gjenværende strekninger,
hastighetsøkninger og dobbeltspor, inkludert full InterCity-utbygging. Inkluderer og

500

utredning/KVU høyhastighetstog og Tromsbanen.
Godstiltak sjø og jernbane.
Utrede hyperloop Oslo-København.
Skredsikring riks og fylkesveier.
At Avinor innenfor rammen legger en plan for innfasing av el-fly i anbudene sine.

314
25
175
0

Etablere pendler- og samkjøringsparkering og stimulere til ulike former for bildeling.

50

Trapper opp TT-ordningen med seks fylker.

45

Setter opp flere jernbaneavganger.

100

Satser ekstra på vedlikehold og drift av jernbane.

500

Gjennomføre flere ferdig utredede og byggeklare jernbaneprosjekter.

100

Kutter i grunnerverv og planlegging av veiprosjekter.
Kutter i administrasjon av veiprosjekter.
Starter ikke fergefri Rogfast, eller Rv 23 Dagslett-Linnes.
Vi ønsker å komme i gang med forsøk med el og hydrogenfly (der hydrogenet er produsert på fornybar energi) på det norske kortbanenettet.

-785
-50
-165
185

Avvikle Nye Veier AS
Fjerner tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster.

-5 000
-516,16
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8.

GRØNNERE BYER,
TETTSTEDER OG
BYGDER
56

De Grønne vil skape lokalmiljøer i alle norske byer, bygder og tettsteder der folk kan leve, bo, handle,
reise og jobbe grønnere og hvor selve lokalmiljøet er en del av løsningen på miljøutfordringene.
De grønne prioriterer derfor en stor bærekraftssatsing med lokal forankring og gjennomføring på
totalt 9 milliarder for å sette norske kommuner og fylker i stand til å investere i det grønne skiftet og
gjennomføre egen politikk for bærekraftig lokalsamfunn og regioner. De Grønne gir norske kommuner og fylker handlingsrom til å bli lokale motorer for bærekraft og nye grønne arbeidsplasser.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

Øke de frie midlene til kommunene og gjøre inntektssystemet grønt
Øke de øremerkede overføringene til kommuner og fylker fra KMD og fra andre departementer
for grønne satsinger.
I tillegg kommer de grønnes satsing på innovasjon og grønn næringsutvikling som styrker privat
sektor direkte i hele landet for å skape nye lønnsomme og grønne arbeidsplasser.

GRØNNERE BYER, TETTSTEDER OG BYGDER
For å stimulere til grønnere byer, tettsteder og bygder og grønn næringsutvikling lokalt vil De grønne
endre inntektssystemet for kommunene som fremmer en mer miljøvennlig, mer klimavennlig og mer
omstillingsvennlig kommunalpolitikk. Foregangskommuner i det grønne skiftet, som for eksempel
Oslo skal danne modell for andre kommuner. Staten skal bidra til dette og de grønne vil innføre krav
om klimabudsjett og -regnskap i alle kommuner, fylkeskommuner og statlige departement. Kommunaldepartementet skal støtte implementeringen av klimabudsjetter og gis et nytt overordnet oppdrag å
inspirere og støtte kommunene i deres arbeid med å gjennomføre det grønne skiftet og styrke lokaldemokratiet. Vi vil også at det skal utvikles et indikatorsett for grønn omstilling i norske kommuner
og øker den statlige innsatsen for grønn omstilling.

GRØNNE KOMMUNER OG REGIONER
For å gi handlingsrom til grønn omstilling og bærekraftig næringsutvikling i alle norske kommuner
øker De Grønne rammetilskuddet til kommunene med 2,25 milliarder for å bidra til en grønnere
samfunnsutvikling i kommunene. Sammen med økte kommunale inntekter på 500 millioner fra De
grønnes modell for formueskatt gir denne økningen rom for at norske kommuner, blant annet kan
prioritere et barnehageløft over de neste to årene for å fullfinansiere innføringen av bemanningsnorm
og norm for pedagogtetthet i barnehagene, og innføre to opptak i året i barnehagene over de to neste
årene, med mål om å øke til løpende opptak etter at barnet har fylt ett år. (se tabellen under KMD 571
60) for De grønnes ytterligere prioriteringer av de økte frie midlene)
I tillegg til å øke de frie midlene til kommunene styrker De grønne overføringene til kommunesektoren over KMD sitt budsjett med 1,4 milliarder ved blant annet å styrke veksttilskuddet og storbytilskuddet med 250 millioner. For områder med høy vekst ønsker de grønne å styrke og innrette veksttilskuddet slik at disse kommunene tilrettelegger for at nye bo-områder planlegges og bygges etter
bærekraftskriterier. Storbytilskuddet innrettes på det grønne skiftet og utvides til flere byer (Sandnes,
Drammen, Tromsø, Grenland og evt flere skal vurderes) og bærekraftsarbeidet styrkes i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. I tillegg gir De grønne 425 millioner i økte midler til
bærekraftig byutvikling og områdesatsinger, blant annet med 55 millioner mer enn regjeringens forslag
til områdesatsingen i Groruddalen. De grønne styrker overføringene til omstillingsdyktig næringsliv
og lokalsamfunn i distriktene og det regionale arbeidet for omstilling med 500 millioner. De grønne
innretter i sin helhet disse ordningene til å målrettes det grønne skiftet i distriktene og være omfattet
av bærekraftskriterier. Vi vil satse på grønn næringsutvikling over hele landet. Næringsutvikling basert
på bærekraftig jordbruk, havbruk og marine næringer, skogbruk og utmark har potensiale til å skape
mange framtidsrettede arbeidsplasser i hele landet. Derfor øker vi blant annet distrikts- og skjønnstil-
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skudd, låne- og tilskuddsordninger til næringsliv i distriktene, bedriftsrettede programmer i distriktene
og de statlige omstillingsmidlene.
I tillegg til å øke alle disse ordningene innrettes de i en mye større grad enn i dag for å bidra til det
grønne skiftet der folk bor og for å skape nye grønne arbeidsplasser..
De Grønne styrker ytterligere økonomien i kommunesektoren ved å øremerke 4,7 mrd i friske penger
innen samferdsel, helse og omsorg, skole og energi og miljø til oppgaver kommuner og fylker ellers
måtte dekke av de frie midlene (se egne kapitler for nærmere omtale).
Hovedgrep på samferdselsområdet som styrker kommunesektoren:

•
•
•
•

Bymiljøavtaler økes med 485 millioner
Tilskudd til gang og sykkelveger økes med 546 millioner
Belønningsordningene økes med 1263 millioner
Skredsikring av fylkesveier økes med 100 millioner, mens innbyggertilskuddet til fylkesveier
reduseres med 200 millioner

Hovedgrep innen helse og omsorg som styrker kommunesektoren:

•
•
•
•
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•

MDG øremerker 1150 millioner til opptrappinga av det kommunale rusomsorgsarbeidet i tråd
med rusreformen, noe som frigjør 1000 millioner i frie inntekter til kommunene
Norm på en helsesøster per 500 elev på grunnskole og vgs som koster 226 millioner
180 millioner til «livsglede-for-eldre-sertifisering» av alle kommuner
275 millioner til styrking av det psykiske helsevernet i kommunene, PP-tjenesten og et program
for folkehelsearbeid i kommunene
MDG reverserer ordningen med utvidet forsøk med statlig eldreomsorg og øker derfor innbyggertilskuddet tilsvarende det som regjeringen vil bruke statlig (1275 millioner)

Hovedgrep innen energi og miljø som styrker kommunesektoren:

•
•
•

300 millioner til klima og miljørådgivere i norske kommuner
450 millioner til lokale klimatiltak og klimatilpasning i norske kommuner
240 millioner til hurtigladestasjoner i norske kommuner

Hovedgrep innen skole og barnehage som styrker kommunesektoren:

•
•
•
•

180 millioner til gratis barnehage til lavinntektsfamilier
125 millioner til rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, og støtte til opprusting av utearealer og veiledning i skolehage
53 millioner til gratis frukt og grønt i grunnskolen
90 millioner til å styrke tilbudet innen praktiske, estetiske og IKT-valgfag på grunnskole-nivå og
innføre norm for lærertetthet på kommunenivå
Norske kommuners og fylkers styrket økonomi for grønn næringsutvikling og
bærekraftig samfunnsutvikling
Øke rammetilskuddet til kommunene for å bidra til en grønnere samfunnsutvikling i
kommunene.

Mill kroner

2 750

De grønne styrker ytterligere økonomien i kommunesektoren gjennom øremerkede
satsinger innen samferdsel, helse og omsorg, skole og energi og miljø til oppgaver

4 700

kommuner og fylker ellers måtte dekke av de frie midlene. Se hovedgrep ovenfor
Etablere en belønningsordning for foregangskommuner for reduserte utslipp, energieffektivisering, bærekraftig næringsutvikling og grønn omstilling
Styrke og innrette veksttilskuddet slik at vekstkommunene tilrettelegger for at nye
bo-områder planlegges og bygges etter bærekraftskriterier.

100

100

Storbytilskuddet utvides (Sandnes, Drammen, Tromsø, Grenland og evt flere skal vurderes) til flere byer og styrker bærekraftsarbeidet i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og

150

Kristiansand
Øker lærlingtilskuddet med 10 000 per lærling og styrker faget entreprenørskap og
bedriftsutvikling på videregående skoler. Fjerner arbeidsgiveravgiften for nye lærlinger

220

fra og med juli 2018
Ordningene for omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn og for omstillingsdyktige
regioner styrkes. Begge ordningene målrettes for det grønne skiftet i distriktene og skal

500

være omfattet av bærekraftskriterier.
Ordningene for planlegging og byutvikling styrkes og innrettes på bærekraftig byutvikling og bærekraftige områdesatsinger
MDG øker fagkapasiteten på klima- og miljøområdet hos fylkesmennene med 50 % for
å stoppe nedbygging av natur og tapet av naturmangfoldet.

425

115

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gis i oppdrag å inspirere og støtte
kommunene i deres arbeid med å gjennomføre det grønne skiftet og styrke

50

lokaldemokratiet.
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9.

FREMTIDENS
KOMPETANSEBEHOV
60

Skolen og utdanningssystemet vårt skal ruste samfunnet og den enkelte for de samfunnsoppgavene vi
står overfor i dag og som vi vil møte i framtida. Miljøpartiet De Grønnes budsjett inneholder en rekke
forslag som vil sørge for at flere kan oppleve mestring og delta i arbeidsliv og samfunnet.

GRUNNSKOLEN
AKTIV OG VARIERT SKOLEHVERDAG
Ensrettingen av skolen mot teoretiske fag er bekymringsverdig. Elever som ikke opplever mestring
tidlig har høyere risiko for å falle ut av utdanningsløpet. Dette er en stor kostnad for den enkelte elev. I
tillegg vet vi at samfunnet trenger allsidige arbeidstakere. Derfor ønsker vi et mer helhetlig læringssyn,
som stimulerer og utvikler både praktiske, kunstneriske og teoretiske evner. Dette gjør det mulig for
alle å oppleve mestring, utvikling og faglig fordypning.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

Styrke tilbudet innenfor praktiske, estetiske og IKT-fag. Deler av bevilgningen skal brukes til å
utvide tilbudet om koding som valgfag.
Ruste opp utearealer og skolekjøkken og gi veiledning i skolehage for lærere og skoleledere
Sette av penger til et ekskursjonsfond som skolene kan søke om midler fra
Støtte faglige nettverk mellom skole og bedrifter

TID TIL HELE MENNESKET
Dyktige og mange nok lærere er avgjørende for elevenes læringsutbytte. Lærere og veiledere må ha tid
og frihet til å møte den enkelte elev sitt potensial og behov. Dette er særlig viktig for de ressurssvake
elevene. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor mindre klassestørrelser og å få flere yrkesgrupper inn i
skolen. Slik kan skolemiljøet og den enkelte elevs helse og evne til læring følges opp bedre.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•

Etablere en norm for lærertetthet på kommunenivå på maksimum 15 elever per lærer i 1.-4. klasse
Ansette flere miljøarbeidere, instruktører til bedriftsbesøk og andre som vil kunne frigjøre tid i
læringsarbeidet.

BEDRE PSYKISK OG FYSISK HELSE I SKOLEN
I dag sliter hvert femte barn eller ungdom med psykiske plager. Dette har store kostnader for enkeltmennesket og samfunnet som helhet. Å trives på skolen er blant de viktigste forutsetningene for å lære.
Studier viser også at et stressende eller belastende skolemiljø er blant de mest alvorlige risikofaktorene
for ungdoms psykiske helse. Satsing på psykisk helse i skolen er derfor en viktig investering for å sikre
elevenes livskvalitet, tilpasningsdyktighet og forutsetninger for faglige prestasjoner.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•

Styrke skolehelsetjenesten ved å finansiere en norm på én helsesøster per 500 elev i grunnskole og
videregående skole, samt 80 nye fysioterapeut-stillinger
Dekke inn på vedlikeholdsetterslep i skolebygg for å bedre inneklima
Styrke lokale mobbeombud
Sikre full dekningsgrad med sosiallærere på alle skoler med mer enn 500 elever.
Øremerke midler til PP-tjenesten og sette av midler til en helhetlig plan for kvalitetsutvikling av
PP-tjenesten.

ET LØFT FOR YRKESFAGENE
Miljøpartiet De Grønne støtter regjeringens yrkesfagløft, men har enda høyere ambisjoner på vegne
av yrkesfagene. Håndverksyrker og praktiske ferdigheter er essensielle for å løse fremtidens oppgaver.
Derfor må disse ferdighetene verdsettes og stimuleres i hele skoleløpet.
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Som en start på et langsiktig løft av yrkesfagene og håndverksyrkene og et ledd i omstillingen av norsk
arbeidsliv, foreslår Miljøpartiet De Grønne å opprette grønne omstillingsskoler i hver landsdel som
tar utgangspunkt i lokale muligheter og behov. Dette vil bidra til å nå regjeringens mål om et tettere
samarbeid mellom videregående opplæring og arbeidsliv. Omstillingsskolene skal gi elevene møte med
arbeidslivet som en del av utdanningen. Praktisk erfaring og kompetanse bidrar til å styrke rekrutteringen til fremtidens jobber. For næringslivet er skolene en unik mulighet til å bruke opplæring som et
ledd i innovasjon og utprøving av nye grønne løsninger.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•

Opprette fire grønne omstillingsskoler på yrkesfag, med fokus på henholdsvis industri og fornybar
energi på Vestlandet, bygg på Østlandet, fiskeri i Nord-Norge og havbruk i Midt-Norge.
Øke lærlingtilskuddet og gi fritak for arbeidsgiveravgift for nye lærlinger for å få flere til å fullføre
utdanningsløpet

HØYERE UTDANNING
Det offentlige har en viktig oppgave i å sikre langsiktig og fri forskning med faglig bredde uavhengig av næring og fagfelt. Dette gjøres best gjennom en forutsigbar basisfinansiering og tilgang til frie
prosjektmidler.
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Gode studieforhold er en nøkkel til utdanning av gode kandidater, som igjen er fundamentet for god
undervisning, forskning, utvikling og innovasjon. Innfasingen av 11 måneders studiestøtte er viktig
for å bedre studentøkonomien og gi flere muligheter til å være heltidsstudenter. For å gi studentene
en forutsigbar finansiering som følger velstandsutviklingen i samfunnet for øvrig er det imidlertid
nødvendig å feste støtten til grunnbeløpet i folketrygden.
I tillegg til studiestøtte er boutgifter det som i størst grad påvirker studentøkonomien. I 2017 manglet
det fortsatt 14 165 boliger for å nå målet om en nasjonal dekningsgrad for studentboliger på 20 %.
Skal målet nås raskt kreves en raskere utbyggingstakt enn det regjeringen legger opp til.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•

Øke basisbevilgningen til universiteter og høyskoler
Opprette 750 nye studieplasser innen IKT-fag og 1250 flere studieplasser innen bioøkonomi,
fornybar energi, helserelaterte fag og pedagogikk
Sette av penger til å dekke inn vedlikeholdsetterslep i universitets- og høyskolebygg
Feste studiestøtten til 1,2 G per år
Bygge 3000 nye studentboliger i 2018, som er 800 flere enn regjeringen
Tiltak for å møte fremtidens kompetansebehov
Opprette fire profilskoler for grønn omstilling på yrkesfag - en i hver landsdel
Sette av midler til opprusting av utearealer og skolekjøkken og veiledning i skolehage
for lærere og skoleledere, samt ekskursjonsfond
Ta igjen vedlikeholdsetterslepet på skolebygg, og løfte miljøstandarden og inneklima
Heve kvaliteten i kunst- og kulturundervisningen i grunnskolen

Mill kroner
50
35
100
10

Øke støtten til Rosa kompetanse og Sex og politikk

5

Øke støtten til prosjektet Mitt Liv grunnskole

2

Styrke tilbudet innenfor praktiske, estetiske og IKT-valgfag

50

Støtte faglige nettverk mellom skole og bedrifter

5

Styrke realfagsprosjektet ENT3R

2

Opprette et kompetansehevingsprogram for inneklima i skolene

3

Følge opp ekspertgruppa for spesialundervisning

10

Utarbeide en helhetlig plan for kvalitetsutvikling av PP-tjenesten

20

Styrke lokale mobbeombud

20

Øremerke midler til å styrke kvaliteten på PP-tjenesten
Innføre en norm for lærertetthet på kommunenivå på 15 elever per lærer 1.-4. trinn og
20 elever på 5.-10. trinn
Styrke regionale vitensentre, med særlig fokus på tidlig innsats og koding/programmering

200
40

10

Innføre gratis barnehage i lavinntektsfamilier

180

Styrke tilskuddet til samiske barnehagetilbud

3

Reversere kuttet i støtten til folkehøyskolene
Øke basisbevilgningene til universiteter og høyskoler
Opprette 750 nye studieplasser innen IKT og 1250 flere innen bioøkonomi, fornybar
energi, helserelaterte fag og pedagogikk
Opprette et publiseringsfond for å sikre Open Access-publisering av forskningsresultater

25
100
185

10

Dekke inn vedlikeholdsetterslep på universitets- og høyskolebygg

100

Bygge 800 flere studentboliger enn regjeringen, til sammen 3000

45,6

Styrke FRIPRO-ordningen
Feste studiestøtten til 1,2 G

50
-193,2

Reversere kutt i studiestøtten til folkehøyskoleelever

10,6

Reversere hevingen av avstandsgrensen i bostipendordningen

21,2
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10.

ET RIKT
KULTURLIV
64

Overgangen til et grønnere samfunn er også en overgang til et samfunn der kultur og opplevelser får
større plass både i økonomien og i folks bevissthet. Kultur uttrykker og skaper tilhørighet og livskvalitet og bidrar til forståelse av både individ og samfunn. Det er avgjørende å gi immaterielle verdier
som kultur større rom på bekostning av ressurskrevende, materielt forbruk. Kultur bidrar til identitet,
forsoning, fremskritt og utvikling, mens kulturarven vår har egenverdi som kilde til kunnskap og
opplevelser.
Dette forslaget til statsbudsjett inneholder flere målrettede kultursatsinger. En fellesnevner for mange
av våre forslag er at vi prioriterer å løfte mangfoldet av små aktører og prosjekter fremfor å øke bevilgningene til de de største institusjonene.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

Senke terskelen for å realisere flere kunst og kulturprosjekter, blant annet ved støtte konsertarrangører, leie av lokaler o.l.
Bedre støtte til kulturminnevern i privat og frivillig regi.
Et økonomisk løft for billedkunstnerne.
Nye tilskuddsordninger for gatekunst og utsmykning.

KUNST:
SENKE TERSKELEN FOR KUNST OG KULTURAKTIVITETER
For å sikre god rekruttering og utløse potensialet for å realisere kunst og kultur er det viktig å ha
god infrastruktur tilgjengelig, særlig for barn og unge. Bygging av store og dyre kulturhus i flere byer
de siste årene ikke nødvendigvis har bidratt til dette. De Grønne foreslår derfor å sette av 50 mill.
kr i øremerkede midler til utlån/billig utleie av øvingslokaler i kommunene. Kommuner som får til
vekselbruk av kulturhus mellom det lokale og det profesjonelle kulturlivet skal premieres gjennom
ordningen. Samtidig vil vi øke støtten til arrangører av både konserter og scenekunst. Ved å øke
momskompensasjonen for frivillige organisasjoner bidrar vi også til å styrke økonomien til mange av
aktørene som organiserer kultur over hele landet.
Skal vi styrke kulturens plass i samfunnet er det viktig å gjøre kultur av høy kvalitet tilgjengelig også til
dem som ikke oppsøker slik kultur. Derfor foreslår vi å øke støtten til både den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken og styrke kvaliteten i kunst- og kulturundervisning i grunnskolen.

KULTURELT MANGFOLD:
ET LØFT FOR EN DEN UTØVENDE KUNSTEN
De Grønne vil gjøre det enklere å være utøvende kunstner enn det som er tilfelle i dag. Flere må sikres
stabile økonomiske rammebetingelser over tid. I dette forslaget til statsbudsjett foreslår vi spesielt et
løft i støtten til billedkunstnerne og den visuelle kunsten som de siste årene har sakket akterut sammenlignet med andre grupper. For å sikre et kulturelt mangfold er det viktig å styrke kulturlivet også
utenfor de etablerte institusjonene. De Grønne foreslår derfor en belønningsordning som premierer
institusjoner som lager kunstprosjekter i samarbeid med det frie feltet.

KULTURARV: ET LØFT FOR NORSK KULTURMINNEVERN
Kulturarven er viktig i kommunikasjonen mellom ulike grupper, generasjoner og bidrar til å styrke personlig, lokal og nasjonal identitetsdannelse. De Grønne ser på kulturarven og kulturminnene våre som
en avgjørende del av et rikt kulturliv. På svært mange områder har disse verdiene blitt nedprioritert og
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forsømt. Vi foreslår derfor en betydelig satsing på bygningsvern, fartøyvern, kulturlandskap og bevaring av håndverkstradisjoner. Stavkirkene har en særstilling i norsk historie og kulturarv og vi foreslår
derfor å etablere et program for vedlikehold av stavkirker og istandsetting av steinkirker.
Kulturminner har en egenverdi som kilder til kunnskap og opplevelser. I tillegg ser vi kulturminnevern
som en del av det grønne skiftet ved at det bidrar til grønne arbeidsplasser, samt at det i mange tilfeller
fører til redusert ressursbruk gjennom gjenbruk av blant annet bygninger: Samtidig truer klimaendringene kulturarven fordi ekstremvær og mildere og fuktigere klima øker skaderisikoen. Kulturarven vår
uerstattelig, på like linje som naturen vår og det biologiske mangfoldet.
De Grønnes viktigste tiltak for et rikt kulturliv
Innsatspakke for friluftslivet

44

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

10

Kompensasjon for rettighetshavere ved overgang til digitale medier

2

Norsk kulturfond, økt støtte til konsertarrangører og scenekunst

50

Belønningsordning for samarbeid med frie kunstnere

20

Den kulturelle spaserstokken
Utsymikking av nasjonale samferdselsprosjekter
Den kulturelle skolesekken.
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Mill kroner

5
25
5

Garantiinntekter og langvarige stipend.

35

Heve kvaliteten på kulturundervisning i grunnskoleopplæringen

10

Verne om mediemangfoldet – økt produksjonstilskudd

55

Øremerkede midler til utlån/billig utleie av øvingslokaler i kommunene.

