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INNLEDNING
Klima- og naturkrisen er den største urettferdigheten i vår tid. Når vi ødelegger for miljøet,
da ødelegger vi for oss selv.
Det har mange forstått. Derfor har klimasaken blitt en folkebevegelse. Over halvparten i
Norge mener politikerne gjør for lite for å løse klimakrisen, og syv av ti mener at hver og en
har et ansvar for å kutte i egne utslipp.
Vi er mange som deler bekymringen for hva klima- og naturkrisen vil bety for oss selv, barna
våre og for dem som rammes aller hardest av ekstremvær og tørke. Og vi er mange nå som
ønsker endring, som savner at det blir lettere å velge miljøvennlig, og som venter på at de som
sitter med makten våger det som trengs. For dessverre henger regjeringen etter.
I dette budsjettet viser vi hvordan det kan bli lett å leve miljøvennlig, hvordan vi kutter nok
utslipp til å hindre alvorlige klimaendringer, og hvordan vi kan skape en fremtid med trygge
jobber. Et samfunn der vi tar vare på naturen og barna, samtidig som vi styrker fellesskapet
og omfordeler mer til de av oss som har minst:

•
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•
•
•

Vi gjør det lett å velge rett. Vi gjør det billigere å reise og spise miljøvennlig, kutter prisen på reparasjoner og gjenbruk, og sponser kjøp av elsykkel, ladestasjoner i borettslaget
og energisparing hjemme. Å forurense blir dyrere med oss.
Vi kutter nok utslipp. Vi viser hvordan utslippene i Norge kan reduseres med 60 prosent
i løpet av de neste ni årene ved å fase ut utslipp fra olje, industri og transport.
Vi sørger for grønne jobber til alle. Vi legger en plan for Norge etter olja, og skaper
grønne jobber i alle sektorer. Vi satser særlig på ny industri innen havvind, miljøvennlige
skip og karbonlagring.
Vi gjør samfunnet rettferdig. Vi setter skattene kraftig ned for dem som har minst og
opp for dem som har mest. Vi reduserer sosiale forskjeller, styrker velferdsordningene for
familier og styrker den offentlig rettshjelpen.

Et mer miljøvennlig Norge vil være et bedre Norge å bo i. Det vil være et Norge med jobber
som er trygge også i framtida, der lufta vi puster i er ren og havet vi lever av er fri for plast.
Der vi reiser både effektivt, behagelig og utslippsfritt. Det er et Norge der vi bruker vår
fremste kunnskap til å redde og restaurere tilbake naturen vi har ødelagt. Naturen som vi er
så glad i, og så sårbart avhengige av. Det er et Norge med levende bygder der maten vi spiser
er produsert på gras fra bygda, ikke soya fra Brasil. Miljøpolitikk gjør samfunnet bedre å bo i,
gate for gate, nabolag for nabolag.
Det fordrer at vi tør å omprioritere pengene fra motorveier til tog, kollektivtransport,
rassikring og ladestasjoner til elbil. At vi setter opp prisen på å fly mellom storbyene og kutter den på tog, buss og ferje. At vi slutter å lete etter mer olje og heller investerer penger og
kunnskap i grønn industri og de levende, fornybare naturressursene våre. Det er mulig, og det
er smart. For både mennesker og miljø. God lesning!
Une Bastholm, partileder og stortingsrepresentant

“

I dette budsjettet viser vi hvordan
det kan bli lett å leve miljøvennlig,
hvordan vi kutter nok utslipp til å
hindre alvorlige klimaendringer,
og hvordan vi kan skape en fremtid med trygge jobber. Et samfunn
der vi tar vare på naturen og barna,
samtidig som vi styrker fellesskapet og omfordeler mer til de av
oss som har minst.
Une Bastholm
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KLIMABUDSJETT: SLIK KUTTER VI UTSLIPP

Tabell 2: MDGs klimakutt i kvotepliktig sektor
Omfatter olje- og gassnæringen, de fleste industriutslipp og sementproduksjon.

Miljøpartiet De Grønne oppfyller klimastreikernes krav om å kutte utslippene med minst
60 prosent innen 2030.
MDGs vedtatte mål er å kutte klimagassutslippene med 60 prosent i 2030 i forhold til nivået
i 1990. Fremskrivningene i regjeringens Nasjonalbudsjett viser at uten annen ny politikk vil
regjeringen ikke være i nærheten av dette. Regjeringen legger opp til å kutte bare litt over 20
prosent av utslippene de neste ti årene.

Kutt

Tiltak

Tilknyttet MDG-politikk i budsjettet

Kutt

2021,

2030,

1000

1000

tonn

tonn

CO2e

CO2e

898

8978

0

400

slipp innen 2030

0

706

- Økt CO2-avgift

0

900

0

350

45

447

942

11780

- Vi dobler CO2-avgiften på sokkelen
- Vi innfører en produksjonsavgift på olje og gass

Med tiltakene som ligger i dette forslaget til budsjett, vil klimagassutslippene være på 19,5
millioner tonn CO2-ekvivalenter1 i 2030. Det tilsvarer et utslippskutt på 62 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Vi holder dermed det vi lover i klimapolitikken.

- Vi innfører avgift på produsert vann i petroleums-

Tabell 1: MDGs utslippskutt sammenlignet med regjeringens

- Vi avvikler videre leteaktivitet som ikke er beslut-

virksomheten
- Vi legger til grunn en gradvis nedtrapping av
aktiviteten på sokkelen
tet
- Vi avviklerrefusjonsordningen

Utslipp 1990

Utslipp i 2030 uten ny politikk
Utslipp 2030

51,5 millioner tonn
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40,8 millioner
tonn CO2e

Kutt
sammenlignet
med 1990
20,7 %

Utslipp i 2030 med MDGs politikk
Utslipp 2030

19,5 millioner
tonn

Kutt
sammenlignet
med 1990
62,1 %

Utslippskutt med Miljøpartiet De Grønne. Alle tall er oppgitt i CO2-ekvivalenter.
Tabellene viser kun utslippskutt som følge av prioriteringer i MDGs alternative budsjett. I
tillegg vil reguleringer og annen MDG-politikk som ikke har en direkte budsjettkonsekvens
føre til vesentlige utslippskutt, som ikke er tallfestet her. Utslippskutt som Norge bidrar til i
andre land er heller ikke inkludert. I klimabudsjettet forutsetter vi at alle kuttene skal tas nasjonalt, mens i realiteten gjør mange kommuner og fylkeskommuner også mye ved å prioritere
om på egne midler eller sette nye typer krav i sin virksomhet og i anskaffelser.
I tabell 2 har vi hovedsakelig brukt tall fra Norskeutslipp.no, regjeringens nye stortingsmelding om karbonfangst og -lagring “Langskip”, og Statistisk sentralbyrå. I tabell 2 har vi, der
ikke annet er oppgitt, brukt tall og beregninger fra Klimakur 2030.

Olje og gass: 67

- Vi omdisponerer midler til forskning på petro-

prosent lavere produks-

leum og overfører disse til forskning på fornybar

jon og utslipp i 2030

energi

(MDGs mål er gradvis

- Vi øker utbyttet fra Equinor

utfasing av olje- og

- Vi øker avskrivningene til 25 år, som for andre

gassnæringen i løpet

investeringer, og fjerner friinntektsrenten.

av 15 år)
CCS på Brevik

- Vi støtter regjeringens bevilging til CCS på Brevik
- Vi øker CO2-avgiften
- Vi øker satsingen på CCS sammenlignet med
regjeringens forslag
- Vi har programfestet å rense alle store punktut-

CCS Yara
CCS
Elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya

- Økt CO2-avgift
TiZir: Erstatte kull med

- Økt støtte til Enova

fornybart i reduksjons-

- Økt støtte til omlegging til lavutslippsløsninger i

prosessen

industrien

Reduserte utslipp fra
kvotepliktig luftfart
(vi legger til grunn en

- Økt CO2-avgift

halvering av utslippene

- Flyseteavgift

i 2030)

- Klimabelønning

Sum kvotepliktig sektor

Statistikk over klimagassutslipp og mål for utslippsreduksjoner omfatter i tillegg til karbondioksid CO2 også
gasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). Alle disse gassene bidrar til klimaendringer, men har svært forskjellig oppvarmingseffekt og levetid i atmosfæren. For å kunne sammenligne dem,
regnes de om til CO2-verdier. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter.
1

7

Tabell 3: MDGs klimakutt i ikke-kvotepliktig sektor

- Økt CO2-avgift

Omfatter bygg, landbruk, transport, avfall og noen industriutslipp.

- Vrakpantordning for skip
- Støtte til ombygging av skip til miljøvennlige
Kutt

løsninger og modernisering av fremdriftssystemer

2021,

2030,

- Vi øker byggelånsgarantiordningen for skip fra

1000

1000

verft i Norge med 2 mrd kroner og setter av 150

tonn

tonn

mill kroner i tapsfond. Det stilles krav om null- og

CO2e

lavutslippsteknologi for å kunne motta garanti

Kutt

Tiltak

Tilknyttet MDG-politikk i budsjettet

CO2e

- Vi oppretter DEMO-2000 ordning for grønn

TRANSPORT

skipsfart for testing og kvalifisering av teknologier

- Kraftig økt CO2-avgift (flat opptrapping mot 2000

for grønn skipsfart, tilsvarende DEMO 2000-ord-

kr i 2030) og økt veibruksavgift

ningen på sokkelen

- Raskere utbygging av hurtigladestasjoner i

- Vi øker støtten til dekning av ekstra kostnader

distriktene, samt økt støtte til ladestasjoner i bo-

knyttet til fylkeskommuners tidlige satsing på

rettslag og sameier

elferjer

- Innføre en klimabelønningsordning

- Vi øker støtten til utrulling av landstrøm

- Reversere regjeringens forslag om å øke trafikk-

- Økt støtte til utslippsfrie hurtiggående passasjer-

forsikringsavgiften for elbil

båter

- Innføre en støtteordning som gjør det mulig til å

- Øker maksimal avskrivingssats på skip fra 14 til

kjøpe eller lease elbil for lavinntektshusholdninger

20 prosent, for å gi større insentiv til investeringer

- CO2-fond for næringstransport

- Økt støtte til omlegging utslippsfri fiskeflåte og
oppdrettsnæring, samt elektrifisering av fiskebåter

- Utvikling av lavutslippsløsninger
Sjøtransport

- Billigere kollektivtransport: Vi fjerner MVA på
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- Fjerner fritak for veibruksavgift for fritidsbåter

kollektivreiser, og innfører gratis kollektivreiser for

ter og flere avganger

Redusert kjøttforbruk

- Øke MVA på kjøtt

- Stans i bygging av nye motorveier

i tråd med kostholds-

- Øke og legge om jordbruksstøtten for å fremme

- Betydelig satsing på utbygging av kollektivtrans-

rådene

korn- og grøntproduksjon

port og sykkelveier i byer og tettsteder

Redusert matsvinn

- Styrke belønningsordningen for fylkeskommun-

prosent årlig reduks-

- Vi styrker jernbanen med totalt 3,4 mrd. kroner,

jon av utslippene fra

hvorav 500 mill. kroner til godsprosjekter for over-

veitrafikk.

føring av gods fra vei til bane.

kastelov.

35

349

Andre tiltak i jord-

er som gjør det lettere å teste ut og etablere nye

vei til sjø

276

i sammenheng med at MDG vil innføre en mat-

sykkel og gange

Vi legger til grunn 10

93

stand til å redistribuere mer overskuddsmat. Ses

bompenger og heller bruke pengene på kollektiv,

- Vi tredobler satsingen på overføring av gods fra

958

- Vi øker støtten til Matsentralen for å sette dem i

- Fjerne regjeringens tilskudd til reduserte

kollektiv

73

- Fjerne MVA på frukt og grønt

- Raskere utbygging av jernbanen, billigere billet-

tilbud og nye typer kollektivtransport i distriktene

1531

JORDBRUK

barn under skolealder

Vei, jernbane og

148

brukssektoren: Økt
satsing på biogass,

766

4231

bruk av fangvekster,

- Økt støtte til myrvern

karbonlagring i biokull,

- Tilskuddsordning for klimatiltak i landbruket,

forbud mot nydyrking

herunder biogassproduksjon

av myr

- Et program for agroøkologisk forskning
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AVFALL OG INDUSTRI
Karbonfangst på
Fortum Varme på Klemetsrud (avfallsanlegg

- Fullfinansiering av Oslo Fortum Varmes

i Oslo)

CCS-prosjekt i regjeringens CCS-satsing

CCS på BIR (Avfallsan-

Fullfinansiering av CCS på Klemetsrud er en forut-

legg i Bergen)

setning for flere CCS-prosjekter på avfallsanlegg

0

400

0

190

0

220

0

346

20

100

0

110

80

30

3

68

10

70

10

460

14,9

149

1 252

9 488

CCS på Heimdal (Avfallsanlegg i Trond-

Fullfinansiering av CCS på Klemetsrud er en forut-

heim)

setning for flere CCS-prosjekter på avfallsanlegg

Energieffektivisering og

- Økt CO2-avgift

omlegging fra fossilt til

- Virkemidler for økt bruk og foredling av trevirke i

fornybart i ikke-kvotep-

Norge

liktig industri

- Virkemidler for økt bruk av biogass
ANDRE TILTAK

Utfasing av mineralolje
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og gass til byggvarme

- Økt CO2-avgift

på byggeplasser

- MDG vil også styrke klimakrav i offentlige anbud.

Erstatte gassbruk til

- Økt CO2-avgift

permanent oppvarm-

- Økt støtte til Enova

ing av bygg

- Økt støtte til Klimasats

Økt innsamling og destruksjon av brukt HFK

- 20 prosent økt avgift på HFK og PFK

Økt utsortering av
plastavfall til materialgjenvinning

- Materialavgift på jomfruelig plast

Forbedret logistikk og
økt effektivisering av
maskiner på bygge- og
anleggsplasser

- Økt CO2-avgift

70 % av nye ikkeveigående maskiner og
kjøretøy er

- Økt CO2-avgift

elektriske i 2030

- Skjerpede klimakrav i offentlige anbud
- Økt CO2-avgift

Reduserte utslipp fra

- Flyseteavgift

ikke-kvotepliktig luftfart

- Klimabelønning

Sum ikke-kvotepliktig
sektor
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LETT Å VELGE RETT
- FOR ALLE
De fleste i Norge ønsker selv å bidra til miljøet i hverdagen,
men det er ofte tungvint og dyrt. Vi vil gjøre det lett å velge
rett!
I dette budsjettet gjør vi det enkelt og billig å reise miljøvennlig, og å velge buss, tog, sykkel og elbil i hele landet. Vi
gjør det enklere å spise miljøvennlig når vi reduserer prisen
på grønnsaker og frukt. Og vi gjør det enklere og billigere å
reparere fremfor å kjøpe nytt.
Vi setter også av én milliard kroner til at flere kan installere
solceller på taket, skaffe ladestasjoner til elbil i borettslaget,
kjøpe elsykkel og gjøre hjemmet mer energisparende.

Hovedsatsninger
•

Flere togavganger og tilpassede vogner for nattog.

•

Skjerme elbilfordelene og rulle ut hurtigladestasjoner i
hele landet.

•

Fjerne moms på reparasjoner og gjenbruk.

•

Fjerne moms på frukt og grønt og økologisk mat.

•

Innføre ny avgift på fossil plast.

20 %

15 %

Vi reduserer prisen på tog,
buss og ferje i hele landet.

Vi kutter prisen på frukt
og grønnsaker.

1.1 LETT Å REISE MILJØVENNLIG

1.2 LETT Å VELGE ELBIL

Det skal være enkelt og lønne seg å reise miljøvennlig i hele Norge. Derfor reduserer vi prisen
på kollektivtransport i hele landet, gjør det gratis å ta buss og tog for barn under skolealder,
og foreslår et nasjonalt reisekort som kan brukes på kollektivtransport i hele landet.

Der det ikke er mulig å reise kollektivt, er det viktig at det er enkelt å velge elbil.

Tog, ikke fly, må bli førstevalget for reiser mellom de store byene. Vi øker tempoet i jernbaneutbyggingen, antall avganger mellom storbyene og finansierer bedre og flere vogner tilpasset
nattog. Samtidig gjør vi det dyrere å fly mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og
Kristiansand, der det er mulig å ta tog og der mye av trafikkveksten i flyreiser har vært de
siste årene.
Vi satser også massivt på et bedre kollektivtilbud og flere gang- og sykkelveier i byene og
tettstedene våre, og gir staten et større ansvar for å finansiere store kollektivsatsinger i de
største byene.
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For at det skal bli mer attraktivt å velge elbil, gjør vi det mindre gunstig å eie bensin- og
dieselbil. Vi øker prisen på bensin og diesel, men deler pengene fra denne avgiften ut igjen til
alle borgere i Norge. De som bor i distriktene får tilbake mer penger enn andre, fordi de har
mindre tilgang på kollektivløsninger.
Vi oppretter også et klimafond for næringstransport. Økte dieselpriser brukes til å utvikle
miljøvennlig teknologi for varebiler og tungtransport, slik næringslivet selv har etterspurt.

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

Vi viderefører elbilfordelene, og reverserer regjeringens innføring av trafikkforsikringsavgift
på elbil. I tillegg ruller vi ut hurtigladestasjoner for elbil i hele landet og etablerer en støtteordning til elbilladere i borettslag og sameier, slik regjeringen har lovet men ikke innfridd.

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

Styrke togtilbudet mellom byene
Innføre en seteavgift på 500 kroner på flyreiser mellom de store byene
Sette ned prisen med 20 prosent på kollektivtransport i hele landet
Innføre en nasjonal støtteordning for kjøp av elsykkel

Sikre en raskere utrulling av hurtigladere for elbil i hele Norge
Støtte etablering av elbil-lading i borettslag og sameier
Øke bensin- og dieselprisen og dele pengene ut igjen til alle i Norge
Våre viktigste tiltak

Våre viktigste tiltak

Mill. kroner

Inntekter
Fjerne momsen på elsykler
Dele ut flypassasjeravgiften til alle innbyggere i Norge gjennom såkalt
“klimabelønning”

-1 600

50
3 300

Raskere utbygging av jernbanen

1 050

Flere og bedre vogner tilpasset nattog, pendling og arbeid på lange reiser og
forbedret internettdekning på togstrekninger mellom byene
Flere avganger på toget mellom Oslo-Trondheim/Bergen/Stavanger, Oslo-Stockholm og å innføre dag- og nattog mellom Oslo-København videre til kontinentet
Øke den statlig andelen til 80 % av finansiering av store kollektivprosjekter i Oslo,
Bergen, Trondheim og Stavanger
Redusere prisen på kollektivtransport med 20 % og innfører gratis kollektiv for
barn under skolealder
Støtte til bildeling og smarte transportløsninger i byer og bygder som reduserer
bilbruken og gjør det enklere å velge miljøvennlig transport

For privatpersoner økes den med 5 kroner, mens dieselprisen for næringstrans-

6 645

port økes med 1,5 kroner.

Satse stort på kollektiv, sykkel og gange i byer og tettsteder

Utvikling av et nasjonalt reisekort som kan brukes på buss, ferje, båt og tog

Inntekter
Øke prisen på bensin og diesel gjennom økt CO2-avgift og økt veibruksavgift.

-300

Utgifter
Innføre en tilskuddsordning til kjøp av el-sykler

Mill. kroner

10

Øke CO2-avgiften med 145,5 kroner

361

Reversere regjeringens forslag om å innføre trafikkforsikringsavgift for elbiler.

150

Reversere regjeringens forslag om å redusere avgift på bensin og diesel for å
kompensere for deres økning i CO2-avgift
Utgifter
Stor satsing på hurtigladestasjoner og støtte til elbil-lading i borettslag og sameier
Øke satsingen på å utvikle nye løsninger for varebiler og tungtransport.

350

Innføre en klimabelønningsordning. Inntektene fra økt bensin- og autodiesel
avgift for personbiler deles ut igjen til folk.

100

1 115

2 420

75

170

Stramme ytterligere inn på skattlegging av fossile biler.
Redusere avskrivningssatsen for fossile firmabiler og varebiler samtidig som vi
øker avgiftene på fossile varebiler.
Reversere tidligere avgiftsletter for snøscootere, motorsykler, båtmotorer og
campingtilhengere
Endre avskrivningsreglene for fossildrevne næringskjøretøy.

550
1 531
5 114
1 500
1 575

460
125
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1.3 LETT Å SPISE MILJØVENNLIG

Innføre en gradert emballasjeavgift som graderes etter andel resirkulert materiale
i produktet. Vi legger til grunn en provenynøytral omlegging.

Det skal være enkelt og billig å spise miljøvennlig og sunt. Derfor fjerner vi moms på frukt,
grønt og økologisk mat. Det betyr at frukten og grønnsakene du kjøper i butikken blir
billigere enn i dag.
Et så høyt kjøttforbruk som nordmenn har i dag påvirker klima, ressursbruk, dyrevelferd,
helse og ikke minst: fremtidige generasjoners trygghet og matsikkerhet. Et høyt kjøttforbruk
gjør det også vanskelig å få til en bærekraftig melk- og kjøttproduksjon, fordi presset på pris
og effektivitet er stort. Derfor stimulerer vi til redusert kjøttforbruk ved å sette opp momsen
på kjøtt, så det blir noe dyrere.

Gi insentiver til resirkulering, reparasjon og gjenbruk og innfører en særavgift for
produkter med stor miljøbelastning. Gjennomføres fra 1. juli.
Innføre en avgift på 10 kr på fossil plastemballasje og 5 kroner per tonn resirkulert
plast. Avgiften må ilegges på alle typer plast uavhengig av produsent land.

0

3 290

1 100

Endre reglene slik at det blir like lønnsomt å lease eller dele en elbil som det er å
eie den.

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•

Fjerne momsen på frukt og grønt
Øke momsen på kjøttvarer
Våre viktigste tiltak

Mill. kroner

Inntekter
Fjerne momsen på fersk frukt og grønt
Fjerne moms på økologisk mat, med unntak av økologisk kjøtt som avgiftslegges
som annen mat.
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- 3 300
- 380

Øke moms på kjøttvarer fra 15-25 %

1 800

Innføre vanlig moms på brus og godteri

1 900

1.4 LETT Å DELE OG REPARERE
Dersom alle i verden skulle hatt det samme materielle forbruk som oss i den vestlige verden,
hadde vi trengt ressursene til nesten tre jordkloder. I stedet for å kaste og kjøpe nytt, må det
blir enklere å dele og reparere tingene vi har. Vi fjerner derfor momsen og gjør det billigere å
reparere og gjenbruke. Vi gjør det også billigere med bruktkjøp av elektronikk.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

Gjøre det billigere å reparere sko, klær, elektronikk, fritidsvarer og husholdningsvarer
Innføre en avgift på 10 kroner tonnet for fossil plast
Endre reglene slik at det blir like lønnsomt å lease eller dele en elbil som det er å eie den
Våre viktigste tiltak

Mill. kroner

Inntekter
Fjerne moms på gjenbruk og reparasjon av klær og sko, husholdningsog fritidsvarer.

- 500

Fjerne moms på gjenbruk og reparasjoner av elektronikk.

- 100

Fjerne mva på 2 hånds omsetning av elektronikk. Eget anslag på effekt.

- 200
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JOBBER SOM LØSER
KLIMAKRISEN
Både klimakrisen og endringer i markedet krever at hoder,
hender og penger flyttes fra olja og over i de mange,
bærekraftige fremtidsnæringene. Her har Norge fantastiske
forutsetninger! Med en grønn, aktiv næringspolitikk skaper vi
nye arbeidsplasser innen havvind, grønn skipsbygging og
karbonfangst- og lagring. Dette gir oppdrag til hjørnesteinsbedrifter langs hele kysten.
Ambisiøse klimamål og en forutsigbar klima- og miljøpolitikk
gjør at gründere og bedriftsledere utvikler ny teknologi og
bærekraftige næringskjeder med mer gjenvinning, gjenbruk
og deling. Vi hjelper de gode ideene fram med innovasjontilskudd og gründerstøtte.
Vi løfter også jordbruket, skogbruket og den nye bioøkonomien over hele landet.

Hovedsatsninger
•

En storsatsing på havvind og miljøvennlige skip

•

Starte opp med karbonfangst og lagring på avfallsanlegget på Klemetsrud

•

En stor giv for innovasjon og kommersialisering av biobaserte produkter som for eksempel husdyr- og fiskefôr

•

Ekstra satsing på game-changer selskap

•

Avvikle oljenæringas subsidier og leterefusjonsordning

1

MILLIARD

En storsatsing på havvind

5

MILLIONER

Til å hjelpe unge til å
starte sin egen bedrift.

2.1 EN AKTIV INDUSTRIPOLITIKK

2.1.2 FRA OLJE TIL FLYTENDE HAVVIND

2.1.1 NULLUTSLIPP TIL SJØS

Transport av folk, gods og varer står bak 30 prosent av våre samlede utslipp. Å redusere utslippene fra transport kan også være en av våre nye store industrielle muligheter.

Norges muligheter for produksjon og eksport av fornybar energi er størst innenfor havvind.
Ved å utnytte offshorekompetansen i oljeindustrien og vindressursene i våre enorme havområder, har vi dessuten et enormt potensial til å bidra til teknologiutvikling og skape arbeidsplasser og inntekter. En storsatsing på havvind er ikke minst viktig for leverandørindustrien,
som trenger oppdrag fra andre enn olje- og gassnæringen.

Norges kystlinje er over 100.000 kilometer lang. Våre lange tradisjoner for å ta i bruk havet
og bygge industriell virksomhet rundt dette er et viktig fortrinn. Slik Norge allerede har blitt
et utstillingsvindu for elektrifisert transport på veien, bør vi også bli det på havet ved å utvikle
en utslippsfri kystflåte.

Også havvindutbygging har konsekvenser for natur og fugleliv. For å sikre en mest mulig
skånsom utbygging vil vi styrke naturkartleggingen til havs og sørge for at denne kunnskapen
vektlegges.

Våren 2020 valgte Stortinget å styrke oljenæringen med nye, store skattefordeler under
koronakrisen. Vi vil i stedet direkte styrke leverandørnæringen og lokalsamfunnene langs
kysten med flere nye oppdrag til produksjon av utslippsfrie skip, ferjer og hurtigbåter, i tillegg
til byggingen av vindturbinene vi skal sette opp til havs.