50

Øke støtten til visuell kunst via Norsk kulturfond.

40

Vern av kulturarv og kulturminner via norsk kulturminnefond

70

Økt støtte til bevaring av fredede kulturminner i privat eie.

15

Program for vedlikehold av stavkirker og istandsetting av steinkirker.

10

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring

10

Tilskudd til fartøyvern.

45

Reversere kutt i Riksantikvarens budsjett og øke Riksantikvarens kapasitet noe

7

Prosjekt for digitalisering og sikring av samiske kulturminner

2

Innovasjon Norge - program for verdiskapning ved bruk av kulturarv.
Momskompensasjon frivillige organisasjoner.
Garantilønn for utøvere av truede tradisjonshåndtverk.
Nasjonalt register over kulturarv, som håndverk, folkemusikk o.l.

20
152
12
2

67

VEDLEGG 1.

HVORDAN KUTTE
KLIMAGASSUTSLIPPENE?
68

Paris-avtalen trådte i kraft 4. november 2016. Norge skal oppfylle forpliktelsene våre i samarbeid med
EU. For første gang vil vi få en forpliktende avtale som innebærer at vi faktisk må levere utslippskutt.
De Grønne leverer som eneste parti et budsjett som oppfyller Norges klimamål for 2020 og 2030.
Regjeringens budsjettforslag gir ikke svar på hvordan vi skal nå våre klimaforpliktelser. Regjeringen,
støttepartiene og Arbeiderpartiet later som Klimaforliket og utslippsmålet for 2020 ikke eksisterer, og
skyver klimautfordringen foran seg.

KLIMAFORLIKET (2020-MÅLENE)
Stortingets klimaforlik fra 2008 og 2012 forutsetter at utslippene våre i 2020 skal være redusert til
mellom 45 og 47 millioner tonn CO2- ekvivalenter. Regjeringen og samarbeidspartiene tuftet i tillegg
regjeringssamarbeidet på at klimaforliket skulle forsterkes. Fire år senere er realiteten at utslippene i
praksis står på stedet hvil, og at den forventede nedgangen i utslipp fram mot 2020 i liten grad kan
tilskrives regjeringens politikk.
Skal vi nå klimaforliket i 2020 må utslippene de neste årene reduseres med om lag 6,4 millioner tonn.
De Grønne sitt alternative statsbudsjett gjør det. Regjeringen på sin side redegjør ikke en gang for
klimaeffekten av statsbudsjettet. Mest sannsynlig vil det bidra til økte norske utslipp. Skal vi nå målene
i klimaforliket vil vi også måtte ta større kutt i kvotepliktig sektor. Flere har hevdet at dette ikke har
effekt, fordi det er samlet tak på utslipp i det europeiske kvotemarkedet. For å sikre at kutt i norsk
kvotepliktig sektor gir reelle klimakutt setter De Grønne derfor av årlige bevilgninger for å kjøpe kvoter på det europeiske kvotemarkedet tilsvarende de kuttene vi gjennomfører i kvotepliktig sektor.
De Grønne vil også sørge for rapporteringssystemer som viser om virkemidlene som implementeres
virker som forutsatt - og som derfor gjør det mulig å endre virkemidlene dersom det viser seg at de
ikke er tilstrekkelige til å nå målene vi har satt oss. De Grønne er enig i at det er en utfordrende oppgave å kutte utslippene så mye på så kort tid, men vi viser at det er mulig. Vi må da imidlertid tørre å
ta de tøffe valgene og gjennom den politikken som er nødvendig for å få dette til.

KLIMAAVTALEN MED EU (2030-MÅLENE)
Avtalen med EU vil gi Norge et utslippsmål på trolig over 40 prosent utslippskutt innen 2030. Norge
løper en risiko for sanksjoner om vi bryter forpliktelsene, så det lønner seg å komme i gang med kuttene i 2017 – fremfor å skyve problemet foran oss, slik regjeringen gjør. Norges klimaavtale med EU
vil innebære at Norge vil måtte kutte med nærmere 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor. Det vil si at
vi må kutte nærmere 40 prosent i transportsektoren, avfall-, bygg og landbrukssektoren. De Grønne
viser at dette er fullt mulig, også at vi bør ha minst like ambisiøse mål i kvotepliktig sektor om vi skal
ta Norges klimaansvar på alvor. Under følger en tabell for hvilke utslippsreduksjoner vi kan nå i 2020
og 2030 med De Grønnes politikk og alternative statsbudsjett:
2015

2017

2020

2030

Olje og gass -gradvis utfasing

15 100

554

1 133

7 200

Diverste tiltak industri

13 500

100

968

Tizir

240

Ytterligere tiltak raffinerier

170

CCS Brevik

787

CCS Melkøya

920

CCS Yara
Flyseteavgiften
Kvotepliktig sektor

787

900

150

470

470

150

270

2 540

11 025
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2015

2017

2020

2030

Personbiler

5540

369

1662,0

3 800

Yrkestransport

4533

153

766

1 991

Busser

19

77

251

Landstrøm

44

178

356

Elferger

40

162

525

20,00

66,7

200

Fiskemerder
Innenriks sjøfart

4500

Oljefyr i boliger og yrkesbygg

600
150

CCS Klemetsrud
Elektrifisering av Meråker og Trønderbanen

6

Innblanding bio fly

660

140

140

6
100

104

200

1 030

Avfall

100

200

Anlegg

200

800

Landbruk

70

530

4800

HFK&PFK

300

Fjernvarme

100

Plast

70

Ikke-kvotepliktig sektor

4 187

11 133

Totalt

6 727

22 158

Tallene er et estimat basert på bl.a. Miljødirektoratets rapport om miljøtiltak mot 2020 og rapporten
om mulige miljøtiltak og reduksjon i utslipp mot 2030. Det legges til grunn at vi skal ha en klimalov
med årlige klimabudsjetter og regnskap, hvor Norge måler utslippsreduksjonene vi oppnår i de enkelte
sektorene og fremmer nye virkemidler eller strammere virkemiddelbruk dersom vi ser at vi ikke når
målene.
Hovedgrep for å nå klimamålene
Oljeindustrien:

•
•
•
•
•
•
•
•

Avlyse 24. konsesjonsrunde.
Gradvis trappe ned aktiviteten på eksisterende oljefelt.
Stanse ny oljeleting, inkludert på islandsk kontinentalsokkel. Det foreslås at Norge trekker ut av
sin andel i Petoro Iceland AS.
Kutte all petroleumsforskning som ikke er bundet opp i kontrakter og overføre midlene til forskning innen fornybar energi
Redusere SDØEs letekostnader.
Avvikle muligheten for raske avskrivninger i ordinær skatt.
Avvikle muligheten til å få dekket letekostnader dersom selskapene ikke kommer i skatteposisjon.
Fjerne investeringsfradraget i særskatten.

Industrisektoren:

•
•

Øke bevilgningene til Enova slik at det kan gis støtte til utvikling og implementering av utslippsreduserende tiltak i industrien.
Utvikle og tilrettelegge for en fullstendig verdikjede for CO2-lagring til sokkelen

•

Etablere et fond for videre utvikling av CCS og sikre videre fremdrift for CCS-prosjektene på
Herøya, Brevik og Klemetsrud. Karbonfangst og lagring for Melkøya settes i gang og skal være
implementert innen 2025, ytterligere to store punktutslipp forutsettes igangsatt.

Transportsektoren:

•

•

•

•

•

Gjøre det dyrere å kjøre fossilbil og billigere å kjøre nullutslipp for å akselerere innfasingen av
nullutslippsbiler:
Etablere en klimabelønningsordning for privatpersoner. Drivstoffavgiften økes og
betales ut igjen til innbyggerne.
Redusere støtten til hybridbiler, som bidrar til å forsinke overgangen til en elektrisk bilpark.
Finansiere 1000 hurtigladere for å gjøre det lettere å kjøre elbil i distriktene
Etablere et CO2-fond for den næringsrettede veitransporten. Dette fondet vil få
klare mål for utslippsreduksjoner som skal oppnås
mulighet til støtte investeringer i kjøretøyparken for å sikre overgang til kjøretøy som
bruker fornybar energi
ansvar for videre forskning som bidrar til teknologiutvikling som på sikt gir oss en
utslippsfri veitransportflåte
Sette av midler for å bidra til at vi
innen 2023 har installert landstrøm i de største havnene og de meste sårbare fjordene med
stor cruisetrafikk
innen 2023 har elektrifisert fiskeoppdrettsanleggene langs kysten
innen 2030 så langt som mulig har elektrifisert fergetrafikken vår. Der hvor det ikke er teknisk
mulig å elektrifisere sjøtransporten forutsettes fornybare energikilder nyttet.
Storsatsing på kollektivutbygging, gang- og sykkel for å redusere utslippene fra veitrafikk i storbyene med en tredjedel innen 2030:
Kutte kollektivprisene med 20 prosent
Øke satsingen på bymiljøavtaler
Doble støtten til kollektivtransport i byområdene
Omdisponere midler fra store veiprosjekter til gang- og sykkelveier
Avvikle tax-free salg og innføre en flyseteavgift som reduserer utslipp fra flytrafikken.

Avfallssektoren:

•
•
•
•
•
•

Gjennomføre et grønt skatteskifte
Påby utsortering av matavfall for husholdninger
Påby utsortering og materialgjenvinning av plast- og matavfall for kommuner og næringsaktører
Innføre en særavgift for produkter med stor miljøbelastning
Opprette et nasjonalt Senter for sirkulærøkonomi
Øke avgiftene på fossil plast

Landbruket:

•
•

Øke momsen på kjøtt og kutte momsen på frukt og grønt
Etablere et biogassprogram

Oppvarming:

•

Fase ut oljefyr som oppvarming i både boliger og næringsbygg
Diverse sektorer:
Kraftig trappe opp Klimasats-ordningen som gir kommunene finansiering til å
gjennomføre klimatiltak i ulike sektorer
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VEDLEGG 2.

VERBALFORSLAG
72

Skatt og avgift
1.
2.

3.

Stortinget ber regjeringen utforme en modell for avgift på lakselus i oppdrettsnæringen som
gir anslått provenyeffekt på 900 mill.kr.
Stortinget ber regjeringen, fra budsjettåret 2018, i stedet for å videreføre en skatt på arbeid i
finansnæringen – øke skattesatsen på overskudd i finansiell sektor med en sats tilstrekkelig for
å oppnå samme påløpte proveny fra finansskatten som i regjeringens forslag.
Stortinget ber regjeringen øke det maksimale fradraget i skatteinsentivordningen for
oppstartsselskaper til 650 000 kr årlig

Olje- og energi
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas mandat et mål om fullelektrifisering av dagens
fiskemerder innen 2023.
Stortinget ber regjeringen innarbeide i Enovas mandat et mål om utrulling av landstrøm i de
20 havnene med størst utslipp, i 9 hurtigruteanløpshavner og i sårbare fjorder med mye
cruisetrafikk innen 2023.
Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for gradvis nedtrapping av dagens oljevirksomhet. Nedtrappingstakten må koordineres med en forutsetning om å nå klimaforliket i
2020 og over 40 pst reduksjon i de totale norske utslippene i 2030.
Regjeringen bes opprette et CO2 -fond for næringslivets veitransport.
Stortinget ber regjeringen sikre at NVE utvikler en effekttariff som legger tilrette for utbygging av hurtigladning og tilsvarende ladeanlegg over hele landet, og allerede innenfor
dagens regelverk sikrer at hurtigladning betaler faktisk kostnad ut fra hvordan de belaster nettet.
Stortinget ber «regjeringen senest i 2017 sørge for en støtteordning til realisering av
demonstrasjonsprosjekt for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi.
Stortinget ber regjeringen etablere en nasjonal støtteordning for kjøp av elsykler.
Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for opprydning av norsk atomavfall de neste ti årene.
Stortinget ber regjeringen endre mandatet til Fornybar AS til å inkludere teknologier for
bedre luft- og vannkvalitet og materialer med helse- og miljøfortrinn.
Stortinget ber regjeringen sette som et kriterie for 5 milliarder kroner av byggelånsgarantien
og den nye ordningen for skip fra verft i Norge til bygging av nullutslippsskip.
Stortinget ber regjeringen i tildelingsbrev til Enova legge til grunn målformuleringer som
sikrer at virksomheter i kvotepliktig sektor har rett til støtte som i tidligere år.

Klima og miljø
15.
16.
17.

18.

Stortinget ber regjeringen om å innføre påbud om utskilling av matavfall i landets kommuner.
Stortinget ber regjeringen vurdere lovendring eller andre tiltak som kan sikre rimelig
naturskaderstatning for skader som oppstår som følge av bølger ved ekstremvær»
Stortinget ber regjeringen endre avfallsforskriften kapittel 6 om retursystemer for emballasje
til drikkevarer slik at satsene for pant på drikkevareemballasje blir hevet i tråd med
anbefalingene i høringsnotatet fra Miljødirektoratet av 26.6.2017.
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en større internasjonal undersøkelse av situasjonen
for verdens insektbestander.

Helse
19.
20.

Stortinget ber regjeringen videreføre regnskap for livskvalitet iht til Helsedirektoratets
rapport fra juni 2016, med oppstart i 2018.
Stortinget ber regjeringen etablere forsøksprosjekter med heroinassistert behandling i Oslo
og Bergen.

Kommunal
21.

Stortinget ber regjeringen utsette gjennomføringen av et nytt inntektssystem for kommunene
og utrede og fremme et forslag til nytt inntektssystem for kommunene og regionalpolitiske
virkemidler som skal legge til grunn at kommuner, regioner og fylker skal fremme en mer
miljøvennlig, mer klimavennlig og mer omstillingsvennlig kommunalpolitikk. Det skal også
utvikles et indikatorsett for grønn omstilling i norske kommuner som en del av et nytt
inntektssystem.
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Justis
22.

23.

Stortinget ber regjeringen i ytterligere grad sikre tilstrekkelig støydempende tiltak knyttet til
bl.a. skytebaner og SIBO-anlegg i forbindelse med etablering av et nytt nasjonalt beredskapssenter på Taraldrud.
Stortinget ber regjeringen utvide strafferammen for soning med elektronisk fotlenke til seks
måneder.

Kunnskap
24.
25.

Stortinget ber regjeringen kartlegge behovet for høykompetent arbeidskraft i framtiden og
vurdere virkemidler for å tiltrekke oss utenlandsk arbeidskraft hvis det er behov for det.
Stortinget ber regjeringen om å sørge for at stemmegivning fra kommunestyrer og fylkesting
enkelt tilgjengelig på nett og i maskinlesbart format

Arbeid
26.
27.

Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som skal vurdere hvordan arbeidstiden skal
reduseres til 35 timer per uke.
Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan offentlige virksomheter kan pålegges å ansette en
viss andel personer med redusert arbeidsevne.

Samferdsel
28.

29.
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Stortinget ber regjeringen kvalitetssikre alternativet som er fremlagt fra Norsk Bane AS for
hvordan IC Østfold skal føres gjennom Moss slik at IC banens potensiale for godstrafikk
ivaretas.
Stortinget ber regjeringen om å koordinerer arbeidet i Moss med jernbanefremføring og ny
riksvei 19 for å få en rasjonell ressursbruk.»

Finans
30.
31.
32.

Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag om revidering av Lov om årsregnskap m.v.
(regnskapsloven) til å omfatte obligatorisk rapportering av klimarisiko
Stortinget ber regjeringen innføre krav om klimabudsjett og -regnskap i alle kommuner,
fylkeskommuner og statlige departementer
Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til å gjøre samefolket dag til en offisiell
fridag i hele Norge.
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VEDLEGG 3.

VIRKNINGER FOR
TO FAMILIER
76

Eksemplene under viser hvordan Miljøpartiet De Grønnes skatte- og avgiftsendringer vil påvirke to
familier.
Familie 1 spiser mer kjøtt og mindre frukt og grønt enn gjennomsnittet samtidig som de fremdeles
kjører fossilbil. Denne familien vil få litt høyere utgifter enn i dag.
Familie 2 derimot vil spare omtrent 10.000 kroner med De Grønnes forslag til skatt- og avgiftendringer fordi de har et høyere forbruk av frukt og grønt, har skiftet til elbil og flyr mindre. De har
tilpasset forbruket til en sunnere og mindre miljøbelastende livsstil og belønnes for det.

Familie 1

Kroner

Spiser 20 prosent mindre enn «gjennomsnittet» frukt og grønt

-1 846

Spiser 20 prosent mer enn «gjennomsnittet» med kjøtt

923

Bruker gjennomsnittlig med strøm

480

Tar 2 sydenturer i året og 1 tur til bestemor i Oslo
Kjører fossilbil
Gjennomsnittlig forbruk av miljøskadelige forbruksprodukter

10 800
-750
284

Har en bruttoinntekt på 850 000 kr (hele familien)

-7400

Totalt

2491

Familie 2

Kroner

Spiser «gjennomsnittet» med frukt og grønt

-2 308

Spiser «gjennomsnittet» med kjøtt

769

Bruker gjennomsnittlig med strøm

284

Tar 1 sydenturer annethvert år og 1 tur hvert år til bestemor i Oslo
Kjører el-bil
Gjennomsnittlig forbruk av miljøskadelige forbruksprodukter
Har en bruttoinntekt på 850 000 kr (hele familien)
Totalt

3 600
-6 000
284
-7400
-10 094
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INNHOLDFORTEGNELSE RAMMEOMRÅDER
Statsforvaltning
Familie og forbruker
Kultur mv.
Utenriks
Justis
Innvandring, regional utvikling og bolig
Arbeid og sosial
Forsvar
Næring
Fiskeri
Landbruk
Olje og energi
Miljø
Helse
Utdanning og forskning
Transport og kommunikasjon
Rammeoverføringer kommunesektoren
Tilfeldige utgifter og inntekter
Skatter, avgifter og toll
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80
80
81
82
83
84
87
87
88
89
90
91
92
96
97
99
100
101
101
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Statsforvaltning
Kap.

(i 1000 kr)

Post

525

Formål

Gul bok 2018

MDG 2018

Kommentar

Fylkesmannsembetene
1

Driftsutgifter

115000

Sum rammeområde 1:
Statsforvaltning

115000

MDG øker fagkapasiteten på klima- og miljøområdet hos fylkemennene med 50 % for
å stoppe nedbygging av natur og tapet av naturmangfoldet.

Familie og forbruker
Kap.

Post

840

Gul bok 2018

MDG 2018

Kommentar

90 921

25000

66 085

15000

30 214

10000

317 592

25000

Familiekontorene driver med mekling og forebygging ved samlivskonflikter. Vi ønsker
å trappe opp dette arbeidet og målrette innsatsen mot barnefamilier.

15 070 000

59000

Vi foreslår å utvide småbarnstillegget til enslige forsørgere med barn 0-3 år til å
omfatte barn 0-18 år, slik at alle enslige forsørgere får tillegg på 660 kroner per barn. I
tillegg foreslår vi å øke småbarnstillegget til enslige forsørgere med barn 0-3 år med
50 prosent. Dette koster henholdvis 41 og 18 millioner. I tillegg går vi for en
provenynøytral behovsprøvd barnetrygd slik at de hustandene med lavest inntekt får
økt barnetrygd og de med høy inntekt vil få redusert.

Tiltak mot vold og overgrep
61
70
73

842

Tilskudd til incest- og
voldtektssentre
Tilskudd til voldsforebyggende
tiltak mv.
Tilskudd til senter for voldsutsatte
barn

Vi vil at incest og voldtektssentrene skal sikres høyere kapasitet og kvalitet slik at flere
kan få hjelp.
Vi styrker arbeidet med voldsforebyggende tiltak.
Vi foreslår en opptrapping av arbeidet for voldsutsatte barn.

Familievern
1

845

Driftsutgifter
Barnetrygd

70

846

Tilskudd

Familie- og oppveksttiltak
60

Barne- og ungdomstiltak i større
bysamfunn

30 564

32000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom

224 441

65000

62

Utvikling i kommunene

81 468

10000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

137 326

6000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid
mv.

18 800

3000

21 492

5000

848

Ordningen bidrar til å skape åpne og inkluderende fritidstilbud til barn og ungdom. Vi
foreslår å doble bevilgningen for å øke kvaliteten på eksisterende tilbud og inkludere
flere kommuner i ordningen.
Ordningen skal dempe konsekvensene for barn som lever i fattigdom. Hovedmålet er å
gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i ferie og fritidsaktiviteter, uavhengig av
inntekten til foreldrene. Vi mener det er behov foren kraftig økning i innsatsen.
Liten opptrapping for å bedre tilbudet.
Vi styrker posten noe og målretter noe av økningen til arbeid for å fremme
kjønnslikestilling.
Vi vil styrke dette arbeidet.

Barneombudet
1

Driftsutgifter

Vi foreslår en solid kapasitetsøkning hos Barneombudet.

Tiltak i barne- og
ungdomsvernet

854
21

Spesielle driftsutgifter

65 455

3800

60

Kommunalt barnevern

727 377

30000

72

Tilskudd til forskning og
kompetanseutvikling i barnevernet

106 570

4000

Vi reverserer et kutt i skolegang til barn i barnevernet (3,1mill), og etablerer en stilling
med fokus på LHBTQ+ (700 000).
Vi vil øke styrke oppfølgingen av barn i asylmottak og setter av 30 millioner til dette.
Tilskudd til forandringsfabrikken for å gjøre offentlige tjenester bedre med hjelp av
barns erfaringer.

Statlig forvaltning av
barnevernet

855

Reverserer kutt i rekruttering av fosterhjem (5 mill) og overføringen fra statlige til
private barnevernstjenester (500 mill).
Revereserer regjeringens overføring av midler fra det statlige til det private
barnevernet (-500 mill). Reverserer regjeringens kutt i kjøp av plasser på ideelle
senter for foreldre og barn (5 mill).

1

Driftsutgifter

3 765 556

505000

22

Kjøp av private barnevernstjenester

2 561 017

-455000

215 489

693000

10 330

4000

Vi ønsker å synliggjøre miljøbelastningen av varer og tjenester gjennom en
merkeordning.

1 412

4000

Denne tilskuddspotten skal gå til enkeltprosjekter og informasjonstiltak som fremmer
miljøvennlig og/eller etisk forbrukerarbeid.

27 225

10000

Norge trenger et sterkere forbukerombud med mer kapasitet.

Barnevernets omsorgssenter
for enslige, mindreårige
asylsøkere

856

1

Driftsutgifter

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse
for positiv miljømerking

862

Overfører ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til
barnevernet (678 mill økning her, 435 mill økning totalt). I tillegg øker vi posten med
15 mill fordi vi tar i mot flere enslige mindreårige asylsøkere.

Positiv miljømerking

865

Forbrukerpolitiske tiltak
70

868

Tilskudd
Forbrukertilsynet

1

80

Formål

Driftsutgifter

Likestilling og ikkediskriminering

871
72
73

Vi vil styrke tiltaksordningen for bedre levekår for LHBTQ+- personer.

Lesbiske, homofile, bifile,
transpersoner og interkjønn

11 578

6000

Likestillingssentre

6 454

4000

42 929

12500

Vi reverserer kutt på posten (2 mill) og foreslår en liten økning.

Likestillings- og
diskrimineringsombudet

873
50
2530

Basisbevilgning

Reverserer regjeringens kutt og øker nok til å holde tritt med økt antall henvendelser.

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel

19 960 000

1281000

71

Engangsstønad ved fødsel og
adopsjon

605 000

-355000

Sum rammeområde Familie
og forbruker:

Vi tredeler foreldrepengene (antas provenynøytralt). Selvstendig opptjeningsrett for
fedre (10 eller 200 mill avhengig av når det skal tre i kraft, har ført 200 mill her). I
tillegg erstatter vi engangsstønad med foreldrepenger på 2G for alle som i dag motar
engangsstønad og ikke er studenter 1,081 mrd).
Vi erstatter vi engangsstønad med foreldrepenger på 2G for alle som i dag motar
engangsstønad og ikke er studenter. Må ses i sammenheng med økningen på posten
over.

2002300

Kultur mv.
Kap.

Post

300

Gul bok 2018

MDG 2018

1 870

2000

Kommentar

Kulturdepartementet
21

Spesielle driftsutgifter

22

Belønningsordning for samarbeid
med frie kunstnere (Ny post)

23

Støtte til kulturlokaler i
kommunene (Ny post)

315

20 000

50 000

Vi vil utrede løsninger for å sikre inntekt for rettighetshavere i de digitaliserte
bransjene og setter av 2 millioner til en grundig utredning av dette.
Vi vil belønne region-/landsdelsinstitusjoner innen musikk og scenekunst
for å lage oppsetninger i samarbeid med det frie feltet.
Vi vil senke terskelen for kulturaktiviteter og realisering av kunst og kulturuttrykk i
alle formater, fra musikk, litteratur og dans, til film og dataspill. En viktig barriere er
ofte mangel på eller høy pris på lokaler. Vi setter av 50 mill for å etablere en
tilskuddsordning eller som kommuner kan søke på hvis de ønsker å etablere en
støtteordning til rimelige lokaler.

Frivillighetsformål

70

Merverdiavgiftskompensasjon til
frivillige organisasjoner

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for
barn og unge

76

Tilskudd til tiltak mot
barnefattigdom

320

1 348 500

152 000

12 000

10 000

10 000

Det har vært en reell reduksjon i kompensasjonen de siste 4 årene. Årets statsbudsjett
viderefører denne politikken. Ref Høringsinnspill fra Frivillighet Norge. Dette er i
direkte strid med stortingsvedtak om opptrapping 20.6.2017. Vi vil styrke det frivillige
arbeidet og foreslår å øke posten med 152 milloner.
Kulturdepartementet foreslo for 2017 at midlene til Frifond i sin helhet finansieres av
spillemidler til kulturformål. Dette er foreslått videderført for 2018. Vi vil reetablere og
styrke den statlige bevilgningen for å trappe opp arbeidet med frivillig virksomhet for
barn og unge.
Vi ønsker å styrke arbeidet på dette feltet og dobler posten.

Norsk kulturråd
22

321

Database for kulturbygg (NY POST)

10 000

5 mill til oppbygging av database over kulturlokaler. 5 mill. til støtte for gatekulturprosjekter.

35 000

Vi ønsker et reelt løft på denne posten for å bidra til at flere kunstnere sikres
forutsigbare økonomiske rammebetingelser. I dette budsjettet ønsker vi å prioritere å
løfte billedkunsterne som har sakket akterut når det gjelder offentlig støtte de siste
årene sammenliknet med andre grupper.

Kunstnerøkonomi

74

322

Garantiinntekter og langvarige
stipend

131 500

Bygg og offentlige rom
51

Kunstprosjekter ved nasjonale
ferdselsårer. (Ny post)

25 000

52

Støtte til gatekunstprosjekter i
norske byer (Ny post)

30 000

70

Nasjonale kulturbygg

323

324 500

5000

Vi ønsker derfor at nye nasjonale samferdselsprosjekter skal utløse en viss
prosentsatsing til utsmykking slik det i dag gjøres med statlige bygg i regi av KORO. Vi
starter med en bevilgning på 25 millioner på 2018-budsjettet.
Vi ønsker å etablere en støtteordning for gatekunstprosjekter og
utsmykningsprosjekter i norske byer. prosjektene må være forankret i lokale initativer
og staten bidrar med en støttesats på maks 40 % med sikte på samarbeid med
kommunen, eller frivillige eller private aktører.
Vi vil øke støtten til et samisk kulturhus i Oslo.

Musikk og scenekunst

55

Norsk kulturfond (Ny post)

77

Garantilønn for utøvere av truede
tradisjonshåndtverk (Ny post)

325

326

Formål

50 000

Vi vil øke støtten til konsertarrangører som livnærer musikere. Konserter spiller en
viktigere rolle for mange musikkere i dag enn tidligere og bedre økonomi på
arrangørsiden gi større muligheter for mange. Vi setter derfor at 30 millioner ekstra til
dette formålet. På denne posten legger vi også inn 20 millioner til scenekunstformål.

Allmenne kulturformål
12 000

Vi vil sikre truede tradisjonshåndverk gjennom garantilønn for utøvere av utvalgte
håndtverk.

Språk-, litteratur- og
bibliotekformål

81

1

328

Driftsutgifter

607 009

5 000

Vi vil styrke folkebibliotekene over hele landet som samlingssted for kulturelle
aktiviteter og utlån av kulturprodukter. Vi setter av 5 millioner ekstra på denne posten
for å sørge for at nasjonalbiblioteket kan være en pådriver og samordner i dette
arbeidet. Samtidig øker vi rammebevilgningene til kommunene for å gi kommunene
bedre muligheter til å styrke de enkelte bibliotekene.

Museum og visuell kunst

55

Norsk kulturfond (Ny post)

70

Det nasjonale museumsnettverket

335

40 000

1 509 860

5000

Det visuelle kunstfeltet og billedkunstnerne har sakket akterut når det gjelder offentlig
støtte det siste tiåret, mens antall søknader på feltet er doblet. Vi ønsker å støtte flere
kunstnere og prosjekter på feltet og øker derfor bevilgningene til Norsk Kulturfond.
Økt støtte til norsk skogfinsk museum.

Mediestøtte
Vi ønsker å verne om mediemangfoldet og en norsk offentlighet med mange ulike
stemmer. Vi foreslår å reversere regjeringens kutt på posten og heller øke støtten for å
motvirke svekkelsen av mange norske medier de siste årene.
Vi ønsker en økning i aktiviteten for å bevare samisk språk og kultur.

71

Produksjonstilskudd

294 300

55 000

75

Tilskudd til samiske aviser

28 100

10 000

145 383

7 000

Riksantikvarens samlede budsjett foreslås kuttet med 2,5 %. Det sender negative
signaler om regjeringens prioritering av kulturminnevernet. Kuttet rammer også
driftsbudsjettet. Vi foreslår å styrke driftsbudsjettet 7 millioner for å videreføre dagens
aktivitetsnivå og gi rom for økt kvalitet og kapasitet.
Vi setter av 10 millioner til vedlikehold, sikring og restaurering av den historiske delen
av bryggebebyggelsen i Trondheim, samt 2 million ekstra til digitalisering og sikring
av samiske kulturminner. Vi setter også av 2 millioner til etablering av et nasjonalt
register over Norges immaterielle kulturarv, som tradisjonelt håndverk, folkemusikk,
folkedans og andre tradisjonelle kulturuttrykk.

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

21

Spesielle driftsutgifter

36 829

14 000

22

Bevaringsoppgaver

24 182

10 000

50

Tilskudd til samisk
kulturminnearbeid

3 523

1000

60

Kulturminnearbeid i kommunene

8 716

2000

142 015

15 000

51 545

7000

45 952

10 000

71
72

73

Tilskudd til fredete kulturminner i
privat eie, kulturmiljø og
kulturlandskap
Tilskudd til tekniske og industrielle
kulturminner
Tilskudd til bygninger og anlegg fra
middelalderen og brannsikring

Posten styrkes for å sette fart på bevaringsoppgaver knyttet til stavkrikene i Norge.
Vi vil styrke dette viktige arbeidet
Vi vil videreføre en øremerket bevilgning på 2 millioner til etablering og drift av et eget
bygningsvernsenter for murbyen Oslo.
Det er i dag ca. 3 400 fredede bygninger i privat eie i Norge. Vi mener staten har et
stort medansvar for å bidra til å finansiere dyrt og krevende vedlikehold. Dette
reflekteres ikke regjeringens budsjettforslag.
Vi revserer regjeringens kutt og inflasjonsjusterer bevilgningen.
Det må iverksettes et program for vedlikehold av stavkirker og for istandsetting av
steinkirker.

74

Tilskudd til fartøyvern

61 883

45000

Regjeringen kuttet kraftig i denne posten i statsbudsjettet for 2017 og viderefører
samme bevilning uten inflasjonsjustering i 2018. Vi vil reversere kuttet fra 2017 og
øke satsingen på fartøyvern noe for å gi kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet med å
ta vare på denne delen av kulturarven vår.

79

Tilskudd til verdensarven

57 036

7000

Vi foreslår å reversere regjeringens kutt fra 2017 der bevilgningen ble redusert fra 62
til 52 mill.

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for
kulturminnetiltak

92 378

Sum Rammeområde 3: Kultur

90 000

Posten er redusert med om lag 11,5 mill. kroner for å gjøre plass til andre
prioriteringer i statsbudsjettet. Vi ønsker i stedet en kraftig opptrapping i arbeidet for
å verne kulturminner. regjeringens bevilgning er ikke i nærheten av å imøtekomme
søknadsmengden som utgjør 241 millioner. For hver krone gitt av fondet utløses
ytterlige 3,5 kroner fra private for istandsetting av kulturminner. Fire av fem
prosjekter som har fått tilsagn om midler hadde ikke blitt realisert uten støtte. Dette er
kort sagt en svært vellykket ordning med mye uutløst potensiale.

736000

Utenriks
Kap.

Post

100

Gul bok 2018

MDG 2018

12 956

10 000

41 400

21 210

Kommentar

Utenriksdepartementet
21

118

Spesielle driftsutgifter

Vi setter av 10 millioner til en satsing på Norge som fairtradenasjon.

Nordområdetiltak mv.
71

72
76
141
1

82

Formål

Støtte til utvikling av samfunn,
demokrati og menneskerettigheter
mv.
Tilskudd til arbeid for kjernefysisk
nedrustning og ikke-spredning (Ny
post).
Tilskudd til internasjonale klimaog miljøtiltak
Direktoratet for
utviklingssamarbeid (Norad)
Driftsutgifter

Vi øker denne viktige posten for arbeid for nedrustning,
Menneskerettighetsdomstolen, informasjonsarbeid for fred og Norges støtte til reform
av Europarådet.
Vi øremerker midler til ICANs viktige arbeid for nedrustning og ikke-spredning.

60 000
40 678

50 000

263 869

2 889

Vi mener Norge bør ta ytterligere ansvar for arbeidet med oppfølging og
gjennomføring av Parisavtalen, og øker derfor denne posten med 50 millioner.

Vi reverserer kuttet i Norads driftsutgifter. Norads arbeid er avgjørende både for
effektiviteten og profesjonaliteten i norsk utviklingsbistand.

150

Bistand til Afrika
78

Regionbevilgning for Afrika

2 328 640

30 000

Krafttak for Madagaskar: Vi setter av midler til å utvide bistanden til Madagaskar til
også å omfatte miljø- og naturressursforvaltning. Store deler av Madagaskar er i
kontinuerlig fare for matvarekrise.

Sivilt samfunn og
demokratiutvikling

160

70

Sivilt samfunn

2 027 471

255 000

1 000 000

Vi setter av 100 millioner til skatteteknisk samarbeid innenfor Skatt for
utviklingsprogrammet, og øker med 155 mill til sivilt samfunn ellers. Innenfor denne
økningen vil vi blant annet prioritere å støtte seksualundervisning i
utdanningssatsningen, arbeid mot barneekteskap og arbeid for jenters rettsvern.

Nødhjelp, humanitær bistand
og menneskerettigheter

163
70

Nødhjelp og humanitær bistand

4 562 000

72

Menneskerettigheter

350 000

Utviklingslandene - ofte de såkalte nærområdene - huser 84% av de over 65
millionene flyktninger i verden. Vi setter av en ekstra milliard øremerket flyktninger i
utviklingsland.
Innenfor eksisterende bevilgning vil vi videreføre Students at Risk i tre nye år.

Forskning,
kompetanseheving og
evaluering

165
70

Forskning

150 109

50 000

71

Faglig samarbeid

378 658

200 000

Vi styrker bevilgningen til forskning på utvikling med 50 mill for å bidra til
kunnskapsøkning og effektivitet.
Vi setter av 200 millioner til et nytt fond for livet i havet. Fondet skal ha FNs
bærekraftmål 14 og dets delmål som hovedformål og innrettes med fire pilarer:
bærekraftig hav- og fiskeriforvaltning, beskyttelse av nøkkelområder, forhindring og
tilpasning til havforsuring og klimaendringer, og bekjempelse av marin forurensing.

Klima, miljø og fornybar
energi

166

72

Klima og miljø

917 200

265 000

74

Fornybar energi

570 000

300 000

167

Flyktningtiltak i Norge,
godkjent som utviklingshjelp
(ODA)

1 380 435

-1380435

168

Kvinners rettigheter og
likestilling
346 700

60 000

1 975 010

100 000

500 000

100 000

319 000

50 000

238 370

30 000

70
169

Kvinners rettigheter og likestilling

Vi øker denne posten med Lagt her: WWFs globalt kunnskapsløft for natur, 30 mill,
WWFs Stans tapet av verdens våtmarker, 50 mill.(WWFs satsning på miljøkrim er lagt
innledningsvis (75 av 100), på spesielle driftsutgifter. Kan også legges her.
Vi setter av 300 milloner til en satsing på bistand til småskala fornybar energi.
Vi tar midlene til flyktninger i Norge, som regjeringen fører opp som ODA-bistand, ut
av bistandsbudsjettet.

Vi setter av 60 millioner til økt likestillingsinnsats, og vil prioritere arbeid for
mødrehelse i bred forstand.

Global helse og utdanning
73

170

Utdanning

Vi øker investeringene i utdanning av helsepersonell i utviklingsland.

FN-organisasjoner mv.
71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

Vi øker med 100 mill til varslede ernæringstiltak for barns overlevelse og helse.

Gjeldslette og gjeldsrelaterte
tiltak

172

70
480

Gjeldslette, betalingsbalansestøtte
og kapasitetsbygging

Vi setter av 50 millioner til sletting av illegitim gjeld, og til arbeidet med å etablere et
bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning.

Svalbardbudsjettet
50

Tilskudd
Sum rammeområde 4:
Utenriks

Vi setter av 30 millioner til sivilt søk- og redningsarbeid med Svalbard som base.

1 203 664

Justis
Kap.

Post

400
21
50
430

Gul bok 2018

MDG 2018

Kommentar

Spesielle driftsutgifter
Norges forskningsråd

10 000
25 002

25 000

Vi ønsker å utrede hvordan rettssikkerheten til asylsøkere kan styrkes i søknas- og
klageprosessen.
Dobler posten for å styrke tverrfaglig forskning på samfunnssikkerhet og beredskap.

Kriminalomsorgen

1

70
440

Formål
Justis- og
beredskapsdepartementet

Driftsutgifter

4 682 390

-118 200

Tilskudd

13 044

9 000

Vi går mot forlengelse av avtalen om leie av fengselsplasser i Nederland. Det er viktig å
redusere soningskøene, men vi prioriterer andre tiltak i dette budsjettet. Samtidig
utvider vi strafferammen for fotlenkesoning til 6 måneder, noe som øker målgruppen
for denne ordningen på bekostning av ordinære fengselsopphold.
Reverserer kutt til frivillige organiasasjoner i kriminalomsorgen.

Politidirektoratet - politi- og
lensmannsetaten

83

1

Driftsutgifter

16 894 739

205 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og
andre utlendinger uten lovlig

222 893

-105 000

70

470

Tilskudd

60 280

30 500

25 mill til spesialiserte grupper i storbyene til å etterforske menneskehandel, 5 mill til
politiets oppfølging av handlingsplan mot menneskehandel, 110 mill. til Økokrim
(herunder 7. mill til å styrke arbeidet med miljøkrim og 3 mill. til arbeidet med
dyrekrim), 25 mill. til å opprette øko- og miljøteam i hvert politidistrikt og 40 mill til å
utvide prøveprosjektet med dyrepoliti i Sør-Trøndelag og Rogaland til en
landsdekkende enhet under Politidirektoratet.
Vi foreslår å ikke videreføre bevilgningsøkningen fra 2016 til økt returarbeid.
10 mill. øremerkes til ROSA-prosjektet i Krisesentersekretariatet. 10 mill. til
overnattingstilbud og humanitære tilbud for tiggere/arbeidssøkere fra Sør-Europa. 5
mill. til å styrke kriminalomsorgen i regi av frivillige organisasjoner, 0,5 mill. til
telefonnummer til hjelp for ofre for menneskehandel. Deler av tilskuddsordningen for
å komme ut av prostitusjon og støtte til ofre for menneskehandel styrkes med 5 mill.

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

688 414

291 200

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

34 849

39 000

118 667

10 000

474

Vi foreslår å innføre et førstelinjerettshjelpstilbud for hele landet (170 mill.) Samtidig
øker vi inntektsgrensen for fri rettshjelp til 276 000 kr for enslige og 413 000 kr for
gifte/samboende. (106 mill). I tillegg sikrer vi fri rettshjelp i asylsaker med barn som
har vært minst tre år i Norge (3 mill.), øker rettshjelpsmidler til Norsk Organisasjon
for Asylsøkere (2,2 mill) og øremerker støtte til rettshjelptiltak for prostituerte (10
mill).
Reverserer regjeringens kutt i støtten til frie rettshjelpstilbud. Setter i stedet av 15 mill.
ekstra til rettshjelpstiltak for kvinner og Prostituertes interesseorganisasjon, samt en
tilskuddsordning for tidlig rettshjelp, informasjon og veiledning for barnefamilier med
avslag på beskyttelse.

Konfliktråd
1

Driftsutgifter
Sum rammeområde 5: Justis

Styrke Konfliktrådets arbeid med gjennopprettende prosesser.

396 500

Innvandring, regional utvikling og bolig
Kap.

Post

490
1

Driftsutgifter

1

Driftsutgifter

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

MDG 2018

988 485

657000
30000

1 044 024

-232000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

23

Spesielle driftsutgifter,
kunnskapsutvikling

4 415

25000

60

Tilskudd til vertskommuner for
asylmottak

208 053

20000

70

Stønader til beboere i asylmottak

147 739

48000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for
barn i asylmottak

24 415

2000

72

Retur av asylsøkere med avslag og
tilbakevending for flyktninger

103 847

-20000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor
Norge mv., støttetiltak

8 049

10000

Kommentar

1380450

MDG øker med 657 millioner til 5000 flere syriske overføringsflyktninger (kan også
brukes over 490.73, 490.75, 440.01, 495.01, 496.601, 497.60 )
250 klimaflyktninger: innbyggere fra Stillehavsøyer som klimaflyktninger etter modell
fra «Pacific Access Category»-ordningen i New Zealand (kan også brukes over 490.75,
495.01, 496.601, 497.60 ).
MDG overfører ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet og øker
derfor kap 856 post 01 med 678 mill. kroner. Totalt bruker MDG 435 mill. kroner mer
enn regjeringen på å gi enslige mindreårige asysøkere bedre oppfølging ved å overføre
ansvaret til barnevernet. MDG øremerker 5 mNOK innenfor rammen til å
opprettholde frivillighetskoordinator på norske asylmottak.
Flyktningtiltak i Norge, flyttet fra kap 167 post 21: 1380,435 og ikke medregnet som en
del av Norges bistandmidler (slik regjeringen gjør). MDG øker bistanden slik at vi
innfrir bistandmålet (1%) uten å regne inn flyktningtiltak i Norge. MDG gir i tillegg til
bistanden over statsbudsjettet, 1 % av nasjonalinntekten hvert år til internasjonal
klimaomstilling via oljefondet.
MDG setter av 25 mill. til å styrke utlendingsforvaltningens kompetanse på barn og
LHBT.
Sikre at alle barn som bor på asylmottak har rett til barnehageplass
Økes med 1 mill ifbm at MDG overfører ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere til
barnevernet.
MDG reverseres regjeringens kutt fra 2016 på 20 % i ytelsene til mottaksbeboere og
fjerner samtidig taket for at ingen familier i mottak skal få over 10 000 kroner per
måned (60 millioner samlet, egen beregning). MDG overfører ansvaret for enslige
mindreårige asylsøkere til barnevernet, det reduserer denne posten med 12 millioner.
1 MNOK støtte til stiftelsen Fargespill (i tillegg til 2 MNOK over kap 496 post 70)
1 MNOK støtte til NOAS for å informere familier med lengeværende barn om
regelendringer og rettshjelpsmuligheter.
MDG vil føre en mer human asylpolitikk som vil medføre færre avslag på usikkert
grunnlag og større menneskelige hensyn. Det vil føre til noe færre returer, blant annet
til Afghanistan.
Samtidig vil MDG innnefor denne rammen styrke UDIs tilskuddsordningen til returog tilbakevendingstiltak (Prosjekt 16-6) med 4 millioner kroner for å kunne styrke
prosjektet med to årsverk.
MDG vil også evaluere ordningen med returrådgivere (1-2 millioner kroner) og ha
oppstart på et prosjekt med et eget utreisesenter for barnefamilier (10 millioner
kroner).
MDG øker støtten til UNHCRs arbeid for å beskytte flyktninger mens de er på flukt.

Utlendingsnemnda
1

84

Gul bok 2018

Utlendingsdirektoratet

491

496

Formål

Driftsutgifter
Bosetting av flyktninger og
tiltak for innvandrere

310 507

Styrking av UNEs barnefaglige kompetanse forutsettes som en del bevilgningen for
2018.

60

Integreringstilskudd

11 173 478

-500000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av
enslige, mindreårige flyktninger

3 329 422

25000

62

Kommunale innvandrertiltak

179 506

50000

71

Tilskudd til
innvandrerorganisasjoner og
annen frivillig virksomhet

497

60
500

Opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for
voksne innvandrere
Tilskudd til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for voksne
innvandrere
Kommunal- og
moderniseringsdepartemente

67 960

25000

1 991 696

35000

21

Spesielle driftsutgifter

88 715

50 000

50

Forskningsprogrammer

65 910

5000

MDG legger til grunn reduserte asylankomster: Regjeringen har lagt til grunn 6.000,
mens de nye prognosene fra UDI er på 3.000.
Tilskudd til kommuner som huser enslige mindreårige asylsøkere økes med 25
millioner kroner som øremerkes til å styrke barnefaglig kompetanse og bemanning i
asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere.
MDG styrker kommunenes arbeid for å gir flyktninger mulighet til å ta ansvar for egne
liv, delta i lokalsamfunnet og bygge nettverk. De økte midlene skal gå til:
Integrering i områdesatsingene i storbyene og forebygge radikalisering (15 millioner
kroner).
Gjøre det lettere for flyktninger å bo hos en vertsfamilie som alternativ til mottak. (15
millioner kroner)
Styrke Jobbsjansen for å flere flyktinger i jobb (20 millioner kroner).

MDG gi mer ressurser til intergreringstiltak utenfor asylmottakene: MDG mener
innsatsen for integrering må styrkes spesielt ved å øke aktivitetstilskuddet til frivillige
organisasjoner slik at de kan bidra til integreringsarbeidet i samarbeid med
kommunene.
Støtten til Human Rights Service kuttes i sin helhet med 1,835 millioner.