•

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
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Gi støtte til rederier som bygger om skip med miljøvennlig teknologi
Rulle ut landstrøm og hydrogenstasjoner i norske havner
Støtte fylker som satser på elferjer
Våre viktigste tiltak

Våre viktigste tiltak
Innføre differansekontrakter med en garantert minstepris på salg av kraft, for å
stimulere til utbygging av havvind, etter modell fra Storbritannia

til investeringer.

nlige skip, samtidig som det bidrar til å skape arbeidsplasser ved norske verft.
Støtte ombygging av skip til miljøvennlige løsninger og modernisering av fremdriftssystemer

Styrke kartleggingen av havbunnen, spesielt i de områdene i Nordsjøen som er
egnet for bunnfast havvind, gjennom MAREANO

-120

Styrke overvåkningen og kartleggingen av sjøfugl gjennom SEAPOP/SEATRACK-programmet

500

2 150

knologi for å kunne motta garanti.
Opprette DEMO-2000 ordning for grønn skipsfart for testing og kvalifisering av
teknologier for grønn skipsfart, tilsvarende DEMO 2000-ordningen på sokkelen.
Økt støtte til dekning av ekstra kostnader knyttet til fylkeskommuners tidlige
satsing på elferjer

30

154

Hurtigere utrulling av landstrøm for å muliggjøre utslippsfrie havner og økt støtte
til utbygging av hydrogenstasjoner fra fornybar energi, omlegging til en utslipps-

300

fri fiskeflåte og oppdrettsnæring, samt elektrifisering av fiskebåter.
Hurtiggående passasjerbåter i fylkeskommunal trafikk har svært høye utslipp per
passasjerkilometer - ofte høyere enn fly. Utslippsfrie alternativer finnes, men er
foreløpig dyre. Vi øker derfor bevilgningen kraftig for å få en raskest mulig overgang til utslippsfrie hurtigbåter.

50

20

20

500

Øke byggelånsgarantiordningen for skip fra verft i Norge med 2 mrd kroner og
setter av 150 mill kroner i tapsfond. Det stilles krav om null- og lavutslippste-

1 000

NORWEP

Utgifter
Innføre en vrakpantordning for skip. Det vil gi insentiver for bygging av miljøven-

Mill. kroner

Styrke forskningen på havvindteknologi gjennom Norges Forskningsråd og

Mill. kroner

Inntekter
Øke maksimal avskrivningssats for skip fra 14 til 20 pst. Det vil gi større insentiver

Gi havvindnæringen forutsigbare rammevilkår, blant annet gjennom en garantert minstepris for kraft
Styrke forskningen på havvindteknologi
Styrke kartleggingen av havbunn og fugletrekk i områder som er aktuelle for utbygging
av havvind

500

2.1.3 OMLEGGING TIL EN REN INDUSTRI OG NORDSJØEN FOR LAGRING AV CO2

Utvikling av teknologi og industri for karbonfangst- og lagring (CCS) er avgjørende for å
nå klimamålene, og det gir enorme muligheter til trygge, bærekraftige jobber. En av verdens
mest forurensende industrier, sementindustrien, vil nå få sitt første fullskala CO2-fangstanlegg i Norge på Brevik. Det er veldig bra. Dessverre vil regjeringen bare ta noe av kostnadene
for CCS på avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Det er ikke er godt nok, og en stor tapt
mulighet. Avfallshåndtering er en stor utfordring for lokalt miljø i og rundt byene, og forbrenningen har stor klimapåvirkning. Prosjektet på Klemetsrud vil ha overføringsverdi til
andre avfallsforbrenningsanlegg, og bidra til kostnadsreduksjon og teknologiutvikling som
verden sårt trenger.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

Satse på CO2-lagring på avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo
Øke bevilgninger til industrien gjennom Enova for å muliggjøre overgangen til utslippsfrie teknologier
Støtte teknologier som bruker CO2 i produksjon av varer (CCU), spesielt rettet mot
produksjon som trekker CO2 ut av atmosfæren
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Våre viktigste tiltak

Mill. kroner

Opprette en tilskuddsordning der landbruksbedrifter kan søke om støtte til
biogassproduksjon og lignende

Skattefunn - refusjonssatsene settes til 25 % for SMB og 20 % for større selskap.

100

Opprette et nytt biogassprogram som bl.a. skal støtte biogassanlegg

0

Bokført effekt i 2021 vil være tilnærmet null - mens påløpt effekt vil være i overkant av 1 mrd. kroner

Etablere en investeringsstøtteordning for oppdrettere som går over til lukkede

500

anlegg, der det oppsamlede slammet kan brukes til biogassproduksjon.

Prøve ut Miljø-funn ordning med skattefradrag for miljøinvesteringer i alle sektorer. Setter av en ramme på 150 mill. kroner for å ta høyde for reduserte inntekter

200

klimatiltak som for eksempel erstatning av oljefyr, installasjon av solcellepaneler,

Inntekter

- 150

som følge av dette.

2.2 SIRKULÆRØKONOMI

Utgifter
Naturgitte forutsetninger for kraftkrevende industri og matproduksjon gir
muligheter for klimasmarte koblinger i nord. MDG vil etablere en utvidet satsing
200

på allerede uttestede klimaløsninger der utslipp av karbondioksid fra industriell
virksomhet brukes til å produsere marine mikroalger (karbonfangst til bruk; CCU),
gjennom innovativ kobling av tradisjonell, kraftkrevende industri og matproduksjon.

350

Øke støtten til omlegging til lavutslippsløsninger for industrien
Inkludere Oslo Fortum Varmes prosjekt i prosjekt “langskip” etter tilsvarende
prinsipper som gjelder for Norcem Cement

1 025

Styrke Nysnø, et statlig eid investeringsselskap som kun investerer i selskaper
som jobber for å løse klimautfordringen. De investerer i alt fra teknologiselskap til

22

700

tjenester og i all hovedsak i selskap som er i vekstfasen. Vi foreslår å øke kapitaltilgangen med 500 mill. kroner og risikokapitalen med 200 mill. kroner.

Vi trenger en sektorovergripende, sirkulær økonomi uten utslipp av klimagasser. I en slik
økonomi er gjenvinning, reparasjoner og gjenbruk regelen, bruk-og-kast er unntaket.
Ressurser på avveie tas hånd om og bidrar til verdiskaping, i stedet for å ende opp som avfall.
En kretsløpsøkonomi stiller nye krav til bedrifter om å ta ansvar for hele levetiden til sine
produkter og tjenester, samtidig som det åpner mange spennende, lokale og lønnsomme
muligheter.
Sirkulær økonomi er mer enn avfallshåndtering. Det handler om design, materialvalg og gir
store muligheter for norsk næringsliv og samfunnsliv. Krav til produkters levetid, miljøavgifter på ressursforbruk og forurensning, reguleringer, forbud og offentlige innkjøpskrav, er
sentrale deler i myndighetenes verktøykasse. Forskning og utvikling er viktig for å utvikle nye
prosesser og teknologi, og kunnskap er avgjørende for å lykkes.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•

2.1.4 OMLEGGING TIL EN REN INDUSTRI OG NORDSJØEN FOR LAGRING AV CO2

Ifølge FNs klimapanel er det umulig å hindre de verste klimaendringene uten en storstilt
satsing på fornybar energi. Samtidig kan fornybarutbygging føre til store naturinngrep. I
tillegg til å satse på energisparing, vil vi prioritere sol, havvind, biogass og annen fornybarteknologi med begrensede konsekvenser for naturen.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

Øke støtten til energisparing i husholdningene
Satse stort på solstrøm, både for private husholdninger og landbruk
Prioritere en storstilt satsing på havvind framfor storskala utbygging av vindkraft på
land. MDG mener at vindkraft på land ikke skal bygges i naturen, men er positive til
utbygging i industriområder, havner og andre områder der utbygging kan gjøres uten nye
naturinngrep

•
•

Opprette et tverrfaglig senter for sirkulærøkonomi som både skal jobbe med alt fra
forskning til kommersialisering av løsninger for å fremme en mer sirkulær økonomi
Bruke avgiftssystemet aktivt for å fremme en sirkulær økonomi
Gjøre det billigere med gjenbruk og reparasjoner
Våre viktigste tiltak
Inntekter
Innføre en særavgift for produkter med stor miljøbelastning for å gi insentiver til
resirkulering, reparasjon og gjenbruk.

Mill. kroner

Satse stort på havvind, både ved å legge økonomisk til rette for utbygging gjennom differansekontrakter, ved å styrke havvindforskning, og ved å øke kart-

gift, som graderes etter andel resirkulert materiale i produktet. Forutsetter en

legging av havbunn og fugletrekk for å sikre mest mulig skånsom utbygging
Sette av midler til energirådgivning og energisparingstiltak i husholdningene
gjennom Klimasats-ordningen
Øke støtten til solenergiutbygging gjennom Enova

plast. Avgiften må ilegges på alle typer plast uavhengig av produsentland.

mer gjenbruk av gruvemasser
Fjerne mva på gjenbruk og reparasjoner av klær og sko, husholdnings- og fritids-

200
200

0

provenynøytral omlegging.

Innføre en avgift på deponi av gruveavfall på 25 kroner tonnet, for å stimulere til
1 090

3 290

Innføre en gradert emballasjeavgift, til erstatning for dagens emballasjeav-

Innføre en avgift på 10 kr på fossil plastemballasje og 5 kroner per tonn resirkulert
Våre viktigste tiltak

Mill. kroner

varer.

1 100

425

- 500

Fjerne mva på gjenbruk og reparasjoner av elektronikk.

- 100

Fjerne mva på andrehånds omsetning av elektronikk. Eget anslag på effekt.

- 100
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Fjerne regjeringens forslag om forbrenningsavgift på avfall og innfører isteden
en avgift på fossil plast og en gradert avgift på emballasje.

- 110

Støtte game-changere med 50 mill kroner for at utvalgte gründerselskaper gis

Utgifter

status som satsingsselskaper av Innovasjon Norge. Ordningen skal rettes mot
potensielle game-changer- selskaper med høy innovasjonsgrad. Med en slik

Opprette et senter for sirkulærøkonomi som skal sette bransjestandarder for
resirkulerte råstoffer, drive forskning, gi støtte til kommersialisering av nye

Utgifter

200

løsninger, og bidra til å etablere produsentansvarsordninger for diverse produkt.

50

status får selskapene automatisk tilgang til for eksempel offentlig matching av
investorkapital.
Styrke Nysnø, et statlig eid investeringsselskap som kun investerer i selskap som
jobber for å løse klimautfordringen. De investerer i alt fra teknologiselskap til
tjenester og i all hovedsak i selskap som er i vekstfasen. Nysnø er et viktig nytt

24

2.3 STØTTE TIL NYE TANKER
- LETT Å STARTE FOR SEG SELV

tilskudd i investeringssfæren og vi foreslår å øke kapitaltilgangen med 500 mill.

Potensialet for jobbskaping i nyetablerte bedrifter er stort. I Norge kom to av tre nye arbeidsplasser i perioden 2003-2014 i nye og unge bedrifter. Koronakrisen har rammet mange
bedrifter hardt, deriblant også gründerbedrifter. Midt under koronakrisen i vår ble det startet
flere nye aksjeselskaper enn i tilsvarende periode i 2019. Norge må komme seg gjennom
pandemien med et levende næringsliv, samtidig som vi sikrer en omstilling over til nye og
mer bærekraftige næringer. For å oppnå dette er det avgjørende at myndighetene legger godt
til rette for oppstart av nye bedrifter.

utdanning, transport og offentlige tjenester. Det settes av 500 mill. kroner i egen-

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

Styrket satsing på pilot- og demonstrasjonsprosjekter innenfor miljøteknologi.

•
•
•

kroner og risikokapitalen med 200 mill. kroner.
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,

Kraftig øke tilgangen på risikovillig kapital gjennom Nysnø og Investinor
Øke støtten til katapultordninger og pilot- og demonstrasjonsprosjekter både innenfor
miljøteknologi og bio-økonomi
Satse på nærings- og innovasjonklynger for økt konkurransekraft
Våre viktigste tiltak

Økt støtte til ungt entreprenørskap for å hjelpe flere unge til å starte egen virksomhet.

demonstrasjonsprosjekter innen bio-økonomi med 30 mill kroner for å

Mill. kroner

VA skal først og fremst bidra til risikoavlastning i den mest krevende utviklingsog 100 mill. kroner til et tapsfond.

0

Opprettelse av et nytt såkornfond for helse- og velferdsteknologi som forutsetter
50/50 privat og offentlig finansiering. 500 mill. kroner bevilges til fondet og 50

- 150

Øke støtten till næringsklynger og innovasjonsklynger, blant annet innenfor

Økt satsing på norsk romindustri gjennom å utvikle klynger og etablere

kraft. Det er imidlertid viktig at muligheten til å konkurrere ved å kunne gi

inkubatorer for innovativ romindustri i triangelet Andøya - Narvik - Tromsø
- 350

50 til 75 mill. kroner og et maks tak på opsjoner økes fra 1 mill. kroner til 3 mill.
kroner for den enkelte ansatte.

dagens fradrag for faktiske kostnader.

550

mill kroner til et tapsfond.

Opsjoner er et viktig virkemiddel for oppstartsbedrifter for å tiltrekke seg arbeids-

Innføre et standardisert fradrag for selvstendige næringsdrivende som erstatter

2 100

fasen i samarbeid med private aktører. Vi setter av 2 mrd. kroner til egenkapital

helse- og velferdsteknologi, marine alger og biogass.

selvstendig næringsdrivende.

50

tisere innovasjon og økte kommersialisering av biobasert verdiskaping. BIONO-

inntekter som følge av dette.

Endre reglene for innbetaling av forskuddsskatt for å gjøre det enklere å være

250

Storsatsing på bioøkonomi gjennom etablering av et BIONOVA for å systema-

Etablere en Miljøfunn-ordning med skattefradrag for miljøinvesteringer i alle

ordning utvides fra 25 til 50 ansatte, at omsetningen og eller balansesum økes fra

50

komplettere regjeringens støtte til pilotering i marin og maritim sektor.

private egenkapitalinvesteringer i bedifter i pre-såkornsfasen.

kant av 1 mrd. kroner

opsjoner også gis til bedrifter i vekstfasen. Vi foreslår derfor at regjeringens

5

Økt støtte til bioøkonomiordningen med 20 mill kroner og støtten til pilot- og

Økt satsing gjennom pre-såkornfondsordningen/katapult ordningen for å utløse

Skattefunn - refusjonssatsene settes til 25 % for SMB og 20 % for større selskap.

sektorer. Vi setter av en ramme på 150 mill. kroner for å ta høyde for reduserte

700

kapital og 200 mill. kroner til tapsdekning i 2021.

Ordningen er etterspurt og viser til gode resultater.

Inntekter

Bokført effekt i 2021 vil være tilnærmet null - mens påløpt effekt vil være i over-

700

0

- 240

40

20

25

2.4 BIOØKONOMI - DET LEVENDE OG FORNYBARE

2.5 KULTUR, OPPLEVELSER OG FRIVILLIGHET

Bioøkonomi har blitt et buzz-ord. Men det er egentlig ikke så komplisert. Bioøkonomi
handler om noe vi egentlig har holdt på med lenge i Norge: Å foredle fornybare, levende
naturressurser. MDG vil gjøre det bedre, større og smartere enn i dag.

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. Vi vil styrke det frie kulturfeltet og mangfoldet i norsk kulturliv, samt de frivillige organisasjonene.

Skogen og havet er Norges viktigste ressurser. Men skal vi lykkes, må Norge gå fra å være en
råvareeksportør til å foredle mer, og vi må gjøre det uten å forringe økosysystemene. På den
måten kan vi skaffe flere arbeidsplasser og skape større verdier uten å hogge mer skog, fiske
mer fisk, dyrke opp mer jord eller utarme havet mer. For å få til det må vi stimulere til nye
næringer og gi midler til kommersialisering av små og lovende prosjekter.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

Systematisere bioøkonomisatsingen gjennom å opprette Bionova, som skal støtte innovasjon og kommersialisering innen biobaserte næringer som for eksempel algedyrking og
produksjon av alternative proteniråvarer til husdyr- og fiskefôr
Opprette et innovasjonsprogram for treindustrien for å foredle mer trevirke i Norge og gi
mer verdiskaping i tømmeret vi henter ut
Øke støtten til biogassproduksjon
Våre viktigste tiltak

26

Mill. kroner

Inntekter
Øke den generelle CO2-avgiften og trapper den gradvis opp til 2000 kroner per
tonn. Det gir incentiver til å satse på fornybare løsninger som f.eks biogass.

Kulturfeltet er også en næringssektor som bidrar til mange tusen arbeidsplasser og til eksport.
Bransjen er i dag svært hardt rammet av smitteverntiltakene som følge av koronapandemien.
Spesielle tiltak for imøtegå dette er omtalt i vårt koronatillegg.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•

Styrke det frie feltet, bl.a. med 115 mill. i friske midler til Norsk kulturfond
En ny tilskuddsordning for kommuner som vil tilgjengeliggjøre lokaler til kulturaktiviteter
Styrke frivillig sektor, bl.a. gjennom økt momskompensasjon
Etablere en satsing på gatekunst
Styrke bibliotekene, bl.a. med en tilskuddsordning for utlån av utstyr
Våre viktigste tiltak

1 171

Innføre en belønningsordning region/landsdelsinstitusjoner innen musikk og
scenekunst for å lage oppsetninger i samarbeid med det frie feltet.

Utgifter

formater fra musikk, literattur og dans, til film og dataspill. Vi setter derfor av 50

og økte kommersialisering av biobasert verdiskaping. Den skal først og fremst

millioner kroner til å etablere en tilskuddsordning som kommuner kan søke på

private aktører. Et eksempel på hva BIONOVA kan støtte er kommersialisering av

2 100

frivillig sektor

og 100 mill. kroner til et tapsfond.

Øke støtten til frivilligsentraler

Etablere en ordning med investeringsstøtte til oppdrettere som går over til
gir utslipp til miljøet, og som dermed gir mulighet til oppsamling og gjenvinning

500

150

skogen som hogges

matiltak som for eksempel lokal biogassproduksjon.
Opprette et nasjonalt biogassprogram under Enova
Styrke bioøkonomiordningen og pilotprosjekter innen bioøkonomi under
Innovasjon Norge
Sette av midler til nærings- og innovasjonsklynger under Innovasjon Norge, blant
annet innen marine alger og biogass
Styrke forskning på alternativer til torv i jordprodukter, som for eksempel mat- og
hageavfall

20

Bevilges 3,5 millioner for å sikre kontinuitet i ordningen med tiltak for barn og
unge som er finansiert gjennom Herreløs arv. Dette beløpet settes av selv om det

Oppjustere tilskuddene til studieforbund, som har vært underregulert

Opprette et innovasjonsprogram for treindustrien, med sikte på å foredle mer i

Opprette en tilskuddsordning der landbruksbedrifter kan søke om støtte til kli-

50

3,5

ikke er kommet inn herreløs arv i år.

av slam, for eksempel i biogassanlegg

Norge, skape nye arbeidsplasser og få mer utnyttelse og større verdier ut av den

50

hvis de ønsker å etablere en støtteordning til rimelige lokaler.
Trappe ytterligere opp mot fullfinansiering av momskompensasjonsordningen for

alternative proteinkilder til soya i dyrefôr. Vi setter av 2 mrd. kroner til egenkapital

lukkede anlegg, eller andre former for bærekraftig oppdrettsteknologi som ikke

20

Senke terskelen for kulutraktiviteter og realisering av kunst og kulturuttrykk i alle

Etter modell fra Enova vil vi starte opp BIONOVA for å systematisere innovasjon
bidra til risikoavlastning i den mest krevende utviklingsfasen i samarbeid med

Mill. kroner

Etablere en nasjonal database for kulturbygg
Styrke Kulturrådets ordning for amatørteater og åpner for tilskudd til kompetanse-

200
100

hevingstiltak innenfor den søkbare ordningen.
Øke bevilgninger til garantiinntekter og langvarige stipend for kunstnere
Styrke lokalsamfunnsordningen til KORO

50

4

5
5
20
5

Etablere en ordning hvor nye nasjonale samferdselsprosjekter skal utløse en viss
prosentsatsing til utsmykking slik det i dag gjøres med statlige bygg i regi av

20

12

KORO. Vi starter med en bevilgning på 25 millioner

25

27

Våre viktigste tiltak

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

30

Doble CO2-avgiften på sokkelen.

Sette av 3 mill. kroner til å støtte prosjekter som legger til rette for ikke-kommer-

Innføre en produksjonsavgift på olje og gass for å dekke inn skattesubsidien som
3

boligsektor.
Styrke tilskuddet til forsvarets musikk

Foreslå en ny avgift på produsert vann i petroleumsvirksomheten for å gi
5

insentiver til redusert utslipp til sjøen.

Styrke av Norsk kulturfond: Visuell kunst

30

Styrke av Norsk kulturfond: Konsertarrangører

30

med tilsammen 2,2 mrd. kroner.

Styrke av Norsk kulturfond: Almenne kulturformål

10

Økt utbytte fra Equinor. Forutsetter at den ekstraordinære skattepakken gitt av

Styrke av Norsk kulturfond: Gatekunst, ny søkbar ordning

10

turelt mangfold og dialog mellom mennesker, som Afrikansk Kulturinstitutt (CAK).
Sikre truede tradisjonshåndverk gjennom garantilønn for utøvere av utvalgte
håndverk.

5
3

12

som ikke er besluttet. Vi foreslår å avvikle leterefusjonsordningen. Vi legger til
grunn at investeringene under SDØE samt driftsresultatet under SDØE går ned

regjeringen til oljenæringen vil føre til større overskudd i 2021 enn i 2020 og at

940

- 2 185

500

Øke avskrivningene til 25 år, som for andre investeringer, og fjerner friinntektsrenten. Ved å endre avskrivningsreglene nulles deler av oljepakken fra i vår ut. Vi

40 000

reduserer anslaget noe for å ta hensyn til innføring av produksjonsavgiften.
Utgifter
Petoros virksomhet og kostnaden knyttet til denne legges inn under SDØE slik at

1

kostnadene fører til reduserte overføringer til fondet. I tillegg legger vi til grunn

Styrke tilskuddsordningen til samiske aviser

5

reduserte administrative kostnader på 50 mill. kroner som følge av lavere aktivitet.

10

Opprette en søknadsbasert ordning for bibliotek som vil etablere utlån av utstyr o.l.

10

Omdisponering av midler fra forskning på petroleum til fornybar energi.

Styrke Filmfondet med 10 millioner kr til innovasjon innen dataspill

10

Kutt av Oljedirektoratets kartlegging av havbunnen.

2.6 UTFASING AV OLJEINDUSTRIEN
Verden har allerede har funnet mye mer olje og gass enn det klimaet tåler. Olje- og gassindustrien er Norges suverent største bidrag til global oppvarming, og petroleumssektoren
bremser både Norge og Europas grønne omstilling. Investeringer og de beste hodene har
lenge gått til oljeindustrien fordi det er der man har hatt best avkastning. Men dette er i ferd
med å snu.
Vi vil frigjøre Norge fra oljeavhengigheten, raskt omstille samfunnet til utslippsfri energi og
gradvis avvikle produksjon av olje og gass på en kontrollert og forutsigbar måte samtidig som
vi skaper tusenvis av trygge jobber i bærekraftige næringer. Omstillingen skal skje i tett dialog
med partene i arbeidslivet.

387

Vi legger også til grunn en effektivisering av ODs arbeid. Tilsammen reduserer

Øke støtten til bibliotek

Avvikle leterefusjonsordningen
Fjerne skattesubsidiene næringen har nytt godt av i mange år
Innføre en egen produksjonsavgift på olje og gass

7 000

det er naturlig å forespeile eiers forventning til utbytte.

Opprettholde tilskuddsnivået til NyUngKunst under festspillene i Nord-Norge

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

11 400

Gradvis nedtrapping av aktiviteten på sokkelen. Vi avvikler videre leteaktivitet

30

Sette av midler til en ordning med tilskudd for organisasjoner som fremmer kul-

•
•
•

ble gitt til oljenæringen før sommeren.

Styrke av Norsk kulturfond: Scenekunstfeltet

Styrke av Norsk kulturfond: Gjenopprette ordningen “Miljø- og klimakrise”

28

Inntekter

frivillige eller private aktører.

sielle kunstnerboliger med en langsiktig leiemodell, for eksempel innenfor tredje

Mill. kroner

det budsjettutgiftene med 387 mill.kroner.
50
-65

29

3

TA VARE
PÅ NATUREN
For noen generasjoner siden kunne nordmenn oppleve nær
uendelige villmarker, fugletrekk som fylte hele himmelhvelvet,
og fjorder som kokte av fisk. Slik er det ikke lenger. Hver
femte art i Norge er enten sårbar eller truet av utryddelse.
Det skjer fordi vi mennesker ødelegger leveområdene til dyr
og planter. Da ødelegger vi også livsgrunnlaget vårt, og for
oss selv.
Vi ønsker en radikal endring. I dette budsjettet sørger vi for
at naturen rundt norske byer, bygder og tettsteder vernes
og restaureres, vi redder de siste villmarkene våre, verner
mer skog og beskytter truede arter. Vi trapper også opp innsatsen mot plastforsøpling.

Hovedsatsninger
•

En milliard-krisepakke for insektene

•

Styrking av skogvernet for å nå Stortingets vedtatte mål
om 10 prosent vern

•

Miljørådgivere i alle norske kommuner

•

Satsing på grønne tak, urbant landbruk og naturrestaurering i byene

•

Gjøre oppdrettsnæringen grønnere ved å gi investeringsstøtte til lukkede anlegg

42 % 1,7
Så mye mer bruker MDG på
naturtiltak enn regjeringen.

MILLIARDER

Redningspakke for
bier, humler og andre
insekter

3.1 MER TIL NÆRNATUREN

Våre viktigste tiltak
Etablere en investeringsstøtteordning for oppdrettere som går over til lukkede
anlegg

Skogene, fjellene, heiene, fjordene og skjærgårdene rundt norske byer, bygder og tettsteder er
kilde til glede for hundretusener hver eneste dag. Den nære naturen er en unik kvalitet ved
å leve i Norge. Enkel tilgang på fri natur gir god helse, mer livskvalitet og tilhørighet, store
naturopplevelser og økt kunnskap om naturen. Den aller viktigste arenaen for friluftsliv er de
områdene som kan nås til fots fra hjemmet, barnehagen eller skolen, på sykkel eller en kort
reise fra folks hjem.

Opprette en internasjonal finansieringsordning for havmiljøtiltak

•
•
•

Våre viktigste tiltak
Ansette miljørådgivere i alle norske kommuner for å styrke det lokale natur- og
klimaarbeidet
Sette i gang en storsatsing på økt biomangfold med flere grøntområder i byene
Etablere en tilskuddsordning for å støtte tiltak som reduserer utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner og andre kilder

32

Opprette en tilskuddsordning for etablering av fellesgriller i parker og viktige
friluftsområder, som kommuner og andre aktører kan søke på.
Øke Miljødirektoratets tilskuddsordning som sikrer at kommuner kan kjøpe råderett over friluftsområder, for å sikre folk tilgang til nærnaturen
Styrke friluftsorganisasjonenes arbeid med aktivitetsskapende tiltak, tilrettelegging av friluftsområder og aktiviteter for personer med innvandrerbakgrunn.

Styrke arbeidet mot marin forsøpling
Etablere en ny internasjonal finansieringsordning for livet i havet
Rydde opp i forurenset sjøbunn

20

SEATRACK, og øremerker 10 millioner til tiltak for sjøfugler under posten “til-

78

50

skudd til truede arter og naturtyper”

Mill. kroner
356
80

Styrke kartleggingen av havbunnen gjennom MAREANO

32

Styrke arbeidet med opprydding i forurenset sjøbunn og andre giftutslipp

30

Opprette et eget program for etablering av marine nasjonalparker

20

inntekter

xx

ViI innfører en avgift på lakselus i oppdrettsnæringen, fordi lakselus påfører villaks
og sjøørret store skader

35

- 900

33

5

60

59

Norge har en av verdens lengste kystlinjer, og vi har seks ganger mer hav enn land. Det er en
viktig del av vår kultur, og vår økonomi. Vi har forvaltet det godt, men også livet i havet er
truet av forurensning, forsøpling, forsuring og overfiske. Vi trapper opp innsatsen for å ta vare
på det sårbare livet utenfor kysten vår.

•
•
•

Opprette et program for etablering av marine nasjonalparker

Styrke overvåkningen av sjøfugl gjennom forskningsprogrammene SEAPOP og

3.2 ET KRAFTTAK FOR LIVET I HAVET

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

200
35

litter”-ordningen permanent og landsdekkende

Gi et historisk løft til kommunene for å ta vare på nærnaturen i og rundt byene
Styrke arbeidet for å få flere ut i naturen
Etablere en ny tilskuddsordning for å kutte utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner

500

Etablere en tilskuddsordning for tiltak som reduserer utslipp av mikroplast

Styrke arbeidet mot marin forsøpling, blant annet ved å gjøre “Fishing for

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

Mill. kroner

3.3 ET KRAFTTAK FOR NATURVERN OG
NATURRESTAURERING
Urørt natur og leveområder for planter og dyr spises opp bit for bit. Norsk natur bygges ned i
rekordfart av veier, vindparker, boliger og hytter. Økt frislipp av snø- og vannscootere
ødelegger stillheten og forstyrrer mennesker og dyr. Landbruket industrialiseres, gammelskogen hugges ned og oppdrettsanlegg slipper unna med enorm forurensning.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

Verne mer natur
Restaurere ødelagt natur over hele landet
Styrke Norges internasjonale naturvernarbeid
Våre viktigste tiltak

Mill. kroner

Styrke skogvernet kraftig for å nå målet om 10 prosent vern

315

Verne mer natur og oppretter flere nasjonalparker

205

Etablere et eget program for restaurering og reetablering av våtmarker, naturskog og andre viktige naturtyper.

120

Verne resten av Norges villmarkspregede områder og styrke myrvernet

80

Styrke overvåkning og forskning på miljøtilstanden i innsjøer og vassdrag

70

Utarbeide en ny nasjonalparkplan og kartlegge mulighetene for å etablere store
sammenhengende nasjonalparker på tvers av landegrensene, særlig på Nordkalotten

50

Natursats - ny støtteordning hvor kommunene kan få støtte til arealregnskap,
planer og krav knyttet til naturmangfold i byggeprosjekter, naturrestaurering og

50

flomtiltak mm.

Vi vet nok til å gjøre mye, men vi vet fremdeles for lite om norsk natur. Mange kommuner
mangler oversikt over viktige naturtyper og de mangler ressursene til å spre kunnskapen de
har. Vi vet ikke nok om hvordan havvindutbygging påvirker sjøfugl og havbunn, eller om
hvordan utbygging av boliger i kommunene påvirker lokalt naturmangfold. Derfor styrker vi
naturforskning og kunnskapsformidlingen kraftig.

3.4 EN KRISEPAKKE FOR INSEKTENE
Opp mot 40 prosent av verdens insekter er truet av utryddelse. I Norge er rundt 1200 insektarter klassifisert som truede eller sårbare. Den viktigste årsaken er at leveområdene deres
ødelegges av oss mennesker. En annen årsak er klimaendringer, som forrykker økosystemenes
balanse.

•

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

Ansette miljørådgivere i alle norske kommuner
Styrke Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet
Styrke miljøovervåkning, -kartlegging og - forskningsprogram
Våre viktigste tiltak

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•

3.5 ET KUNNSKAPSLØFT FOR NATUREN

Styrke skogvernet kraftig, og ta vare på gammelskogen som mange insektarter lever i
Legge om jordbruksstøtten og sørge for jordbruk i hele landet med variert og bærekraftig
drift som fremmer kulturlandskap og biologisk mangfold , og dermed redde kulturlandskapet som insektene er helt avhengige av
Styrke innsatsen for truede arter, både insekter og de artene som insektene er avhengige av

Ansette miljørådgivere i alle norske kommuner

34

Mill. kroner

oppretter et introduksjonsprogram og en permanent kompetansebase for miljø-

øke tilskuddet til beiting, kulturlandskap og økologisk drift, og opprette et drifts-

590

Styrke skogvernet kraftig for å nå målet om 10 prosent vern

315

gå til som blant annet skal rettes mot flere grønne og insektvennlige tak og

300

Sette av midler til på tilrettelegging, oppkjøp og etablering av friluftsområder,
innføring av grøntregnskap i byene, naturrestaurering og verneplaner i Oslo, Ber-

119

gen og Trondheim og andre byer som hindrer bit for bit-nedbygging av nærnatur
Etablere et nasjonalt nettverk av byøkologiske sentre, som støtter og viser frem
forbildeprosjekter for grønn byutvikling, insektsvennlige bo- og leveområder og
urban matproduksjon, og legger til rette for grønn innovasjon og møteplasser for

100

befolkning, utbyggere og andre aktører.
Styrke arbeidet med å redde truede arter og ta vare på naturtyper som er viktige
for insektene, som slåttemark og hule eiker
Øke tilskuddet til vannmiljøtiltak for å forbedre naturmangfoldet i elver og innsjøer

80
70

Opprette Natursats, en støtteordning hvor kommunene kan søke om midler til
til arealregnskap, planer og krav knyttet til naturmangfold i byggeprosjekter,

50

naturrestaurering og andre tiltak
Støtte urbant landbruk med flere kolonihager, parsellhager, skolehager og andre
former for matproduksjon i byer og tettsteder
Styrke arbeidet med utvalgte kulturlandskap, som humler, villbier og andre
pollinatorer er helt avhengige av

Mangedoble støtten til arbeidet med kommunedelplaner for naturmangfold,

Styrke miljøforskningsprogrammene under Norges forskningsråd og miljøforskningsinstituttene

fasader i byer og tettsteder.

45

35

150

for å redde truede arter

med mål om videre opptrapping

Opprette en støtteordning til foregangskommuner i det grønne skiftet, som skal

48

Styrke Miljødirektoratets drifsttilskudd kraftig for å sette dem i stand til å håndtere

Styrke fylkesmennenes kapasitet på miljøområdet

vansketilskudd.

60

rådgivere

flere og større oppgaver, blant annet med skogvern, naturkartlegging og arbeid

Gjøre jordbruket mer insektsvennlig ved å legge til rette for de minste brukene,

356

Styrke Klima- og miljødepartementets arbeid med natumangfoldsarbeid, og

Styrke Artsdatabankens arbeid med å kartlegge naturmangfoldet i Norge
Våre viktigste tiltak

Mill. kroner

115
10

296

35

4
Hovedsatsninger

GODE BYER OG TETTSTEDER
FOR BARN OG UNGE
En by som er bra for barn, er bra for alle. Med flere lekeplasser, bilfrie gater og hjertesoner rundt skolene, gjør vi
barn og unges hverdag tryggere, og gir plass til byliv og
fellesskap. Vi vil ha renere luft og prioriterer sykkel, gange
og kollektivtransport framfor mer biltrafikk.
Nærnatur er folkehelse. Vi beskytter de grønne fristedene,
verner strandsonen og åpner opp igjen elver og bekker.
Grønne tak, trær, parker og urban dyrking ruster oss for ekstrem nedbør, og skaper gode byer for mennesker og miljø.
En inkluderende by har rom for alle. Vi vil gjøre det mulig for
alle å leie eller eie egen bolig til overkommelig pris med god
bokvalitet.

•

Staten skal ta 80 prosent av regningen for store kollektivprosjekter i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

•

Etablere byøkologiske sentre i alle byer

•

Femdobling av støtten til bærekraftig områdeutvikling
i byene

•

Gode, rimelige boliger for alle

40 KM/T
På ekspressykkelveier
vi vil bygge rundt de
største byene.

2,8

MILLIARDER

Mer enn regjeringen til
grønne og barnevennlige
byer og tettsteder

4.1 GRØNNE OG TRYGGE NABOLAG

Betydelig satsing på opprydding av forurenset sjøbunn og andre giftutslipp i
sjøen for trygge og rene badeplasser og friluftsområder i byer og tettsteder
Natursats - ny støtteordning hvor kommunene kan få støtte til arealregnskap,

Et godt nabolag er inkluderende, sosialt, trygt og grønt. Det har plass til lek og fritidsaktiviteter, og nærnatur for dyr og mennesker. Vi vil bygge de gode nabolagene i byer og
tettsteder på barna og naturens premisser.

planer og krav knyttet til naturmangfold i byggeprosjekter, naturrestaurering og

•
•
•

Tilskudd til å hindre utslipp av mikroplast og gummigranulat fra kunstgressbaner

Øke støtten til fritidstilbud til barn og ungdom, styrke kulturskolen, bibliotekene
og frivillighetssentralene
Støtteordning til nabolag i byer og tettsteder som kan søke om inntil 300 000
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Støtte til etablering av fellesgriller i parker og viktige friluftsområder som hindrer

Gi inntil 300 000 kroner i støtte til grønne, lokale initiativ
Doble bevilgningene til bymiljø- og byvekstavtaler og utvide til flere byer
Femdoble støtten til bærekraftig områdeutvikling i byene
Opprette byøkologiske sentre i alle byer som fremmer urbant landbruk og grønne tak
mm.
Tredoble støtten til levekårsutsatte bydeler i storbyene
Etablere hjertesoner rundt skolene og bilfrie gater
Styrke nærnatur, biologisk mangfold og friluftsliv i byer og tettsteder
Våre viktigste tiltak

kroner i støtte til initiativer som fremmer lokal bærekraft
Styrke fagmiljøene og fremme hensynet til naturmangfold og gode oppvekstmiljø i kommunal planlegging

forsøpling og brannfare fra engangsgriller
Oppretter en støtteordning for kommuner til etablering av delingsordninger
Økt satsing på vedlikehold, sikring og restaurering av kulturminner, historiske
bygninger og bymiljø

arbeidet med det grønne skiftet, styrket lokaldemokrati og barnevennlige byer

miljø- og levekårsutfordringer

boligmodeller og bærekraftig by- og tettstedsutvikling, herunder grønne og

økt biomangfold, grønne byrom og hjertesoner
50 % økning i veksttilskuddet for at kommuner med høy vekst kan tilrettelegge
for at nye boligområder bygges etter bærekraftskriteriene

100

100

75

300

330

103

500

119

mfl. som hindrer bit for bit-nedbygging av nærnatur

100

40

100

45
40
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4.2 MILJØVENNLIGE HVERDAGSREISER
Måten vi transporterer oss på i byer og tettsteder har stor betydning for hvor miljøvennlig vi
klarer å leve i hverdagen. Vi vil at det skal bli enklere å gjøre hverdagsreisene mer bærekraftig,
samtidig som byene og tettstedene blir tryggere, renere og mer attraktive.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•
•
•

Redusere prisen på kollektivtransport med 20 %
Gjøre det lettere for togpendlerne rundt byene
Støtte elbillading i borettslag og sameier
Doble potten til bymiljø- og byvekstavtaler og utvide ordningen til flere byer
Bygge sykkelekspressveier rundt byene for hastigheter opp til 40 km/t
Innføre 80 % statlig finansieringen av Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen i
Oslo, Bybanen i Bergen, Metrobussen i Trondheim og Bussveien i Stavanger
Våre viktigste tiltak

Doble midlene til bymiljø- og byvekstavtaler: 500 mill. kr til de ni største byområdene og 500 mill. kr på å utvide avtalene til mellomstore byregioner

Utvidet storbytilskudd til Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og
Grenland, Fredrikstad/Sarpsborg og evt flere skal også vurderes

Støtte til gatekunstprosjekter

20 % billigere kollektivtransport og gratis kollektiv for barn under skolealder

Tilrettelegging, oppkjøp og etablering av friluftsområder, innføring av grøn-

Drammen for å prioritere bærekraftig byutvikling. Byer som Sandnes, Tromsø,

100

384

utslipp og forbruk

tregnskap i byene, naturrestaurering/verneplaner i Oslo, Bergen og Trondheim

Støtte til urbant landbruk med flere kolonihager, parsellhager, skolehager og
andre former for matproduksjon i byer og tettsteder

Opprette en tilskuddsordning for grønne offentlige innkjøp til fylker/kommuner
som gjennom strenge miljøkrav i anbudsprosesser som bidrar til å redusere

evnen til å håndtere klimaendringer i byer og tettsteder
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insektsvennlige tak og fasader
Femdoblet støtte til områdesatsinger i byene for barnevennlige nabolag med

Oppgradere og ta igjen vedlikeholdsetterslep i vann- og avløpssystemet og øke

Mill. kroner

Støtteordning til foregangskommuner kommuner for det grønne skiftet. Midlene
skal gå til prosjektstøtte, lokale initiativ og forbilde - og pilotprosjekter innen nye

5

og bygder

leveområder og urbant landbruk mm.
Mer enn tredoble støtten til utsatte bydeler i Oslo, Bergen og Trondheim med

35

Styrke Kommunal- og moderniseringsdepartementets støtte til kommunene i

Etablere et nasjonalt nettverk av byøkologiske sentre som støtter pilot- og forbildeprosjekter for grønn byutvikling, innovasjon, møteplasser, insektsvennlige

50

flomtiltak mm.

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

230

80 % statlig andel av finansieringen av store kollektivprosjekter i Oslo, Bergen,
500

Trondheim og Stavanger
Bygge ut sykkelekspressveier for inntil 40 km/t og gjennomføre kollektivtiltak
langs de store hovedveiene inn til og gjennom byene

Mill. kroner
2 420
1 000

1 115

1 000

Øremerke 1 mrd. kroner til bygging av sykkelveier langs kommunale og fylkeskommunale veier i byer og tettsteder
Bygdemiljøpakke med støtte til hjertesoner rundt skoler, sykkelstier og
el-ladestasjoner over hele landet
Raskere utbygging av jernbanen med blant annet InterCity til Halden, Skien og
Lillehammer, flere avganger og bedre vedlikehold
Tilskudd til bildeling og smarte transportløsninger i byer og bygder som
reduserer bilbruken og gjør det enklere å velge miljøvennlig transport
Flere hurtigladestasjoner og støtte til elbil-lading i borettslag og sameier
Utvidet TT-ordning til alle fylker som gjør hverdagsreisene enklere og rimeligere
for personer med nedsatt funksjonsevne
Fryse all planlegging og bygging av motorveier under Nye Veier og Statens
vegvesen for å nedskalere prosjektene og ivareta hensynet til bymiljø
Fjerne tilskudd til reduserte bompenger i og utenfor byene

40

1 000

400

75
550
150

- 7 260

Fjerne momsen og innføre tilskuddsordning til elsykler

350

Utvide Husbankens rammer for startlån til blant annet å omfatte flere unge i etableringsfasen og barnefamilier som har behov for hjelp til bolig
Betydelig øke byggingen av nye studentboliger, totalt 3000 nye boliger i 2021
Utvikle nye boligmodeller som gir flere rimelige, sosiale og miljøvennlige boliger og
boformer
Bedre forholdene på leiemarkedet og tilrettelegge for ikke-kommersielle utleieboliger
Dempe prispresset på boliger gjennom å fjerne rentefradraget for de dyreste boligene

energikriterier innføres

Mill. kroner
2 000

Bygge 1350 flere studentboliger i 2021 enn regjeringen, totalt 3000. I tillegg
åpner vi for å bruke midler på posten til å rehabilitere studentboliger som ellers

142

ville blitt revet, og setter av 50 mill. kroner til dette spesifikt
Støtteordning til kommuner som utvikler forbilde - og pilotprosjekter innen
bærekraftig by- og tettstedsutvikling og nye boligmodeller, herunder; boligprosjekter innen tredje boligsektor, rimelige ikke-kommersielle utleieboliger, og
nye boformer og boligsosiale modeller

75

5

Begrense subsidieringen av boliglån som innebærer at det ikke gis fradrag for
den andelen av et lån som overstiger 4,1 mill. kroner for enslige og 8,1 mill for

- 1 100

ektefeller. Lån under dette gis normalt fradrag
Innføre en tilskuddsordning til kommunene for boligsosiale tiltak særlig rettet

Støtte til prosjekter som legger til rette for ikke-kommersielle kunstnerboliger

25

3

- 1 950
135

Utvidet adgang til startlån fra Husbanken. Kriteriene skal endres slik at miljø- og

Styrke Husleietvistutvalget for raskere saksbehandling og økt kunnskap blant

med en langsiktig leiemodell

Støtte til personer med dårlig råd for å kunne kjøpe eller lease elbil

Våre viktigste tiltak

utvikling av forbildeprosjekter innen energiløsninger og energieffektivisering i

mot bedre bomiljø for barn og unge som vokser opp i kommunale boliger

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•

25

Betydelig satsing på økt kompetanse om bærekraftig bolig- og byggkvalitet og

leietakere om deres rettigheter

Høye boligpriser presser vanlige folk ut av byene, og forholdene på leiemarkedet er ofte
dårlig. Terskelen for unge mennesker som skal inn på boligmarkedet blir uoverstigelig. Derfor
gjør vi det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet og satser på nye boformer og
boligmodeller som gir rimeligere, mer miljøvennlige og varierte boliger.

•
•

bolig- og omsorgsinstitusjoner, etter modell fra Nederland

nye og eksisterende bygg, for eksempel via FutureBuilt
3 300

4.3 BOLIGER FOR ALLE

•

Sette i gang prøveprosjekter for samlokalisering av eldre og studenter i nye

300

41

5

EN RETTFERDIG
VELFERDSSTAT
Et inkluderende samfunn må være rettferdig, og fremme
respekt og rettssikkerhet.

Hovedsatsninger
•

Kraftig omfordeling fra de som har mest til de som har
minst gjennom et mer rettferdig skatteopplegg

•

Økt satsing på bekjempelse av fattigdom, særlig barnefattigdom

•

Dagpenger for nyutdannede som ikke får jobb ved endt
utdannelse

•

660 kroner mer barnetrygd pr måneden til aleneforeldre
også etter at barnet har fylt 3 år

•

Økt formuesskatt for dem som har mest fra før

Allerede før koronapandemien hadde de sosiale forskjellene i
Norge økt. Ingen barn skal måtte vokse opp i fattigdom. Mens
regjeringen bruker mange milliarder på mindre skatt til dem
som har mest, målretter vi skattelette til dem som har minst.
Koronapandemien har avslørt hull i velferdsstaten. I dag er
flere enn noen gang avhengig av at velferdsstaten er til å stole
på. Vi vil forsterke det sosiale sikkerhetsnettet for dem som
står uten jobb, og sørge for at fattigdom ikke forsterkes når
en får barn. Vi gir studenter lik rett på dagpenger som andre
arbeidstakere, også når de ikke får jobb som nyutdannede.
Vi foreslår dessuten en historisk rettshjelpreform som utvider
ordningen med fri rettshjelp til å gjelde 25 % av befolkningen, slik at størrelsen på lommeboken ikke avgjør rettssikkerheten din i en vanskelig livssituasjon.

2500

Ekstra tiltaksplasser for dem
som sliter med å komme inn
på arbeidsmarkedet

1

MILLIARD

Et historisk løft for å sikre
fri rettshjelp for flere

5.1 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. Miljøpartiet De Grønne
vil bekjempe denne utviklingen, og reduserer de urettferdighetene som allerede er skapt. Den
virkelig store omfordelingen gjøres gjennom skattesystemet. Derfor foreslår vi store omfordelingsgrep gjennom både inntektsskatten og formuesskatten i dette statsbudsjettet.

Miljøpartiet Det Grønnes forslag til skatteopplegg vil føre til at alle med inntekt under 700
000 kroner i inntekt får lavere skatt med vårt forslag til skatteopplegg og at de høyeste skattelettene gis til de med mellom 250 000 og 450 000 i inntekt.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

Øke inntektsskatten til 23 prosent fra dagens 22 prosent
Øke bunnfradraget til 72 000 kroner
Gjennomføre en kraftig omfordeling fra de med mest til de som har minst

Tabell: MDGs opplegg for inntektsskatt for ulike inntektsgrupper

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
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Øke inntektsskatten til 23 pst fra dagens 22 pst
Gjøre trinnene i inntektsskatten mer progressive, slik at de med høyest inntekt får mer
skatt, og alle under 700.000 kr i året får mindre
Innføre en mer rettferdig formuesskatt der de største formuene beskattes mer, samtidig
som bunnfradraget økes slik at flere vanlige folk slipper formuesskatt

5.1.1 FORMUESSKATT

45

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 skatterabatt på aksjer og driftsmidler. Denne kategorien utgjør
i realiteten mesteparten av de verdiene som omfattes av formuesskatt. En stor skatterabatt på
formuer 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 for den statlige andelen av formuesskatten økes fra 0,15 % til 0,3 % for formuer større enn 10 mill. kroner og 0,5 % for
formuer høyere enn 50 mill. kroner
Redusere verdsettingsrabatten på aksjer og driftsmidler fra 45 % til 10 %.
Øke bunnfradraget fra 1,5 til 1,7 mill. kroner

5.1.2 ET OMFORDELENDE INNTEKTSSKATTESYSTEM

En mer rettferdig skatt på lønnsinntekt, trygd og pensjon er et hovedgrep i vår skattepolitikk.
Formålet er både å redusere forskjellene i seg selv, og samtidig kompensere de av oss med lav
inntekt for økte kostnader som vil komme med høyere miljøavgifter for å få til en rask og
solidarisk omstilling.

5.1.3 BEKJEMPE SKATTEFLUKT OG ØKONOMISK KRIMINALITET

Når selskaper benytter seg av internasjonal skattetilpasning, går Norge og andre stater
glipp av store inntekter som skulle gått 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.

5.2 ET MER ROBUST SIKKERHETSNETT

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•

Sette av 500 mill. kroner for å styrke etatenes arbeid med økonomisk kriminalitet og
svart arbeid. Midlene forutsettes allokert til:
		
NAV, Skatteetaten, Tolletaten, Brønnøysundsregistrene, Etikkrådet for
		
oljefondet og påtalemyndigheten
Våre viktigste tiltak

Mill. kroner

Øke inntektsskatten til 23 pt fra dagens 22 pst. Samtidig settes trinnskattens
trinn 1 til 200 000 kroner og trinn 2 til 300 000 kroner. Satsene for trinn 3 og 4 i

3 950

trinnskatten økes med 3 prosentpoeng og bunnfradraget økes til 72 000 kroner.
Endre formuesskatten slik at de med størst formuer betaler mer i skatt.
Begrense subsidieringen av boliglån og foreslår et tak på fradrag for renter på
lån på over 4,1 mill kroner for enslige eller 8,1 mill kroner for ektefeller.
Ingen videreføring av skattefinansiert individuell pensjonssparing.

2 560
1 100
340

Opsjoner er et viktig virkemiddel for oppstartsbedrifter for å tiltrekke seg arbeidskraft. Det er imidlertid viktig at muligheten til å konkurrere ved å kunne gi
opsjoner også gis til bedrifter i vekstfasen. Vi foreslår derfor at regjeringens

- 350

ordning utvides.
Øke refusjonssatsene for Skattefunn. De settes til 25 % for SMB og 20 % for større
selskap. Bokført effekt i 2021 vil være tilnærmet null.

46

Prøve ut en Miljøfunn ordningen med skattefradrag for miljøinvesteringer i alle
sektorer.
Foreslå å innføre et valgfritt standardisert fradrag som erstatter fradrag for
faktiske kostnader.
Endre reglene for innbetaling av forskuddsskatt for å gjøre det enklere å være
selvstendig næringsdrivende. Dette har antakelig ikke provenyeffekt av betydning.
Maksimal avskrivningssats for skip, fartøyer og rigger økes fra 14 til 20 %. Det vil
styrke norske verft og skipsindustri.
Reversere regjeringens forslag om å øke grensen for skattefrie gaver fra 2000 til
5000 kroner
Øke sjømannsfradraget, fiskerifradraget og øker bunnfradraget for landbruket.
Ekstra økning i jordbruksfradraget for økologisk produksjon på 20 000 kroner.

0

- 150

- 240

0

I dette dokumentet omtaler vi våre generelle tiltak for en sterkere velferdsstat. Vi viser også
til vårt vedlegg om særlige koronatiltak, som vil bli fremmet og behandlet som et tillegg til
budsjettet i forbindelse med regjeringens tilleggsproposisjon.

•
•
•

Utvide dagpengeordningen til å omfatte nedbemannede som tar ny utdannelse
Inkludere nyutdannede som står uten arbeid i dagpengeordningen
Opprette 2500 flere tiltaksplasser enn regjeringens forslag, for dem som står utenfor
arbeidslivet
Styrke ordningen med personlig brukerstyrt assistent (BPA)

- 125
Våre viktigste tiltak
360
- 184
- 1

Åpne for at at nedbemannede kan beholde dagpenger når de tar videreutdannelse eller omskolering
Innføre rett til dagpenger for nyutdannede etter modell fra nylig dimmiterte
vernepliktige
Styrke av ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Reversere forslaget om å øke innslagspunktet for ressurskrevende tjenester mer

på 0,1 pst av verdien av de omsatte verdipapirene kan gi inntekerpå 4,4 mrd
2 640

lav avgift på 0,06 pst og legger til grunn at provenyeffekten dermed blir på 2,64

enn tilsvarende antatt lønnsvekst
Reversere regjeringens kutt i tilskudd til frivillige organisasjoners innsats for

mrd kroner. Utregningen er basert på tall på omsetningen fra 2015, det er derfor

vanskeligstilte EØS-borgere

sannsynlig at den relle effekten vil være marginalt høyere. MDG 18 2015.
Svært store summer bli i dag unndratt beskatning, gjemt bort i skatteparadis og
Vi legger til grunn økte inntekter fra dette arbeidet.

Studenter står i dag utenfor en rekke vanlige velferdsordninger. Det er urimelig og urettferdig
for dem det gjelder, og det kan føre til utdanningsvegring som hindrer nødvendig omstilling.
Mange mennesker ønsker å arbeide, men får ikke jobb. Andre arbeider mer enn de ønsker
eller har særlig belastende yrker. Vi vil sette ned en kommisjon for å se på hvordan vi kan dele
mer på arbeidet. Vi styrker også arbeidsmarkedstiltak, for å gjøre arbeidslivet mer inkluderende for de av oss med funksjonsnedsettelser og alle som har stått utenfor arbeidslivet en stund.

•

ingene med transaksjonsskatt i Frankrike, anslår Finansdepartementet at en avgift

ikke rapportert. Vi foreslår flere tiltak for å bekjempe skattejuks i dette budsjettet.

Koronapandemien rammet de svakest stilte hardest. Den har vist oss hvordan store endringer
kan komme hurtig, og hvor viktig det er å ha en stat som kan skape trygghet i usikre tider.
De neste årene vil det være nødvendig med store endringer i økonomien, både fordi vi må
ut av oljeavhengigheten, og fordi pågående klimaendringer vil gi oss nye utfordringer. Da
trenger vi ekstra en velferdsstat som skaper trygghet i den raske omstillingen.