MDG øker timetallet til norskopplæring i mottak fra 175 til 250 for sikre gode nok
norskkunnskaper til å gi en vellykket integrering og attraktivitet i arbeidsmarkedet.

KMD gis i oppdrag å inspirere og støtte kommunene i dere arbeids med å gjennomføre
det grønne skiftet og styrke lokaldemokratiet. I 2018 gjøres følgende satsninger.
-5 mill. til å utvikle endringer i inntektssystemet for kommunene som fremmer en mer
miljøvennlig, mer klimavennlig og mer omstillingsvennlig kommunalpolitikk, og
utvikle et indikatorsett for grønn omstilling i norske kommuner.
-5 mill. til å målsette og følge opp effektiviseringspotensialet med hensyn på
ressursforbruk, og øke kompetansen om økologisk fotavtrykk for staten, kommuner
og fylker som innkjøper og eier av bygninger, kjøretøy og materiell.
-5 mill. til styrking av departementets kompetanse innen bærekraftig lokal og regional
planlegging.
-5 mill. til etablering av en ny Demokratiavdeling i departementet.
-5 mill. til utfasingsprogrogram for fossil energi i offentlige bygg.
-5 mill å utrede og forske på effektiviseringspotensialet med hensyn på
ressursforbruk, og utvikle kriterier for økologisk fotavtrykk for staten, kommuner og
fylker som innkjøper og eier av bygninger, kjøretøy og materiell; bærekraftig lokal og
regional planlegging.
-10 mill. til forsøk som styrker innbyggernes deltakelse i beslutningsprosessene, både i
store og små kommuner, gjøre politikeres stemmegivning fra kommunestyrer og
fylkesting enkelt tilgjengelig på nett og i maskinlesbart format.
-5 mill. til å støtte implementering av krav om klimabudsjett og -regnskap i alle
kommuner, fylkeskommuner og statlige departement.
-2 mill. til Forandringsfabrikken Kunnskapssenter som finansieres med totalt 15
MNOK på tvers av sektorenes budsjetter.
-3 mill. til å støtte kommuner til å sette i gang arbeid med ”grønn dulting” for å få flere
til å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

MDG øker med 5 mill. kroner for å utvide og videreføre Plansatsing mot store byer for
å skape bærekraftige bo- og leveområder.

Omstillingsdyktig næringsliv
og lokalsamfunn i distriktene

550

62

Bedriftsrettede låne- og
tilskuddsordninger i distriktene

487 714

100000

64

Inkluderende og vekstkraftige
lokalsamfunn

154 420

100000

70

Bedriftsrettede programmer i
distriktene

553

95 662

50000

MDG støtter og øker ordningen, men vil at den skal målrettes for det grønne skiftet i
distriktene og være omfattet av bærekraftskriterier. Vi vil satse på grønn
næringsutvikling over hele landet og øremerker 500 friske millioner til miljøvennlig
næringsutvikling fordelt på 550 post 62, 64 og 70, samt kap 553 post 60, 63, 65 og 70
MDG øker og legger om ordningen slik at andelen miljørettede prosjekter økes
betydelig (i 2015: hhv 34 % og 45 % for fylkeskommunale midler og distriktsrettede
risikolån- og garantier).
MDG støtter og øker ordningen, men vil at den skal målrettes for det grønne skiftet i
distriktene og være omfattet av bærekraftskriterier.
MDG støtter og øker ordningen, men vil at den skal målrettes for det grønne skiftet i
distriktene og være omfattet av bærekraftskriterier. Vi vil satse på grønn
næringsutvikling over hele landet og øremerke 500 friske millioner til miljøvennlig
næringsutvikling fordelt på 550 post 62, 64 og 70, samt kap 553 post 60, 63, 65 og 70.

Omstillingsdyktige regioner

60

Regionale tiltak for utvikling av
næringsmiljøer og tilgang til
kompetanse

142 000

63

Grenseregionale Interreg-program

51 300

65

Omstillingsprogrammer ved akutte
endringer i arbeidsmarkedet

112 000

50000

74

Nasjonale tiltak for klynger og
innovasjonsmiljø

249 844

50000

75000

MDG reverseres regjeringens kutt i 2016 på 552 post 72 , og målretter midlene mot det
grønne og blå skiftet over 553 post 60, 65, 74 og 76. MDG øker og omprioriterer
midlene til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse,
til det grønne skiftet og sosialt entreprenørskap.
Kun 30 % av dagens ordning er av særlig relevans for det grønne skiftet.
MDG legger om ordningen slik at den utelukkende skal brukes til tiltak av særlig
relevans for det grønne skiftet.
MDG øker og målretter omstillingsprogrammer i arbeidsmarkedet til å bidra til det
grønne og blå skiftet.
MDG øker og målretter midlene til najonale tiltak for næringsklynger og
innovasjonsmiljøer til å bidra til det grønne og blå skiftet. Det innføres krav om at
klyngeprogrammet skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.

85

76

Utviklingsprogram for byregioner
og internasjonalt samarbeid

75000

27 782

10000

MDG øker og målretter utviklingsprogram for byregioner til å bidra til det grønne og
blå skiftet. Kun 30 % av dagens ordning er av særlig relevans for det grønne skiftet.
Økningen skal utelukkende brukes til tiltak av særlig relevans for det grønne skiftet.

Kompetansesenter for
distriktsutvikling

554

1

560

Driftsutgifter

Distriktssenteret jobbar for å styrke kommunar og regionar si evne til å
utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn. MDG vil styrke arbeidet og målrette
dette mot det grønne og blå skiftet, for å skape attraktive og bærekraftige
lokalsamfunn.

Sametinget

50

Sametinget

72

Samisk språk, informasjon m.m.
(Ny post)

567

311 155

25000

5000

Sametinget er det viktigste verktøyet for selvbestemmelse
for det samiske folket og MDG vil styrke deres arbeid blant annet ved å gi økte midler
til å:
Opprette en sannhet- og forsoningskommisjon for å granske konsekvensene av
fornorskningspolitikken overfor samene og nasjonale minoriteter.
Etablere et forsknings- og formidlingsprogram for et samlet samisk historieverk hvor
fornorskningshistorien er ett av flere tema.
Styrke forskning og formidling av samisk historie, språk og kultur i universiteter,
museer og kulturinstitusjoner vesentlig.
Markere samefolkets dag 6 februar og arbeide for å gjøre det til en offisiell fridag i hele
Norge.
Arbeide for en nordisk samekonvensjon for å lette samhandling og styrke samisk
kultur på tvers av landegrensene.
MDG vil styrke samiske språk, blant annet ved etablering av flere språksentre, og økt
støtte til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn. Gi støtte til styrking av
kvensk, lulesamisk og pitesamisk språk.

Nasjonale minoriteter

60

Tiltak for rom

71

Tilskudd til
Romanifolkets/taternes kulturfond
(Ny post)

73

Tilskudd til kvensk språk og kultur

581

2 437

20000

10000
6 962

1000

Støtte arbeid som setter søkelys på romanifolkets og romfolkets historie og kultur i
Norge, inkludert språkene romanes og skandoromani. Bidra til at det norske
romfolkets kultur ivaretas og videreføres. MDG prioriterer en kraftig styrking av
arbeidet for å bedre levekårene for rom.
MDG øker støtten til å synliggjøre romanifolkets/taternes kultur og historie for å
fremme forståelse og en positiv utvikling for dem.
Gi økt støtte til styrking av kvensk språk.

Bolig- og bomiljøtiltak

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig
bolig- og byggkvalitet

11 000

50000

78

Tilskudd til boligsosiale tiltak

34 149

42000

587

Stortinget har vedtatt at energibruken i eksisterende bygninger skal ned
med 10 TWh innen 2030 (anmodningsvedtak 870). Staten må bidra til fylle det
nasjonale kompetansebehovet for bærekraftig bolig- og byggkvalitet og MDG styrker
derfor dette arbeidet betydelig.
Reversere kutt tilbake til 2014-nivået inkl inflasjonsjustering.

Direktoratet for byggkvalitet

1

22

590

Driftsutgifter

Kunnskapsutvikling og
informasjonsformidling

103 855

5000

53 270

80000

MDG vil at Direktoratet for byggkvalitet skal få hovedansvaret for å oppfylle
stortingets vedtak om at energibruken i eksisterende bygninger skal ned med 10 TWh
innen 2030 (anmodningsvedtak 870) og samordne innsatsen som skjer i regi av OED
(gjennom ENOVA) og Kunnskapsdepartementet (gjennom Forskningsrådet og
utdanning/etterutdanning av ingeiører og håndverkere). MDG bevilger 5 mill. ekstra
til Direktoratet for byggkvalitet for å starte dette arbeidet i 2018.
Stortinget har vedtatt at energibruken i eksisterende bygninger skal ned
med 10 TWh innen 2030 (anmodningsvedtak 870). Staten må bidra til fylle det
nasjonale kompetansebehovet for bærekraftig bolig- og byggkvalitet og MDG styrker
derfor dette arbeidet betydelig med en dobling av midlene med 55 millioner. MDG
prioriterer spesielt kompetanseheving og forbildeprosjekter innen nærnullenergibygg, energieffektivisering som for eksempel FutureBuilt.
Viktig å heve kunnskapsnivået om passivhus og energieffektivisering og videreføre
engasjementet for dette blant norske håndverkere. MDG prioriterer blant annet et
treårig prøveprosjekt med støtte til håndverkere som selger energieffektiviseringstiltak
i eksisterende bygg. Dette virkemidlet er et supplement (og et mulig mer effektivt
virkemiddel) til ENOVAs ordninger med støtte til byggeier.

Planlegging og byutvikling
61

Byutviklings- og byvekstavtaler

20 123

250000

MDG styrker innsatsen for bærekraftig byutvikling og tar sikte på en videre
opptrapping.

65

Områdesatsing i byer

30 150

100000

MDG styrker KMDs arbeid med bærekraftig områdesatsning i byer samtidig som vi
foreslår ytterligere områdesatsinger over kap. 1400 post 65 med 50 millioner i tillegg.

72

Tilskudd til bolig-, by- og
områdeutvikling

Sum rammeområde 6:
Innvandring, regional
utvikling og bolig

86

30 000

15 926

75000

2783450

MDG reverserer kuttet på denne posten og vil ha videreført tiltak i
Groruddalen i Oslo, indre Oslo øst, i byområder i Bergen og Trondheim med
miljømessige og sosiale utfordringer. MDG legger opp til en styrket
områdesatsing i Groruddalen, med mulighet for å gi tilsagn på opp til 55 millioner
kroner i utover regjeringens opplegg i 2018, slik at det statlige innsatsen kommer på
nivå med Oslo byråds budsjett.

Arbeid og sosial
Kap.

Post

Formål

Gul bok 2018

MDG 2018

Kommentar

Utredningsvirksomhet,
forskning m.m.

601
21
605

Spesielle driftsutgifter

53 150

Vi nedsetter et utvalg som skal utrede hvordan borgerlønn kan finansieres. Det settes
10 000 også ned ett arbeidstidsutvalg for å vurdere innføring av redusert arbeidstid.

Arbeids- og velferdsetaten
1

Driftsutgifter

11 510 515

21

Spesielle driftsutgifter

32 610

42 000

Økte adm.kostnader knyttet til 3000 nye tiltaksplasser, se kap. 364

Det nedsettes et utvalg som skal vurdere innføring av en jobbrotasjonsordning for å få
5 000 flere inn i arbeid. Det vil kunne øke kompetansen i næringslivet samtidig som flere får
arbeidserfaring.

Tilskudd til Statens
pensjonskasse

612

1

Driftsutgifter

4 566 000

2 500

Gjeninnføre pensjonsslipp for de pensjonister som har reservert seg mot digital post,
eller ikke har registrert seg som digital bruker (10 mill. kroner). Mindreutgifter under
Statens Pensjonskasse ved økt minstepensjon (-7,5 mill. kr.)

Tilskudd til sosiale tjenester
og sosial inkludering

621

63

Sosiale tjenester og tiltak for
vanskeligstilte

141 410

70

Frivillig arbeid

95 700

634

Ulikhetene i Norge øker, fattigdommen har økt fra 7,7 til 9,3 pst i perioden 2011 til
65 000 2015. Det er da uheldig at tiltak for de vanskeligstilte reduseres hvert år. Vi foreslår å
øke denne posten.
Vi øker bevilgningen til frivillige organisasjoners arbeid for vanskeligstilte og støtte til
15 000 sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører som retter sin virksomhet mot
bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon.

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

7 568 135

77

Varig tilrettelagt arbeid

1 370 460

Flyktningene som ankom landet i 2015 vil være ferdig med
introduksjonsprogrammene og tiltaksplasser vil hjelpe med å få denne gruppen i
arbeid. Regjeringen har derimot redusert antallet tiltaksplasser for arbeidssøkere. Vi
øker antall tiltaksplasser med 3000.
Vi øker støtten til tiltak som er rettet mot personer som mottar uføretrygd eller i nær
40 000 fremtid ventes å få innvilget uføretrygd og bidrar til å legge til rette for en foutsigbar
deltakelse i arbeidslivet for flere.

432 000

Supplerende stønad til
personer over 67 år

667
70
2541

Tilskudd

330 000

4 000

Supplerende stønad ved økt minstepensjon. Se kap 2670 post 73

Dagpenger

70

2620

Dagpenger

13 043 000

318 000

Støtter ikke regjeringens forslag om reduksjon i dagpengeordningens
opptjeningsperiode som bidrar til å svekke de svakeste i samfunnet.(305.000 mill.kr).
Endre reglene for å motta dagpenger under videreutdanning, opptil 20 studiepoeng
(13 mill nok)

Stønad til enslig mor eller far
70

Overgangsstønad

72

Stønad til barnetilsyn

2650

2 170 000

Vi foreslår å øke rammen for overgangsstønad, inklusive 3 mill kroner for å unnta
150 000 personer som mottar overgangsstønad fra avkorting mot godtgjørelse som
fosterforeldre.
Øker støtten til barnetilsyn for å støtte enslige foreldre.
100 000

Sykepenger
72

2655

Pleie-, opplærings- og
omsorgspenger mv.

1 210 000

Vi øker bevilgningen for å sikre at foreldre med alvorlig syke barn skal ha anledning til
220 000 å være hjemme med barnet. 100 pst kompensasjon første 5 årene og 2/3
kompensasjon deretter frem til innføring av støtte fram til 18 år.

Uførhet

70

2670

73
2680

Uføretrygd

86 330 000

Alderdom

223 060 000

Særtillegg, pensjonstillegg mv.

6 080 000

Reverserer endringene i barnetillegget for uføre som ble gjennomført i statsbudsjettet
for 2015. Kuttet rammer særlig familier med mange barn.(38 mill kroner). Vi foreslår
også å unnta personer som mottar uføretrygd fra avkorting mot godtgjørelse som
fosterforeldre(20 mill kr).
Gifte og samboende pensjonister har fått betydelige økte overføringer fordi
avkortningen av pensjonen til denne gruppen er redusert til 90 pst. Vi øker
-4 032 000
avkortningen til 82,5% og øker i stedet minstepensjonen til gifte og samboende
alderspensjonister med 5000 kroner.
Vi øker minstepensjonen med 5000 kroner for gifte og samboende alderspensjonister
245 000
fra 1. april 2018(Spm SP 321).
58 000

Etterlatte
70

Grunnpensjon

1 110 000

Sum rammeområde 7: Arbeid
og sosial

4 000

Unnta personer som mottar etterlattepensjon fra avkortning mot godgjørelse som
fosterforeldre.

-2 321 500

Forsvar
Kap.

Post

1700

Formål

Gul bok 2018

MDG 2018

Kommentar

Forsvarsdepartementet
43

Til disposisjon for
Forsvarsdepartementet

15 722

-15772

Vi gjør et generelt kutt ved å fjerne denne posten, som er vesentlig mindre enn den
totale økningen til Forsvarsdepartementet i dette budsjettet.

87

Forsvarsbygg og nybygg og
nyanlegg

1710
1

Driftsutgifter

3 907 588

-190000

47

Nybygg og nyanlegg

2 706 455

-200000

1731

Vi gjør et generelt kutt på 150 millioner, og kutter ut 40 millioner som ellers ville gått
til å ha amerikanske soldater på Værnes.
Vi gjør et generelt kutt på 200 millioner.

Hæren
1

1732

Driftsutgifter

5 066 104

150 000

Vi mener regjeringens kutt i midlene til Hæren er for store, og foreslår en økning på
150 millioner.

100 000

Vi mener regjeringens kutt i midlene til Sjøforsvaret er for store, og foreslår en økning
på 100 millioner.

100 000

Vi mener regjeringens kutt i midlene til Heimevernet er for store, og foreslår en
økning på 100 millioner.

Sjøforsvaret

1
1734

Driftsutgifter
Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 241 819

Forsvarsmateriell og større
anskaffelser og vedlikehold:

1760

45
1790

Større utstyrsanskaffelser og
vedlikehold

-150000

Vi gjør et generelt kutt på 150 millioner.

Kystvakten
1

Driftsutgifter

1 027 838

Sum rammeområde 8:
Forsvar

100 000

Kystvakta har viktige oppgaver innen miljøovervåking, søk og redning. Vi reverserer
regjeringens kutt og øker midlene til Kystvakta ytterligere, med til sammen 100
millioner.

-105772

Næring
Kap.

Post

900

Gul bok 2018

MDG 2018

Kommentar

Gå gjennom regler, forskrifter og lovverk som regulerer næringslivet for å vurdere
hvilke som er unødvendige og kan fjernes.
Vi vil sette av 3 mrd. til opprydning av atomavfall årlig de neste 20 årene, og setter
derfor av 150 mill til dette. Ekstrabevilgningen til Halden-reaktoren som er gitt på
kap. 920, post 51 omprioriteres til dekommisjonering av reaktoren på denne posten.

1

Driftsutgifter

430 794

5 000

22

Trygg håndtering av norsk
atomavfall og atomanlegg

58 000

100 000

23

Digital
Norway/Toppindustrisenteret AS

2 000

5 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

29 100

5 000

81

Tilskudd til nasjonalt program for
leverandørutvikling

10 000

90 000

171 850

35 000

Vi ønsker å restarte mineralkartleggingsprogrammene i Nord-Norge og Sør-Norge og
setter av 20 mill. kr til dette formålet. I tillegg styrkes arbeidet med marine grunnkart
for kystsonen med 15 mill.

7 000

10 000

Styrke arbeidet med sikring av farlige gruveåpninger, redusere forurensningen fra
gamle gruveområder og vedlikehold og kontroll med tidligere gjennomførte
forurensningstiltak.

108 200

5 000

Setter av 5 mill. til å lage en testarena der Fintech-selskaper kan prøve ut løsninger i
samarbeid med Konkurransetilsynet.

Setter av 5 mill. til styrking av sekretariatet for Digital21, for å dekke de reelle
kostnadene.
Ungt entreprenørskap er et viktig initiativ for å få flere unge til å starte egen
virksomhet.
LUP spiller en viktig rolle ved gi råd til offentlige innkjøpere og etablere møteplasser
mellom offentlige virksomheter og potensielle leverandører. Vi foreslår å øke til 100
mill., i tråd med anbefalingene fra Menon-rapporten "Insentiver og ordninger for
risikoavlastning for innovative offentlige anskaffelser".

Norges geologiske
undersøkelse

905
1

Driftsutgifter
Direktoratet for
mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard

906

30
911

Sikrings- og miljøtiltak
Konkurransetilsynet

1
950

88

Formål
Nærings- og
fiskeridepartementet

Driftsutgifter
Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

23 100

70 000

52

Risikokapital, nytt
investeringsselskap (Fornybar AS)

70 000

20 000

54

Tapsavsetning, investeringskapital
Investinor AS

35 000

350 000

Vi setter av 70 mill. til utvikling av nye bærekraftige næringsveier på Svalbard. Ses i
sammenheng med regjeringen avslutter driftshvilen i Svea/Lunckefjell og at det settes
i gang opprydning etter gruvevirksomheten.
Vi setter av 20 mill. ekstra i risikokapital til Fornybar AS.

Det er behov for økt tilgang på kapital i den tidlige kommersialiseringsfasen (såkalt
venturekapital). Vi foreslår å gi Investinor ressurser til å investere i oppstartsselskaper
med globalt potensiale, særlig innenfor helse, miljøteknologi, utdanning, transport og
offentlige tjenester. Det settes av 1 mrd. i egenkapital og 350 mill. til tapsdekning i
2018.

96
2421

Aksjer

1000000

Egenkapital til Investinor i tråd med forslag på post 54

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond

51

Såkornfond (Ny post)

74 400

53

Risikoavlastning for nye
såkornfond (Ny post)

37 500

71

Innovative næringsmiljøer

126 600

40 000

72

Innovasjonskontrakter

278 700

200 000

76

Miljøteknologi

465 500

267 250

77

Tilskudd til pre-såkornfond

50 000

100 000

3 400

10 000

0

154 000

78
79
95
2425

Administrasjonsstøtte for
distriktsrettede såkornfond
Skogindustri, grønn verdiskaping
(Ny post)

514 000

Egenkapital såkornfond (Ny post)

70 000

212500

Vi øker støtten til bioøkonomiordningen med 20 mill. og støtten til pilot- og
demonstrasjonsprosjekter innen bioøkonomi med 30 mill., for å komplettere
regjeringens støtte til pilotering i marin og maritim sektor. I tillegg setter vi av 20 mill.
til et program rettet mot verdiskaping ved bruk av kulturarv.
Vi oppretter et nytt såkornfond for helse- og velferdsteknologi på 500 mill. med 50/50
privat og offentlig finansiering. 74,4 mill. til tapsdekning settes av på denne posten.
Ses i sammenheng med post 51
Vi setter av 40 mill. ektstra til næringsklynger og innovasjonsklynger, blant annet
innenfor helse- og velferdsteknologi, marine alger og biogass.
Regjeringen foreslår å utvide ordningen til å gjelde innovative anskaffelsesprosesser i
det offentlige, men uten å øke bevilgningene. Vi vil sette et mål om at 8,5 promille av
alle offentlige innkjøp skal være innovative, med særlig fokus på varer og tjenster
innenfor miljø, helse og velferd, IKT og transport. Dette krever at 200 mill. settes av til
risikoavlastning.
Vi styrker satsingen på pilot- og demonstrasjonsprosjekter innenfor miljøteknologi og
setter av 267 mill. ekstra midler med sikte på en opptrapping til 1 mrd. totalt til
ordningen i løpet av to år. Ordningen er etterspurt og kan vise til gode resultater.
Vi reverserer regjeringens kutt på 50 mill. fra 2017 og øker med ytterligere 50 mill.
Vi øker posten med 10 mill. for bedre oppfølging av såkornfondene, i tråd med
anbefalingene fra Riksrevisjonen i Dokument 3:8 (2015-2016).
Vi etablerer et nytt program for verdiskaping i skogindustrien, som en femårig satsing.
Ses i sammenheng med post 51

Bionova (Ny)

50

Fond/tapsavsetning

100 000

97

Egenkapital Bionova

2000000
Som et ledd i satsingen på sirkulærøkonomi oppretter vi et Senter for
sirkulærøkonomi. Senteret skal sette bransjestandarder for resirkulerte råstoffer, drive
forskning, gi støtte til kommersialisering av nye og forbedrede løsninger for
materialgjenvinning, og bidra til å etablere produsentansvarsordninger for diverse
produkter.