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

Foreslå å innføre en avgift på handel med aksjer og obligasjoner. Basert på erfar-

kroner basert på et anslag om redusert handelsvolum på 10 pst. Ve foreslår en

Velferdsstaten har gjort Norge til et samfunn med høy levestandard, høy tillit og gode forutsetninger for omstilling. Likevel er det fremdeles slik at noen barn vokser opp i fattigdom,
noen mennesker har store problemer med å finne jobb, og noen grupper mangler et sikkerhetsnett når jobben forsvinner.

500

Mill. kroner
100

590
500
300

10

Opprette 1500 nye tiltaksplasser for å bekjempe arbeidsledighet

168

Gi 500 flere personer med varig nedsatt arbeidsevne lønnstilskudd

101

Opprette 500 nye tiltaksplasser for utviklingshemmede og personer med
psykiske lidelser (VTA)
Styrke arbeidstilsynet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

65
10

47

35

Gjeninnføre minsteytelsen til dem som blir uføre i ung alder

144

Øke minste pensjonsnivå for enslige med 4 000 kr fra og med 1.7.21

66

Redusere bostedskrav fra 5 til 3 år for diverse velferdsytelser
Øke avkortingen for gifte og samboende pensjonister til 82,5 %

- 4 243

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

Nedsette en kommisjon som sammen med partene i arbeidslivet ser på mulighetene for å redusere arbeidstiden gjennom et trepartssamarbeid hvor arbeids-

9

•
•

3

•
•

giverne, arbeidstagerne og staten deler på kostnaden.
Utrede borgerlønn - en minimumsinntekt til alle.
Ettersom nesten 9 av 10 studenter nå finansierer sitt livsopphold ved arbeid i
tillegg til støtte fra Lånekassen,setter vi av midler til utredning av dagpenger eller

Vi ønsker også å legge bedre til rette for at små barn får tid med begge sine foreldre. Derfor
innfører vi selvstendig opptjeningsrett for far. Dette tiltaket, sammen med at vi erstatter engangsstønaden med en allmenn rett til foreldrepenger på minimum 2G, sikrer både en bedre
inntekt til familier med små barn, og vi innretter vi ordningen slik at det også for familier
med lav inntekt blir mer attraktivt å dele mer på tiden hjemme med barnet.

3

annen inntektssikring for studenter som blir arbeidsledige.

•

Erstatte engangsstønaden med garanterte foreldrepenger på 2G
Småbarnstillegget utvides for aleneforeldre helt til barnet er 18 år, noe som vil gi dem
660 kr ekstra i barnetrygd
Øke overgangsstønaden for aleneforeldre
Øke midlene til sosiale tjenester for vanskeligstilte med 50 % for å styrke innsatsen mot
barnefattigdom
Bevilge 25 millioner ekstra til frivillige organisasjoners arbeid mot fattigdom
Våre viktigste tiltak

5.3 KOMMUNER MED GODE TJENESTER
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Kommuner og fylkeskommuner er avgjørende for at Norge skal kunne håndtere koronakrisen
godt, og på en måte som ikke forsterker klima- og naturkrisen. MDG øker de frie inntekter
til kommunene med 3 mrd. kroner og til fylkene med 529 mill. kroner i 2021 for å styrke
grunnlaget for gode velferdstjenester til befolkningen, og styrke arbeidet med bærekraftig byog tettstedsutvikling. Økningen gjør at lokale prioriteringer faktisk kan bestemmes lokalt.
MDG vil at staten i mye større grad inspirerer og støtter kommunene i deres arbeid med
å gjennomføre det grønne skiftet, styrke lokaldemokratiet og gjøre alle byer og bygder mer
barnevennlige. MDG vil at FNs bærekraftsmål skal innføres som planramme i alle
kommuner, kommunale etater, og fylker. For å gjøre det styrker MDG kommunesektorens
økonomi med hele 18 mrd. kroner (se vedlegg II)
Økningene i dette kapitlet vil komme i tillegg til MDGs økte koronakompensasjon til
kommunene som fremmes i eget vedlegg og legges ved i etterkant.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

Styrke kommunenes og fylkenes frie inntekter med til sammen 3 529 mill. kroner
Gi 3 145 mill. kroner i økte midler på budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til kommuners og fylkers grønne næringsutvikling og bærekraftige samfunnsutvikling over hele landet
Prioritere 11 312 mill. kroner til økte midler innen integrering, samferdsel, helse og
omsorg, skole og klima og miljø som ytterligere styrker kommunesektorens økonomi til
øremerkede barnevennlige og grønne satsinger

La enslige forsørgere beholde småbarnstillegget på 660 kr i måneden helt til
barnet er 18 år
Økning av barnetrygden
Tredeling av foreldrepengene, selvstendig opptjeningsrett for far og innføring av
garantibeløp på 2G i foreldrepenger
Fase ut engangsstønad når det innføres garanterte foreldrepenger

379
538
- 429
75

Styrke frivillige organisasjoners innsats mot fattigdom

15

Reversere regjeringens kutt i tilskudd til organisasjonenes innsats rettet mot
EØS-borgere
Økning av overgangsstønaden
Innføre rett til hjelpestønad til familier med alvorlig syke barn selv om barnet er
innlagt på sykehus e.l.

10
55
13,5

Styrke tiltak mot vold og overgrep

50

Styrke familievernkontorene

25

Styrke barneombudet

5

Tilskudd til kommunale tiltak for barne- og oppvekstvilkår

6

Styrke frivillige organisasjoners arbeid med likestilling

3

Øke støtten til fritidstilbud til barn og ungdom, styrke kulturskolen, bibliotekene
og frivillighetssentralene

miljø- og levekårsutfordringer

Ingen barn skal vokse opp i fattigdom. Vi setter derfor inn en rekke tiltak for å styrke
økonomien til barnefamilier med lav inntekt, særlig for aleneforeldre, og vi tilfører mer
penger til barnetrygd. Videre styrker vi ordningene for fattigdomsbekjempende tiltak.

916

Styrke innsatsen mot barnefattigdom

Mer enn tredoble støtten til utsatte bydeler i Oslo, Bergen og Trondheim med

5.4 INGEN BARN SKAL VOKSE OPP I FATTIGDOM

Mill. kroner

Redusert SFO-pris for familier med lav inntekt

134

75
75

Gratis frukt og grønt i skolen

613

Tilskuddsordning for kommuner som vil tilby gratis skolemat

250

Økte læremiddelstipend for elever i videregående opplæring

58
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5.5 EN HISTORISK RETTSHJELPSREFORM
Dagens tilbud av fri rettshjelp er svært begrenset og gjør at det ofte er størrelsen på pengeboka di eller nettverket ditt som avgjør rettssikkerheten din. I dag er det bare 9 % av befolkningen som har rett på rettshjelp og bare for visse typer saker. inntektsgrensene for
behovsprøvet rettshjelp har stått stille siden 2009, og det er dermed svært mange med lav
inntekt og vanskelig livssituasjon som likevel tjener for mye til å få rettssikkerheten sin ivaretatt. I tillegg er timene og lønnen som er satt av til advokathjelp så lav, at mange flinke
advokater ikke vil ta saker med fri rettshjelp eller får for dårlig tid til å gjøre en anstendig jobb.
I dette budsjettet gjennomfører vi en historisk rettshjelpsreform i tråd med anbefalingene til
det offentlig nedsatte rettshjelpsutvalget. Det er helt avgjørende for alles rettssikkerhet og for
tilliten til hverandre i samfunnet at flere får muligheter for å få prøvd sakene sine.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

Øke andelen som kan få rettshjelp i Norge fra 9 % til 25 % over to år
Innføre et tilbud med førstelinjerettshjelp for hele landet
Utvide rettshjelpordningen til å omfatte mange flere områder, f.eks arbeidsrett,
utlendingrett og saker om sosiale ytelser
Våre viktigste tiltak

50

Mill. kroner

Starte en om utvidelse av dekningsgraden for dagens rettshjelpsordning fra 9
pst. til 25 % av befolkningen over to år. I 2021 utvides ordningen til å nå 15 % av

576

befolkningen.
Øke rettshjelpssatsen med 456 kroner mer enn forslaget i statsbudsjettet, som
øker satsen med 25 kroner fra 1 060 til 1 085 kroner.
Innføre et førstelinjerettshjelpstilbud for hele landet.

256
170

Utvide fri rettshjelpsordningen til også å omfatte arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett, straffegjennomføringsrett, utlendingsrett (herunder også familiegjen-

200

forening), og saker om helsehjelp og sosiale ytelser.
Implementere rettshjelpsutvalgets forslag om økning i antall timer rettshjelp til
asylsaker, oppretter en finansieringsordning som kan bidra til at prinsipielle
avgjørelser i utlendingssaker i større grad enn i dag kan bli undergitt dom-

16

stolskontroll og gjeninnfører rett til rettshjelp for utvisning ved straffbare
handlinger og i saker som gjelder § 32 a&d
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. MDG øker også med 5 mill for å sikre
sårbare grupper rettshjelp og økte rettshjelpsmidler til Norsk Organisasjon for
Asylsøkere (2,2 mill)

20

51

6

KRISEBEREDSKAP,
HELSE OG OMSORG
Koronapandemien har vist hvor sårbare vi er. Når krisen
rammer er et lite land som Norge, er vi helt avhengige av
godt internasjonalt samarbeid på alt fra handel til helse.
Likevel må vi bli mer selvforsynt på det mest akutte, som
legemidler, medisinsk utstyr og korn.
God beredskap handler ikke bare om å lære av kriser som har
vært, men å være forberedt på neste krise. Klimaendringene
er her nå, og stadig flere rammes av ekstremnedbør, flom,
skred og ras, tørke og skogbranner, også i Norge. Vi foreslår
en kraftig økning til sikring av boliger, veier og infrastruktur
over hele landet.

700

120

MILLIONER

MILLIONER

Mer enn regjeringen til å
sikre mennesker, hus og
veier mot flom og skred.

Mer enn regjeringen til å
restaurere myr og annen
natur, for å forebygge flom
og skader som følge av
ekstremvær.

6.1 KLIMABEREDSKAP

6.2 HELSE, OMSORG OG SMITTEVERNBEREDSKAP

Klimaendringene er her. I Norge vet vi at de vil føre til mer ekstrem nedbør, økt stormflonivå,
mer overvann, større og hyppigere regnflommer og snøsmelte-flommer, flere jord-, flom- og
sørpeskred, flere snøskred og sannsynligvis også hyppigere tørke og skogbrann.

Norge maktet å møte pandemien i stor grad på grunn av heltemodig innsats fra ansatte og
frivillige i helsesektoren, men tilstanden til det norske helsesystemet er på mange områder
kritisk.

Alt dette koster enkeltmennesker, lokalsamfunnet, næringslivet og staten dyrt. Vi vet at
flertallet i Norge er bekymret for mer ekstremvær. Vi vet også at mange norske kommuner
mangler kapasitet til å drive samfunnsplanlegging og god, miljøvennlig og klimasikker arealplanlegging. Øvelser i kriseberedskap og koordinering mellom kritiske funksjoner i akutte
naturhendelser er viktig, men krever også ressurser. NVE har for lite penger til sitt arbeid
med ras- og skredsikring.

Miljøpartiet De Grønne vil sikre befolkningen et tilgjengelig, robust helsevesen av god
kvalitet, der nærhet til helsetjenestene og helsefagarbeidere som har fått tiden og tilliten
tilbake, gjør oss i stand til å forebygge og behandle både somatisk og psykisk uhelse. Vi vil
derfor ikke bruke opp helsekronene på sentraliserende, gigantsykehus på Gaustad og Innlandet, eller gigantinvesteringer i usikre journalløsninger.

MDG mener klimatilpasning må være en del av grunnmuren i all samfunnsplanlegging
fremover.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•

54

•
•

Styrke klimatilpasningsarbeidet i kommunene, øke bevilgningene til flom- og skredsikring og satse stort på myrvern og naturrestaurering
Gjøre byene bedre rustet mot klimaendringer ved å ta igjen etterslepet på vedlikehold av
vann- og avløpssystemet, sørge for mer beplantning for overvannshåndtering, og ta mer
hensyn til klimatilpasning ved utbygging
Styrke den norske kriseberedskapen, blant annet ved å styrke Sivilforsvaret
Etablere beredskapslagre for matkorn
Våre viktigste tiltak
Styrke arbeidet med å sikre boliger, veier og annen infrastruktur mot flom og
skred.
Satse tungt på restaurering av myr og annen natur, som vil gjøre samfunnet mer
robust mot ekstremvær, flom og overvann

Mill. kroner
700

120

boligmodeller og bærekraftig by- og tettstedsutvikling, herunder grønne og

300

insektsvennlige tak og fasader.
Oppgradere og ta igjen vedlikeholdsetterslep i vann og avløpssystemet.

100

Etablere beredskapslagre for matkorn

100

100

øke tilskuddet til Senter for oljevern og marint miljø
Styrke Kystvaktens miljø- og beredskapsinnsats langs kysten
Styrke Sivilforsvarets evne til å respondere i kriser og unntakssituasjoner i Norge,
som skogbranner, flom, pandemier og andre hendelser.

Vi prioriterer forebygging ved å investere i barn og unges fysiske og psykiske helse, og vil
møte mennesker som sliter med rusproblemer med faglig god hjelp og forutsigbar behandling, fremfor stigmatisering og straff.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•

Styrke rusarbeidet i kommunene og gjennomføringen av rusreformen slik at ansvaret for
samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til personlig bruk overføres fra
justissektoren til helsetjenesten i 2021
Bygge folkehelse ved å innføre gratis frukt og grønt i grunnskolen, kutte moms på frukt
og grønt og gi kommuner støtte til gratis skolemat
Styrke pandemiberedskapen og starte en opptrapping med mål om å øke antallet faste
intensivplasser ved norske sykehus med 100 og antallet overvåkingsplasser med 300
Våre viktigste tiltak

Mill. kroner

Øremerke 2 mrd kroner mer til rusarbeid i kommunene på Helsedepartementets
budsjett. Det frigjør frie midler til kommunene og innebærer en økning på 650

650

mill. kroner til rusarbeid i kommunene.

Styrke beredskapen mot akutt forurensning til havs ved å øke støtten til
Kystverkents sjøsikkerhetsarbeid og beredskap mot akutt forurensing, samt ved å

Fastlegeordningen er en av de mest vellykkede helsereformene i landet, men nå står den i
fare. Fastlegene har for stor arbeidsbelastning og sviktende rekruttering. Vi vil at fastlegene
skal gis tid til den enkelte pasient, og at det skal være mulig å kombinere også denne jobben
med familieliv. Derfor vil vi styrke ordningen med blant annet flere sosiale rettigheter for fastlegene, stillinger for nye fastleger i spesialisering, og fond for grunntilskudd for nye fastleger
som skal etablere praksis.

•

Støtte til foregangskommuner kommuner for det grønne skiftet. Midlene skal
gå til prosjektstøtte, lokale initiativ og forbilde - og pilotprosjekter innen nye

Smittevernsberedskapen må styrkes. Derfor vil vi øke antallet intensiv- og overvåkningsplasser, samtidig som tilgangen til smittevernsutstyr, medisiner og utdannet personell sikres.

100
50

Styrke tilskuddsordningen for frivillig rusmiddelforebyggende innsats

7

Øke basisbevilgningen til regionale helseforetak investeringer og kompetanseutvikling og bedre tjenester. Starte på en opptrapping med mål om å øke antallet
faste intensivplasser ved norske sykehus med 100 og antallet overvåkingsplasser

500

med 300.
100 mill. kroner for å sikre bedre tilgang på smittevernutstyr og medisiner,
ikke bare gjennom bedre beredskapslagre, men også etablering av noe egen,

100

oppskalerbar bærekraftig produksjon.
Støtte til flere hygienesykepleiere for å jobbe med smittevernstiltak i kommuner

20

55

Tilby alle papirløse mennesker i Norge grunnleggende helsetjenester og gi barn
uten lovlig opphold i Norge rett til å stå på fastlegeliste. Dekke driftskostnadene
ved å drifte hhv Helsehjelp til papirløse i Oslo og Helsesenteret for papirløse

18

migranter Bergen. Tilskudd målrettet for å hjelpe svakeste gruppene i samfunnet
når samfunnet stenges.
Livsglede for eldre-sertifisering av alle kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.
Prøveprosjekter for samlokalisering av eldre og studenter i nye bolig- og omsorgsinstitusjoner, etter modell fra Nederland.
Gratis frukt og grønnsaker i grunnskolen. MDG fjerner samtidig moms for frukt og
grønt
Tilskuddsordning kommuner kan søke på for å gradvis innføre gratis skolemat i
grunnskolen.
Styrke skolehelsetjenesten og innføre en norm på én helsesykepleier per 500
elev i grunnskole og videregående skole

231
25

613

250

250

Fremme velferdsteknologiske produkter for privatpersoner som ønsker å tilrettelegge for en trygg og aktiv alderdom og 100 mill. kroner til utprøving av

190

velferdsteknologi i flere kommuner
Offentlig høring av prosjektet med Felles kommunal journalløsning AKSON som
er anslått til 22 mrd. kroner i perioden 2021-2040. Og utrede felles elektronisk

7

journal mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

56

Opprette et Nasjonalt astma- og allergiprogram etter modell fra Finland
Styrke fastlegeordningen
Øremerket tilskudd til Pårørendealliansen og lage et pårørenderegnskap
Reversere regjeringens fjerning av støtte til
tannregulering for pasienter i gruppe c

25
210
6
50

57
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KUNNSKAP FOR
FRAMTIDEN
Kunnskap og ferdigheter har egenverdi. Læring gir mestring,
utvikling, selvtillit og tilhørighet. Barn, ungdommer og mange
unge voksne bruker store deler av hverdagen sin på å lese,
øve og bli undervist, og denne delen av livet har enorm betydning for livskvalitet og helse.
God, tilpasset undervisning uten for mye press på lærere og
elever er også en investering for samfunnet. Kunnskap og
forskning gjør at vi takler nye utfordringer bedre, individuelt
og som samfunn. Kunnskap har en nøkkelrolle i klimaomstillingen Norge skal gjennom, og alle de store globale
utfordringene vi står overfor.

Hovedsatsninger
•

Gi nyutdannede rett til dagpenger dersom de ikke får
jobb med en gang

•

Innføre gratis frukt og grønt i grunnskolen

•

Støtte foregangskommuner som vil gi gratis skolemat

•

Bygge 1350 flere studentboliger i året enn regjeringen

10 000
Økning i tilskuddet
per lærling

470
MILLIONER

Styrking av skolehelsetjenesten og pedagogiskpsykologisk tjeneste

7.1 EN TRYGG OG INSPIRERENDE SKOLE- OG
BARNEHAGEHVERDAG

Økte midler så offentlige utdanningsinstitusjoner kan tilby korte og yrkesrettede
arbeidstakere som er tilgjengelig i hele landet.

Barnehagen er som regel barnets første møte med en institusjon utenfor hjemmet. Tid til
omsorg og trygg tilrettelegging for læring og mestring er grunnsteiner i en god barnehagehverdag for voksne og barn. Vi mener staten må dekke kostnadene for flere pedagoger og
voksne i barnehagen, og vi vil tilby lavinntektsfamilier gratis barnehage.
Elevenes trivsel legger grunnlaget for all læring i skolen. Viktigere enn resultater som kan
måles i tall, er at elevene blir kjent med sine sterke sider og blir rustet til livet etter skolen.
Derfor er det viktig å prioritere elevenes trivsel, mestring og psykiske helse.
Alle i Norge skal ha lik tilgang til å ta videregående opplæring med et utviklende faglig
tilbud. Kunnskap gir flere muligheter i arbeidsmarkedet over tid og er et gode for hver enkelt.
Derfor bør det bli enklere å ta høyere utdanning der man bor.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

60

Fullfinansiere lærernormen og pedagognormen i barnehagene
Kraftig styrke PP-tjenesten og skolehelsetjenesten
Styrke tilbudet innenfor praktiske, estetiske og IKT-fag
Innføre gratis frukt og grønt i grunnskolen
Våre viktigste tiltak
Styrke tilbudet innenfor praktiske, estetiske og IT-valgfag
Styrke PP-tjenesten
Tilskudd til lokale mobbeombud
Innføre gratis barnehage for lavinntektsfamilier
Fullfinansiere den skjerpede pedagognormen og innføringen av bemanningsnormer i barnehagesektoren
Øke stipendet til læremidler for elever i videregående opplæring med 20 %
Ansette flere miljøarbeidere, instruktører til bedriftsbesøk og andre som vil kunne
frigjøre tid i læringsarbeidet.
Styrke kulturskolen
Fullfinansierer lærernormen
Alle skoler over 500 elever skal ha et årsverk til sosialpedagogisk rådgivning
Øker lærlingtilskuddet med 10.000 per lærling
Styrker faget entreprenørskap og bedriftsutvikling på videregående skoler og
gjør at e-sport tilbys som fag og/eller linje på flere videregående skoler.

Mill. kroner
30
220
20
180
690
58

Oppretter fire profilskoler for grønn omstilling på yrkesfag - en i hver landsdel.

50

Tilskudd til å ruste opp utearealer og skolekjøkken

25

Oppretter et ekskursjonsfond

10

Setter av midler til å bekjempe mobbing i barnehager

15

7.2 HØYERE UTDANNING
Gode studieforhold er viktig for at studenter skal ha det godt, fullføre studiene og kunne
bidra til forskning, utvikling og et samfunn som tåler nye utfordringer. Å studere skal være en
fulltidsjobb, men mange må likevel jobbe ved siden av studiene for å ha råd til mat, tak over
hodet og transport.
Hver femte student sliter med psykiske plager, og det bekymrer oss. Det skyldes blant annet
press og høye forventninger, en trang økonomi og dårlig sosialt sikkerhetsnett. Hvis en student mister deltidsjobben eller ikke får seg jobb som nydutannet, har hen ikke rett på dagpenger som andre arbeidstakere. Denne forskjellsbehandlingen i arbeidslivet har blitt spesielt
urettferdig nå under koronapandemien.
Vi vil gi studenter rett på inntektssikring på lik linje med andre arbeidstakere, også som nyutdannet. Vi vil bygge flere rimelige studentboliger, og styrke psykologtjeneste for studenter i
tillegg til å styrke tilbudet i kommunene.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

Øke basisbevilgningen til universiteter og høyskoler
Sette av penger til å dekke inn vedlikeholdsetterslep i universitets- og høyskolebygg
Feste studiestøtten til 1,3 G per år
Bygge 3000 nye studentboliger i 2020, som er 1350 flere enn regjeringen

50
50
400
40
200
25

Våre viktigste tiltak
Øker studiestøtten og binder den til 1,3G

åpner vi for å bruke midler på posten til å rehabilitere studentboliger som ellers

100

Gi nyutdannede rett til dagpenger ved arbeidsledighet

590

Tilskudd til kommuner for gratis skolemat

250

tillegg til støtte fra Lånekassen,setter vi av midler til utredning av dagpenger eller

elev i grunnskole og videregående skole. MDG gir 250 mill. kroner i øremerket
tilskudd til dette i 2021.

3

annen inntektssikring for studenter som blir arbeidsledige.
Åpne for at dem som er nedbemmanet kan ta videreutdannelse eller omskolering

250

142

Øker grunnstøtten til universitetene

Ettersom nesten 9 av 10 studenter nå finansierer sitt livsopphold ved arbeid i

Styrker skolehelsetjenesten og vil innføre en norm på én helsesykepleier per 500

258

ville blitt revet, og setter av 50 mill til dette spesifikt.

613

15

Mill. kroner

Vi bygger 1350 flere studentboliger enn regjeringen, totalt 3000 i 2019. I tillegg

Gratis frukt og grønt i grunnskolen

Øker tilskuddet til psykisk helse i skolen

30

moduler for etter- og videreutdanning på ulike nivåer og for en rekke grupper av

og beholde dagpengene

100

61

8

SOLIDARITET OVER
GRENSER
De fattigste landene som har bidratt minst til klimaendringene, er de som rammes hardest av klimakrisa. Å øke bistanden til både klimatilpasning og utslippskutt i fattige land
er å investere i en tryggere og mer rettferdig verden. Som
mangeårig og rik oljeeksportør har Norge et ekstra ansvar for
å stille opp til verdens klimafinansiering.
Det har ikke vært så mange på flukt i verden siden andre
verdenskrig, og vi mener Norge må stille opp langt mer enn
i dag. Med god integrering er flyktninger, som andre mennesker, en viktig ressurs for Norge.

Hovedsatsninger
•

Bevilge en milliard til å hjelpe flyktninger i nærområdene

•

Øke antall kvoteflyktninger fra 3 000 til 5 000, henter 1
500 asylsøkere fra Hellas og tar imot 500 klimaflyktninger

•

Støtte utviklingsland direkte i deres satsing på fornybar
energi med kompetanse og midler

1 500
Antallet asylsøkere fra
greske øyer MDG mener
bør få komme til Norge

65

MILLIARDER
Solidarisk finansiering
av klimaprosjekter i
utviklingsland

8.1 SLIK SIKRER VI GLOBAL RETTFERDIGHET

Ta mer ansvar for arbeidet med oppfølging og gjennomføring av Parisavtalen
internasjonalt.

Norge har tjent store penger på å eksportere olje og gass, som gir stort utslipp når det
brennes. Derfor har vi også et spesielt ansvar for å betale for innsatsen globalt i en avgjørende
tid for verdens klima. Utviklingsland rammes mye hardere av klimaendringene enn oss, men
følgene av en mer utrygg og ustabil verden vil vi alle merke.

Øremerke midler til sivilsamfunnet for å styrke arbeidet med nedrustning og

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, men pengene fra rike land ser ut til å vente på seg. De Grønne vil mangedoble
klimabistanden, og sørge for at Norge bidrar til fattigdomsbekjempelse, mer tilgang på ren
energi og bærekraftig naturforvaltning på måter som kommer befolkingen til gode.

Fremme effektivitet og profesjonalitet i norsk utviklingsbistand ved å styrke kapa-

ikkespredning av atomvåpen
Øremerke midler til sivilsamfunn og internasjonale organisasjoner for å sikre
informasjonsutveksling og samarbeid for å regulere autonome våpen.

siteten til dette i Norad.
Øke støtten til stater i utviklingsland med nedrusting av masseødelegelsesvåpen,
bekjempelse av organisert kriminalitet og sivil krisehåndtering.

støtte seksualundervisning i utdanningssatsningen, arbeid mot barneekteskap og

Klimaprosentene - klimabistand fra oljefondet til klimatiltak og klimaberedskap i
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fattige land
Økt bistand til flyktningetiltak i nærområdene
Økt innsats for helsetjenester og pandemiberedskap i utviklingsland
Oppretter et norsk grønt risikoavlastningsfond gjennom NORFUND for å fremme
grønne investeringer i det globale sør.

Økt likestillingsinnsats, og vil prioritere arbeid for mødrehelse i bred forstand i
bistand.
Øke satser på ernæringstiltak for barns overlevelse og helse.