Senter for sirkulærøkonomi
(Ny)

2428

50
70
2460

50

51

90

Etter modell av ENOVA vil vi starte opp BIONOVA for å systematisere innovasjonen
og øke kommersialiseringer av biobasert verdiskapning. Den skal først og fremst bidra
til risikoavlastning i den mest krevende utviklingsfasen i samarbeid med private
aktører. Et eksempel på hva BIONOVA kan støtte er kommersialisering av alternative
proteinkiler til soya i dyrefôr.

Prosjekter/fond

200 000

Tilskudd til løsninger for
materialgjenvinning
Garantiinstituttet for
eksportkreditt

100 000

Tapsfond byggelånsgarantier
skipsbyggingsindustrien

100 000

Tapsfond garantiordning for
fornybar kraftproduksjon i
utviklingsland
Tilskudd til garantiordning for
fornybar kraftproduksjon i
utviklingsland

Vi flytter 5 mrd. av garantirammen til den nye ordningen for skip fra verft i Norge over
til byggelångarantiordningen. Samtidig stiller vi krav om nullutslippsteknologi for å
benytte disse midlene, og setter av 100 mill. kroner til et tapsfond

100 000

3000000

Sum rammeområde 9: Næring

Vi oppretter et garantifond etter modell fra den eksisterende u-landsordningen i
GIEK. Fondet skal utstede garantier til fornybarinvesteringer fra norske og andre
investorer i utviklingsland.

2 248 150

Fiskeri
Kap.

Post

917

Formål

Gul bok 2018

MDG 2018

Kommentar

Fiskeridirektoratet

1

919

Driftsutgifter

402 230

30 000

De siste årene har fiskerioppsynet og tilstedeværelsen langs deler av kysten blitt
svekket. Antallet årsverk brukt på havressursforvaltning og marin arealforvaltning har
gått ned. Vi foreslår 20 millioner ekstra til å styrke fiskerioppsynet langs kysten for å
hindre overfiske og ulovligheter. Vi setter også av 10 millioner ekstra til økt kontroll av
oppdrettsnæringen.

Diverse fiskeriformål
71

Tilskudd til velferdsstasjoner

2300

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring
for fiskere

2100

75

Tilskudd til næringstiltak i
fiskeriene

Vi reverserer regjeringens kutt til velferdsstasjoner til fiskere.
Vi reverserer regjeringens kutt i tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere.

29 300

14 000

Vi vil opprettholde og videreutvikle et livskraftig distriktsfiske. Derfor reverserer vi
regjeringens kutt i føringstilskuddet og øker tilskuddet med 7 millioner i tillegg.

89

77

Investeringstilskudd til lukkede
anlegg (Ny post)

500 000

78

Investeringsstøtte til
dyrevelferdsløsninger i
oppdrettsnæringen (Ny post)

120 000

Sum rammeområde 10:
Fiskeri

668 400

Vi jobber for en overgang til lukkede oppdrettsanlegg og vil etablere en ordning med
investeringsstøtte til oppdrettere som går over til lukkede anlegg. Maksimal støttesats
settes til 40 prosent av investeringen.
Oppdrettsnæringen har i dag et alvorlig og fiskevelferdsproblem. Det må iverksettes et
systematisk arbeid for å bedre forholdene, som for eksempel motstrømsanlegg som gir
fisken et mer tilpasset miljø. Vi ønsker et spleiselag med næringen for å utvikle og
investere i slike løsninger.

Landbruk
Kap.

Post

1112

Gul bok 2018

MDG 2018

50

Kunnskapsutvikling,
kunnskapsformidling og
beredskap, Veterinærinstituttet

70

Tilskudd til matsentraler i store
byer (Ny post)

30 000

71

Norecopa (Ny post)

6 000

1115

Kommentar

97 252

20 000

Vi øker denne viktige posten med 20 millioner, og øremerker 5 millioner til utvikling
av matmerking (jfr. eget representantforslag) som gjør det lettere for forbrukerne å
velge miljø- og dyrevennlig, og til utvikling av merking som viser antibiotikabruk i
produksjonen, også for importvarer. Vi ønsker en styrking av Veterinærinstituttet og
setter av 5 mill til mer forskning om dyrevelferd og dyrevelferdsindikatorer og 1 mill til
en utredning om en mer fleksibel og finmasket slakteristruktur. Vi foreslår økte
bevilgninger til gjennomføringen av den nasjonale handlingsplanen mot
antibiotikaresistens (5 mill). Vi foreslår også 0,5 mill til å støtte rådet for dyreetikk.
Vi vil støtte drift av matsentraler i store byer for å følge opp bærekraftsmålene.
Vi gir 6 millioner til arbeid med alternativer til dyreforsøk der dette er mulig.

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

23

Støtte til spydspissløsninger for
bedre dyrevelferd i landbruket (Ny
post)

50

Kunnskapsutvikling, formidling og
beredskap, Norsk institutt for
bioøkonomi

1136

1 348 935

52 000

30 000

Det er behov for en generell styrking av Mattilsynets viktige arbeid med miljø, helse og
dyrevelferd for både landdyr og fisk inkludert reindriften. Vi foreslår derfor at det
settes av 30 millioner til en generell styrking av Mattilsynets driftsbudsjetter og 2
milionerl til å utrede etablering av et eget Dyretilsyn som erstatter Mattilsynets arbeid
med dyrevelferd. Vi foreslår også 20 millioner som øremerkes til styrket tilsyn og
kontroll med lakselus og rømming.
Vi ønsker å etablere en ny støtteordning til spydspissløsninger for bedre dyrevelferd i
landbruket. Formålet er å stimulere til at enkelte bruk kan gå foran og teste ut
teknologi og driftsformer som gir bedre dyrevelferd for dyra. Høy dyrevelferd er viktig
av hensyn til dyra, men også fordi norsk landbruk bør rendyrke egenskaper knyttet til
høy dyrevelferd, miljøstandard og kvalitet. Støtten skal utgjøre den statlige delen av et
spleiselag mellom stat og bonde og kan gå til både til investeringer og til driftstilskudd
i en avgrenset periode. Vi ser for oss en opptrapping hvis prosjektet er vellykket det
første året.

Kunnskapsutvikling m.m.

1138

Vi foreslår å opprette et eget program for agroøkologisk forskning under NIBIO.
235 921

10 000

Støtte til organisasjoner m.m.
70

Støtte til organisasjoner

71

Internasjonalt skogpolitisk
samarbeid - organisasjoner og
prosesser

73
1139

71
1142

40 509

1 268

Sentre for hjemløse dyr i de største
byene.
Genressurser, miljø- og
ressursregistreringer
Tilskudd til genressursforvaltning
og miljøtiltak

Vi reverserer kuttet og setter i tillegg av midler til Bondens Marked og til
dyrevelferdsorganisasjonene.
Vi ønsker å øke aktivitetsnivået og den norske innsatsen.

3 000

25 000

24 596

13 000

7 658

3 000

Vi vil støtte kommunalt og frivillig arbeid med å ta imot hjemløse dyr.

Vi setter av midler til styrking av bønders arbeid med bevaring av plante- og
dyregenetiske ressurser.

Landbruksdirektoratet
50

Arealressurskart

51

Kornberedskap (Ny post)

60
74
75

Tilskudd til veterinærdekning
Kompensasjon til dyreeiere som
blir pålagt beitenekt
Grønt matprogram for offentlige
kantiner (Ny post)

250 000
146 373

40 000

1 000

3 000
15 000

76

Tilskudd til klimarådgivning på
gårder (Ny post)

20 000

77

Tilskudd til bruk av mobile
slakterier (Ny post)

20 000

1148

Vi ønsker å trappe opp det viktige arbeidet med å gi skogbruket god oversikt over
biologisk mangfold og naturverdier.
Vi foreslår å starte arbeidet med å etablere offentlig beredskapslagring av korn.
Vi vil styrke veterinærdekningen over hele landet.
Vi setter av midler til dyrevelferdstiltak for de besetningene som ikke kan bruke
gårdens beite/beiterett.
Vi vil etablere et program for å øke bruken av økologiske og kortreiste produkter i
offentlige kantiner.
Styrke klimarådgivningen i landbruket, herunder støtte til å etablere datafangst på
gårdsnivå og arbeid med å finne gode modeller for beregning av klimautslipp samt
investeringer i utslippsfrie landbruksmaskiner.
Vi vil støtte investering i og drift av mobile slakterier i hele landet. Dette er viktig for å
få ned slaktetransporttiden.

Naturskade - erstatninger
71

90

Formål
Kunnskapsutvikling og
beredskap m.m. på

Naturskade, erstatninger

156 000

20 000

Vi forventer dessverre ikke nedgang i naturskade på grunn av klimaendringer, og
reverserer derfor regjeringens kutt og øker bevilgningen, til sammen med 20 millioner.

Verdiskapings- og
utviklingstiltak i skogbruket

1149
71
72
73
1150
21

Tilskudd til verdiskapingstiltak i
skogbruket

92 300

Tilskudd til økt bruk av tre
Tilskudd til skog-, klima- og
energitiltak
Til gjennomføring av
jordbruksavtalen m.m.
Spesielle driftsutgifter

60 000
48 899

-33000

17 500

240 000

50

Tilskudd til Landbrukets
Utviklingsfond

1 123 553

74

Direkte tilskudd

8 361 247

275 000

78

Velferdsordninger

1 504 800

37 154

196 174

-12000

Vi opprettholder bevilgningen, men foreslår at midlene ikke skal kunne brukes til å
bygge nye skogsbilveier i sårbare skogsområder eller områder med særlige
naturverdier.
Vi setter av midler til trebasert innovasjon for å øke trebruken i Norge.
Vi er mot tettere planting fordi det har negative miljøkonsekvenser, og trekker derfor
midlene til dette ut av denne posten.

Vi fjerner bunnfradraget for å tilrettelegge for de minste brukene.
Vi opprettholder bevilgningen, men øremerker 10 mill til satsningsprogram for
andelslandbruk, besøksgårder og urban dyrkning. Vi endrer samtidig tilskuddregimet
generelt slik at fôrgrunnlaget legges til grunn ved tildeling av investeringsmidler til
driftsbygninger. Tilskuddet til pelsdyrnæringen på to millioner fjernes og
omdisponeres til andre formål.
Vi øker tilskuddsramma, legger inn driftsvansketilskudd og trekker ut støtte til
pelsdyrdrift.
Vi reverserer kuttet i velferdsordninger, som er viktige for å sikre helsa og livskvalitet
for både bønder og husdyr.

Inntekter rammeområde 11 (i tusen kroner)
4115

Mattilsynet
1

Gebyr m.m.
Sum rammeområde 11:
Landbruk

Vi fjerner kontrollgebyret i økologisk landbruk.

1191663

Olje og energi
Kap.

Post

1800

Formål

Gul bok 2018

MDG 2018

Kommentar

Olje- og energidepartementet
72

1810

Tilskudd til olje- og energiformål

5 000

-4 000

Prosjekt for å gjøre petroleumssektoren mer konkurransedyktig kuttes.

Oljedirektoratet
1

Driftsutgifter

298 400

-30 000

21

Spesielle driftsutgifter

36 000

-36 000

23

Oppdrags- og
samarbeidsvirksomhet

117 000

-29 250

70

Administrasjon

351 000

-351 000

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS

1 500

1815

Effektivisering som følge av lavere aktivitet på sokkelen.
Bevilgninger til geologisk kartlegging kuttes.
75% av bevilgningen er knyttet til OEDs samarbeidsavtale med Norad om rådgivning
innenfor petroleumsforvaltning for utviklingsland og kuttes ikke.

Petoro AS

73
1820

22

60
73
1825

Statlig deltakelse i
petroleumsvirksomhet på islandsk
kontinentalsokkel
Norges vassdrags- og
energidirektorat
Flom- og skredforebygging
Tilskudd til flom- og
skredforebygging
Tilskudd til utjevning av
overføringstariffer
Energiomlegging, energi- og
klimateknologi

28 700

Det bør ikke åpnes for ny petroleumsvirksomhet i de arktiske havområdene, inkludert
-28 700 Islandsk kontinentalsokkel. Norge bør derfor trekke ut sin andel i Petoro Iceland AS.

212 000

60 000

20 000

300 000
8 000

2 670 000
50

Overføring til Energifondet

Effiktivisering som følge av lavere oljeaktivitet (40 mill kroner). Flytter Petoros
aktivitet og kostnader til SDØE.
Det bør ikke åpnes for ny petroleumsvirksomhet i de arktiske havområdene, inkludert
-1 500 Islandsk kontinentalsokkel. Norge bør derfor trekke ut sin andel i Petoro Iceland AS.

Regjeringens kutt i tiltak for flom og skredforebygging er ikke forsvarlig sett i lys av at
klimaendringene vil gi oss større utfordringer både hva gjelder flom og skred. NVE har
selv beregnet et behov for fysiske sikringstiltak på 2,5 mrd kroner i årene fremover.
Se omtale over under post 22.
Vi ønsker en gradvis nedtrapping av overføringstariffene.

Enovas bevilgning til investeringer i ENØK-tiltak kuttes med 250 mill.kroner.
-250 000 Ordningen foreslås erstattet med en ordning med et skattefradrag på kap 5501 post 70
med beregnet provenyeffekt på 430 mill kroner.
350 000

50

Overføring til Klima- og
energifondet

50 000

51

Energirådgivning (Ny post)

20 000

Økte rammer for å støtte industriens omlegging til lavutslippsteknologi.
Det øremerkes 50 mill kroner til installasjon av solcellepanel. Ordningen skal også
kunne tas i bruk av offentlige aktører som kommuner og fylkeskommuner.
Gratis tilbud om energirådgivning i hjemmet.

Enova gis et konkret mål om 1000 hurtigladere per år (anslått kostnad 240 mill
kroner). Elektrisifisering av kystflåten krever raskere utrulling av infrastruktur som
landstrøm, hydrogenstasjoner og støtte til eventuell infrastruktur for elferger.
900 000 Øremerket satsing på omlegging til utslippsfri fiskeflåte OG oppdrettsnæring.Endre
regler slik at støtte til elektrifisering av profesjonelle kjøretøy også omfatter kjøretøy
som benyttes til nyttetransport - uavhengig av kategori.

52

Fornybar energi i
transportsektoren (Ny post)

53

Havvindprogram (Ny post)

270 000

54

Biogassprogram (Ny post)

250 000

270 mill bevilges til en finansieringsordning for en demonstrasjonspark for flytende
havvindturbiner, jfr Stortingets vedtak nr. 869, 9. juni 2016.
Oppstart av et nytt biogassprogram som bl.a. skal støtte opprettelse av biogass anlegg.

91

55

Tilskudd til elsykler (Ny post)

500 000

Det opprettes en egen støtteordning for kjøp av elsykler.

Forskning og
næringsutvikling

1830

50

1840

Overføring til Norges forskningsråd

761 700

40 mill kroner til petroleumsforskning er ikke bundet opp og omdisponeres til
forskning i energisektoren, spesielt til ytterligere satsing på Pilot-E som er et
samarbeidsprogram mellom ENERGIX Enova og Inovasjon Norge for utvikling av
40 000
miljøvennlig energiteknologi og økt forskning på innovasjon for energieffektivitet. I
tillegg bevilges ytterligere 40 mill kroner til samme formål. Pågående søknadsprosess
for oljerelaterte forskningsprogram for 2017 stoppes.

CO2-håndtering
72

Fullskala CO2-håndtering

20 000

340 000

Bevilgningen økes for å sikre videre fremdrift av 3 forsøksprosjekt for CCS: Yara,
Norcem Cement og Klemetsrud.

Statens direkte økonomiske
engasjement i
petroleumsvirksomheten

2440

30

Investeringer

70

Driftsutgifter Petoro

25 000 000

-3 000 000
301 000

Gradvis nedtrapping av oljeaktiviteten vil redusere investeringsbehovene.
Overføre Petoros aktivitet til SDØE. Effektivisert med 40 mill kroner.

Inntekter (i tusen kroner)
Statens direkte økonomiske
engasjement i
petroleumsvirksomheten

5440

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-1 500 000

Sum rammeområde 12: Olje
og energi

840 000

660 mill kroner bundet opp i allerede oppstartede prosjekt.

2 357 550

Miljø
Kap.

Post

1400

Gul bok 2018

MDG 2018

Kommentar

Klima- og miljødepartementet

1

92

Formål

Driftsutgifter

286 283

40000

Generell styrking av KLD fordi miljøforvaltningen skal løse mange utfordringer der
måloppnåelsen er svak. (10 mill) tillegg vil gi mer til kontrolltiltak i snøscootrerløyper
(10 mill) og sette av 15 mill til å styrke plankompetansen i KLD. Det legges inn 5 mill
til en NOU inspirert av den svenske miljømålsutredningen.

21

Spesielle driftsutgifter

22

Framtidsombud (Ny post)

500

Som del av en større satsing på grønt skifte i kommunene foreslås et
introduksjonsprogram og en permanent kompetansebase for miljørådgivere. Når en
miljørådgiver tiltrer skal det gjennomføres et kurs som b.la gir faglig oversikt og
innføring hovedmålene i norsk miljøpolitik. Regjeringens økning skyldes håndtering
av skrantesyke og overføring av eiendommer.
Det avsettes 500 tusen til å forberede etablering av Framtidsombud med ansvar for å
sikre bærekraftig utvikling grunnleggende rettigheter for våre etterkommere.

23

Grønne offentlige innkjøp (Ny post)

15000

Bevilgningen til Difi reetableres for å styrke Difis arbeid med grønne offentlige
innkjøp. Vi vil blant annet styrke DIFIs veiledningsvirksomhet,
leverandørutviklingsprogram og gi (videre)opplæring av i Green Public Procurement.

51

Miljøkompetanse for arbeidslivet
(Ny post)

10000

62

Den naturlige skolesekken

84 608

2 409

30000

5000

63

Miljørådgivere i kommunene (Ny
post)

300000

65

Områdesatsing i byer (Ny post)

80000

70

Frivillige miljøorganisasjoner og
allmennyttige miljøstiftelser

72

Fremme av bærekraft i
næringslivet (Ny post)

74

Tilskudd til AMAP

57 402

10000

10000
4 345

1000

Vi vil styrke miljøkompetansen i handels og tjenestenæringene og setter av 10 mill til
et pilotprogram rettet mot innkjøpere og kundebehandlere.
Regjeringen har kuttet. MDG ønsker en sterk opptrapping med sikte på at alle skoler
skal delta.

Norske kommuner står ovenfor et stort endringsprosjekt i møte med dramatiske
klimaendringer og miljøutfordringer. Et ekte grønt skifte krever lokal kompetanse og
ressurser. Arbeidet med en utslippsfri transpprtsektor, stanse tap av biomangfold og
riktige investeringer i klimatilpasning er eksempler på tiltak som krever både fag og
lokalkunnskap. På denne posten vil vi finansiere kommuale miljørådgivere.
Hovedregelen bør være at alle kommuner bør ha minst én ansatt miljørådgiver. De
miljømessige utfordringene henger ikke nødvendigvis sammen med antallet
innbyggere. Kommuner som er små i innygertall forvalter ofte store arealer og
verneverdier. Se ogsp kap 1400 post 21. Vi starter opptrappingen i år.
Vi foreslår en storsatsing på bærekraftige lokalmiljøer med økt biomangfold, flere
grøntområder og attraktive sosiale byrom etter modell fra blant annet
Grorudalssatsingen. Miljø, livskvalitet og møteplasser er sentrale målsettinger. Vi
setter av 30 millioner som øremerkes til et områdeløft for Oslo Sør.
Organisasjonene som jobber med miljøsaker representerer viktige samfunnsinteresser
som som ellers står uten stemme og økonomiske ressurser. Vi foreslår en 10 % økning
i bevilgningene og at disse deles ut etter samme kriterier som øvrig støtte.
Et program for fremme av bærekraft i næringslivet. (10 mill). Kan også føres på post
76.
Norge er forpliktet til å støtte arbeidet med miljøovervåkning i Arktis og AMAP er den
viktigste delen av samarbeidet i Arktisk råd.

76

Støtte til nasjonale og
internasjonale miljøtiltak

109 480

37000

Vi foreslår en generell styrking av nasjonalt og internasjonalt miljøarbeid med 15 mill.
I tillegg øremerkes 5 mill ekstra til oppfølging av Aichi målene, 5 mill ekstra til den
naturlige skolesekken og 1o mill ekstra til kulturminneforrvaltning (tidligere post 79).
Post 76 er økt i prop 1 S delvis pga nedlegging av post 79. Vi reverserer også
regjeringens kutt til Fortidsminneforeningens drift av museum slik at denne viktige
aktiviteten kan opprettholdes.

Miljøforskning og
miljøovervåking

1410

21

Miljøovervåking og miljødata

263 952

110000

50

Basisbevilgninger til
miljøforskningsinstituttene

187 193

40000

51

Forskningsprogrammer m.m.

276 503

16000

6 750

10000

52 441

15000

5 000

7200

53
70
72
73
1411

Internasjonalt samarbeid om
miljøforskning
Nasjonale oppgaver ved
miljøforskningsinstituttene
Tilskudd til GenØk - Senter for
biosikkerhet
Infrastrukturtiltak til
miljøinstituttene

5000

MDG foreslår at posten økes med 85 mill ekstra til økologisk grunnkart. Regjeringen
har redusert tilskuddet til feltet med 10 mill "for å få rom til andre satsinger i
budsjettet". Kun 1/4 av de mest verdifulle naturområdene i Norge er kartlagt. Både
nærings og naturinteresser trenger kunnskapen. I tillegg må satsingen på
vannmiljøtiltak trappes opp. Det er i perioden 2016-2021 vi skal gjennomføre
vanndirektiv og vannforskrift i form av faktiske tiltak. Vi foreslår 25 mil ekstra til dette.
Vi vil styrke basisbevilgningene direkte til instituttene betydelig for å styrke
kunnskapsgrunnlaget om natur og miljø.
Posten har fåtte en positiv økning til forskning på lavutsllipssamfunnet, men
regjeringen har omprioritert 5,6 mill til andre formål. MDG foreslår å reversere dette. I
tillegg setter vi av 15 millioner til økt forskning på hvilke konsekvenser arealinngrep
får for biomangfoldet, herunder 10 millioner til et norsk bidrag til et større
internasjonalt forskningsprogram for å samle erfaring og kunnskap om situasjonen
for verdens insektsamfunn og bestander i kjølvannet av den tysk-nederlandske
undersøkelsen som tyder på at bestandene er i ferd med å reduseres dramatisk.
Vi vil styrke miljøforskning på klimaendringer, naturmangfold og utvikling av en
internasjonal bioøkonomi.
Det trengs flere nasjonale forskningsprogrammer på feltet.
Vi foreslår å reversere regjeringens kutt.
I tråd med økt aktivitet på andre poster økes også tilskudd til infrastrukturtiltak.

Artsdatabanken
1

Driftsutgifter

31 670

5000

21

Spesielle driftsutgifter

6 275

1000

50

Arter og naturtyper

16 942

10000

70

Tilskudd til arter og naturtyper

11 441

10000

1420

Vi vil styrke Artsdatabankens arbeid med å utvikle kunnskap om naturmangfoldet i
Norge.
Vi vil styrke Artsdatabankens arbeid med å utvikle kunnskap om naturmangfoldet i
Norge.
På denne posten gis tilskudd til arbeid i regi av f.eks Universiteter som vil bidra til å
styrke kunnskapen om naturmangfold i Norge.
På denne posten gis tilskudd til arbeid i regi av f.eks frivillige organisasjoner som vil
bidra til å styrke kunnskapen om naturmangfold i Norge.