65 000
1 000
500
400
200

Øker skatt for utvikling for å gjøre skatteinnkrevingen mer effektiv

100

i det globale sør.

400

Oppretter et fond, administrert av Norfund, for innovasjon innen landbrukssektoren, hvor formålet er å gi områder tilbake til naturen, og gi småbønder og

1 000

urfolk en større andel av verdiskapningen i landbrukssektoren.
Støtte utviklingsland direkte i deres satsing på fornybar energi med kompetanse
og midler.
Igangsette prosjekt for å fremme Norge som fairtradenasjon.
Satse på miljø og klimatiltak i utviklingsland, inkludert 30 mill mer til kunnskapsløft for natur og 50 mill mer til å stanse tapet av verdens våtmarker.

300
10
260

Forbedre de internasjonale finansstrukturene, inkludert ansvarlig utlån, låneopptak og arbeid med en gjeldshåndteringsmekanisme, pluss etablere et bind-

50

ende internasjonalt regelverk for ansvarlig långivning.
Doble bevilgningen til nedrusting og ikkespredning, inkludert arbeid for å
forsterke konvensjonen om biologiske våpen. I tillegg ønsker vi at Norge tar en
lederrolle i arbeidet for å regulere autonome våpen strengere.

30

100

100

30
100

Mill. kroner

Oppretter et internasjonalt fond for livet i havet

Oppretter et norsk grønt risikoavlastningsfond for å fremme grønne investeringer

30

arbeid for jenters rettsvern.

Bevilge en milliard til å hjelpe flyktninger i nærområdene
Hjelpe utviklingsland til å ta vare på egen natur og investere i fornybart
Styrke utviklingslands ressurser til pandemiberedskap og helsevesen
Øke bevilgningene til nedrusting og ikkespredning av masseødeleggelsesvåpen
Våre viktigste tiltak

60

Støtte til sivilt samfunn. Innenfor denne økningen vil vi blant annet prioritere å

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

50

14,9

8.2 KLIMAPROSENTENE
Miljøpartiet De Grønne mener Norge må ta sin del av ansvaret for den globale innsatsen
mot klimaendringer, og har lenge foreslått å innføre en klimaprosent. Våren 2019 samlet
over 60 tusen barn og unge seg i norske gater og krevde blant annet 65 mrd kroner årlig de
neste årene til klimafinansiering i u-land. Tallet er basert på beregninger av hva som vil være
Norges rettmessige andel av den globale klimafinansieringen som trengs, gitt vår velstand og
våre bidrag til klimarisa med vår olje. Mesteparten av de 65 mrd vil gå til tiltak som kutter
klimagassutslipp, og resten til klimaberedskap og -tilpassing.
Vi støtter en slik måte å skape felles og rimelig prinsipper for hvem som skal bidra mest på
tvers av verdens land. Dette er nødvendig for å gjøre utviklingsland bedre rustet til å møte
klimautfordringer. Det er ikke bare en «avlatsbetaling», men vil også bidra til en mer stabil
verden fordi færre må flykte fra hjemme sine og flere får oppleve utvikling og trygghet.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•

Overføre 65 mrd. kroner fra Statens Pensjonsfond Utland til FNs grønne fond for
klimatiltak i utviklingsland
Endre §5 i lov om Statens Pensjonsfond for å tillate en direkte overføring til FNs grønne
fond for klimatiltak
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8.3 EN RAUSERE OG MER SOLIDARISK ASYLPOLITIKK
Norge har et grunnleggende ansvar for å bidra i en verden der mange er på flukt fra krig,
forfølgelse og klimaendringer. De Grønne står opp for flyktningretten, og ønsker en mer
ansvarlig og anstendig flyktningpolitikk, forankret i anbefalingene fra FNs høykommissær
for flyktninger og i våre lange tradisjoner for å bidra internasjonalt og her hjemme. MDG vil
derfor ta imot 5 000 kvoteflyktninger i 2021 slik FNs høykommissær for flyktninger
(UNHCR) har bedt Norge ta imot. Regjeringens forslag legger opp til å ta imot 3 000.
Et tett samarbeid i Europa og med land i Europas nærområder er nødvendig for å ivareta
asylsøkeres og flyktningers grunnleggende rettigheter, og for å ivareta både flyktningene og
den økonomiske, økologiske og sosiale bærekraften i landene som tar imot dem. MDG vil
derfor at Norge skal være ledende i koalisjonen av europeiske land som bidrar til rettssikkerhet for de rundt 50 000 asylsøkerne som er hindret fra å reise videre fra Hellas. Relokalisering av asylsøkere i Europa skal ikke føre til at Norge tar imot færre kvoteflyktninger via
FN, men komme i tillegg. Vi setter derfor av penger til relokalisering av 1 500 asylsøkere fra
Hellas i 2021, i tillegg til kvoten på 5 000 kvoteflyktninger.
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FNs klimapanel har advart om at klimaendringer kan innebære store flyktningstrømmer i
tiårene som kommer. Personer som fordrives fra sine hjemsteder pga. klimaendringer eller
naturkatastrofer faller utenfor definisjonen for å være flyktning iht. flyktningkonvensjonen fra
1951 og protokollen fra 1967. MDG vil at Norge går foran og ta imot 500 klimaflyktninger
fra Stillehavsøyer etter modell fra «Pacific Access Category»-ordningen i New Zealand. Vi
mener Norge bør etablere en egen kvote for klimaflyktninger med samme mottaks- og
inkluderingstilbud som kvoteflyktninger, og promotere slike ordninger internasjonalt.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•

Øke antall kvoteflyktninger fra 3 000 til 5 000
Hente 1 500 asylsøkere fra Hellas
Ta imot 500 klimaflyktninger
Våre viktigste tiltak

Mill. kroner

Øke antallet kvoteflyktninger i 2021 fra 3 000 til 5 000, henter 1 500 asylsøkere fra
Hellas og tar imot 500 klimaflyktninger noe som medfører økt vertskommunetilskudd og integreringstilskudd på 954 mill. kroner, og 754 mill. kroner til UDIs
driftsutgifter av asylmottak.

1 808

I tillegg reverserer vi regjeringens forslag om kutte 100 mill. kroner til tilskudd til
karriererveiledningstilbudet slik at fylkeskommunene ikke må bruke frie midler på
dette.
Øke tilskudd til kommuner som huser enslige mindreårige asylsøkere med 25
mill. kroner og lokale integreringstiltak med 75 mill. kroner.

100

Øke timetallet til norskopplæring for voksne innvandrere i mottak fra 175 til 200.

151

Overføre ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet .

308

Styrke utlendingsforvaltningens kompetanse på barn og LHBT.

10

Reversere 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. MDG øker satsene slik at en voksen beboer i ordinært asylmottak, som i

79

dag får under 2 538 kr i måneden i stønad mat, klær, medisiner, transport, telefon,
hygieneartikler og andre nødvendigheter, får 3000 kr i måneden .
5 mill. kroner til å tilby alle papirløse mennesker i Norge grunnleggende helsetjenester og gi barn uten lovlig opphold i Norge rett til å stå på fastlegeliste. 8
mill. kroner til frivillige organisasjoners arbeid for å gi helsehjelp til papirløse (til å

13

drifte hhv Helsehjelp til papirløse i Oslo og Helsesenteret for papirløse migranter
Bergen)
30 mill. kroner til økt tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i
Norge

30
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9

TRANSPORT FOR
FRAMTIDEN
Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge
og står for 30 prosent av utslippene. Vi vil at framtidens
transportsystem skal bli utslippsfri, effektiv og smart, og ta
hensyn til mennesker, natur og dyreliv. Derfor stopper vi motorveiprosjekter som ødelegger naturen, og gjør det dyrere
med flyreiser mellom de største byene. Samtidig gjør vi det
enklere og billigere å velge miljøvennlig, som tog, buss, båt
og sykkel. Vi gjør det også lettere å velge elbil.
I dette budsjettet prioriterer vi klimavennlig transport i byer
og tettsteder, tryggere veier i distriktene og grønn næringstransport på sjø og bane. Toget skal bli et raskt, rimelig og
godt alternativ til fly og bil både på korte hverdagsreiser og
de lange reisene.

Hovedsatsninger
•

Raskere utbygging av jernbanen og bedre togtilbud

•

Kutte klimagassutslipp fra flytrafikken ved å gjøre det
dyrere å fly mellom storbyene og til utlandet

•

Kollektiv, gang og sykkel framfor nye motorveier

•

Satsing på overføring av gods fra vei til jernbane og sjø

•

Trygge veier og bedre vedlikehold

3,3

400

Økning til jernbanen for
raskere utbygging og et
bedre togtilbud

En bygdemiljøpakke for mer
grønn transport i mindre
kommuner

MILLIARDER

MILLIONER

9.1 KLIMAVENNLIG TRANSPORT I HELE LANDET
Vi vil gjøre det enklere og billigere for alle å reise miljøvennlig til og fra skole, jobb og fritidsaktiviteter. Med gode støtteordninger og lademuligheter får vi raskere overgang til utslippsfrie busser, ferjer og elbiler i hele landet. Vi prioriterer grønn næringstransport og trygge veier
i distriktene framfor nye motorveier. I byer og tettsteder har vi en storstilt satsing på kollektiv,
sykkel og gange som gjør hverdagsreisen enkel, trygg og klimavennlig.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

Bedre togtilbudet og bygge ut jernbanen raskere
Øke bevilgningene til trygge veier, kollektiv, sykkel og gange fremfor motorveier
Sette av penger til bygdemiljøpakker til mindre kommuner
Sette fart på overgangen til utslippsfrie ferjer og hurtigbåter
Våre viktigste tiltak
20 % billigere kollektivtransport og gratis kollektiv for barn under skolealder
Doble potten til byvekstavtaler og en kraftig økning i bevilgningene til
hjertesoner, kollektivtransport, sykkel og gange i byer og tettsteder
Øremerket sykkelsatsing langs kommunale og fylkeskommunale veier
Innføre Bygdemiljøpakke hvor mindre kommuner kan få støtte til hjertesoner

70

rundt skoler og barnehager, sykkelstier og elladestasjoner
Mer penger til raskere utbygging av jernbanen, bedre vedlikehold og flere avganger
Stimuleringspakke for endret bilbruk for etablering av pendler- og samkjøringsparkering, og stimulerer til ulike former for bildeling og bilkollektiv
Utvikling av et nasjonalt reisekort som kan brukes på buss, ferje, båt og tog

Mill. kroner
2 420
3 415
1 000
400

3 300

50
10

15

en nasjonal smartbystrategi for mikromobilitet, delingsordninger mm
Flere hurtigladestasjoner og støtte til elbil-lading i borettslag og sameier
Utvidet TT-ordning til alle fylker som gjør hverdagsreisene enklere og rimeligere
for personer med nedsatt funksjonsevne

550
150

på kollektiv, sykkel og gange
Innføre støtte til personer med dårlig råd for å kunne kjøpe eller lease elbil
Storstilt satsing på innføring av utslippsfrie hurtigbåter og ferjer, og flere ferjeavganger som binder landsdelene i nord og sør sammen
Økt satsing på trygge skoleveier, trafikksikkerhet og skred- og flomsikring

Bygge ut InterCity på Østlandet og Bergen-Voss (K5) raskere
Sørge for flere togavganger, redusert reisetid og bedre internettdekning mellom storbyene
Finansiere vogner som er tilpasset nattog, pendling og arbeid på fjerntog
Utrede bygging av Nord Norge-banen
Våre viktigste tiltak

Mill. kroner

Mer penger til raskere planlegging og utbygging av jernbanen i alle deler av
landet, herunder:

•
•
•
•
•
•
•
•

Fullføre InterCity til Lillehammer, Skien og Halden, inkludert ny jernbanetunnel under Oslo sentrum
utredning av Nord Norge-banen
Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen
fortgang i arbeidet med ny Vossebane (K5) og dobbeltspor på Trønderbanen
og Jærbanen

1 050

tiltak for å redusere reisetiden med tog til fire timer Oslo-Bergen og
Oslo-Trondheim, og seks timer Oslo-Stavanger
innføre nullutslippsteknologi på ikke-elektrifiserte togstrekninger, inkludert
pilotprosjekt med hydrogen- eller batteritog
ny trase for Ringeriksbanen som går utenom sårbar natur
utrede lyntog mellom Oslo-Bergen/ Trondheim/ Stavanger, Oslo-Stockholm

Flere avganger på toget mellom Oslo-Trondheim/Bergen/Stavanger, Oslo-Stockholm og å innføre dag- og nattog mellom Oslo-København videre til kontinentet
Betydelig økning i bevilgningene til drift og vedlikehold av jernbane som gir flere
avganger og bedre punktlighet for lokaltogene

− 7 260

bymiljø, natur og dyrka mark
Fjerne regjeringens tilskudd til reduserte bompenger og heller bruke pengene

•
•
•
•

og Hyperloop mellom Oslo og København

Fryse all planlegging og bygging av ferjefri E39 og nye motorveier under Nye
Veier og Statens vegvesen for å nedskalere prosjektene og ivareta hensynet til

Mange elsker toget, men mange synes også det er for tungvint og dyrt. Da må det bli enklere,
billigere og raskere å reise med tog både på hverdagsreiser og feriereiser. Vi skrur opp tempoet i utbyggingen av jernbanen, reduserer billettprisene (20 prosent, som kollektivtransporten
forøvrig) og innfører flere avganger. Vi bygger også ut jernbanen til alle landsdeler og til våre
naboland for at det skal bli enklere og raskere å ta toget når vi er på reise i inn- og utland.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

Styrke belønningsordningen for fylkene som gjør det lettere å teste ut og
etablere nye tilbud og nye typer kollektivtransport i distriktene. Vi foreslår også

9.2 JERNBANEN ER RYGGRADEN I
TRANSPORTSYSTEMET

− 1 950
135
714
822

100

1 300

Mer gods over fra vei til bane

500

Flere og bedre togvogner tilpasset lange reiser og forbedret internettdekning

350
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9.3 GRØNN NÆRINGSTRANSPORT PÅ VEI, BANE OG SJØ

9.4 MINDRE KLIMAGASSUTSLIPP FRA FLYTRAFIKKEN

Næringslivet er avhengig av et effektivt og forutsigbart transportsystem for å få fisk, tømmer
og andre varer og tjenester ut til norske og utenlandske markeder. Det har lenge vært et
vedtatt mål i Norge å få mer av varetransporten over fra vei til bane og sjø, både av hensyn til
miljøet, mobiliteten på veiene og trafikksikkerheten. Det krever at logistikken gjøres enklere,
togene mer punktlige og prisene konkurransedyktige.

Nordmenn flyr omtrent ti ganger mer innenriks enn gjennomsnittet i Europa. Vi vil ha store
kutt i utslippene fra klimafiendtlige flyreiser og gjøre det enklere å reise med tog. Derfor øker
vi prisen på flyreiser til utlandet og mellom de store byene i Sør-Norge hvor toget er et alternativ. I Nord Norge og på Vestlandet er det få alternativer til fly, og prisene er langt høyere.
Vi opprettholder derfor tilbudet i distriktene uten nye avgifter, og styrker satsingen på el- og
hydrogenfly på kortbanenettet.

Norge har gode forutsetninger for en utslippsfri næringstransport. Norge er en sjønasjon, og
vi er ledende på batterier og nullutslippsteknologi for skip, ferjer og kjøretøy.
Miljøpartiet De Grønne foreslår å

•
•
•
•

Øke innsatsen for overføring av gods fra vei til sjø og jernbane
Styrke grønne offentlige anskaffelser
Øke dieselprisen og sette av pengene til et fond for næringslivet
Utbedre flaskehalser på veiene som er viktig for næringslivet
Våre viktigste tiltak

Mill. kroner
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en ny nasjonal godsstrategi for jernbane, sjøtransport og utslippsfrie kjøretøy

•

Innføre flyseteavgift på 500 kroner mellom de store byene i Norge og til Europa,

Klimabelønning - vi deler ut flypassasjeravgiften til alle innbyggere i Norge

tilrettelegging for lengre godstog, nye kryssingsspor og planoverganger til

Avvikle tax-free på tobakk og alkohol

500

Innlandet for mer effektiv godstransport
gods på bane i nord, herunder planlegging av nytt dobbeltspor på Ofotbanen og utredning av Nord Norge-banen og Ishavsbanen

Sjøtransport har et stort potensial for å ta en større del av godstransporten i
Norge. Vi tredoblet tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø

300
1 531

100

Støtte til utslippsfrie ferjer, flere avganger og nattåpent ferjesamband fra nord til sør

214

Tilskudd til utslippsfrie hurtigbåter

500

Tilskuddsordning for grønne offentlige innkjøp i fylker og kommuner som skal gi
raskere overgang til miljøvennlig teknologi mm.

700

Økt tilskudd til utbedring av flaskehalser på fylkesveiene som er viktig for næringslivet

70

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

50

Redusere vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastruktur som godstransport
på sjø er avhengig av
Raskere utrulling av landstrøm og hydrogenstasjoner fra fornybar energi, mm

Støtte til å sette i gang forsøk med el- og hydrogenfly på det norske kortbanenettet

•
•
•

Planlegging av nye kryssingsspor, tilkoblingsspor og flerbruksterminaler på

næringslivet til utvikling av miljøløsninger for varebiler og tungtransport

1 300

185

avganger, inkludert:

oppgradere Alnabruterminalen for å håndtere dobbel mengde gods

Øke dieselprisen for næringstransport med 1,5 kroner. Pengene går til et fond for

- 1 600

Mer penger til raskere utbygging av jernbanen, bedre vedlikehold og flere

Solørbanen, Meråkerbanen, og Leangenbanen

Raskere utbygging av hurtigladestasjoner

13 100

Utgifter

Narvik terminal og Kongsberg-Numedalsbanen
oppgradering og elektrifisering av viktige togstrekninger for godstransport

Mill. kroner

Inntekter

sette i gang byggeklare godstiltak, inkludert utvidelse av godsterminaler,

som Nordlandsbanen (inkludert Trønderbanen), Rørosbanen, Raumabanen,

•
•

Gjøre togforbindelsene mellom de store byene billigere og bedre
Innføre en flyseteavgift mellom de store byene i Norge og til utlandet
Ikke ilegge flyseteavgift på flyplasser i distriktene
Sette i gang forsøk med el- og hydrogenfly

og 800 kroner for flyreiser utenfor Europa

273 mill. kroner på Kongsvingerbanen, Ofotbanen, Holmen godsterminal,

•

•
•
•
•

Våre viktigste tiltak

Øke satsing på overføring av gods fra vei til jernbane, inkludert:

•
•

Miljøpartiet De Grønne foreslår å

50
300

innføre vogner tilpasset nattog, pendling og arbeid på lengre reiser

3 300

billigere billetter og flere avganger mellom de store byene og til utlandet
forbedret mobil- og internettdekning langs jernbanen

Raskere utbygging av hurtigladestasjoner

300

Tilskudd til utslippsfrie hurtigbåter

500

Sikre god bredbåndsdekning for å stimulere til bruk av digitale møter fremfor
flyreiser

140
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DYREVELFERD
Grønn politikk bygger på en grunnleggende respekt for alt
liv. Menneskene deler jorda med et mangfold av ulike livsformer som har iboende verdi. Vi er omgitt av dyr overalt,
både i naturen og der vi bor og jobber, i byer og bygder.
Menneskelig aktivitet påvirker dyrs liv og deres naturlige
habitat mer enn noen gang. Derfor jobber Miljøpartiet De
Grønne for et samfunn der solidariteten utvides til å omfatte
dyr og natur. Vi vil bevare og reparere leveområdene for ville
dyr, sikre at produksjonsdyr og familiedyr behandles godt og
ta større hensyn til dyrs behov i samfunnsutviklingen forøvrig.
De tiltakene som har budsjettkonsekvenser står i tabellen under, mens andre viktige tiltak handler om oppdatering av lover og forskrifter, eller selvfinansiert opplysning og veiledning,
som innføring av sertifisering med kurs for hundeoppdrettere
som får mer enn to kull i året.

Hovedsatsninger
•

Opprette dyrepoliti over hele landet

•

Styrke Veterinærinstituttet og Mattilsynets arbeid med dyrevelferd

•

Stimulere til et sunnere og mer bærekraftig kosthold med
mindre kjøtt og mer korn, frukt, grønt og belgvekster

•

Øke støtten til korn- og grøntproduksjon i jordbruksoppgjøret

120

25 %

Vi vil etablere dyrepoliti
over hele landet

Vi øker momsen på kjøtt for
å stimulere til lavere kjøttforbruk. Samtidig legger vi om
jordbruksstøtten for å øke
korn- og grøntproduksjonen.

MILLIONER

Våre viktigste tiltak

Mill. kroner

Legge om jordbruksstøtten for å stanse industrialiseringen av jordbruk, støtte
mindre bruk med mer dyrevennlige driftsformer, herunder økologisk drift, og økt
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grøntproduksjon.
Opprette en investeringsstøtteordning for bedre dyrevelferd i oppdrettsnæringen

120

Etablere dyrepoliti over hele landet

40

Styrke veterinærdekningen over hele landet

30

Etablere en støtteordning for spydspissløsninger for bedre dyrevelferd i landbruket

30

Støtte kommunalt og frivillig arbeid for å ta vare på hjemløse dyr

25

Styrke Mattilsynets tilsynsarbeid og utrede etablering av et eget dyretilsyn

12

Styrke arbeidet med alternativer til dyreforsøk i forskning gjennom økt, øremerket bevilgning til Norecopa.

6

Styrke Veterinærinstituttets forskning på dyrevelferd

5

Etablere en matmerkeordning som gjør det enklere å velge miljø- og dyrevennlig

5

Utrede en mer finmasket og fleksibel slakteristruktur, inkludert tilretteleggig for
mobile slakterier, for å redusere de lange dyretransportene.

1

Inntekter
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Fjerne momsen på fersk frukt og grønt
Øke momsen på kjøtt fra 15 til 25 prosent for å stimulere til lavere kjøttforbruk

- 3 300
1 800
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VERBALFORSLAG

VEDLEGG I

Miljøpartiet De Grønne vil fremme følgende forslag i Stortinget, hovedsakelig i tilknytning
til statsbudsjettet, eller senere i sesjonen i forbindelse med at vi fremmer egne saker eller i
behandling av andre saker.
FINANSDEPARTEMENTET

1. Stortinget ber regjeringen utrede og foreslå hvordan dagens merverdiavgiftssystem

2.

3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

kan omgjøres til et miljøverdiavgiftssystem. Utredningen skal vurdere hvordan dagens
merverdiavgiftssats kan differensieres basert på produktenes miljøbelastning slik at
miljøvennlige produkter får lavere avgift, og miljøbelastende produkter høyere avgift. Slik
vil miljøbelastningen til et hvert produkt gjenspeiles bedre i prisen på produktet, uansett
opphavsland.
Stortinget ber regjeringen sikre at norske naturressurser forblir fellesskapets eiendom og
gir grunnlag for lokal og nasjonal verdiskaping ved å innføre hjemfallsrett til naturressurser som eies av fellesskapet slik at private aktører hverken kan sitte på bruksrett til evig
tid eller kapitalisere på salg av slike rettigheter.
Stortinget ber regjeringen gjennomføre en evaluering av ABE-reformen hvor det vektlegges å vurdere hvorvidt reformen har svekket tjenestetilbudet.
Stortinget ber regjeringen øke maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig til 7
promille.
Stortinget ber regjeringen utarbeide en sektordelt plan med konkrete mål og virkemidler
for elektrifisering av samfunnet.
Stortinget ber regjeringen avvente og innføre mva på alternativ behandling for personellgrupper som venter på å få behandlet søknad om autorisasjon etter helsepersonelloven, til
evt avslag er gitt.
Stortinget ber regjeringen utrede hvordan merverdiavgiftssystemet kan endres for å sikre
at elbilens skattefordel sammenlignet med fossilbiler ved kjøp replikeres for leasing av
biler og komme tilbake til Stortinget med forslag i revidert budsjett.
Stortinget ber regjeringen fjerne avgrensningen på 30 dager for å kunne frita leasing
og leie av elbiler og omsetning av elbilbatteri fra merverdiavgift og komme tilbake til
Stortinget med forslag i revidert budsjett.
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av §5 i lov om Statens Pensjonsfond for å tillate direkte overføring fra fondet til FNs grønne fond for klimatiltak i
utlandet etter vedtak i Stortinget.
Stortinget ber regjeringen utforme en modell for avgift på lakselus i oppdretts- næringen
som gir anslått provenyefekt på 900 mill.kr
Stortinget ber regjeringen etablere modeller som gjør det mulig å skille ut varige driftsmidler som maskiner, inventar o.l. på balansesummen ved fastsettelse av formuesverdien
av unoterte AS, slik at denne delen av formuesverdien kan gis en rabatt ved utmåling av
formuesskatt for eierne.
Stortinget ber regjeringen fremme et forslag som fjerner ekstra skatt på lønn i finanssektoren og samtidig øke skatten på overskudd fra finansinstitusjoner for å dekke inn
provenytapet.
Stortinget ber regjeringen gjennomføre en reform som sikrer at tvangsmulkt og gebyrer
som følge av administrative feil eller forsinkelser følger et proporsjonalitetsprinsipp og
ikke rammer små virksomheter urimelig hardt.
Stortinget ber regjeringen innrette produksjonsavgiften på laks, ørret og regnbueørret på
en måte som tilfører vertskommuner som satser på bærekraftig oppdrett (minimalt med
rømming, lus og utslipp til miljøet) en større del av skatteinntektene enn kommuner som
tilrettelegger for konvensjonelle, åpne anlegg.
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ordning for naturmangfoldstiltak i kommunene.

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

15. Stortinget ber regjeringen innføre turistskatt for destinasjoner der lokale og regionale
16.

17.
18.
19.
•

•
20.
21.
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22.

destinasjonsselskaper vurderer dette tiltaket som nødvendig.
Stortinget ber regjeringen opprette en norsk oljekommisjon for omstilling etter modell
av den tyske kullkommisjonen, der miljøbevegelsen, fagbevegelsen, næringslivets organisasjoner og lokale myndigheter er med. I Norge er det særlig viktig å gi ansatte i oljebransjen og leverandørindustrien stor medvirkning.
Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at alle selskaper med en betydelig
statlig eierandel skal fase ut all natur- og klimaskadelig virksomhet og rapportere om sine
bidrag til å nå Paris-avtalen.
Stortinget ber regjeringen etablere en overskuddsbasert grunnrentebeskatning for havvind som sikrer at fellesskapet får inntekter fra energiproduksjonen, slik vi i mange år har
fått fra oljenæringen.
Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 kan
gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor
en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på ytterligere 2 000 mill. kroner ved
byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien og at det forbeholdes investeringer som
bidrar til å redusere utslippene fra skipsflåten.
gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor
en ramme på 2 mrd. kroner til fornybarinvesteringer i utviklingsland.
Stortinget ber regjeringen etablere sektorvise mål for elektrifisering av Norge.
Stortinget ber regjeringen flytte Norsk romsenter og relaterte statlige arbeidsplasser til
Tromsø.
Stortinget ber regjeringen etablere en ordning med investeringsstøtte til oppdrettere som
går over til lukkede anlegg, eller andre former for bærekraftig oppdrettsteknologi som
ikke gir utslipp til miljøet.