Miljødirektoratet
1

Driftsutgifter

666 264

30000

21

Spesielle driftsutgifter

243 020

10000

22

Statlige vannmiljøtiltak

245 964

80000

25

Restaurering av forringede
økosystemer (Ny post)

30

Statlige erverv, båndlegging av
friluftsområder

32 460

60000

31

Tiltak i verneområder

74 419

20000

33

Statlige erverv, nytt vern

5 062

80000

95000

Vi ønsker en generell styrking av Miljødirektoratets arbeid fordi miljøfeltet har store
uløste utfordringer. Kapasiteten må økes for å stoppe nedbygging natur, utslipp,
forurensing og miljøgifter i mat og andre produkter.
Vi ønsker en generell styrking av Miljødirektoratets arbeid. Denne posten fyller en
rekke ulike funksjoner innenfor naturmangfold, forurensing og klima, inkl
kooridneringsoppgaver som økes i tråd med økt aktivitet på andre poster. Vi
reverserer også et mindre kutt på posten (1,5 mill) i regjeringens forslag. Vi ønsker
også å reetablere et øremerket mimimumsbeløp til kjøp av tjenester fra fjellstyrene på
8 millioner kroner for å bidra til forutsigbarhet og tilfredsstillende nivå på dette
tjenestekjøpet.
Vi vil sikre finansiering av en genbank for å redde de truede laksebestandene i
Hardangerfjorden. Over 50 pst. av laksebestandene i fjorden er i ferd med å gå tapt.
Genbank har reddet laksebestander i flere elver, men regjeringen vil droppe for
Hardangerlaksen. Vi setter av 30 mill til å videreføre prosjektet og ønsker en garanti
for varig finansiering. Vi foreslår også en økning av post 22.1 på 20 mill for å reversere
regjeringens kutt til kaliking av vassdrag og øke bevilgningene noe. Til tross for at 140
ferskvannslevende arter er truet er Prop1S samlet et tilbakesteg for vannmiljøet i
Norge og gjennomføringen av forpliktelser etter EUs vanndirektiv. Vi foreslår derfor at
post 22.3 økes med 30 millioner.
Vi vil etablere et program for restaurering og reetablering av våtmarker, naturskog og
andre viktige naturtyper, og ha som mål at 15 prosent av forringede økosystemer skal
restaureres innen 10 år. Dette er nødvendig for å innfri Norges og FNs mål om å
stanse tap av arter og for å innfri innfri Aichi-målene som Norge har sluttet seg til der
det slås fast at 15 prosent av verdens forringede økosystemer skal restaureres i tiåret
som kommer. Det er behov for omfattende kartlegging av aktuelle tiltak og kostnader.
Vi setter av 95 millioner til dette på budsjettet for 2018. Eksempler på mulige tiltak;
Restaurering av natur og opplevelsesverdier i Oslomarka og andre viktige
friluftsområder, eller avtaler om mer skånsom skogsdrift, reetablering og
gjenoppbygging av fiskebestander m.m.
Flere friluftsområder må beskyttes for å sikre nærnaturen i pressområder mot bit for
bit nedbygging. Vi setter av 60 mill til dette. Forslag kan sees i sammenheng med
MDGs forslag om å etablere en nærnaturlov.
Ifølge Miljødirektoratet er nesten en tredjedel av norske verneområder truet av
mangel på skjøtselstiltak. Slike tiltak er nødvendige for å hindre gjengroing, fjerning
av fremmede organismer og søppel. Miljømyndighetene skal ha et særlig ansvar
forrnede områder.
Aktiviteten på posten er svært liten etter mange år med få verneinitiativer. Vi foreslår
drastisk økning av innsatsen. I 2018 ønsker vi å komme i gang med å verne resten av
Norges villmarkspregede områder og etablere en nærnaturlov som gir "markavern" i
flere viktige friluftsområder. Utvidelser av Oslomarka, er også aktuelt. Det settes av 80
millioner kroner til disse formålene.

93

94

34

Statlige erverv, nasjonalparker (Ny
post)

35

Statlige erverv, skogvern

36

Marin nasjonalparkplan (Ny post)

37

Skogplanting

10 375

-10375

38

Restaurering av myr og annen
våtmark

20 625

40000

39

Oppryddingstiltak

12 483

30000

61

Tilskudd til klimatiltak og
klimatilpassing

106 920

450000

63

Returordning for kasserte
fritidsbåter

20 000

20000

65

Tiltak i kommuner med ulverevir i
Hedmark, Akershus og Østfold

20 000

15000

45 000

392 612

358000

20000

69

Oppryddingstiltak

96 962

175000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak

34 755

75000

71

Marin forsøpling

20 290

83000

72

Erstatning for beitedyr tatt av
rovvilt

140 892

73

Tilskudd til rovvilttiltak

70 051

45000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser
m.m.

14 416

8000

78

Friluftsformål

179 821

88000

Vi vil vi få på plass nasjonalparker på Lofotodden, Prekestolen og Østmarka, sette i
gang en ny nasjonalparkplan og kartlegge mulighetene for å etablere store
sammenhengende nasjonalparker på tvers av landegrensene, særlig på Nordkalotten.
(25 mill).
Vi øker bevilgningene til skogvern med sikte på å nå målet om at 10 prosent av den
produktive skogen skal vernes i løpet av en tiårsperiode i tråd med stortingsvedtak i
juni 2016 om 10 pst skogvern. Vern av den mest artsrike og diverse skogen i Norge er
et avgjørende grep for å stanse tap av naturmangfold. Det må varsles en opptrapping
med ytterligere 300 mill. kroner i 2018. En allianse av skogeiere, industri, miljøvern
og friluftsliv, med over en million medlemmer har flere år på rad sendt felles brev til
regjeringen og bedt om mer penger til skogvern. Det er ikke mangel på områder som
tilbys som frivillig vern. (Kilde WWFs høringsinnspill okt 2016)
Vi setter av 20 millioner til eget program for etablering av marine nasjonalparker.
Fjerne støtten til skogplanting som klimatiltak. Klimagevinsten er usikker,
tiltaket kan endre lokale miljøforhold og ha negativ innvirkning på
skogsnatur.
Restaurering av myr er effektivt for å ta vare på både klimaet og biologisk mangfold. Vi
foreslår en dobling av innsatsen på feltet.
Vi trenger en mangedobling av innsatsen for opprydning av forurenset skøbunn og
andre giftutslipp. Vi foreslår en betydelig økning i denne bevilgningen som starten på
en større optrapping.
I budsjettet for 2016 ble ordningen "Klimasats" innført av regjeringen. Vi mener dette
er et positivt tiltak, men ønsker en langt mer omfattende satsing enn regjeringen.
Regjeringen har i statsbudsjettet for 2018 foreslått å redusere det maksimale
støttebeløpet for klimavennlige bygg fra 7,5 til 3 millioner. Vi ønsker å videreføre
nivået. Vi ønsker også å tydeliggjøre at klimatilpasningstiltak ogsså bør bli en del av
klimasats-ordningen. Søknadsmengden har fra før av ligget betydelig høyere enn
bevilgningene. Vi mener derfor det er rom for et kraftig løft på denne posten.
Det er positivt at regjeringen har opprettet denne returordningen. Vi mener imidlertid
at det er behov for en større bevilgning på posten. Det bør være mulig å få refundert
utgifter på opptil 40 000 kr.
Bra at regjeringen har etablert denne posten. Vi mener satsingen må økes noe og
setter av 15 millioner kroner ekstra.
Sees i sammenheng med post 39 og 79 som også handler om å rydde opp i forurenset
sjøbunn og jord. Samlet sett er utgiftene på disse postene redusert med mer enn 2/3
pga ferdigstilling av viktige prosjekter (Puddefjorden og Sandefjord). Vi er sterk
uenige i at opprydningsinnsatsen skal reduseres og ikke overføres til nye prosjekter.
Det samlede behovet på feltet er stort.
Regjeringen har redusert posten kraftig "for å gjøre plass til andre prioriteringer i
budsjettet". Kuttet vil blant annet ramme arbeidet for å bedre forholdene for villaksen
og svekke arbeidet med å ta vare på og forbedre miljøsituasjonen i elver og vann over
hele landet. Vi vil øke posten med tilsammen 75 millioner fordelt på 15 millioner
ekstra til kalking (underpost 1). 10 millioner ekstra til anadrom laksefisk (underpost
2) og 50 millioner ekstra til vannforvaltning (underpost 3).
Stadig flere innser at marin forsøpling er en kritiske trussel mot livet i havet, men
innsatsen over statsbudsjettet er bagatellmessig. I årets budsjett reduseres
bevilgningen på denne posten fra 35 til 20 millioner noe som delvis veies opp ved at
det etableres en såkalt "tilsagnsfullmakt på 15 millioner som skal gå til flerårige
prosjekter. Satsingen på å stanse plastforurensingen står i beste fall stille på et
ekstremt lavt nivå. Vi øker til 3 ulike tiltak; 1. Etablere "Fishing for litter" til en
landsdekkende og permanent belønningsordning som gir fiskere incentiver til å levere
avfall. 30 mill. 2. Vi øker bevilgningen til regjeringens etablerte tilskuddsordning med
50 mill. 3. Vi tredobler størrelsen på tilsagnsfullmakten for flerårige prosjekter.
Miljødirektoratet bør gis et tydelig mandat til å identifisere og iverksette effektive
prosjekter å redusere plastproblemene. 4. Vi setter av 3 mill til utredninger a) en
profesjonell ryddetjeneste for marint. avfall, b) innføring av produsentansvar for
fiskeriutstyr og c) andre løsninger som sikrer at utstyr som brukes i fiskerivirksomhet
returnes til land.
MDG ønsker en omlegging til en provenynøytral og risikobasert erstatning i
ulvesonen.
Vi mener samfunnet må ta et felles ansvar for arbeidet med å forebygge tap av beitedyr
til rovdyr og foreslår en kraftig styrking av det forebyggende arbeidet i alle områder
der bønder opplever betydelige tap. Vi foreslår å sette 40 millioner ekstra til
eksisterende ordninger, samt 5 mill til et nasjonalt program for systematisk utvikling
av skadeforebyggende tiltak.
Generell økning til å styrke organisasjoner som spiller en viktig rolle for natur og
friluftsliv, som Hold Norge Rent, Soppkontrollen og videreføring av "Miljø nær folk".
Vi setter også av 4 millioner ekstra til stiftelsen Miljøfyrtårn.
SSB-rapport 2015 viser at helseutgiftene har økt med 50 mrd på 3 år. Mer friluftsliv
kan realisere store gevinster. Vi foreslår en innsatspakke der tilskuddet til
friluftsaktivitet økes med 20 mill fra 52,5. Vi foreslår 100 % FNF-stillinger i hvert fylke
(3,5 mill). 0,5 mill til Norsk friluftsliv, 1 mill til et friluftslivsprosjekt for personer med
funksjonsnedsettelser og økning fra 10 til 15 mill til friluftsaktivitet for innvandrere.
(Omsøkt 2016; 17 mill). Det foreslås at tilskuddet til Skjærgårdstjenesten økes fra 29
til 69 mill i tråd med stortingsvedtak om utvidelse til hele landet (okt 2016). Vi støtter
nasjonal turportal på nett (10 mill, nasjonale turiststier 3,5 mill og forsøk med
koordineringsråd for friluftsliv og aktivitet i kommunene (5 mill).

80

81

Tilskudd til å hindre utslipp av
gummigranulat og andre
mikroplastutslipp (Ny post)

Naturarv og kulturlandskap

35000

51 261

35000

82

Tilskudd til truede arter og
naturtyper

40 455

60000

84

Internasjonalt samarbeid

4 964

3000

85

Naturinformasjonssentre

62 114

12000

16 735

3000

Vi vil etablere en tilskuddsordning for å støtte tiltak som reduserer utslipp av
mikroplast. Vi vil blant annet støtte forsøksordninger med andre materialer enn
gummigranulat i kunstgressbaner, eller tiltak som kan redusere mikroplastutslipp fra
bildekk, tekstiler, maling og andre større utslippskilder. Mange kommuner og
idrettslag ønsker å bidra i dette arbeidet og vi ønsker å senke terskelen ved at staten
blir med på spleiselaget. Ordningen kan evnt samkjøres med tilskuddsordningen mot
marin forsøpling som ligger under kap 1420, post 71
Vi vil legge til et nytt formål i arbeidet med verdensarvområder og naturlandskap,
nemlig å stoppe tapet av naturmangfold i verdensarvområder og kulturlandskap
gjennom aktiv skjøtsel. 5 mill. øremerkes også satsing på villrein. I tillegg ønsker vi en
kraftig opptrapping av antallet utvalgte kulturlandskap med mål om 100 innen 2021.
Vi setter av 30 millioner til sistnevnte for å starte en rask opptrapping i 2018.
Det er nødvendig å iverksette langt flere redningsaksjoner for truede arter og
naturtyper i Norge. Det har ikke blitt iverksatt nye handlingsplaner siden 2013.
Regjeringen følger ikke opp Stortingets merknader til naturmangfoldmeldingen. Vi
foreslår at dette arbeidet styrkes med 60 mill. kroner, fordelt på 25 mill. kroner som
øremerkes konkret oppfølging av eksisterende handlingsplaner, 25 mill. kroner som
øremerkes utvikling av nye faggrunnlag og handlingsplaner, samt 10 mill. kroner som
øremerkes oppfølging av tiltak for sjøfugler.
Norge er medlem i en rekke viktige internasjonale organisasjoner på miljøområdet.
MDG mener at vi bør bidra med mer prosjektfinansiering.
Vi foreslår en generell styrking av denne posten for å kunne styrke arbeidet med
formidling av naturkunnskap, samt sikre tilstrekkelige midler til å finansiere oppstart
av et kunnskapssenter for laks og vannmiljø i Tana slik stortingsflertallet har lovet. I
tillegg setter vi av penger til oppstart av Østmarka nasjonalparksenter i tråd med
MDGs ønske om å etablere Østmarka nasjonalpark.

Radioaktiv forurensning i det
ytre miljø

1423
1
1424

Driftsutgifter

Vi vil styrke arbeidet med å bekjempe radioaktiv forurensing.

MAREANO

21

1425

Spesielle driftsutgifter

39 429

5000

30 131

5000

72 067

10000

MDG ønsker en satsing på bioøkonomi og marin bioprospektering er en viktig del av
dette. MAREANO har viktig erfaring og metodikk som kan brukes i et større program
for marin bioprospektering. Vi foreslår derfor en ytterligere styrking av denne posten.

Vilt- og fisketiltak
21

1471

Spesielle driftsutgifter

Vi foreslår å øke med 5 millioner til å styrke den lokale villaksforvaltningen.

Norsk Polarinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter

Norsk Polarinstitutt har ansvaret for forskning på arktiske pattedyr, men det er ikke
blitt satt av tilstrekkelige midler over statsbudsjettet til at det har vært mulig å drive
tilstrekkelige forskning på ishavhengige pattedyr i Arktis. Vi foreslår derfor en økning
på 10 millioner på posten.

Fram - Nordområdesenter for
klima- og miljøforskning

1474
50

Tilskudd til statlige mottakere

23 793

5000

70

Tilskudd til private mottakere

28 000

5000

1481

Vi ønsker å styrke dette viktige arbeidet.
Vi ønsker å styrke dette viktige arbeidet.

Klimakvoter

26

Innkjøp og sletting av kvoter i ETSsystemet (Ny post)

51000

Vi setter av 51 millioner til å kjøpe til å kjøpe og slette kvoter i EUs kvotesystem.
Miljødirektoratet anslår en pris på 50 euro pr tonn for 2017. Vi tar høyde for at prisen
kan bli noe høyere. Gitt en kvotepris på 70 euro pr tonn anslår vi at en bevilgning på
51 mill vil finansiere kjøp og sletting av 800 000 tonn klimagassutslipp.

Internasjonale klima- og
utviklingstiltak

1482
1

Driftsutgifter

98 457

3000

73

Klima- og skogsatsingen

2 901 543

550000

74

Internasjonal
finansieringsordingen for livet i
havet (Ny post)

200000

Sum rammeområde 13: Miljø

3566325

Vi styrker driftsbudsjettet i tråd med økte ambisjoner for regnskogsatsingen og
etablering av en ny global finansieringsordning for livet i havet.
Vi ønsker en skattepolitikk som reduserer de økonomiske ulikhetene og som gjør
hverdagen enklere for grupper med lav inntekt uavhengig av om den kommer fra
lønnsinntekt, trygd eller pensjon. Vi foreslår derfor en modell med følgende endringer.
Innslagspunktet for trinnskattens trinn 1 og 2 settes til henholdvis 200000 og 3000
kroner. Samtidig etableres et nytt trinn 3 i trinnskatten med sats på 4,6 prosent. Trinn
4 i trinnskatten økes med 3 prosentpoeng til 15,4 %, mens trinn 5 økes med 3
prosentpoeng til 18,4 %. I tillegg etableres et nytt trinn 6 med sats 27 pst.
innslagspunkt 1537265 kroner. personfradraget økes til 64.00 kroner. Et alternativ er
å øke personfradraget ytterligere til 68 000 kroner. Dette vil gi en storre skattelette til
lav om mellominntektsgrupper og gi et bokført provenytap på 2,7 milliarder. (MDG 4
2017)
Det bør etableres en ny global finansieringsordning for livet i havet, gjerne etter
modell fra REDD. Bestandene av marine arter er halvert siden 1970, ifølge WWFs
Living Blue Planet Report, med klimaendringer og havforsuring, forurensing,
ødeleggelse av viktige leveområder og overfiske som viktige årsaker. Et koordinert
internasjonalt krafttak for å styrke forvaltningen er nødvendig for å unngå kollaps i
marine økosystemer. Norge har stor kompetanse på økosystembasert havforvaltning
og mulighet til å ta ledelsen for å styrke forvaltningen globalt, regionalt og nasjonalt i
utviklingsland. Vi foreslår at det settes av 200 millioner til tiltaket i 2018 med sikte på
videre opptrapping utover i stortingsperioden.

95

Helse
Kap.

Post

700

1

701

702

MDG 2018

Kommentar

Driftsutgifter

236 340

-250 000

Vi vil utrede en mer omfattende omsorgslønn for å gi folk en reell mulighet til å ta
hånd om sine nærmeste dersom de ønsker det. Vi vil også utvikle et rammeverk for
verdsetting av helseeffekter, for å kunne gjøre samfunnsøkonomiske analyser av
helsetiltak og utrede om ulike modeller for regulert omsetning av lettere rusmidler
som i dag er illegale kan bidra til redusert rusbruk, avhengighet, kriminalitet og andre
skadevirkninger. Utredningene skal gjøres innenfor rammen av regjeringens
budsjettforslag. Samtidig kutter vi ekstern konsulentbruk med 10 %. (250 mill.)

Setter av 5 mill. innenfor rammen til å utrede muligheten for å gjøre videosamtale
godkjent til psykatrisk behandling på DPS-nivå, på lik linje med fysisk oppmøte og
telefonsamtale.

Driftsutgifter
Beredskap

21
714

Spesielle driftsutgifter

24 656

5 000

20 000

Styrking i tråd med vårt ønske om å styrke beredskapen i alle sektorer.

Folkehelse
60

Kommunale tiltak

87 102

70

Rusmiddeltiltak mv.

119 941

7 000

74

Skolefrukt mv.

20 335

52 810

79

Andre tilskudd

58 243

10 000

740

Program for folkehelsearbeid i kommunene startet i noen fylker i 2017 og skal omfatte
alle fylker i løpet av 2022. Vi ønsker en raskere innfasing og setter av 20 mill. til dette
formålet.
Vi styrker tilskuddsordningen for frivillig rusmiddelforebyggende innsats.
Vi finansierer gratis frukt og grønnsaker i grunnskolen.
Vi øker tilskuddet til Psykisk helse i skolen med 10 mill.

Helsedirektoratet

21

732

Spesielle driftsutgifter

115 000

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd

703 180

25 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

51 977 819

315 700

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

18 324 281

111 400

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge
RHF

13 863 582

84 100

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

12 401 532

75 300

76

Innsatsstyrt finansiering

36 130 946

296 000

77

Poliklinisk virksomhet mv.

104 400

79

Raskere tilbake

30 000

Opprette et Nasjonalt astma- og allergiprogram etter modell fra Finland (25 mill.).
Setter av 15 mill. til å opprette en forbrukerportal som gir produktinformasjon om
velferdsteknologiske produkter for å øke den private etterspørselen og bruken av slik
teknologi. Oppretter en tilskuddsordning for privatpersoner som ønsker å tilrettelegge
for en trygg og aktiv alderdom ved innkjøp av velferdsteknologiske løsninger i eget
hjem (75 mill.)
Potensialet for mer effektiv utnyttelse av arbeidskraft er langt på vei utløst. Ytterligere
produktivitetsvekst for å møte den demografiske utviklingen uten å kompromisse på
kvaliteten forutsetter investeringer i sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr. Vi
reverserer derfor regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (687
mill.) og setter av 500 mill. i friske midler gjennom basisbevilgningene, for å gi rom til
investeringer og kompetanseutvikling og bedre tjenester. 150 mill. kuttes ved å
redusere ekstern konsulentbruk med 10 %.
Vi øker tilskuddet til oppfølging av Nasjonal strategi for persontilpasset medisin med
5 mill. I tillegg setter vi av 20 mill. til utfasing av fossil energi som oppvarming i
offentlige bygg som eies av regionale helseforetak.

Vi vil styrke ordningen for å forebygge unødig langvarig sykefravær.

Særskilte tilskudd til psykisk
helse og rustiltak

734

72

761

96

Gul bok 2018

Direktoratet for e-helse
1

762

Formål
Helse- og
omsorgsdepartementet

Utviklingsområder innen psykisk
helsevern og rus

15 686

20 000

Vi setter av 20 mill. til et forsøksprosjekt der deltakerne får beholde en delvis
oppfølging fra barne- og ungdomspsykatrien samtidig som de fases over i
voksenpsykiatrien. Målet med prosjektet er å innhente erfaringer for på sikt å innføre
en permanent overgangsordning, som sikrer en smidigere overgang mellom de to
systemene.

Omsorgstjeneste
21

Spesielle driftsutgifter

133 051

205 000

65

Forsøk med statlig finansiering av
omsorgstjenestene

1 274 183

-1 274 183

68

Kompetanse og innovasjon

387 387

110 000

71

Frivillig arbeid mv.

17 007

10 000

Primærhelsetjeneste

Setter av 180 mill til livsglede for eldre-sertifisering av alle kommunale helse- og
omsorgsinstitusjoner. Setter av 25 mill. til prøveprosjekter for samlokalisering av
eldre og studenter.
Vi går mot forsøk med statlig finansiering av eldreomsorg, og flytter denne
bevilgningen til rammetilskuddet til kommunene.
Vi setter av 100 mill. i tilskudd til utprøving av velferdsteknologi i flere kommuner,
fortrinnsvis med distriktsprofil. I tillegg setter vi av 10 mill. til kompetanseheving om
ernæring og aktivitet hos ansatte i omsorgstjenestene.
Øker støtten til frivillige organisasjoner som bidrar til omsorg og aktivitetstilbud for
eldre og pleietrengende.