LANDBRUKSDEPARTEMENTET

23. Stortinget ber regjeringen etablere en merkeordning for mer grasbasert melk og kjøtt-

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

34. Stortinget ber regjeringen avvikle leterefusjonsordningen fra 1.1.2021.
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

35. Stortinget ber regjeringen, ved fordeling til ferjefylkene gjennom kap.572 post 60, om

å sørge for å fordele den foreslåtte ekstra-bevilgningen slik at en tredjedel fordeles etter
ferjekriteriene i kostnadsnøkkelen og to tredjedeler ut fra ferjesamband som har tatt i
bruk el-ferjer per 2021.

FORSVARSDEPARTEMENTET

36. Stortinget ber regjeringen sette av 5 mill kroner innenfor forsvarsrammen til tiltak mot
trakassering og mobbing, og tiltak for økt mangfold, åpenhet og likestilling.

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

37. Stortinget ber regjeringen endre trafikkavtalen med Flytoget for første halvår 2021 slik at

Flytoget kun får trafikkere strekningen Oslo S-Gardermoen-Oslo S og at antall avganger
på strekningen halveres.

HELSEDEPARTEMENTET

38. Stortinget ber regjeringen sørge for at prosjektet med Felles kommunal journalløsning
AKSON blir lagt ut til offentlig høring

39. Stortinget ber regjeringen legge fram en vurdering av prosjektet med Felles kommunal

40.

produksjon.

41.

Nibio.

42.

24. Stortinget ber regjeringen opprette et eget program for agroøkologisk forskning under
25. Stortinget ber regjeringen opprette et beredskapslager for matkorn.
26. Stortinget ber regjeringen øke støtten til Norge for å sette dem i stand til å redistribuere

mer mat og redusere matsvinn.
27. Stortinget ber regjeringen etablere tilskuddsordning der landbruksbedrifter kan søke om
støtte til klimatiltak som for eksempel erstatning av oljefyr, installasjon av solcellepaneler,
biogassproduksjon og lignende, og om kompensasjon for tapt inntekt grunnet ekstremvær

43.

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

44.

28. Stortinget ber regjeringen innføre forbud mot nybilsalg av fossilbiler i 2025 dersom
målet Stortinget har vedtatt ikke er nådd i 2025.

29. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til lovendring som sikrer at skip i havner må

45.

være utslippsfrie eller koble til landstrøm.

30. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan en ordning for utbygging av hurtigladere kan
etableres for å kompensere for anleggskostnader utover en “normal” kost.

46.

inkludert for solenergi.

47.

program.

48.

31. Stortinget ber regjeringen doble Enovas støttesatser for energitiltak i husholdningene,
32. Stortinget ber regjeringen sikre at borettslag og sameier blir egen målgruppe i Enovas
33. Stortinget ber regjeringen opprette Natursats, etter modell fra Klimasats, som en støtte-

journalløsning AKSON slik at stortinget kan fatte beslutninger om prosjektet, som er
anslått til 22 mrd. kroner i perioden 2021-2040 i forventede investeringskostnader, endrings- og omstillingskostnader og forventede kostnader til drift, forvaltning og videreutvikling.
Stortinget ber regjeringen utvikle bedre samarbeid og utrede felles elektronisk journal
mellom spesialist- og primærhelsetjenesten
Stortinget ber regjeringen utrede utrede en økning av belegget ved norske sykehus til
85 % i tråd med OECDs anbefalinger.
Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake med forslag til hvordan Norge kan
øke antallet faste intensivplasser ved norske sykehus med 100 og antallet overvåkingsplasser med 300, og samtidig utdanne nok kvalifisert helsepersonell til dette.
Stortinget ber regjeringen utrede behovet for økt antall rehabiliteringsplasser og
-aktiviteter i spesialisthelsetjenesten og i kommunene og komme tilbake med et forslag
om dette. Det skal også utredes og foreslås en opprustningsplan for rehabilitering,
inkludert utdanning av fagpersonell, slik at mennesker med rehabiliteringsbehov og
-potensiale får nødvendig hjelp i tide.
Stortinget ber regjeringen sørge for at Sykehuset Namsos så raskt som mulig blir et av
stedene der det gjøres tilpasninger til det nye redningshelikopteret.
Stortinget ber regjeringen opprette et forsøksprosjekt der deltakerne får beholde en delvis
oppfølging fra barne- og ungdomspsykatrien samtidig som de fases over i voksenpsykiatrien. Målet med prosjektet skal være å innhente erfaringer for på sikt å innføre en
permanent overgangsordning, som sikrer en smidigere overgang mellom de to systemene.
Stortinget ber regjeringen opprette et Nasjonalt astma- og allergiprogram etter modell
fra Finland.
Stortinget ber regjeringen stimulere til en raskere livsglede for eldre-sertifisering av alle
kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.
Stortinget ber regjeringen stimulere til prøveprosjekter for samlokalisering av eldre og
studenter i nye bolig- og omsorgsinstitusjoner, etter modell fra Nederland.
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49. Stortinget ber regjeringen opprette en tilskuddsordning til kommuner som sliter med
50.

51.

52.
53.
54.

55.
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høye kostnader til vikarbruk pga stor rotasjon eller ubesatte fastlegestillinger.
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med saken om gjennomføringen av rusreformen,
som er planlagt i 2021 legge fram en oversikt over faktisk pengebruk i norske kommuner
til rusarbeid, sammenlignet med det som er gitt i frie midler for å oppfylle opptrappingen med stortingets mål om 2,4 mrd. kroner i økte bevilgninger til rusfeltet i perioden
2016–2020
Stortinget ber regjeringen om å legge fram forslag til en pårørenderegnskap ifbm med
den samlede pårørendestrategien og handlingsplanen som er varslet i desember 2020.
Pårørenderegnskapet skal samordnes med arbeidet som pågår med en nasjonal pårørendeundersøkelse
Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om statlig støtte til psykologtjeneste for studenter som i dag finansieres gjennom semesteravgift.
Stortinget ber regjeringen styrke sikkerhetsnett for personer med psykiske utfordringer i
krisetid og øker tilskuddene til lavterskel hjelpetelefoner og chatforum for personer med
mentale helseutfordringer og psykiske lidelser i alle aldre.
Stortinget ber regjeringen opprette en tilskuddsordning målrettet for å hjelpe svakeste
gruppene i samfunnet når samfunnet stenges; som flyktninger, tiggere, hjemløse,
migrantarbeidere, udokumenterte, sex-arbeidere og barn i voldelige hjem er alle ekstremt
utsatte grupper.
Stortinget ber regjeringen evaluere hvordan Norge under koronakrisen har sørget for at
de mest utsatte gruppene (som flyktninger, tiggere, hjemløse, migrantarbeidere, udokumenterte, sex-arbeidere og barn i voldelige hjem) har tilgang til vitale behov som mat, et
sted å sove, helsehjelp og en trygg hverdag, og komme tilbake med forslag til beredskapsforbedringer i form av for eksempel økonomiske støtteordninger og nødløsninger som
helsetrygge oppholdssteder og offentlig matutlevering.

JUSTISDEPARTEMENTET

56. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av de økende saksbehan57.
58.
59.

60.

dlingstidene i Forliksrådene og forslag til å redusere disse.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av nedgangen i behandling
av straffesaker i Konfliktrådene som har pågått siden 2009 og tiltak for å øke antallet
behandlede straffesaker.
Stortinget ber regjeringen gjøre dyrepolitiet til en landsdekkende enhet under Politidirektoratet, ved å utvide slik fra dagens situasjon med etablert dyrepoliti i seks av landets
tolv politidistrikter, til alle tolv.
Stortinget ber regjeringen utrede en ordning for klimaflyktninger til Norge etter modell
fra «Pacific Access Category»-ordningen i New Zealand for personer som fordrives fra
sine hjemsteder pga. klimaendringer/naturkatastrofer, men faller utenfor definisjonen for
å være flyktning iht. flyktningkonvensjonen fra 1951 og protokollen fra 1967.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om en egen kvote for klimaflyktninger med samme mottaks- og inkluderingstilbud som kvoteflyktninger, og promotere
slike ordninger internasjonalt.

KOMMUNALDEPARTEMENTET

61. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag til å gjøre FNs bærekraftsmål
skal innføres som planramme i alle kommuner, kommunale etater, og fylker.

62. Stortinget ber regjeringen etablere et nasjonalt nettverk av byøkologiske sentre, som støt-

ter og viser frem forbildeprosjekter for grønn byutvikling, insektsvennlige bo- og leveområder og urban matproduksjon, og legger til rette for grønn innovasjon og møteplasser for
befolkning, utbyggere og andre aktører.
63. Stortinget ber regjeringen utrede en ordning med elmobilitetsstøtte for å kunne lease

elbil eller el-lastesykkel, etter modell av bostøtteordningen som kommunene og Husbanken samarbeider om for å gi flere personer med dårlig råd og behov for bil i stand til
å kjøpe eller lease en elbil, slik at de kan spare penger,nyte godt av elbilfordelene og være
med på å kutte utslipp.
KULTURDEPARTEMENTET

64. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av potensialet for levende

kulturhistorie, turisme og naturoppsyn ved at for eksempel Kystverket, SNO og Kulturdepartementet samarbeider om bemanning på enkelte fyr langs norskekysten.
65. Stortinget ber regjeringen endre forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, slik at stipender og garantiinntekter reguleres i tråd med lønnsvekst
66. Stortinget ber regjeringen starte samtaler med Trondheim Kommune og Trøndelag
fylkeskommune for å sikre finansiering av opprusting av bygningene som i dag huser
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim slik at de nasjonale verdiene museet
huser kan ivaretas.
UTENRIKSDEPARTEMENTET

67. Stortinget ber regjeringen sikre kvinners deltagelse i beslutningsprosesser som en del av
bistanden.

68. Stortinget ber regjeringen i lys av høstens utvikling å gjenoppta en strategi for å fremme
samarbeid mellom sivilt samfunn i og Norge og i Hviterussland, på linje med satsingen
som var frem til 2014.

BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET

69. Stortinget ber regjeringen overføre ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere til

barnevernet.
70. Stortinget ber regjeringen erstatte engangsstønad med foreldrepenger på 2G for alle som
i dag mottar engangsstønad og ikke er studenter.
ARBEID- OG SOSIALDEPARTEMENTET

71. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om at arbeidstagere som mister

72.
73.
74.
75.
76.

jobben kan få beholde dagpengene under omskolering/videreutdannelse. Ordningen bør
innrettes slik at den treffer nedbemannede med behov for ny utdanning, f.eks ved krav til
fartstid i arbeidslivet eller at man har en annen utdanning fra før.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om hvordan nyutdannede
kan sikres rett til dagpenger hvis de blir arbeidsledige ved endt utdannelse.
Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i folketrygdloven slik at et
medlem under 18 år beholder hjelpestønaden uendret dersom det private pleieforholdet
vedvarer under opphold i en institusjon etter lov om spesialisthelsetjenesten m.m.
Stortinget ber regjeringen komme med et forslag til hvordan man kan unngå at personer
fortsatt ikke er avklart etter tre år på arbeidsavklaringspenger
Stortinget ber regjeringen komme med et forslag om inntektssikring til personer som
uforskyldt ikke er avklart etter tre år på arbeidsavklaringspenger
Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om hvordan studenter kan gis
inntektssikring ved arbeidsledighet, ettersom nesten 9 av 10 studenter nå finansierer sitt
livsopphold ved arbeid i tillegg til støtte fra Lånekassen.
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Vedlegg II

VEDLEGG II

Hvordan MDG styrker kommunesektorens økonomi til å levere
gode tjenester og løse klima- og naturkrisen der folk bor

Hvordan MDG styrker kommunesektorens økonomi til å levere gode tjenester og løse
klima- og naturkrisen der folk bor (mill. kroner)
1. Oversikt over hvordan MDG styrker tjenestetilbudet og klima- og miljøarbeidet til
kommuner og fylker i Norge på KMDs budsjett:
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571

Frie midler
60 kommuner

572

Fylkestilskudd, frie
60 midler

571

64, 65,
66, 67 Kommunetilskudd

553

61, 65, Regional- og
74 distriktsutvikling

575

Ressurskrevende
60 tjenester

590

Planlegging og
65, 72 byutvikling

Samlet styrking av frie midler til kommuner
3000 og fylker: 3529 mill. kroner. Se oversikt under
disse postene for hvordan MDG begrunner
529 begrunner de økte frie midlene
1420
1100 Samlet styrking av KMD utover frie midler:
3145 mill kroner
300
325

2. Oversikt over hvordan MDG styrker tjenestetilbudet og klima- og miljøarbeidet til
kommuner og fylker i Norge i tillegg til endringer på KMDs budsjett:
Bosetting av
291, 291 60 / flyktninger/
490 490 60 integrering

291

Kommunale
61, 62 innvandrertiltak

292

60 Norskopplæring

MDG fullfinansierer kommunenes kostnader
ved en mer solidarisk flyktning- og
asylpolitikk. MDG øker antallet
954 kvoteflyktninger i 2021 fra 3000 til 5000,
henter 1500 asylsøkere fra Hellas og tar imot
500 klimaflyktninger noe som medfører økt
vertskommunetilskudd og
75 integreringstilskudd på 954 mill. kroner (kap
291 post 60 og kap 490 post 60) og 226 mill.
kroner til kommunale innvandrertiltak og
norskopplæring. Samlet styrking av
151 kommunenes integreringsarbeid: 1190 mill.

85

kroner

1320 /
5521

86

66 / 70

MDG kutter
kollektivprisene
med 20 %.

MDG finansierer et kutt i prisene på kollektiv
med 20% ved å fjerne mva på kollektiv og gi
tilskudd over 1332 post 66. Effekten for
1289 fylkeskommunene er 1510 mill. kroner.

1400

Miljørådgivere i
21 kommunene

1400

klima og
miljørådgivere i
63 norske kommuner

1400

Områdesatsning i
65 norske byer
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1420

60 Kommuneplaner

10

1420

Klimatiltak og
klimatilpasning i
61 norske kommuner

1420

62 Grønn skipsfart

1420

66 Natursats

1420

Forurenset grunn
69 og bunn

1428

Hurtigladestasjone
r i norske
50 kommuner

540

Bredbåndsutbyggi
60 ng

1320

Bymiljøavtaler og
30 byvekstavtaler

1000

1320

Gående, syklende,
30 kollektiv

1000

1320

Tilskudd
65 fylkesveier

1330

60 Utvidet TT-ordning

150

1332

Tilskudd store
63 kollektivprosjekter

653

1332

65 Smartere transport

15

1332
225

50

225

opprusting av
utearealer og
veiledning i
61 skolehage

35

225

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

226

Styrke kvaliteten
på PP-tjenesten.
Styrke praktiske,
estetiske og
IKT-valgfagpå
21 grunnskole-nivå

289

231

Til gratis
barnehage til
21 lavinntektsfamilier

180

765

Rusreformen,
rusarbeid i
62 kommunene

650

762

Fastlegestøtte ved
63 høy vikarbruk

714

Til program for
folkehelsearbeid i
20 kommunene

300

Samlet styrking av kommuner og fylkers
økonomi på Klima og miljødepartementets
budsjett: 2453 mill. kroner

500
50
200

300
140

Samlet styrking av kommuner og fylkers
økonomi innen Transport og kommunikasjon:
50 3309 mill. kroner.

300

Tilskudd til
60 landslinjer,

13

1000

Belønningsordning
66 en

714

761

Til gratis frukt og
grønt i
74/75 grunnskolen
Til livsglede for
eldre sertifisering
av alle kommuner
og samlokalisering
21 studenter og eldre

Samlet styrking av kommuner og fylkers
30 økonomi innen Utdanning og forskning: 584
mill. kroner

50
Samlet styrking av kommuner og fylkers
økonomi innen Helse: samlet 2443 mill.
20 kroner (kap 765 post 62 øker med 2000
millioner. som frigjør 1350 mill. kroner i frie
midler. Realøkning til rusarbeid i kommunene
er 650 mill. kroner (150 i økte midler + 500
863
som øremerket økning til boligsosiale tiltak
for rusmisbrukere) (2000=1350+500+150)

225

87

88

761

Utprøving av
68 velferdsteknologi

110

762

Hygienesykepleier
21 e

20

762

Styrke skolehelse60 tjenesten

250

762

63 Fastlegestøtte

150

765

Til styrking av det
psykiske
helsevernet i
21 kommunene

55

765

Kortere ventetid
60 psykisk helse

50

840

61 Tilskudd til incestog voldtektssentre

25 Familie og forbruker

1142

60 Tilskudd til
veterinærdekning

30 Landbruk

Sum i tillegg til endringer på KMDs budsjett

11312

89

Vedlegg III

VEDLEGG III

MDGs opplegg for kommunesektoren i 2021
Endringer i frie inntekter for Norges kommuner med MDGs økning på
3 mrd. kroner
Anslag på
frie
inntekter
2021

Anslag på endring i
frie inntekter 2021
ved økt
innbyggertilskudd
med 3 mrd. kroner

(1 000 kr)

(1 000 kr)

694 100

40 804 447

387 405

1101 Eigersund

14 829

867 853

8 277

1103 Stavanger

143 702

8 510 217

80 206

1106 Haugesund

37 305

2 133 939

20 821

1108 Sandnes

80 037

4 551 671

44 672

1111 Sokndal

3 292

223 813

1 837

1112 Lund

3 198

207 717

1 785

1114 Bjerkreim

2 799

180 063

1 562

1119 Hå

19 081

1 091 472

10 650

1120 Klepp

19 708

1 105 946

11 000

1121 Time

19 053

1 078 685

10 634

1122 Gjesdal

12 083

701 623

6 744

1124 Sola

27 328

1 636 598

15 253

1127 Randaberg

11 273

662 669

6 292

1130 Strand

13 009

760 292

7 261

1133 Hjelmeland

2 600

194 149

1 451

1134 Suldal

3 801

279 360

2 121

1135 Sauda

4 575

314 638

2 553

1144 Kvitsøy

513

50 479

286

1145 Bokn

853

71 120

476

Kommune
0301 Oslo

90

Innbygger-tall
1.7.20

91

1146 Tysvær

11 181

684 608

6 241

1812 Sømna

1 990

150 261

1 111

1149 Karmøy

42 273

2 391 992

23 594

1813 Brønnøy

7 883

504 237

4 400

193

34 371

108

1815 Vega

1 195

98 332

667

1160 Vindafjord

8 676

557 706

4 842

1816 Vevelstad

463

53 673

258

1505 Kristiansund

24 181

1 374 326

13 496

1818 Herøy

1 789

134 804

999

1506 Molde

31 882

1 909 336

17 795

1820 Alstahaug

7 449

453 174

4 158

1507 Ålesund

66 292

3 823 088

37 000

1822 Leirfjord

2 298

174 406

1 283

1511 Vanylven

3 123

217 926

1 743

1824 Vefsn

13 276

819 129

7 410

1514 Sande

2 454

173 140

1 370

1825 Grane

1 488

117 040

831

1515 Herøy

8 920

527 598

4 979

1826 Hattfjelldal

1 288

110 757

719

1516 Ulstein

8 598

504 334

4 799

1827 Dønna

1 379

116 572

770

1517 Hareid

5 139

312 337

2 868

1828 Nesna

1 747

130 572

975

1520 Ørsta

10 834

640 555

6 047

1832 Hemnes

4 436

307 480

2 476

1525 Stranda

4 504

283 021

2 514

1833 Rana

26 145

1 529 700

14 593

1528 Sykkylven

7 613

441 224

4 249

1834 Lurøy

1 882

197 048

1 050

1531 Sula

9 407

571 952

5 250

1835 Træna

424

49 617

237

1532 Giske

8 466

497 116

4 725

1836 Rødøy

1 216

113 256

679

1535 Vestnes

6 965

419 129

3 887

1837 Meløy

6 270

430 593

3 500

1539 Rauma

7 040

449 469

3 929

1838 Gildeskål

1 955

154 502

1 091

1547 Aukra

3 528

228 061

1 969

1839 Beiarn

1 010

91 238

564

1554 Averøy

5 801

339 701

3 238

1840 Saltdal

4 669

314 454

2 606

1557 Gjemnes

2 650

176 555

1 479

1841 Fauske

9 683

572 050

5 404

1560 Tingvoll

3 034

213 422

1 693

1845 Sørfold

1 930

150 393

1 077

1563 Sunndal

7 004

445 645

3 909

1848 Steigen

2 598

192 055

1 450

1566 Surnadal

5 917

366 572

3 303

1851 Lødingen

2 023

158 695

1 129

1573 Smøla

2 139

155 108

1 194

1853 Evenes

1 356

108 986

757

1576 Aure

3 486

271 834

1 946

1856 Røst

487

52 990

272

1577 Volda

10 411

645 547

5 811

1857 Værøy

710

72 610

396

1578 Fjord

2 530

204 897

1 412

1859 Flakstad

1 261

101 861

704

1579 Hustadvika

13 301

821 929

7 424

1860 Vestvågøy

11 492

705 359

6 414

1804 Bodø

52 398

2 992 526

29 245

1865 Vågan

9 621

584 640

5 370

1806 Narvik

21 740

1 358 771

12 134

1866 Hadsel

8 048

502 678

4 492

1811 Bindal

1 422

117 034

794

1867 Bø

2 568

189 995

1 433

1151 Utsira

92

93

94

1868 Øksnes

4 419

287 236

2 466

3031 Nittedal

24 308

1 411 267

13 567

1870 Sortland

10 542

634 601

5 884

3032 Gjerdrum

6 921

406 571

3 863

1871 Andøy

4 618

310 640

2 577

3033 Ullensaker

40 025

2 266 657

22 340

1874 Moskenes

1 011

84 363

564

3034 Nes

23 258

1 281 000

12 981

1875 Hamarøy

2 723

222 266

1 520

3035 Eidsvoll

25 646

1 437 269

14 314

3001 Halden

31 299

1 814 187

17 469

3036 Nannestad

14 358

788 981

8 014

3002 Moss

49 576

2 790 366

27 670

3037 Hurdal

2 844

183 483

1 587

3003 Sarpsborg

57 121

3 307 820

31 882

3038 Hole

6 804

422 186

3 798

3004 Fredrikstad

82 598

4 636 724

46 101

3039 Flå

1 046

85 956

584

3005 Drammen

101 641

5 888 770

56 730

3040 Nesbyen

3 260

218 989

1 820

3006 Kongsberg

27 717

1 594 799

15 470

3041 Gol

4 616

299 189

2 576

3007 Ringerike

30 732

1 725 361

17 153

3042 Hemsedal

2 492

168 387

1 391

3011 Hvaler

4 669

273 876

2 606

3043 Ål

4 688

305 484

2 617

3012 Aremark

1 327

99 316

741

3044 Hol

4 420

287 946

2 467

3013 Marker

3 600

223 803

2 009

3045 Sigdal

3 472

231 124

1 938

3014 Indre Østfold

44 992

1 726 238

25 112

3046 Krødsherad

2 213

161 893

1 235

3015 Skiptvet

3 816

228 553

2 130

3047 Modum

14 132

820 577

7 888

3016 Rakkestad

8 243

509 973

4 601

3048 Øvre Eiker

19 568

1 111 856

10 922

3017 Råde

7 549

436 234

4 213

3049 Lier

26 950

1 585 593

15 042

3018 Våler

5 772

335 879

3 222

3050 Flesberg

2 704

182 873

1 509

3019 Vestby

18 097

1 032 345

10 101

3051 Rollag

1 388

112 743

775

3020 Nordre Follo

59 592

3 578 890

33 261

2 423

182 705

1 352

3021 Ås

20 154

1 118 474

11 249

3052 Nore og
Uvdal

3022 Frogn

15 960

915 005

8 908

3053 Jevnaker

6 879

393 207

3 839

3023 Nesodden

19 658

1 122 603

10 972

3054 Lunner

9 028

522 643

5 039

128 108

8 716 226

71 502

3401 Kongsvinger

17 796

1 059 265

9 933

3025 Asker

94 581

5 941 892

52 789

3403 Hamar

31 379

1 788 670

17 514

3026
Aurskog-Høland

17 507

1 015 554

9 771

3405 Lillehammer

28 209

1 604 121

15 745

3407 Gjøvik

30 409

1 702 952

16 972

3027 Rælingen

18 556

1 054 437

10 357

3411 Ringsaker

34 822

1 955 674

19 436

3028 Enebakk

11 097

624 969

6 194

3412 Løten

7 640

434 389

4 264

3029 Lørenskog

42 101

2 344 733

23 498

3413 Stange

21 043

1 199 191

11 745

3030 Lillestrøm

86 322

4 927 889

48 180

3414 Nord-Odal

5 004

317 259

2 793

3024 Bærum

95

96

3415 Sør-Odal

7 956

454 275

4 441

3450 Etnedal

1 260

107 631

703

3416 Eidskog

6 126

392 842

3 419

3451 Nord-Aurdal

6 377

396 367

3 559

3417 Grue

4 572

300 827

2 552

3452 Vestre Slidre

2 116

145 696

1 181

3418 Åsnes

7 196

464 636

4 016

3453 Øystre Slidre

3 240

211 469

1 808

3419 Våler

3 619

237 215

2 020

3454 Vang

1 574

125 849

879

3420 Elverum

21 143

1 227 580

11 801

3801 Horten

27 423

1 555 422

15 306

3421 Trysil

6 613

429 558

3 691

3802 Holmestrand

24 857

1 424 472

13 874

3422 Åmot

4 307

281 061

2 404

3803 Tønsberg

56 581

3 223 201

31 580

3423 Stor-Elvdal

2 372

175 256

1 324

3804 Sandefjord

64 019

3 649 745

35 732

3424 Rendalen

1 757

138 391

981

3805 Larvik

47 439

2 763 501

26 478

3425 Engerdal

1 268

109 212

708

3806 Porsgrunn

36 496

2 062 046

20 370

3426 Tolga

1 563

117 735

872

3807 Skien

55 080

3 126 243

30 742

3427 Tynset

5 559

359 466

3 103

3808 Notodden

12 996

791 606

7 254

3428 Alvdal

2 435

173 462

1 359

3811 Færder

26 975

1 615 221

15 056

3429 Folldal

1 524

117 987

851

3812 Siljan

2 362

144 989

1 318

3430 Os

1 901

135 803

1 061

3813 Bamble

14 053

808 875

7 844

3431 Dovre

2 538

176 391

1 417

3814 Kragerø

10 422

620 098

5 817

3432 Lesja

1 970

149 847

1 100

3815 Drangedal

4 051

271 891

2 261

3433 Skjåk

2 181

147 479

1 217

3816 Nome

6 500

404 200

3 628

3434 Lom

2 214

152 965

1 236

10 334

634 022

5 768

3435 Vågå

3 590

236 953

2 004

3817
Midt-Telemark

3436 Nord-Fron

5 695

369 700

3 179

3818 Tinn

5 652

379 652

3 155

3437 Sel

5 686

372 435

3 174

3819 Hjartdal

1 566

120 392

874

3438 Sør-Fron

3 107

198 263

1 734

3820 Seljord

2 902

196 862

1 620

3439 Ringebu

4 389

278 974

2 450

3821 Kviteseid

2 436

167 196

1 360

3440 Øyer

5 107

320 139

2 850

3822 Nissedal

1 444

116 932

806

3441 Gausdal

6 079

361 777

3 393

3823 Fyresdal

1 269

102 682

708

3442 Østre Toten

14 979

858 025

8 360

3824 Tokke

2 177

162 499

1 215

3443 Vestre Toten

13 447

757 641

7 505

3825 Vinje

3 707

258 984

2 069

3446 Gran

13 631

808 696

7 608

4201 Risør

6 801

422 493

3 796

3447 Søndre Land

5 570

349 042

3 109

4202 Grimstad

23 645

1 316 202

13 197

3448 Nordre Land

6 595

414 882

3 681

4203 Arendal

45 039

2 542 261

25 138

3449 Sør-Aurdal

2 930

222 679

1 635

111 646

6 363 452

62 314

4204 Kristiansand

97

98

4205 Lindesnes

23 069

1 423 398

12 876

4620 Ulvik

1 078

94 930

602

4206 Farsund

9 681

581 547

5 403

4621 Voss

15 795

1 003 293

8 816

4207 Flekkefjord

9 049

569 296

5 051

4622 Kvam

8 480

551 243

4 733

4211 Gjerstad

2 442

167 278

1 363

4623 Samnanger

2 503

163 791

1 397

4212 Vegårshei

2 122

145 593

1 184

24 976

1 096 789

13 940

4213 Tvedestrand

6 045

374 575

3 374

4624
Bjørnafjorden

4214 Froland

5 980

349 237

3 338

4625 Austevoll

5 254

384 660

2 932

4215 Lillesand

11 137

447 118

6 216

4626 Øygarden

38 487

2 194 581

21 481

4216 Birkenes

5 224

330 977

2 916

4627 Askøy

29 634

1 722 181

16 540

4217 Åmli

1 822

154 040

1 017

4628 Vaksdal

3 940

278 221

2 199

4218 Iveland

1 337

102 241

746

4629 Modalen

391

50 660

218

4219 Evje og
Hornnes

3 627

234 040

2 024

4630 Osterøy

8 104

467 248

4 523

4631 Alver

29 325

1 775 743

16 367

4220 Bygland

1 145

95 592

639

4632 Austrheim

2 877

192 449

1 606

4221 Valle

1 169

92 625

652

4633 Fedje

551

58 827

308

4222 Bykle

941

93 753

525

4634 Masfjorden

1 678

138 976

937

14 838

870 384

8 282

4635 Gulen

2 294

180 710

1 280

931

79 434

520

4636 Solund

783

74 388

437

4225 Lyngdal

10 445

662 147

5 830

4637 Hyllestad

1 317

106 045

735

4226 Hægebostad

1 683

127 710

939

4638 Høyanger

4 089

277 221

2 282

4227 Kvinesdal

5 957

390 920

3 325

4639 Vik

2 627

195 383

1 466

4228 Sirdal

1 805

153 623

1 007

4640 Sogndal

11 833

745 618

6 604

283 780

16 175 756

158 389

4641 Aurland

1 763

132 897

984

4602 Kinn

17 163

1 074 757

9 579

4642 Lærdal

2 133

151 130

1 191

4611 Etne

4 066

268 633

2 269

4643 Årdal

5 178

348 833

2 890

4612 Sveio

5 774

356 655

3 223

4644 Luster

5 177

348 784

2 889

4613 Bømlo

12 006

727 620

6 701

4645 Askvoll

3 017

218 588

1 684

4614 Stord

18 873

1 078 023

10 534

4646 Fjaler

2 818

213 620

1 573

4615 Fitjar

3 175

203 665

1 772

4647 Sunnfjord

22 059

1 402 910

12 312

4616 Tysnes

2 898

213 710

1 617

4648 Bremanger

3 604

266 847

2 012

4617 Kvinnherad

13 089

809 137

7 305

4649 Stad

9 471

616 463

5 286

4618 Ullensvang

11 052

768 936

6 169

4650 Gloppen

5 881

400 347

3 282

903

82 395

504

4651 Stryn

7 153

452 544

3 992

4223 Vennesla
4224 Åseral

4601 Bergen

4619 Eidfjord

99

5001 Trondheim

100

205 337

11 041 882

114 607

5006 Steinkjer

24 240

1 467 289

5007 Namsos

15 131

5014 Frøya
5020 Osen

5056 Hitra

5 102

320 634

2 848

13 529

5057 Ørland

10 337

644 655

5 769

989 359

8 445

5058 Åfjord

4 279

313 465

2 388

5 196

330 869

2 900

5059 Orkland

18 260

1 136 674

10 192

950

83 446

530

5060 Nærøysund

9 648

640 877

5 385

5021 Oppdal

7 009

413 924

3 912

5061 Rindal

2 002

138 596

1 117

5022 Rennebu

2 464

170 189

1 375

5401 Tromsø

76 993

4 355 659

42 973

5025 Røros

5 580

335 682

3 114

5402 Harstad

24 771

1 503 740

13 826

5026 Holtålen

1 985

139 872

1 108

5403 Alta

20 803

1 405 788

11 611

5027 Midtre
Gauldal

6 235

389 071

3 480

5404 Vardø

1 996

162 650

1 114

5028 Melhus

16 841

967 997

9 400

5405 Vadsø

5 717

387 664

3 191

5029 Skaun

8 370

495 637

4 672

5406 Hammerfest

11 372

809 187

6 347

5031 Malvik

14 190

796 946

7 920

5411 Kvæfjord

2 829

210 136

1 579

5032 Selbu

4 070

160 886

2 272

5412 Tjeldsund

4 217

311 895

2 354

5413 Ibestad

1 334

112 523

745

5033 Tydal

765

68 423

427

5034 Meråker

2 411

167 647

1 346

5414 Gratangen

1 085

93 175

606

5035 Stjørdal

24 204

1 011 113

13 509

5415 Lavangen

1 023

96 828

571

5036 Frosta

2 633

175 082

1 470

5416 Bardu

3 985

263 252

2 224

5037 Levanger

20 161

1 174 303

11 253

5417 Salangen

2 128

152 971

1 188

5038 Verdal

14 989

861 866

8 366

5418 Målselv

6 609

426 406

3 689

5041 Snåsa

2 060

153 506

1 150

5419 Sørreisa

3 469

218 255

1 936

5420 Dyrøy

1 086

98 599

606

5042 Lierne

1 340

121 641

748

5043 Røyrvik

465

53 767

260

5421 Senja

14 767

1 070 203

8 242

5044 Namsskogan

837

86 596

467

5422 Balsfjord

5 584

383 355

3 117

5045 Grong

2 362

173 383

1 318

5423 Karlsøy

2 199

178 131

1 227

5046 Høylandet

1 233

113 508

688

5424 Lyngen

2 758

230 139

1 539

5047 Overhalla

3 869

252 250

2 159

5425 Storfjord

1 855

151 426

1 035

5426 Kåfjord

2 068

162 616

1 154

5049 Flatanger

1 101

90 410

615

562

58 523

314

5427 Skjervøy

2 906

216 054

1 622

5053 Inderøy

6 801

439 291

3 796

5428 Nordreisa

4 863

323 585

2 714

5054 Indre Fosen

10 037

649 761

5 602

5429 Kvænangen

1 189

120 660

664

5055 Heim

5 930

406 184

3 310

5430 Kautokeino

2 894

242 955

1 615

858

98 434

479

5052 Leka

5432 Loppa

101

5433 Hasvik

992

101 693

554

5434 Måsøy

1 216

115 721

679

5435 Nordkapp

3 124

234 771

1 744

5436 Porsanger

3 950

271 343

2 205

5437 Karasjok

2 632

204 724

1 469

5438 Lebesby

1 295

128 354

723

5439 Gamvik

1 130

106 194

631

5440 Berlevåg

949

92 434

530

2 877

233 245

1 606

5442 Nesseby

906

96 768

506

5443 Båtsfjord

2 210

167 635

1 233

5444
Sør-Varanger

10 101

658 450

5 638

5441 Tana

102

Sum ekskl. fordelt
gj. året

319 741 760

Fordeles gjennom
året

342 980

Prosjektskjønn,
forskudd m.m.

175 000

Eiendomsskatt
m.m.

14 796 000

Avrundinger

260

Hele landet

5 374 995

335 056 000

103
3 000 000

INNHOLD

VEDLEGG IV

DETALJERT BUDSJETT
FORDELT PÅ
RAMMEOMRÅDE

Lånetransaksjoner mv.

2

Statsforvaltning mv.

4

Familie og forbruker

5

Kultur mv

7

Utenriks

11

Justis

15

Innvandring, regional utvikling og bolig

18

Arbeid og sosial

26

Forsvar

29

Næring

30

Fiskeri

33

Landbruk

34

Olje og energi

37

Miljø

39

Helse

47

Utdanning og forskning

54

Transport og kommunikasjon

58

Rammeoverføringer kommunesektoren mv.

64

Tilfeldige utgifter og inntekter

70

Stortinget, Finansadministrasjon mv.

71

Skatter, avgifter og toll

72

Utbytte mv.

78

Statens Pensjonsfond Utland

79

side 1

Lånetransaksjoner mv.
Kap.

Post Formål

Prop. 1 S
2021

MDG 2021

Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)
162

NY

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
Norfund risikoavlastningsfond for
grønne investeringer i det
90 globale sør

Vi oppretter et norsk grønt risikoavlastningsfond for
å fremme grønne investeringer i det globale sør på
400 000 totalt 400 mill (se også kap 162, post 90).

Norfund grunnfondskapital ved
investeringer i
95 utviklingsland
950

Kapitalinnskudd, Investinor
91 AS

32 351 302

740 900 Vi øker studiestøtten til 1,3 G

18 050 000

MDG utvider adgagen til, og rammen for, startlån.
Kriteriene skal endre slik at miljø- og energikriterier
innføres. Den økte lånerammen skal også benyttes
til å gi folk med lav inntekt til å betale egenandelen
2 000 000 på opptil 50 000 for å lease elbil

Innovasjon Norge
95 Egenkapital såkornfond

2425

7 640 900

Husbanken

90 Nye lån
2421

92 000

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 500 mill.
kroner i egenkapital og 200 mill. kroner til
500 000 tapsdekning i 2021.

222 687 584

Statens lånekasse for utdanning
90 Økt lån og rentegjeld

2412

455 000

Nysnø skal investere i selskap som bidrar til
reduserte klimagassutslipp. Nysnø skal videre bidra
til å fremme ny teknologi i overgangen fra
teknologiutvikling til kommersialisering. Dette er
viktig for å skape ny, grønn næringsvirksomhet. De
Grønne vil derfor øke Nysnø's kapitaltilgang med
500 mill. kroner samtidig som vi øker risikokapitalen
500 000 med 200 mill. kroner.

Sum utgifter

0

Forvaltning av statlig eierskap

Kapitalinnskudd, Nysnø
90 Klimainvesteringer AS

2410

1 239 864

Vi setter av 1 milliard kroner årlig til et fond for
grønne prosjekt (se 162, post 75). Investeringene
skal fremme innovasjon innen landbrukssektoren
og gi områder tilbake til naturen. Satsingen skal
bidra til å gi småbønder og urfolk en større andel av
1 000 000 verdiskapningen i landbrukssektoren.

97 Egenkapital Bionova

Etter modell fra Enova vil vi starte opp BIONOVA for
å systematisere innovasjon og økte
kommersialisering av biobasert verdiskaping. 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
proteinkilder til soya i dyrefôr. Vi setter av 2 mrd.
kroner til egenkapital og 100 mill. kroner til et
2 000 000 tapsfond.

0

500 000 Sees i sammenheng med post 51

Bionova

side 2

side 3

Statsforvaltning mv.
Kap.

Post Formål

Familie og forbruker
Prop. 1 S
2021

MDG 2021

Kommentar

Kap.

Utgifter (i tusen kroner)
21

525

840

Kommentar

195 450

Byrådet i Oslo har erstattet fossilbiler med elbiler til
sin biltjeneste, uten å fire på kravene til sikkerhet.
Oslo kommune slipper unna med en tredjedel av
prisen, og får renere luft og lavere klimagassutslipp
på kjøpet. MDG mener derfor regjeringen må følge
etter og anskaffe nullutslippsbiler til statsrådenes
biltjeneste, for på sikt å erstatte alle fossilbilene
med nullutslippsbiler. Vi kutter 2 mill kroner i
−2 000 driftskostnader siden det er billigere å kjøre elbil.

Tiltak mot vold og overgrep
Tilskudd til incest- og
61 voldtektssentre

104 917

Vi vil at incest- og voldtektssentrene skal sikres
25 000 høyere kapasitet og kvalitet slik at flere kan få hjelp.

Tilskudd til
voldsforebyggende tiltak
70 mv.

108 813

15 000 Vi styrker arbeidet med voldsforebyggende tiltak.

Tilskudd til senter for
73 voldsutsatte barn
842

32 947

1 889 021

MDG øker fagkapasiteten på klima- og
miljøområdet hos fylkesmennene med 50% for å
stoppe nedbygging av natur og tapet av
naturmangfoldet. 20 mill. kroner er øremerket
veiledningskapasitet, så de kan følge opp
utbyggingssaker godt nok. engene øremerkes til to
stillinger i miljøvernavdelingene hos hver
115 000 fylkesmann.

1 Driftsutgifter

158 105

Tett oppfølging av offentlige innkjøpere sin plikt til
å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme
klimavennlige løsninger. I tillegg administrasjon av
en tilskuddsordning på 500 mill kroner (over kap
553 post 60) til fylker/kommuner som gjennom
strenge miljøkrav i anbudsprosesser bidrar til å
redusere utslipp - men pådrar seg ekstra kostnader
20 000 ifht en mer utslippsintensiv løsning.

Sum utgifter

10 606 461

1 Driftsutgifter
845

359 875

70 Tilskudd

17 358 000

Vi foreslår å utvide småbarnstillegget til enslige
forsørgere med barn 0-3 år til å omfatte barn 0-18
år (916 mill. kroner). Vi justerer satsen for
barnetrygd (379 mill. kroner) og småbarnstillegg i
tråd med forventet gjennomsnittlig lønnsvekst i
2021. Innenfor denne rammen vil vi ha en
provenynøytral behovsprøvd barnetrygd slik ay
husstandene med lavest inntekt får økt utbetaling
1 295 000 og de med høy inntekt vil få redusert utbetaling.

44 220

Ordningen bidrar til å skape åpne og inkluderende
fritidstilbud til barn og ungdom. Vi foreslår å øke
bevilgningen for å øke kvaliteten på eksisterende
44 200 tilbud og inkludere flere kommuner i ordningen.

Familie- og oppveksttiltak

Barne- og ungdomstiltak i
60 større bysamfunn

133 000

62 Utvikling i kommunene
Barne- og
70 ungdomsorganisasjoner

Utviklings- og
71 opplysningsarbeid mv.
848

112 159

Ordningen skal dekke tilskudd til prosjekter og
programmer på familie- og oppvekstområdet i
10 000 kommunal sektor. Vi øker posten noe.

166 243

Vi styrker posten noe og målretter noe av økningen
6 000 til arbeid for å fremme kjønnslikestilling.

67 278

Posten går til å støtte utviklings- og
opplysingsarbeid som kan auke kunnskapen om og
medverke til å styrkje oppvekstmiljøet for barn og
3 000 ungdom.

22 377

5 000 Vi styrker kapasiteten hos Barneombudet.

Barneombudet
1 Driftsutgifter

side 4

Familiekontorene driver med mekling og
forebygging ved samlivskonflikter. Vi ønsker å
trappe opp dette arbeidet og målrette innsatsen
25 000 mot barnefamilier.

Barnetrygd

Digitaliseringsdirektoratet

846

Vi foreslår en opptrapping av arbeidet for
10 000 voldsutsatte barn.

Familievern

Fylkesmannsembetene

1 Driftsutgifter
540

Prop. 1 S
2021 MDG 2021

Utgifter (i tusen kroner)

Statsrådet

1 Driftsutgifter

Post Formål

side 5

854

21 Spesielle driftsutgifter
60 Kommunalt barnevern
856

Post Formål

Prop. 1 S
2021

MDG 2021

MDG overfører ansvaret for alle enslige
mindreårlige asylsøkere til barnevernet og øker
derfor kap 856 post 01 med 308 mill.kroner. MDGs
økning til 5000 kvoteflyktninger og 1500 ekstra fra
Hellas er hensyntatt i dette. Overføringen til
barnevernet gir et kutt på 38 mill. kroner på kap
490.21 (ref spm 209). Sammenlignet med
regjeringens forslag og prognoser for ankomster
bruker MDG 104 mill. kroner mer på barnevern for
enslige mindreårige asylsøkere ved at vi overfører
gruppen i alderen 15-18 år til barnevernet fra
308 000 dagens ordning med asylmottak i regi av UDI.

300

25 052

11 264

Vi styrker Norges mest brukte miljømerkeordning
for å gjøre den mer kjent og gi mulighet til å utvikle
4 000 kriterier på flere områder.

Kulturdepartementet
Belønningsordning for
samarbeid med frie
22 kunstnere

Støtte til kulturlokaler i
23 kommunene
315

Vi setter av to millioner til å utrede om medvirkning
og innflytelse for alle barn, inkludert yngre barn og
2 000 barn med funksjonsnedsettelser blir fulgt opp.

1 640

Denne tilskuddspotten skal gå til enkeltprosjekter
og informasjonstiltak som fremmer miljøvennlig
4 000 og/eller etisk forbrukerarbeid.

104 370

Norge trenger et sterkere Forbrukertilsyn med mer
10 000 kapasitet.

0

Vi vil belønne region/landsdelsinstitusjoner innen
musikk og scenekunst for å lage oppsetninger i
20 000 samarbeid med det frie feltet.

0

Vi vil senke terskelen for kulutraktiviteter og
realisering av kunst og kulturuttrykk i alle formater
fra musikk, literattur og dans, til film og dataspill. Vi
setter derfor av 50 millioner kroner til å etablere en
tilskuddsordning som kommuner kan søke på hvis
de ønsker å etablere en støtteordning til rimelige
50 000 lokaler.

Frivillighetsformål

Merverdiavgiftskompensasjo
70 n til frivillige organisasjoner

Tilskudd til studieforbund
73 m.m.

1 803 920

70 Foreldrepenger ved fødsel

20 167 000

Vi tredeler foreldrepengene (antas
provenynøytralt). Vi innfører selvstendig
opptjeningsrett for fedre (223 mill. bokført i 2021).
Vi erstatter engangsstønad med foreldrepenger på
2G for alle som i dag mottar engangsstønad og ikke
538 000 er studenter fra 1. juli (315 mill. kroner).

Engangsstønad ved fødsel
71 og adopsjon

888 000

Herreløs arv til frivillige
75 organisasjoner
320

52 389 787

163 000

0

Det er ikke er innkommet herreløs arv i år. Selv om
LNU fordeler midlene over flere år, bevilges 3,5
3 500 millioner for å skape kontinuitet i tilskuddene

0

5 millioner til oppbygging av database over
5 000 kulturlokaler.

Norsk kulturråd
22 Database for kulturbygg

−429 000 Se post 70
1 905 900

55 Norsk kulturfond
side 6

Vi vil forsterke opptrappingen mot fullfinansiering
av momskompensasjonsordningen med 50
50 000 millioner kroner
Vi oppjusterer tilskuddet på grunn av økt aktivitet i
studieforbundene, samt at departementet har
feilberegnet tilskuddet og latt være å justere for
12 000 prisvekst

Foreldrepenger

Sum utgifter

Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

Forbrukertilsynet
1 Driftsutgifter

2530

118 693

Kap.

Forbrukerpolitiske tiltak

70 Tilskudd
868

Vi vil øke styrke oppfølgingen av barn i asylmottak
30 000 og setter av 30 millioner til dette.

Stiftelsen Miljømerking i Norge

70 Driftstilskudd
865

820 000

700 Vi etablerer en stilling med fokus på LHBTQ+.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten

21 Spesielle driftsutgifter
862

69 424

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1 Driftsutgifter
858

Kultur mv

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

861 890

Vi setter av 5 mill. kr til å gjenopprette
tilskuddsordningen "Miljø- og klimakrise". Vi vil øke
støtten til konsertarrangører som livnærer
musikere, og setter av 30 millioner ekstra til dette
formålet. På denne posten legger vi også inn 30
millioner til scenekunstformål. Det visuelle
kunstfeltet og billedkunstnerne har sakket akterut
når det gjelder offentlig støtte det siste tiåret,
mens antall søknader på feltet er økt. Vi ønsker å
støtte flere kunstnere og prosjekter på feltet og
øker bevilgningene med 30 millioner. 7 av disse er
øremerket en basisfinasiering for visuell kunst, 10
til regionale prosjektmidler for visuell kunst. Videre
ønsker vi en søkbar ordning for gatekunstnere, og
115 000 setter av 10 millioner til det. Almenne kulturformål
side 7

styrkes med 10 millioner kr.

Garantiinntekter og
73 langvarige stipend

Tilskudd til organisasjoner og
74 kompetansesentre m.m.
Tilskudd til
76 amatørteaterformål
322

Kunstprosjekter ved
51 nasjonale ferdselsårer.

Støtte til gatekunstprosjekter
52 i norske byer

78 Ymse faste tiltak

12 500

5 000 Lokalsamfunnsordningen styrkes med 5 mill. kr

0

Vi ønsker at nye nasjonale samferdselsprosjekter
skal utløse en viss prosentsatsing til utsmykking slik
det i dag gjøres med statlige bygg i regi av KORO. Vi
25 000 starter med en bevilgning på 25 millioner

0

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
30 000 kommunen, eller frivillige eller private aktører.

0

Boligbehovet blant kunstnere er stort. Vi bruker 3
mill. kroner på støtte til prosjekter som legger til
rette for ikke-kommersielle kunstnerboliger med
en langsiktig leiemodell, for eksempel innenfor
3 000 tredje boligsektor.

49 860

Tilskudd til tiltak under
80 Nasjonalbiblioteket
334

732 123

82 435

Tilskuddene til bibliotekene har vært underregulert
i flere år, til tross for at biblioteken er svært viktige
aktører både som kulturformidlere, og som
møteplasser, ikke minst for barn og unge. Vi styrker
finansieringen med 10 mill kr. I tillegg oppretter vi
en ny søknadsbasert ordning for bibliotek som vil
opprette utlånsordninger for verktøy, utstyr o.l. på
20 000 10 mill. kr.

Film- og dataspillformål
50 Filmfondet

335

552 835

75 Medietiltak
1429

74 623

Vi bevilger 15 millioner ekstra til Den kulturelle
skolesekken, og 15 millioner ekstra til den
30 000 kulturelle spasserstokken.

Garantilønn for utøvere av
76 truede tradisjonshåndtverk

0

Vi vil sikre truede tradisjonshåndverk gjennom
12 000 garantilønn for utøvere av utvalgte håndverk.

78 Ymse faste tiltak

0

428 517

24 110

32 509

Vi setter av 20 millioner til vedlikehold, sikring og
restaurering av historiske bymiljø, samt 2 millioner
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. I setter vi av 2 mill til
26 000 autorisasjon av Urnes verdensarvsenter

Riksantikvaren

21 Spesielle driftsutgifter
Tilskudd til samisk
50 kulturminnearbeid

side 8

Vi øker posten med 5 millioner, øremerket samiske
aviser. Bevilgningen til samiske dagspresse må i
årene fremover må opptrappes ytterligere for å
sette de bedre i stand til å fylle sitt viktige
samfunnsoppdrag med bred informasjon, debatt
og kritisk journalistikk i en ny teknologisk hverdag.
Både Ávvir og Ságat trenger et økonomisk løft for å
kunne ansette flere journalister rundt omkring i
Sápmi for å styrke bredden og omfanget i den
5 000 redaksjonelle dekningen.
10 mill. kr til en søknadsbasert ordning for å øke
kunnskapen om dataspill i barnevern - og
10 000 sosialtjenesten, og i lærerutdanningen.

Øker tilskuddet til NyUngKunst under festspillene i
1 000 Nord-Norge med 1 mill. kr

Språk- og bibliotekformål

Filmfondet styrkes med 10 millioner kr til
10 000 innovasjon innen dataspill

Medieformål

71 Mediestøtte

5 000 Vi styrker forsvarets musikk med 5 million kr

Allmenne kulturformål

1 Driftsutgifter

326

22 530

Tilskuddsordningen styrkes med 5 mill. kroner som
bl.a. kan benyttes til å innlemme
5 000 kompetansehevende tiltak i ordningen.

1 Driftsutgifter

Musikk og scenekunst
22 Forsvarets musikk

325

322 875

Vi setter av 3 millioner til organisasjoner som
fremmer kulturelt mangfold og dialog mellom
3 000 mennesker, som Afrikansk Kulturinstitutt (CAK).

Bygg og offentlige rom
50 Kunst i offentlige rom

323

158 340

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
20 000 de siste årene sammenliknet med andre grupper

Vi øker posten med 5 millioner, øremerket samiske
aviser. Bevilgningen til samiske dagspresse må i
årene fremover må opptrappes ytterligere for å
sette de bedre i stand til å fylle sitt viktige
samfunnsoppdrag med bred informasjon, debatt
og kritisk journalistikk i en ny teknologisk hverdag.
Både Ávvir og Ságat trenger et økonomisk løft for å
kunne ansette flere journalister rundt omkring i
Sápmi for å styrke bredden og omfanget i den
5 000 redaksjonelle dekningen.

0

Vi ønsker å styrke arbeidet med samsiske
4 500 kulturminner med 4,5 mill. kroner

side 9

Kulturminnearbeid i
60 kommunene

Tilskudd til tekniske og
72 industrielle kulturminner
Tilskudd til bygninger og
anlegg fra middelalderen og
73 brannsikring

74 Tilskudd til fartøyvern
1432

8 600

MDG ønsker bygningsvernsentere for alle fylker.
Hovedoppgaven må være rådgiving til eiere av hus
uten formelt vern, innsats for å øke antallet
håndverkere og tiltak som kan gjøre at
håndverkere og huseiere kommer i kontakt med
hverandre. Vi bevilger 10 millioner til dette i 2021,
med sikte på å trappe opp støtten over de neste
10 000 årene.

58 045

Vi foreslår første omgang en bevilgning på 2 mill.
kroner til bemannet fyrvoktertjeneste ved
Lindesnes fyr i 2021, med mål om å utvide
2 000 ordningen til flere fyr sener

57 575

Vi bevilger 5 mill. til vedlikehold av stavkirker og for
5 000 istandsetting av steinkirker

65 972

Vi vil øke satsingen på fartøyvern for å gi
kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet med å ta
10 000 vare på denne delen av kulturarven vår.

Utenriks
Kap.

Sum utgifter

129 740
27 422 645

Prop. 1 S
2021

MDG 2021

100

Utenriksdepartementet
21 Spesielle driftsutgifter

117

118

38 630

2 678 000

Nedrustning, ikke-spredning
72 og kjernefysisk sikkerhet mv.