21

Spesielle driftsutgifter

123 667

20 000

60

Forebyggende helsetjenester

310 006

277 200

63

Allmennlegetjenester

94 672

170 000

Seksuell helse

54 130

5 000

73
765

Vi setter av en pott kommuner kan søke på for å ansette hygienesykepleiere for å jobbe
med smittevernstiltak.
Vi vil styrke skolehelsetjenesten og foreslår å innføre en norm på én helsesøster per
500 elev i grunnskole og videregående skole (226 mill.). 51,2 mill. settes av til flere
fysioterapeuter i skolehelsetjenesten.
Gjøre ALIS-Vest prosjektet for rekruttering av fastleger til et nasjonalt prosjekt (160
mill.). 10 mill. settes av til videreutdanning innen avansert klinisk fysioterapi for
sykepleiere.
Styrke seksualundervisningen for blant annet å forebygge seksuelle overgrep.

Psykisk helse og rusarbeid
Styrker det psykiske helsevernet i kommunene. Pengene går blant annet til etablering
av flere MO-sentre, flere lavterskel substitusjonsbehandlingssentre og til å ansette
flere psykologer.
Trapper opp rusarbeid i kommunene med 200 mill. utover regjeringens forslag og
øremerke hele bevilgningen. Bevilgningen på kap. 571, post 70 reduseres med 300
mill. 36 mill. settes av til å opprette sprøyterom i Trondheim og Stavanger (Oslo og
Bergen har allerede).
Vi bevilger statlig støtte til psykologtjeneste for studenter som i dag finansieres
gjennom semesteravgift (50 mill.). Setter også av 6 mill. til Forandringsfabrikkens
arbeid med kompetanseutvikling, barns psykiske helse etter vold og overgrep og
forbedring av kunnskapsgrunnlaget for nye satsinger innen psykisk helse.

60

Kommunale tjenester

401 976

55 000

62

Rusarbeid

472 418

1 150 000

73

Utviklingstiltak mv.

148 092

56 000

75

Vold og traumatisk stress

206 403

3 000

14 906

5 000

321 288

10 000

65 797

42 500

Vi setter av 42,5 mill. til et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling i Oslo og
Bergen.

305 600

10 000

Utvider den øvre aldersgrensen for egenandelsfritak for psykisk helsehjelp fra 18 til 20
år.

769

Utrede lavterskel hjelpetilbud for personer med seksuelle følelser for barn. Utrede
modeller og pilotere hjelpelinje.

Utredningsvirksomhet mv.
21

780

Spesielle driftsutgifter

Vi vil styrke "Den kulturelle spaserstokken".

Forskning
50

781

Norges forskningsråd mv.

Vi foreslår å styrke prosjektet "Bedre helse og livskvalitet" med 10 mill.

Forsøk og utvikling mv.
79

2711

Tilskudd
Spesialisthelsetjeneste mv.

71
2751

Psykologhjelp
Legemidler mv.

73

Fond for utvikling av legemidler
(Ny post)

100 000

Sum rammeområde 15: Helse

1 976 227

Den økende prisen på legemidler fører til at noen legemidler ikke tas i bruk i det
offentlige eller er tilgjengelig for lavinntektsgrupper internasjonalt. Dagens
patentfasiliterte monopolordning er ikke effektiv og løser ikke de oppgavene den skal.
Det er derfor nødvendig å starte utviklingen av en ny modell for FoU av medisiner. Vi
foreslår å sette av 100 mill. til et fond som skal bidra til utvikling av legemidler. Å vise
denne viljen og dette initiativet vil være et viktig signal overfor andre land, slik at flere
går over til en slik modell for FoU av medisiner. Helsefaglige og ikke-kommersielle
vurderinger skal ligge til grunn for FoU-virksomheten og de endelige legemidlene skal
gjøres fritt tilgjengelig gjennom en åpen lisensiering.

Utdanning og forskning
Kap.

Post

200

Gul bok 2018

MDG 2018

349 760

5 000

221 691

50 000

Kommentar

Kunnskapsdepartementet
1

225

Driftsutgifter

Vi foreslår å kartlegge framtidig behov for høykompetent arbeidskraft, herunder ITarbeidskraft, og utrede mulige tiltak for å tiltrekke oss nødvendig arbeidskraft.

Tiltak i grunnopplæringen
60

226

Formål

Tilskudd til landslinjer

61

Uteaktiviteter (Ny post)

64

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

35 000
111 351

40 000

65

Rentekompensasjon for skole- og
svømmeanlegg

199 608

100 000

71

Tilskudd til kunst- og kulturarbeid
i opplæringen (Ny post)

74

Tilskudd til organisasjoner

Vi setter av 50 mill. til å opprette fire profilskoler for grønn omstilling på yrkesfag - en
i hver landsdel
25 mill. til støtte til til opprusting av utearealer og skolekjøkken og veiledning i
skolehage for lærere og skoleledere, samt 10 mill. til et ekskursjonsfond.
Vi øker med 40 mill. for å styrke integreringen.

Vi setter av 100 mill. til å ta igjen vedlikeholdetterslepet på skolebygg. Arbeidet skal ha
særlig fokus på å løfte miljøstandard og inneklima.
Heve kvaliteten i kunst- og kulturundervisning i grunnskolen.

10 000

8 908

5 000

Øker støtten til "Rosa kompetanse" og Sex og politikk" med til sammen 5 mill. 2 mill.
til Forandringsfabrikkens arbeid med prosjektet Mitt Liv grunnskole, der skoleledere,
lærere og elever samarbeider om å finne gode løsninger for læringslyst, mot mobbing
og frafall.

Kvalitetsutvikling i
grunnopplæringen

97

21

Spesielle driftsutgifter

62

Tilskudd for økt lærertetthet (Ny
post)

71

Tilskudd til vitensentre

231

274 000

40 000
55 185

10 000

Vi foreslår å innføre en norm for lærertetthet på kommunenivå på 15 elever per lærer
1.-4. trinn og 20 elever på 5.-10. trinn f.o.m skoleåret 2018/2019.
Vi setter av 10 mill til regionale vitensentre, med særlig fokus på tidlig innsats og
koding/programmering.

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter

444 322

180 000

50

Tilskudd til samiske
barnehagetilbud

22 012

3 000

51

Forskning

8 362

253

15 mill. av midlene innenfor rammen skal øremerkes til arbeid mot mobbing i
barnehager. 180 mill. settes av til å innføre gratis barnehage for lavinntektsfamilier. 1
mill. settes av til kurs om normer, kjønn, identitet, seksuell erfaring og inkluderende
praksis i barnehager.
Vi trapper opp denne posten noe for å øke kvaliteten på tilbudet.
5 mill. av midlene innenfor rammen skal øremerkes til forskning på mobbing i
barnehager.

Folkehøyskoler
70

260

Tilskudd til folkehøyskoler

25 000

Vi reverserer regjeringens forslag til kutt til folkehøyskolene.

Universiteter og høyskoler

50

270
75

Statlige universiteter og høyskoler

Internasjonal mobilitet og
sosiale formål for studenter
Tilskudd til bygging av
studentboliger

34 296 634

295 000

746 424

45 600

223 840

30 850

1 664 206

50 000

748 932

50 000

Vi øker basisbevilgningene med 100 mill., setter av 85 mill. til 750 nye studieplasser
innen ITog 1250 flere studieplasser innen bioøkonomi, fornybar energi, helserelaterte
fag og pedagogikk, samt 10 mill. til et publiseringsfond for å sikre Open Accesspublisering. Vi setter også av 100 mill. til å ta igjen vedlikeholdsetterslep på
universitets- og høyskolebygg, med særlig fokus på økt miljøstandard og bedre
inneklima.

Vi bygger 800 flere studentboliger enn regjeringen, totalt 3000 i 2018.

Felles tiltak for universiteter
og høyskoler

281
50
285

Tilskudd til Norges forskningsråd

Vi oppretter 50 flere nærings-ph.d-stillinger.

Norges forskningsråd
52
54
57

920

Langsiktig, grunnleggende
forskning
Forskningsinfrastruktur av
nasjonal, strategisk interesse
Forskning for frivillige
organisasjoner (Ny post)

50 000

Vi styrker bevilgningen til FRIPRO med 50 mill.
Vi setter av 50 mill. ekstra til FME-sentrene.
Vi setter av ekstra midler som frivillige organisasjoner kan søke på for å få utført
forskning på egne problemstillinger. Forskningen skal utføres av regulære
forskningsinstitusjoner.

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 073 800

395 000

51

Tilskudd til atomforskning

102 500

-50 000

923

Styrker basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene med 120 mill. Styrker
BIA-programmet med 50 mill. Reverserer kutt i FORNY2020 på 50 mill. og øker med
50 mill. med sikte på opptrapping til 400 mill. friske midler i løpet av perioden. 100
mill. kr til nytt forskningsprogram for å fremme utvikling av miljøeffektive produkter.
100 mill. kr ekstra til MAROFF-programmet for å utløse flere prosjekter knyttet til
fremtidens nærskipsfart. Vi vil også etablere et nytt forskningsprogram for marin
bioprospektering som et ledd i vår satsing på bioøkonomi og setter av 25 mill. til dette.
Ekstrabevilgningen til Haldenreaktoren omprioriteres til støtte til dekommisjonering
under kap. 900, post 22.

Havforskningsinstituttet
21

Spesielle driftsutgifter

100 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking

28 000

Vi styrker forskningen på tang og tare, særlig innenfor prosesseringsteknologi,
bioraffinering, genetikk og biologi.
Vi trenger mer kunnskap om samspillet mellom arter og samspillet mellom arter og
deres leveområder i økosystemet om vi skal kunne forvalte havressursene våre uten at
det går på bekostning av livet i havet.

Annen marin forskning og
utvikling

928
72
1137

98

1 012 338

Vi setter av 50 mill. kroner til å styrke tilbudet innenfor praktiske, estetiske og ITvalgfag, som for eksempel programmering. I tillegg foreslår vi å støtte faglige nettverk
mellom skole og bedrifter med 5 mill. kroner, å styrke realfagsprosjektet ENT3R med
2 mill., å sette av 3 mill. til et kompetansehevingsprogram i praktisk inneklimaarbeid i
skolene, å sette av 10 mill. til oppfølging av ekspertgruppa for spesialundervisning, 20
mill. til en helhetlig plan for kvalitetsutvikling av PP-tjenesten og 20 mill. til lokale
mobbeombud. 200 mill. i øremerkede midler til å styrke kvaliteten på PP-tjenesten.
(flyttes fra rammeoverføringene til kommunene).

Tilskudd til Nofima

103 700

50 000

Vi styrker forskningen på anvendelsen av tang og tare innen for eksempel mat, fôr,
medisin, biokjemikalier og bioenergi.

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges
forskningsråd

242 827

40 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges
forskningsråd

187 822

25 000

56

Utviklingsmidler til urbant
landbruk (Ny post)

20 000

57

Utviklingsmidler for skånsomt
skogbruk

10 000

Setter av 6 mill. til å gjeninnføre en egen avslinje for slaktekylling i Norge, som er mer
robust og vokser saktere. Vi foreslår også 15 mill. til gjeninnføring av et eget
forskningsprogram for økologisk landbruk, 8 mill. til forskning på alternativer til
dyreforsøk og 5 mill. til et eget program for forskning på gode dyrevelferdsløsninger i
oppdrettsnæringen. I tillegg foreslår vi å sette av 6 mill. ekstra til å styrke forskningen
på dyr, fugler og fisk sine artstypiske behov og evne til å følge frykt og smerte.
Vi foreslår å styrke basisbevilgningene til dem fem forskningsinstituttene under LMD
(NIBIO, Nofima, Veterinærinstituttet, Norsk Senter for Bygdeforskning og SINTEF
Fiskeri og havbruk) med 25 mill.
Vi vil legge til rette for mer andelslandbruk, flere kolonihager, parsell- og skolehager
og andre former for matproduksjon i byer og tettsteder.
Styrker arbeidet med å forbedre regelverk for miljøsertifisert skogbruk, med vekt på
bevaring av biomangfold og landskapsverdier, energibruk og forbud mot giftsprøyting
og kunstgjødsel.

Statens lånekasse for
utdanning

2410
50

Avsetning til utdanningsstipend

6 910 577

-152 910

70

Utdanningsstipend

2 785 025

21 200

71

Andre stipend

775 837

-300

72

Rentestøtte

1 011 496

-2 886

90

Auka lån og rentegjeld

Vi fester studiestøtten til 1,2 G over 11 mnd. (-193,2 mill.). I tillegg økes posten som
følge av 2000 nye studieplasser (29,7 mill.). Reverserer også regjeringens forslag til
kutt i studiestøtten til folkehøyskoleelever (10,6 mill.)
Reverserer hevingen av avtandsgrensen i bostipendordningen i videregående
opplæring fra 40 til 60 km.

Oppretter 2000 nye studieplasser og reverserer kutt i studiestøtte til
folkehøyskoleelever.

-515696

Inntekter (i tusen kroner)
Renter fra Statens lånekasse for
utdanning

5617
80

Renter

3 880 115

Sum rammeområde 16:
Utdanning og forskning

-2 886
1784440

Transport og kommunikasjon
Kap.

Post

Formål

71

Tilskudd til fri programvare (Ny
post)

541

Gul bok 2018

MDG 2018

Kommentar

IKT-politikk

1300

15000

Styrke Nasjonalt Kompetansesenter for fri programvare.

Samferdselsdepartementet
71

1310

Tilskudd til
trafikksikkerhetsformål mv.

57 000

4000

725 700

-18000

Vi reverserer kuttet til lokale trafikksikkerhetstiltak.

Flytransport
Vi øker ikke laveste momssats og revereserer derfor kompensasjonen (18 mill).
70

Kjøp av innenlandske flyruter

71

Tilskud til utredning og forsøk på
el og hydrogenfly (Ny Post)

1320

Vi ønsker å komme i gang med forsøk med el og hydrogenfly (der hydrogenet er
produsert på fornybar energi) på det norske kortbanenettet. Vi vil ellers ha nullvekst i
flytrafikken fremover utenom for nullutslipsfly.

Statens vegvesen
Reverserer et kutt i "kollektivtrafikk og universell utforming" (25 mill)og øker med 10
mill (35 mill økning totalt).Vi starter ikke fergefri Rogfast (-100 mill), Rv 23 Dagslett –
Linnes (-65 mill). Reduserer og veiutbyggingen og kutter derfor 785 mill i grunnerverv
og planlegging og 50 mill i administrasjon av veiutbygging. Omdisponerer ellers 500
mill innenfor posten fra store veiprosjekter til gang og sykkelvei. I tillegg reverserer vi
kuttet i trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende (264,7 mill). Vi setter og av 475
mill ekstra til bymiljøavtaler (midler overføres også hit fra kap1330 post 61 når
bymiljøavtaler er inngått).

30

Riksveginvesteringer

14 173 000

-315300

31

Skredsikring riksveger

638 200

75000

62

Skredsikring fylkesveger

758 700

100000

63

Tilskudd til gang- og sykkelveger

76 400

546000

Vi øker med 546 mill. for å sette fart tempoet i utbyggingen av gang og sykkelveier. Vi
ønsker en ordning for kommunale og fylkeskommunale veier for å stimulere til
helhetlige sykkelpakker i byer og tettsteder. Kommuner og fylker kan søke. Betinger
egenandel på min 50%

72

Kjøp av riksvegferjetjenester

1 234 800

46000

Vi er glade for at regjeringa satser på fergetransporten, og øker med 50 millioner for
raskere omlegging til elferger. I tillegg øker vi ikke laveste momssats, og trenger derfor
ikke kompensere for det (-4 mill).

5 278 800

-5000000

90 400

45000

631 500

1263000

1321

Øker midlene til skredsikring og flomsikring kraftig.
Øker midlene til skredsikring og flomsikring kraftig.

Nye Veier AS
70

1330

Tilskudd til Nye Veier AS

Foreslår avvikling av Nye Veier AS, setter av penger til kostnader ved å reversere
inngåtte avtaler.

Særskilte transporttiltak
60

61

71

1352

185000

Utvidet TT-ordning for brukere
med særskilte behov
Belønningsordningen for bedre
kollektivtransport mv. i
byområdene
Særskilte transporttiltak,
stimuleringspakke for endret
bilbruk (Ny post)

75

Tilskudd for reduserte
bompengetakster utenfor
byområdene

78

Tillskudd for reduserte
kollektivpriser (ny post)

Vi trapper opp TT-ordningen med seks fylker ekstra i år slik at den kan omfatte alle
fylker i 2020.
Dobler posten for å styrke ordningen og inkludere flere byer.

Etablere pendler- og samkjøringsparkering og stimulere til ulike former for bildeling.
50000
Vi fjerner ordningen.
516 400

-516400

2000000

Vi prioriterer å redusere kollektivprisene med en femtedel heller enn å redusere
bompengeprisen.

Jernbanedirektoratet

99

70

Kjøp av persontransport med tog

3 484 100

38000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester drift og vedlikehold

7 792 700

500000

Vi setter av penger til flere avganger, for eksempel Trondheim-Oslo og HamarElverum. I tillegg øker vi ikke laveste momssats, og trenger derfor ikke kompensere for
det (62 mill).
Jernbanevedlikehold og drift må gis høyere prioritet, jfr. Riksrevisjonens rapport.

Økningen skal brukes til å igangsette prosjektering og utredning av elektrifisering av
gjenværende strekninger, hastighetsøkninger og dobbeltspor, inkludert full InterCityutbygging. Inkluderer 100 mill til godstiltak. Inkluderer og utredning/KVU
høyhastighetstog, Tromsbanen og Hyperloop (25.mill) Oslo København.

72

Kjøp av infrastrukturtjenester planlegging av investeringer

2 137 800

625000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester investeringer

8 896 200

100000

Gjennomfører ferdig utredede og byggeklare jernbaneprosjekter i 2017. Inkludert
kapasitetsøkende tiltak i Osloområdet (50 mill), elektrifisering Hønefoss-Follum (20
mill) og økte bevilgninger til sikkerhet og miljø (30 mill).

Begrense vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen som godstransport på
sjø er avhengig av.

1360

Kystverket
30

Nyanlegg og større vedlikehold

415 400

50000

45

Større utstyrsanskaffelser og
vedlikehold

260 300

60000

72

Tilskudd for overføring av gods fra
veg til sjø

75 200

164000

69 700

119000

Midler til forurensningsberedskap.
Reverserer regjeringens kutt (6,8 mill) og mer enn dobler posten.

Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet

1380
71

Tilskudd til bredbåndsutbygging
Sum rammeområde 17:
Transport og kommunikasjon

Reverserer regjeringens kutt (69 mill) og øker med 50 mill.

135300

Rammeoverføringer kommunesektoren
Kap.

Post

571

100

Formål

Gul bok 2018

MDG 2018

Kommentar

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd

60

Innbyggertilskudd

60

Innbyggertilskudd

60

Innbyggertilskudd

60

Innbyggertilskudd

60

Innbyggertilskudd

60

Innbyggertilskudd

60

Innbyggertilskudd

60

Innbyggertilskudd

60

Innbyggertilskudd

60

Innbyggertilskudd

60

Innbyggertilskudd

60

Innbyggertilskudd

60

Innbyggertilskudd

64

Skjønnstilskudd

125 467 888

2250000

1275000

-1000000

MDG øker kommunesektorens inntekter med 8,8 mrd. kroner utover regjeringens
forslag:
- Vi øker kommunenes frie inntekter med 2,75 mrd (inkl 500 millioner i økt
formuskatt og fjerning av verdsettelsesrabatt) slik at lokale prioriteringer faktisk kan
bestemmes lokalt (se MDG oversikt over hva de økte frie midlene bør brukes til på
listen nedenfor)
- 1,34 mrd prioriteres til økte midler til kommuners og fylkers grønne
næringsutvikling og bærekraftige samfunnsutvikling over hele landet.
- 4,8 mrd i økte midler penger innen samferdsel, helse og omsorg, skole og energi og
miljø styrker ytterligere kommunesektorens økonomi til øremerkede grønne
satsninger.
MDG reverserer ordningen med utvidet forsøk med statlig eldreomsorg og øker derfor
innbyggertilskuddet med 1275 mill. kroner tilsvarende MDGs kutt på kap 761 post 65.
MDG øremerker 1150 millioner til opptrappinga i tråd med rusreformen i sin helhet
over kap 765 post 62. Det medfører 1000 mill i frigjorte frie inntekter og en samlet
økning på rusfeltet på 150 mill. sammenlignet med regjeringes forslag for å være i rute
til stortingets mål om 2,4 mrd i økte bevilgninger til rusfeltet i perioden 2016–2020.
Frivillighetssentraler styrkes til 170 millioner (fra 150 millioner som MDG forutsetter
ligger inne i regjeringens opplegg).
100 millioner: Sette av penger til å oppgradere og ta igjen vedlikeholdsetterslep i vann
og avløpssystemet. Tiltak for å holde sysselsetting oppe og øke evnen til å håndtere
klimaendringer.
150 millioner: Øke veiledende satser for sosialhjelp og innføre nasjonal minstenorm
for sosialhjelp.
50 mill til å ansette flere miljøarbeidere, instruktører til bedriftsbesøk og andre som vil
kunne frigjøre tid i læringsarbeidet.
50 millioner til å styrke kulturskolen.
250 millioner av 500 millioner over to år til fullfinansiering av bemanningsnorm og
norm for pedagogtetthet i barnehagene.
500 av 1030 millioner over to år: MDG innfører to opptak i året i barnehagene over de
to neste årene, med mål om å øke til løpende opptak etter at barnet har fylt ett år.
50 millioner til: Styrke ordningen med omsorgslønn i kommunene.
40 millioner til: Sette krav i avtaleverket til at alle skoler over 500 skal ha et årsverk til
sosialpedagogisk rådgivning. Dagens avtaleverk utløser et årsverk til sosial- og
yrkesrådgivning for om lag 500 elever.
75 millioner til redusert SFO-pris for barn i lavinntektsfamilier.

1 360 000

100000

Tiltakene over - 2,75 mrd = Øvrige satsinger som kommunene prioriterer til det
grønne og blå skiftet.
MDG øker satsene for skjønnstilskuddet som øremerkes til en belønningsordning for
foregangskommuner for reduserte utslipp, energieffektivisering, bærekraftig
næringsutvikling og grønn omstilling.

65

Regionsentertilskudd

200 000

-100000

66

Veksttilskudd

312 444

100000

67

Storbytilskudd

490 158

150000

MDG reduserer tilskuddet som er øremerket kommuner som skal slås sammen og
prioriterer i stden å øke skjønnstilskuddet til foregangskommuner i det grønne skiftet.
For kommuner med høy vekst ønsker MDG å styrke og innrette veksttilskuddet slik at
disse kommunene tilrettelegger for at nye bo-områder planlegges og bygges etter
bærekraftskriterier. Det gis 5 millioner til å utvikle og implementere disse kriteriene
for bærekraftig samfunnsplanlegging.
MDG utvider (Sandnes, Drammen, Tromsø, Grenland og evt flere skal vurderes) til
flere byer og styrker bærekraftsarbeidet i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og
Kristiansand.

Rammetilskudd til
fylkeskommuner

572
60

Innbyggertilskudd

32 558 245

220000

MDG øker lærlingtilskuddet med 10 000 per lærling og styrker faget entreprenørskap
og bedriftsutvikling på videregående skoler. Fjerner arbeidsgiveravgiften for nye
lærlinger fra og med juli 2018.

60

Innbyggertilskudd

32 558 245

-200000

Reduserer regjeringens økning til fylkesveier gjennom rammetilskuddet til
fylkeskommune og prioriterer isteden økte midler til skresikring av fylkesveier (1320
post 62) og tilskudd til gang- og sykkelveier (1320 post 65).

Sum rammeområde 18:
Overføringer til
kommunesektoren mv.

2795000

Tilfeldige utgifter og inntekter
Kap.

Post

2309

Formål

Gul bok 2018

MDG 2018

Kommentar

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

4 900 000

Sum rammeområde 19:
Tilfeldige utgifter og
inntekter.

500 000

Vi setter av 0,5 mrd kroner for å styrke etatenes arbeid med økonomisk kriminalitet og
svart arbeid. Midlene forutsettes allokert til NAV, Skatteetaten, Tolletaten,
Brønnøysundregistrene,Etikkrådet for oljefondet og påtalemyndighetene.

500 000

Skatter, avgifter og toll
Kap.

Post

5501

Formål

Gul bok 2018

MDG 2018

Kommentar

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv.

66 400 000

72

Fellesskatt

178 100 000

-150000

Fellesskat, formuesskatt

1 829 000

Skattedrag firmabiler

-168000

72

Felleskatt, rentefradrag

72

Felleskatt, skattefunn

72

Fellesskatt skattefradrag for ENØK

1 320 000

-450 000

Vi ønsker en skattepolitikk som reduserer de økonomiske ulikhetene og som gjør
hverdagen enklere for grupper med lav inntekt uavhengig av om den kommer fra
lønnsinntekt, trygd eller pensjon. Vi foreslår derfor en modell med følgende endringer.
Innslagspunktet for trinnskattens trinn 1 og 2 settes til henholdvis 200000 og 3000
kroner. Samtidig etableres et nytt trinn 3 i trinnskatten med sats på 4,6 prosent. Trinn
4 i trinnskatten økes med 3 prosentpoeng til 15,4 %, mens trinn 5 økes med 3
prosentpoeng til 18,4 %. I tillegg etableres et nytt trinn 6 med sats 27 pst.
innslagspunkt 1537265 kroner. personfradraget økes til 64.00 kroner.

Formuesskatt; MDG ønsker en formuesskatt som gir mer omfordeling, samtidig som
småbedrifter og vanlige folk med relativt liten formue skjermes bedre enn i dag. Vi
foreslåt følgene modell; Likningsverdien på bolig nummer 2 videreføres på 90 % som i
regjeringens forslag. Det innføres en "trinnskatt" for formuesskatten der satsen for
den statlige andelen av formuesskatten økes fra 0,15 % til 0,3 % for formuer større
enn 10 millioner og 0,5 % for formuer høyere enn 50 millioner. Samtidig fjernes
verdsettingsrabatten på aksjer og driftsmidler. Dette gir isolert sett økte inntekter til
staten på 2015 millioner og 1370 mill til kommunesektoren(MDG 9, 2017). Samtidig
foreslår vi å øke bunnfradraget fra 1.48 til 1,7 mill. Dette reduserer statens inntekter
med 155 mill og kommunenes inntekter med 725 mill (MDG 7, 2017). For å få korrekt
provenyeffekt for det samlede formuesskattopplegget må beregningen av
provenyeffekt av økt bunnfradrag ganges med 1,20 pga at beregningen av proveny fra
økt trinnskatt ovenfor også foutsetter å fjerne rabatt på aksjer og driftsmidler i
intervallet 1,48 mill til 1,7 mill. Samlet effekt for for kommunene blir da økte inntekter
på 500 mill, mens samlet effekt for staten blir økte inntekter på 1829 mill med vår
formuesskattmodell.
Vil vil reversere regjeringens økning i skatt for nullutslipps-firmabiler.
Vi vil begrense subsidieringen av boliglån og foreslår et tak på fradrag for renter på lån
på 40 G eller mer. Det innebærer at det ikke gis fradrag for den andelen av et lånet
som er over 3,84 millioner kroner, eller 7,68 millioner for ektefeller, mens det gis
normalt fradrag for resten av lånet. Dette gir økte inntekter til staten på 1320
millioner.
Vi vil styrke satsingen på Fou i næringslivet. I dag gis fradrag for 18 prosent av
kostnadene til godkjente forsknings- og utviklingsprosjekter. Virksomheter som
tilfredsstiller vilkårene i FSFIN § 16-40-5 sin definisjon av små og mellomstore
bedrifter har krav på fradrag med 20 prosent. Vi ønsker å endre satsene til 22 % for
sistnevnte gruppe. Det gir økte utgifter på 310 millioner påløpt, men har ingen
perovenyeffekt det første året.
Vi setter en ramme på 450 millioner for innføring av et skattefradrag for ENØK-tiltak.

101

72

Fellesskatt, lønnsoppgaveplikt

-115 000

Vi ser ingen grunn til at staten skal subsidiere denne type lån. Forslaget vil imidlertid
ikke kunne iverksettes i løpet av 2018 ifølge Finansdepartementet. Vi beregner derfor
ingen provenyeffekt. (V 35, 2017).
Vi vil endre reglene for innbetaling av forskudsskatt for å gjøre det enklere å være
selvstendig næringsdrivende. Har antakelig ikke provenyeffekt av betydning.

Fellesskatt, rentefradrag,
forbrukslån og kredittkortgjeld
Fellesskatt, forskudsskatt

Endret opsjonsbeskatning

-920 000

Skattefradrag (Miljøfunn)

-150 000

Fellesskatt, minstefradrag for
selvstendige

-700 000

Økt jordbruksfradrag økologisk
drift

-1 000

Øke det generelle
jordbruksfradraget

-100 000

Fjerne jordbruksfradrag
pelsdyrhold

7 000

Øke det generelle fiskerfradraget

-150 000

72

Øke sjømannsfradraget

-75 000

72

Øke friinntekten i
grunnrenteskatten for kraftselskap.

72

Avvikle ny ordning for
skattefavorisert individuell
pensjonssparing

215 000

72

Økt skatteinngang som følge av
ulike tiltak for å bekjempe
skatteunndragelse

500 000

Vi vil ta grep som kan styke norsk verft og skipsindustri og foreslår å øke den
maksimale avskrivingssatsen for for driftsmidler i saldogruppe e skip fra 14 til 20
prosent. Kostnad ble i 2016 anslått til om lag 160 mill påløpt og 40 mill bokført. (MDG
46 2016).
Endring i aksje- og opsjonsbeskatningen er etterlyst av næringslivet for å gjøre det
lettere for oppstartsselskaper å rekruttere og holde på kompetent arbeidskraft i
konkurranse med etablerte selskaper som ofte tilbyr bedre vilkår. Vi foreslår et
program etter modell fra en tilsvarende ordning fra Sverige som trår i kraft fra 1.
januar 2018. Ordningen skal kun omfatte aksjer i unotert virksomhet med under 50
ansatte, under 100 mill. kroner i omsetning eller egenkapital, levetid under 12 år,
totalverdi av opsjoner på under 75 mill. kroner for hele selskapet og 3 mill. kroner for
hver enkelt ansatt. (MDG 173, 2017).
Dagens skattefradragsordning er avgrenset mot oppstartsselskaper og man kan få
fradrag for investeringer opp til 500 000 kr, skatteuter kan få skattereduksjon på
opptil 120 000. MDG vil styrke ordningen gjennom en modell om cirka denne
innretningen.
●Øke det maksimale fradraget per investor til 650 000 kr (både Sverige og
Storbritannia har mer omfattende ordninger, med øvre grense på hh 660 000 NOK og
1,1 mill. NOK)
● Legge flere gulrøtter inn i ordningen, etter modell fra Storbritannia. Der kan
investor også få fritak fra gevinstskatt hvis aksjene blir realisert etter tre år, og få
halvert gevinstskatt ved salg av aksjer utenfor ordningen hvis midlene blir brukt til å
kjøpe nye aksjer innenfor ordningen. Finansdepartemenet anslo i 2017 at hele
ordningen koster 330 millioner. (AP 890 2017). Vi anslår på svært usikkert grunnlag
at våre forslag til endringer gi en samlet provenyeffekt på - 150 000 millioner
sammenliknet med regjeringen.
Vi vil prøve ut en Miljøfunn- ordning med skattefradrag for miljøinvesteringer i alle
sektorer. Vi setter av en ramme på 150 millioner for å ta høyde for reduserte inntekter
som følge av dette.
Innføre rett til minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til
fradrag for kostnader. Grensen settes til 50000 kr, noe som i realiteten er likt et
minstefradrag for vanlige lønnsmottakere på 97.610 kr. fordi skatteverdien av et slikt
fradrag er 50 pst, mens det for vanlige lønnsmottakere er 23 pst. (V45, 2017)
Vi vil gi en ekstra økning i jordbruksfradraget for økologisk produksjon på 20 000
Med regjeringens forslag for 2018 er bunnfradraget i jordbruksfradraget 63 500
kroner, øvre grense i jordbruksfradraget er 166 400 kroner, og satsen over
bunnfradraget er 38 pst. Vi foreslår at bunnfradraget settes til 100 000 kroner, satsen
til 50 % og øvre grense til 180 000. (SP 21, 2017)
Vi vil legge ned pelsdyroppdrett i Norge og ser ingen grunn til at næringen skal motta
subsidier i form av skattefradrag.
Vi vil bedre lønnsomheten i fiskerinæringen. Dagens grense for fiskerfradraget er på
150 000 kr, mens satsen er på 30 prosent. Vi foreslår at fradraget økes til 300.000 kr,
mens satsen settes til 41 pst. (V 49)
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 foreslås sjømannsfradraget videreført
med 2017-regler, med sats på 30 pst. og en øvre grense for fradrag på 80 000 kroner.
Vi foreslår å øke satsen i sjømannsfradraget fra 30 til 35 pst og øke beløpsgrensen til
100 000 kr.
Vi ønsker å stimulere til økte investeringer i vedlikehold, effektivisering og
oppgradering av eksisterende kraftverk. Provenytapet kan anslås til om lag 220 mill.
kroner påløpt i 2018, bokført i 2019. (V 59, 2017)
Vi prioriterer ikke å videreføre denne ordningen.

Svært store summer blir i dag unndratt beskatning, gjemt bort i skatteparadis og ikke
rapportert. Vi foreslår flere tiltak for å bekjempe skattejuks i dette budsjettet. Vi legger
til grunn at dette vil gi merinntekter på en halv milliard, men dette er et svært moderat
anslag.

Finansskatt

Finansskatt på handel med aksjer
og obligasjoner

2 640 000

Sum skatt:

3337000

Innføre en avgift på handel med aksjer og obligasjoner. Basert på erfaringene med
transaksjonsskatten i Frankrike, anslår Finansdepartementet at en avgift på 0,1 pst. av
verdien av de omsatte verdipapirene kan gi inntekter på 4,4 mrd, basert på et anslag
om redusert handelsvolum på 10 pst. Vi foreslår en lav avgift på 0,06 prosent og legger
til grunn at at provenyeffekten dermed blir på 2,64 mrd. Utregningen er basert på tall
på omsetningen fra 2015, det er derfor sannsynlig at den reelle provenyeffekten er
marginalt høyere. MDG 15 2015.

Miljøavgift på deponi av
gruveavfall (Nytt kapittel)

5506
75

102

-45 000

-150 000

72

5507

Økt avskrvining investeringer i skip

Styrket og målrette
oppstartsfradraget

5502

Vi vil redusere byråkratiet for selvstendig næringsdrivende og småbedrifter og foreslår
å heve grensen for lønnsoppgaveplikt fra 1000 til 5000 kroner. (V 31, 2017).

Miljøavgift på deponi av gruveavfall
Skatt og avgift på utvinning av
petroleum

500 000

Vi foreslår å innføre en avgift på deponi av gruveavfall på 25 kroner tonnet. Deponerte
avgangsmasser fra bedriftene som var i drift i 2015/2016 var til sammen om lag 9,7
mill. tonn per år og annen masse over 9,4

72

Særskatt på oljeinntekter

52 900 000

5470000

Vi foreslår å fjerne friinntekten for nye investeringer i petroleumsskatten. Det gir en
påløpt effekt på 2900 millioner og en bokført effekt på 1450 millioner. Inntektene øker
betydelig mer på sikt (MDG 24 2017). I tillegg foreslår vi å øke særskatten med 1
prosentpoeng til 56 %. dette gir 520 millioner ekstra i inntekt. Og vi foreslår å endre
avskrivingssatsen fra 6 til 25 prosent, noe som gir økte inntekter på 3500 millioner
(bokført) og 7000 (påløpt) (MDG 23 2017)
MDG vil fjerne ordningen med refusjon av utgifter til leting etter olje og gass. Den
isolerte provenyøkningen i 2018 av å oppheve bestemmelsen i petroleumsskatteloven
som muliggjør refusjon for skatteverdien av letekostnader, anslås på usikkert
grunnlag til i størrelsesorden 9 mrd. kroner påløpt i 2018 der hele den bokførte
effekten vil komme i 2019. (MDG 25 2017)

5508
70

71

5521

Avgift på utslipp av CO2 i
petroleumsvirksomhet på
CO2-avgift i
petroleumsvirksomheten på
kontinentalsokkelen

5 600 000

Avgift på produsert vann

5000000

1035001

Vi foreslår å doble avgiften CO2 avgiften på sokkelen. Dette vil ha begrenset effekt på
utslippene det første året, vi legger imidlertid til grunn en reduksjon i utslippene på 5
% i vårt anslag.
Vi foreslår en ny avgift på produsert vann i petroleumsvirksomheten for å gi
insentiver til redusert utslipp av dette til sjøen. Vi foreslår 10 kr/m3. Utslipp i 2016
var 138,1 mill m3. Det legges til grunn at avgiften reduserer utslippene med 25% i
2018.

Merverdiavgift
70

Merverdiavgift

291 500 000

450 000

Vi fjerner tax-free tobakk (200 mill kroner) og alkohol (250 mill kroner).

Fritak økologisk mat (inkl kjøtt(400 mill kroner), fersk frukt og grønt (2 900 mill
kroner).
Null moms reparasjoner: elektronikk (200 mill kroner), sko, klær, husholdnings- og
-700 000
fritisdsvarer (500 mill kroner).
Null moms på kollektivpriser.
-800 000

-3 300 000

Reduserer lav sats for mva fra 12-10%. Dette er en avgiftsøkning som rammer bl.a.
turistnæring og kollektiv-transport.
Vi foreslår å fjerne mva fritak for netthandel under 350 kroner. Dette fritaket har en
negativ konkurransevridende effekt for norske virksomheter og arbeidsplasser.
1 000 000
Provenyeffekten anslått basert på bl.a. rapport utarbeidet av Menon.
-530 000

7 000 000
1 000 000
1 900 000
5526

Vi innføre en særavgift for produkter med stor miljøbelastning. Dette for å bidra til
større grad av resirkulering og gjenbruk.
Økt moms på kjøttvarer fra 15 - 20%
Innføre vanlig moms på brus og godteri.

Avgift på alkohol
70

5531

Avgift på alkohol

13 800 000

600 000

Fjerne tax-free på alkohol.

Avgift på tobakkvarer mv.
70

5536

Avgift på tobakkvarer mv.

7 100 000

1 200 000

Fjerning av tax-free tobakk (450 mill.kr.), og økt tobakksavgift 15% (750 mill.kr.)

Avgift på motorvogner mv.
71

Engangsavgift

16 000 000

600 000
550 000
2 300 000
-130 000
260 000
2 200 000

Fjerne ladbare hybriders fritak for fradrag for kjøretøy med utslipp under 75g.
Reduksjon av vektfradraget for hybridbiler fra 26% til 10%
Likestiller CO2 avgifskomponenten i engangsavgiften for varebiler og personbiler.
Fjerne engangsavgiften for elbiler.
Dobling av NOx satsen i engangsavgiften.
Endring av CO2 komponenten.

Fjerne fritak for snøscootere&motorsykler (105 mill.kr.), båtmotorer (175 mill.kr.) og
campingtilhengere (80 mill.kr.)(MDG46)
Reversere regjeringens 12 pst reduksjon i årsavgift for fossile biler i 2017. Vil ha en
200 000
provenyeffekt på 1,27 mrd kroner i 2019.
360 000

72
5538

Trafikkforsikringsavgift
Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 200 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

10 200 000

73

Overføring til CO2 fond for
næringslivet

74

Klimabelønning - tilbakebetaling
av avgift per capita

5541

Vi øker veibruksavgiften på bensin. Inntektene fra prisøkningen deles ut igjen til
Norges befolkning.
Vi øker veibruksavgiften på autodiesel. Inntektene fra prisøkningen for personbiler
deles ut igjen til Norges befolkning. Inntektene fra prisøkningen på diesel til
5 510 000
næringstransort settes av til et eget CO2-fond for næringslivstransport.

3 000 000

Etablering av et CO2 fond for næringslivet. Midlene skal nyttes til å utvikle og gå over
til nullutslippskjøretøy.
Tilbakebetaling til Norges befolkning av inntekter fra økte bensin og diesel avgifter.
-6 800 000 Utbetalingene er et likt beløp per capita.
-1 710 000

Avgift på elektrisk kraft
70

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

1 700 000

345 000

71

Avgift på smøreolje mv.

115 000

10 000

5542

11 100 000

1 425 000
-1 000

Vi øker elavgift med 3 øre for å stimulere til energieffektivisering.
Fritak for el-avgift for el som drivstoff i ferger, skip, lastsebiler, busser og landstrøm.

Avgift på mineralolje mv.
Fjerne fritak for grunnavgift på mineralolje for fiskebåter.
Øker smøreoljeavgiften med 10%

103

Miljøavgift på mineralske
produkter mv.

5543
70

71
5548
70
5549

CO2-avgift

7 300 000

Svovelavgift

10 000

Miljøavgift på visse
klimagasser
Avgift på hydrofluorkarboner
(HFK) og perfluorkarboner (PFK)

Øker CO2 avgiften til 600 kr tonnet samtidig som vi fjerner fritak for veksthus, og for
1 000 000 fiske og fangst i nærfarvann. Anslag for effekt for bensin og diesel til landtransport tas
ut.
Gjeninnfører avgiftsfritak for naturgass og LPG til gods- og passasjertransport for
-36 000 innenriks sjøfart - og til offshore fartøy. Avgiften straffer redere som har insvester i
skip med lavere utslipp.
Vi innfører en CO2 avgift på uttak av torv. I 2013 ble det tatt ut 98000 tonn fra norske
myrer. Tilsvarer 6-700.000 m3(FIVH2015). 1m3 inneholder ca 275 kg CO2 (bioforsk
57 000 2007). Settes en co2 avgift på 400 kr/tonn innebærer dette en avgift på 110 kr per m3
torv. Vi beregner en ca 20% reduksjon som følge av ny avgift. Dermed gir avgiften økte
inntekter på ca 57 mill kr.
Vi øker svovelavgiften med 20 øre.
12 000

515 000

150 000

50 000

4 000

Vi øker avgiften for HFK og PFK til 600 kr per tonn.

Avgift på utslipp av NOX
70

5552
70
5555
70
5556
70
5557

Avgift på utslipp av NOX
Avgift på lakselus i
oppdrettsnæringen
Avgift på lakselus i
oppdrettsnæringen (Ny
post/kapittel)
Avgift på sjokolade- og
sukkervarer mv.
Avgift på sjokolade- og sukkervarer
mv.
Avgift på alkoholfrie
drikkevarer mv.
Avgift på alkoholfrie drikkevarer
mv.

NOx utslipp bidrar sterkt til luftforurensing i norske byer. Vi foreslår derfor å øke NOx
avgiften med 3 kr.

Oppdrettsanlegg påfører villaks og sjøørret store skader. Vi mener at forurenser bør
900 000 betale. Regjeringen bes utforme en modell som gir inntekter på om lag 900 mill
kroner.

1 500 000

592 500

2 350 000

928 250

210 000

74 000

50% økning i avgiften - forutsetter 7 pst reduksjon i etterspørsel.

50% økning i avgiften - forutsetter 7 pst reduksjon i etterspørsel.

Avgift på sukker mv.
70

Avgift på sukker mv.

50% økning i avgiften - forutsetter 10 pst reduksjon i etterspørsel.

Avgift på
drikkevareemballasje

5559
70

Grunnavgift på engangsemballasje

Endre grunnavgiften på drikkevareemballasje til en avgift på materialbruk som
graderes etter innholdet av nytt ikke-fornybart råstoff.

1 950 000

Avgift på fossil
plastemballasje

5560

71

5561

10 kr pr kg på all fossil plastemballasje. Det forutsettes at avgiften reduserer forbruket
av plast med 10 % (den samlede mengden plastavfall registert i 2014 utgjorde om lag
211 000 tonn ifølge SSB). Avgift på 5 kr per tonn resirkulert plast. Avgiften må ilegges
750 000
på alle typer plast uavhengig produsent land. Antatt iverksatt 1.7.2018. Anslått
provenyeffekten 750 millioner i 2017, med helårseffekt på 1,5 milliarder.

Avgift på fossil plastemballasje (Ny
post)

Flypassasjeravgift
70

Flypassasjeravgift

71

Flyseteavgift

5700

1 850 000

Ønsker ikke flypassasjeravgift da det ikke gir insentiver til å kjøre med fulle fly. Vi
ønsker i stedet en en flyseteavgift. Se post under.
Vi foreslår å innføre en flysete avgift til erstatning for dagens flypassasjeravgift. Avgift
på 600 per sete ved flyvninger til utlandet, kr 300 per sete ved innenlandsflyvninger
der jernbane finnes som alternativ og kr 150 på innenlandsruter ellers. Beregnet
provenyeffekt av dette i 2014 var 10,5 mrd kroner. Vi legger til grunn at avgiften vil
10 300 000
påvirke etterspørselen mer enn antatt av FIN/TØI og reduserer dette anslaget med
200 mill kr. Avgiften forutsettes tilpasset eventuelle beskrankninger i EØSregelverket, og forutsetter samme kompenserende effekt for strekninger hvor det i dag
ikke er jernbane.
-1 850 000

Folketrygdens inntekter
72

Arbeidsgiveravgift

182 200 000

Sum avgifter:

-5 090 000

Redusert arbeidsgiveravgift for lavtlønnsgrupper (5 mrd kr) og fjerne
arbeidsgiveravgift for nye lærlinger fra 1.7.2018 (90 mill kr)

24 230 750

Sum rammeområde 21:
Skatter avgifter og toll

27 567 750

Utbytte mv.
Kap.

Post

5622

MDG 2018

Kommentar

Utbytte

232 000

Regjeringen tar ut 50% av overskuddet i utbytte. Vi velger å hente ut hele
232 000 overskuddet. Vi forutsetter ellers at Avinor innenfor rammen legger en plan for
innfasing av el-fly i anbudene sine.

Aksjer i selskaper under
Nærings- og

5656
85

104

Gul bok 2018

Aksjer i Avinor AS
85

5685

Formål

Utbytte
Aksjer i Statoil ASA

16 381 119

500 000

Øker krav om mer aktiv utbyttepolitikk.

85

Utbytte
Sum rammeområde 22:
Utbytte

14 544 000

500000

Øker krav til utbytte fra Statoil.

732 000

105

mdg.no