73 Klima, miljøtiltak og hav mv.

255 081

Forskning, dialog og
74 menneskerettigheter mv.

141

Tilskudd til arbeid for
kjernefysisk nedrustning og
76 ikke-spredning
Tilskudd til arbeid for
regulering av autonome
77 våpensystemer og algoritmer

14 886

22 392

Øker med 50 mill for å ta ytterligere ansvar for
arbeidet med oppfølging og gjennomføring av
50 000 Parisavtalen.

53 490

Vi øker posten for å støtte
menneskerettighetsdomstolen, informasjonsarbeid
10 000 for fred og Norges støtte til reform av Europarådet.

0

Vi øremerker midler til sivilasmfunnet for å styrke
60 000 nedrustnings/ikkespredningsarbeidet

0

Vi øremerker midler til sivilsamfunn og
internasjonale organisasjoner for å sikre
informajsonsutveksling og samarbeid for å regulere
30 000 autonome våpen.

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1 Driftsutgifter
150

Øker for å sikre fortsatt godt samarbeid og
30 000 avspenning opp mot Russland.
Dobler bevilgningen til nedrusting og
ikkespredning,
inkludert arbeid for å forsterke konvensjonen om
biologiske våpen i lys av teknologiutviklingen på
feltet. I tillegg ønsker vi at Norge tar en lederrolle i
14 886 arbeidet for å regulere autonome våpen strengere.

572 000

NY

Vi ønsker å prioritere de norske bidragene til en
mer spisset miljøinnsats i mottakerlandene.

Utenrikspolitiske satsinger
Nordområdetiltak,
samarbeid med Russland og
70 atomsikkerhet

NY

Vi setter av 10 millioner til en satsing på Norge som
10 000 fairtradenasjon.

EØS-finansieringsordningene
Den norske
finansieringsordningen 201478 2021

MDG ønsker en kraftig opptrapping i arbeidet for å
verne kulturminner. Regjeringens bevilgning er ikke
i nærheten av å imøtekomme søknadsmengden
som utgjorde 320 millioner kroner i 2018. For hver
krone gitt av fondet utløses ytterlige 3,5 kroner fra
private for istandsetting av kulturminner. Vi ønsker
blant annet å øremerke 10 millioner til bruk av
organisk isolasjon (trefiber) til restaurering av
gamle hus. Det er et godt tiltak både for isolering
70 000 og vern.

side 10

Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

Norsk kulturminnefond

Til disposisjon for
50 kulturminnetiltak

Post Formål

290 264

Norads arbeid er avgjørende for å sikre
effektiviteten og profesjonaliteten i norsk
utviklingsbistand og vi ønsker å styrke kapasiteten
30 000 på dette.

Humanitær bistand

side 11

Nødhjelp og humanitær
70 bistand
151

Globale sikkerhetsspørsmål
71 og nedrustning

Stabilisering av land i krise og
72 konflikt

75 Norfund - tapsavsetting
163

633 817

164

792 134

Vi gjennopptar den tidligere støtten til
sivilsamfunnet i Hviterussland og dobler potten i lys
av at regjeringen der har trappet opp
40 000 undertrykkelsen.

3 681 186

Millioner dør og blir skadet for livet av sykdommer
som enkelt, effektivt og billig kan bekjempes,
uavhengig av Covid 19. Samtidig har pandemien
vist hvor viktig det er at rike land bidrar både til
bekjemping og beredskap mot denne og framtidige
pandemier. Vi ønsker derfor en satsing for å
redusere helseproblemene i fattige land og
500 000 pandemiberedskap. Derfor øker vi med 500 mill.

170

438 288

Vi setter av 1 milliard kroner årlig til grønn
risikokapital gjennom Norfund (se 162, post 95), og
dette er økningen i tapsavsettingen. Investeringene
skal fremme innovasjon innen landbrukssektoren
og gi områder tilbake til naturen. Satsingen skal
bidra til å gi småbønder og urfolk en større andel av
250 000 verdiskapningen i landbrukssektoren.

1 228 218

Kunnskapsbanken og faglig
72 samarbeid

1 978 798

793 714

Vi øker investeringene i utdanning av
100 000 helsepersonell i utviklingsland.
Vi setter av 100 mill til skatteteknisk samarbeid
innenfor Skatt for utviklingsprogrammet. I tillegg
oppretter et nytt fond for livet i havet (200 mill).
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
300 000 marin forurensing.

72 FNs befolkningsfond (UNFPA)

538 600

73 Sårbare grupper

522 000

Vi setter av 30 millioner til økt likestillingsinnsats,
og vil prioritere arbeid for mødrehelse i bred
30 000 forstand.
Vi øker med 100 mill til ernæringstiltak for barns
100 000 overlevelse og helse.

Sivilt samfunn

2 028 471

Vi øker med 100 mill til sivilt samfunn. Innenfor
denne økningen vil vi blant annet prioritere å støtte
seksualundervisning i utdanningssatsningen, arbeid
100 000 mot barneekteskap og arbeid for jenters rettsvern.

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette

73 Gjeldslette
179

Vi øker denne posten med 260 mill, inkludert
kunnskapsløft for natur 30 mill, og 50 mill ekstra til
260 000 å stanse tapet av verdens våtmarker.

Likestilling

70 Sivilt samfunn
172

Det trengs en kraftig satsing på fornybar energi, og
300 000 vi setter derfor av 300 mill.

Klima, miljø og hav

70 Miljø og klima

Gjør Students at Risk til en permanent ordning
innenfor posten.

439 000

Utdanning, forskning og faglig samarbeid
70 Utdanning

162

764 829

Styrker posten og vrir prioriteringen til å fokusere
på å støtte og stabilisere sårbare stater pluss
fredsbygging, og fjerner migrasjonsdempende tiltak
70 000 som separat mål.

Helse

70 Helse
161

270 060

Øker posten med fokus på nedrusting (spesielt av
masseødeleggelsesvåpen), bekjempelse av
organisert kriminalitet (spesielt miljøkriminalitet)
100 000 og sivil krisehåndtering.

Regionbevilgninger

71 Europa og Sentral-Asia
160

418 260

Menneskerettigheter
70 Menneskerettigheter

159

72 Fornybar energi

Vi setter av mer midler for å bygge tillitt mellom
30 000 stridende parter og bidra til fred.

Vi oppretter et norsk grønt risikoavlastningsfond
for å fremme grønne investeringer i det globale sør
100 000 på totalt 400 mill (se også kap 162, post 90).

Grønnt risikoavlastningsfond
50 - tapsavsetting (Ny post)

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid
70 Fred og forsoning

152

4 803 354

Utviklingslandene - ofte de såkalte nærområdene huser de aller fleste flyktninger i verden. Vi setter
av en ekstra milliard øremerket flyktninger
1 000 000 i utviklingsland

355 700

Prioritere å jobbe med å forbedre de internasjonale
finansstrukturene, inkludert ansvarlig utlån,
låneopptak og arbeid med en
gjeldshåndteringsmekanisme, pluss etablere et
bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig
50 000 långivning.

Flyktningtiltak i Norge

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi
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side 13

21 Spesielle driftsutgifter
480

550 808

MDG flytter flyktningtiltak i Norge fra kap 179 post
21 hvor det foreslås bevilget 550,8 mill. kroner for
2021, fordi MDG ikke regner flyktningtiltak i Norge
som en del av Norges bistandsmidler (slik
regjeringen gjør). MDG øker bistanden slik at vi mer
enn innfrir bistandsmålet (1%) uten å regne inn
flyktningtiltak i Norge. MDG gir i tillegg til bistanden
over statsbudsjettet, hele 65 milliarder til
internasjonal klimaomstilling via oljefondet. MDG
oppfyller slik klimastreikernes krav ved å overføre
opptil to prosent av nasjonalinntekten årlig fra
oljefondet til klimatiltak i utviklingsland, for å bidra
med Norges rettferdige andel av de globale
−550 808 klimakostnadene.

Justis
Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S
2021

Sum utgifter

377 978
44 516 928

400

Justis- og beredskapsdepartementet
Spesielle driftsutgifter,
forskning, evaluering og
23 kunnskapsinnhenting

50 Norges forskningsråd

38 521

3 044 078

70 Overføringer til private
414

55 469

12 651

MDG kutter støtten til Human Rights Service i sin
helhet og øker i steden tilskuddet til
integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige
organisasjoner over kap 291 post 71 med 25 mill.
−1 800 kroner

248 045

MDG øker kapasiteten for å få ned
saksbehandlingstiden som har gått opp siden 2015
10 000 og første halvår 2020 var på 93 dager

33 934

MDG øker det søkbare tilskuddet for å støtte
arbeidet som frivillige og ideelle organisasjoner gjør
med innsatte og domfelte. I 2020 var det søkbare
beløpet hos Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) var
på 2 087 000 kr. Det kom inn totalt 40 søknader
med et omsøkt totalbeløp på 18 372 269 kr., altså
10 000 nesten 9 ganger det tilgjengelige beløpet.

138 083

MDG ønsker å snu den urovekkende nedgangen i
behandling av straffesaker i konfliktråd som har
pågått siden 2009. MDG øker derfor bevilgingen til
Konfliktrådet med 5 mNOK slik at de kan bedre
kunnskapen om bruk av konfliktråd hos politi- og
påtalemyndigheten om mekling i konfliktråd (både
straffesaker og sivile saker), ungdomsstraff,
ungdomsoppfølging og oppfølging i
konfliktråd.
MDG øker også midlene (10 mill. kroner) til
gjenopprettende prosesser for et bedre samarbeid
med kompetansesentre, krisesentre,
bistandsadvokater og støttesentre slik at det gis
mer informasjon om gjenopprettende prosess og
konfliktrådets rolle til fornærmede og pårørende
15 000 tidligere i straffesaksbehandlingen. Slik det nå er

Forliksråd og andre domsutgifter

1 Driftsutgifter
430

Kriminalomsorgen

70 Tilskudd
433

MDG øker forskningen på forebygging av
5 000 kriminalitet 5 mill.
MDG styrker tverrfaglig forskning på
samfunnssikkerhet og beredskap, inkludert IT25 000 sikkerhet.

Vi setter av 30 millioner til søk- og redningsarbeid
30 000 med Svalbard som base

Konfliktråd

1 Driftsutgifter
side 14

Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd

MDG 2021

side 15

608 502

MDG implementerer en rettshjelpsreform i tråd
med anbefalingene til rettshjelpsutvalget (kan også
benyttes over kap 466 post 1):
MDG øker rettshjelpssatsen med 456 kroner mer
enn forslaget i statsbudsjettet, som øker satsen
med 25 kroner fra 1060 til 1085 kroner. Det koster
256 mill. kroner. (Spm 374)
MDG innfører et førstelinjerettshjelpstilbud for hele
landet. Det vil koste anslagsvis 170 mill.kroner
(mellom 50 og 300 mill. kroner i året ifølge spm
313)
MDG utvider fri rettshjelpsordningen til også å
omfatte arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett,
straffegjennomføringsrett, utlendingsrett
(herunder også familiegjenforening), og saker om
helsehjelp og sosiale ytelser. Det settes av 200 mill
kroner til dette i 2021 med en gradvis utviding av
ordningen med hensyn på hvilke tvister innenfor de
ulike områdene som skal omfattes. ref spm 316
MDG implementerer rettshjelpsutvalgets forslag
om økning i antall timer rettshjelp til asylsaker og
setter av 5 mill.kroner til dette (ref spm 375)
MDG oppretter en finansieringsordning som kan
bidra til at prinsipielle avgjørelser i utlendingssaker i
større grad enn i dag kan bli undergitt
domstolskontroll, slik rettshjelpsutvalget foreslår,
og setter av 4 mill. kroner til dette ref spm 378
MDG gjeninnfører rett til rettshjelp for utvisning
ved straffbare handlinger og i saker som gjelder §
32 a&d slik rettshjelpsutvalet foreslår. Det koster 7
mill. kroner (ref spm 376)
MDG følger opp rettshjelpsutvalgets forslag en om
utvidelse av dekningsgraden for dagens
rettshjelpsordning fra 9 pst. til 25 % av
befolkningen over to år. I 2021 utvides ordningen til
å nå 15 % av befolkningen. Det koster 576 mill.
kroner med økte satser som MDG foreslår (ref spm
1 218 000 370)

59 810

MDG setter 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.
MDG øker også potten generelt med 5 mill for å
sikre sårbare grupper rettshjelp og økte
rettshjelpsmidler til Norsk Organisasjon for
20 000 Asylsøkere (2,2 mill)

kommer henvendelsen fra konfliktråd til
fornærmede oftest som en første informasjon om
gjenopprettende prosess, gjerne lang tid etter
hendelsen fant sted, og på gjerningspersonenes
initiativ. Fornærmede har da ikke selv fått
anledning til å reflektere over sitt behov for en
gjenopprettende prosess.
440

Politiet

1 Driftsutgifter
444

967 936

MDG øker beredskapen mot IT-trusler, i tillegg til at
20 000 vi sørger for god oppfølging av personvernet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1 Driftsutgifter
470

1 Driftsutgifter

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
1 Driftsutgifter

451

19 535 578

25 mill til menneskehandelteam,
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
40 mill til å utvide dyrepoliti i til en landsdekkende
enhet under Politidirektoratet. Siden lanseringen av
dyrepoliti i Trøndelag politidistrikt i 2015, er det så
langt kun etablert dyrepoliti i seks av landets tolv
politidistrikter. MDGs økte bevilgning går også til å
opprette enheter som jobber med
dyrevelferdskriminalitet i resten av landets
politidistrikter.
Styrke kapasiteten og kompetansen i alle
politidistrikt rettet mot seksuelle overgrep mot
barn, særlig mot internettrelaterte overgrep mot
barn (20 mill).
10 mill øremerkes Barnehusene.
10 mill. øremerkes til ROSAprosjektet 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 til tiltak å komme ut av
prostitusjon og støtte til ofre for menneskehandel
265 500 styrkes med 5 mill

924 603

MDG ønsker en kraftig styrking av Sivilforsvaret for
å øke beredskapen i krisesituasjoner, herunder
50 000 natur- og miljøkatastrofer

Tilskudd til spesielle
72 rettshjelptiltak
Sum utgifter

39 875 548

1 636 700

Fri rettshjelp
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Innvandring, regional utvikling og bolig
Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S
2021

MDG 2021

490

Utlendingsdirektoratet

1 060 401

MDG øker med 431 millioner til å ta imot 5000
kvoteflyktninger i 2021 slik FNs høykommissær for
flyktninger (UNHCR) har bedt Norge ta imot.
Regjeringens forslag legger opp til å ta imot 3000.
(kan også brukes over 440.01, 490.01, 490.73,
490.75, 290.01, 290.60, 292.60 (skal ikke
motregnes inntekter på 3490.03 og 06 siden MDG
ikke regner flyktningtilak i Norge som ODA-midler).
Økningen til 5000 kvoteflyktninger medfører også
økninger over 291.60 og 292.60.
MDG øker med 100 millioner til 500
klimaflyktninger: innbyggere fra Stillehavsøyer som
klimaflyktninger etter modell fra «Pacific Access
Category»-ordningen i New Zealand (kan også
brukes over 490.73, 490.75, 440.01, 290.01,
290.60, 292.60). Personer som fordrives fra sine
hjemsteder pga. klimaendringer/naturkatastrofer
faller utenfor definisjonen for å være flyktning iht.
flyktningkonvensjonen fra 1951 og protokollen fra
1967. MDG mener Norge derfor må ta globalt
ansvar og etablere en egen kvote for
klimaflyktninger med samme mottaks- og
inkluderingstilbud som kvoteflyktninger, og
promotere slike ordninger internasjonalt.
MDG øker med 223 mill. kroner til relokalisering av
1500 asylsøkere fra Hellas i 2021 i tillegg til kvoten
på 5000 kvoteflyktninger. (skal ikke motregnes
inntekter over 3490.03, 3490.04, 3490.07 siden
MDG ikke regner flyktningtilak i Norge som ODA754 000 midler) (ref spm 315)

581 433

MDG flytter flyktningtiltak i Norge fra kap 179 post
21 hvor det foreslås bevilget 550,8 mill. kroner for
2021, fordi MDG ikke regner flyktningtiltak i Norge
som en del av Norges bistandsmidler (slik
regjeringen gjør). MDG øker bistanden slik at vi
mer enn innfrir bistandsmålet (1%) uten å regne
inn flyktningtiltak i Norge. MDG gir i tillegg til
bistanden over statsbudsjettet, hele 65 milliarder
til internasjonal klimaomstilling via oljefondet.
MDG oppfyller slik klimastreikernes krav ved å
overføre opptil to prosent av nasjonalinntekten
årlig fra oljefondet til klimatiltak i utviklingsland,
for å bidra med Norges rettferdige andel av de
globale klimakostnadene.
MDG overfører ansvaret for alle enslige
mindreårige asylsøkere til barnevernet og øker
derfor kap 856 post 01 med 308 mill.kroner. MDGs
økning til 5000 kvoteflyktninger og 1500 ekstra fra
Hellas er hensyntatt i dette. Overføringen til
512 000 barnevernet gir et kutt på 38 mill. kroner på kap

Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)
291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60 Integreringstilskudd

Særskilt tilskudd ved
bosetting av enslige,
61 mindreårige flyktninger

62 Kommunale innvandrertiltak

Tilskudd til
integreringsarbeid i regi av
sivilsamfunn og frivillige
71 organisasjoner
292

6 035 134

MDG reverserer regjeringens forslag om kutte 100
mill. kroner til tilskudd til
karriererveiledningstilbudet slik at
fylkeskommunene ikke må bruke frie midler på
dette. MDG styrker med dette fylkeskommunenes
frie inntekter med 100 mill. kroner
MDG øker antallet kvoteflyktninger fra 3000 til
5000 noe som medfører økt integreringstilskudd på
880 000 780 mill. kroner (ref spm 315)

1 022 285

MDG øker tilskudd til kommuner som huser enslige
mindreårigeasylsøkere med 25 mill. kroner som
øremerkes til å styrke barnefaglig kompetanse og
bemanning i asylmottak for enslige mindreårige
25 000 asylsøkere

250 006

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 flyktninger i jobb (20
50 000 millioner kroner).

153 748

MDG gi mer ressurser til integreringstiltak 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 på 1,8 mill. kroner
kuttes i sin helhet under Justis kap 400 post 70
25 000 siden den er flyttet dit.

1 Driftsutgifter

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Tilskudd til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap
60 for voksne innvandrere

1 060 508

MDG øker timetallet til norskopplæring for voksne
innvandrere i mottak fra 175 til 200 for sikre gode
nok norskkunnskaper til å gi en vellykket
integrering og attraktivitet i arbeidsmarkedet.
Gjelder både de som har søknad til behandling og
151 000 de som har den innvilget.
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Spesielle driftsutgifter,
21 asylmottak

side 19

490.21 (ref spm 209). Sammenlignet med
regjeringens forslag og prognoser for ankomster
bruker MDG 104 mill. kroner mer på barnevern for
enslige mindreårige asylsøkere ved at vi overfører
gruppen i alderen 15-18 år til barnevernet fra
dagens ordning med asylmottak i regi av UDI.
MDG øremerker 5 mill. kroner innenfor rammen til
å opprettholde frivillighetskoordinator på norske
asylmottak
Spesielle driftsutgifter,
23 kunnskapsutvikling

Tilskudd til vertskommuner
60 for asylmottak

Stønader til beboere i
70 asylmottak

Tilskudd til aktivitetstilbud
for barn i asylmottak, og
71 veiledning for au pairer
Beskyttelse til flyktninger
utenfor Norge mv.,
73 støttetiltak
500

4 756

149 329

50 800

OsloMet gjennomførte i 2017 en studie om
matsikkerhet blant 205 voksne mannlige og
kvinnelige beboere på asylmottak. 84 % opplever
matusikkerhet med sult og blant barnefamilier,
opplever 20 % av disse at deres barn sulter. En
voksen beboer i ordinært asylmottak får under 2
538 kr i måneden i stønad. Det skal dekke mat,
klær, medisiner, transport, telefon, hygieneartikler
og andre nødvendigheter. MDG øker dette beløpet
til 3000 kr i måneden (4 millioner kroner samlet
ifht regjeringens anslag for ankomster). MDG
reverserer 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 (5
millioner samlet ifht regjeringens anslag for
ankomster). MDG øker bevilgningen i tråd med
MDGs økning til 5000 kvoteflyktninger og 1500
79 000 ekstra fra Hellas.

18 448

73 215

53 324

MDG øker med 5 mill. kroner for å utvide og
videreføre Plansatsing mot store byer for å skape
5 000 bærekraftige bo- og leveområder

MDG setter av 10 mill. til å styrke
utlendingsforvaltningens kompetanse på barn og
10 000 LHBT
MDG øker bevilgningen i tråd med MDGs økning til
5000 kvoteflyktninger og 1500 ekstra fra Hellas.
Økes ytterligere med 1 mill ifbm at MDG overfører
ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere til
174 000 barnevernet.

8 480

KMD gis i oppdrag å inspirere og støtte
kommunene i deres arbeid med å gjennomføre det
grønne skiftet, styrke lokaldemokratiet og gjøre
alle byer og bygder mer barnevennlige. MDG vil at
FNs bærekraftsmål skal innføres som planramme i
alle kommuner, kommunale etater, og fylker. I
2021 gjøres følgende
nye satsninger for å stimulere dette i hele landet:
-5 mill. til å utvikle endringer i inntektssystemet for
kommunene som fremmer en mer miljøvennlig,
merklimavennlig 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. Etablere ordninger hvor kommunene har
delingsordninger for folk for kommunale biler,
maskiner og utstyr.
-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 å innføre krav om at alle norske
kommuner skal ha en plan for å minske
plastforurensningen, dvs å kutte eget plastforbruk,
opprydning av plastsøppel og tiltak for å kutte
utslipp av mikroplast.
-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.
-5 mill. til forsøk som styrker innbyggernes
deltakelse i beslutningsprosessene, både i store og
små kommuner,
-100 mill. kroner til å etablere et nasjonalt nettverk
av byøkologiske sentre, som støtter og viser frem
forbildeprosjekter for grønn byutvikling,
insektsvennlige bo- og leveområder og urban
matproduksjon, og legger til rette for grønn
innovasjon og møteplasser for befolkning,
135 000 utbyggere og andre aktører.

MDG gir 1 mill. kroner i støtte til stiftelsen
Fargespill (i tillegg til 2 mill. kroner over kap 291
post 70) til aktivitetstilbud for barn i
asylmottak
MDG gir 1 mill. kroner i støtte til NOAS for å
informere familier med lengeværende barn om
2 000 regelendringer og rettshjelpsmuligheter
21 Spesielle driftsutgifter

MDG øker støtten til UNHCRs arbeid for å beskytte
10 000 flyktninger mens de er på flukt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

50 Forskningsprogrammer
553

side 20

Regional- og distriktsutvikling

side 21

Mobiliserende og
kvalifiserende
61 næringsutvikling

65 Omstilling

74 Klynger og innovasjon
554

780 770

MDG øker og legger om ordningen slik at andelen
miljørettede prosjekter økes betydelig, og vil at den
skal målrettes for det grønne skiftet i distriktene og
være omfattet av bærekraftskriterier. MDG øker og
omprioriterer midlene til mobiliserende og
kvalifiserende næringsutvikling, til det grønne
skiftet og sosialt entreprenørskap, slik at Norge
kommer gjennom koronakrisen og samtidig løser
klima- og naturkrisen.
MDG oppretter derfor i 2021 en tilskuddsordning
for grønne offentlige innkjøp til fylker/kommuner
som gjennom strenge miljøkrav i anbudsprosesser
bidrar til å redusere utslipp og forbruk – men
pådrar seg ekstra kostnader ifht en mer
utslippsintensiv og ressurssløsende løsning.
Ordningen på 500 millioner forvaltes av
fylkeskomunene og DIFI (se kap 540 post 1).
Offentlige anskaffelser bidrar årlig til
klimagassutslipp på rundt 12 millioner tonn CO2ekvivalenter. Klimasmarte, offentlige anskaffelser
kan redusere klimagassutslippene med hele 70
prosent ifølge DIFI og Miljødirektoratet, dvs ca 8
millioner tonn CO2 årlig. En støtte til merkostnader
ved miljøsmarte innkjøp kan utløse en betydelig
andel av dette potensialet.
MDG oppretter i 2021 i tillegg et nytt
utviklingsprogram for byregioner med formål å
600 000 bidra til det grønne skiftet (100 mill. kroner)

99 046

MDG støtter og øker ordningen, men vil at den skal
målrettes for det grønne skiftet i distriktene og
være omfattet av bærekraftskriterier.
MDG bevilger 100 mill. kroner til å styrke
næringsgrunnlaget for grønne arbeidsplasser.
MDG oppretter en støtteordning på 100 mill.
kroner slik at alle nærområder i hele Norge kan
søke inntil 300 000 kroner til omstillingsinitiativer
for lokal bærekraft, av typen Bærekraftig Liv
MDG oppretter en støtteordning 100 millioner for
kommuner til etablering av delingsordninger
MDG innfører en støtteordning for forsøk med
kortere arbeidstid i særlig belastende yrker i
400 000 offentlig sektor (100 mill. kroner)

219 665

MDG støtter og øker ordningen med 100 mill.
kroner, og 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 slik at Norge
kommer gjennom koronakrisen og samtidig løser
100 000 klima- og naturkrisen.

1 Driftsutgifter
560

Nasjonale minoriteter

60 Rom
73 Kvensk språk og kultur
581

10 836

1 000 MDG gir økt støtte til styrking av kvensk språk

11 588

MDG innfører en tilskuddsordning til kommunene
for boligsosiale tiltak som vi særlig retter mot
bedre bomiljø for barn og unge som vokser opp i
25 000 kommunale boliger

Husleietvistutvalget

1 Driftsutgifter
587

3 729

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 styrking av
10 000 arbeidet for å bedre levekårene for rom

Bolig- og bomiljøtiltak

78 Boligsosiale tiltak
585

539 182

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:
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
tiloversettelse av litteratur og film, særlig for barn.
Gi støtte til styrking av kvensk, lulesamisk og
20 000 pitesamiskspråk

Samiske formål

Samisk språk, kultur og
50 samfunnsliv
567

32 869

Distriktssenteret jobber for å styrke kommuner og
regioners evne til å utvikle attraktive og
vekstkraftige lokalsamfunn. MDG vil styrke
arbeidet og målrette dette mot det grønne og , for
10 000 å skape attraktive og bærekraftige lokalsamfunn

35 859

MDG styrker Husleietvistutvalget for raskere
saksbehandling og økt kunnskapen blant leietagere
5 000 om deres rettigheter.

Direktoratet for byggkvalitet

Kompetansesenter for distriktsutvikling
side 22

side 23

Kunnskapsutvikling og
22 informasjonsformidling
590

361 232

72 Rentestøtte

2 100

MDG innfører elmobilitetsstøtte, slik at man kan
nyte et elbil uten å være rik. Rentefrie lån til folk
med lav inntekt til å betale egenandelen på opp til
50 000 for å lease en elbil. Ordningen kan gi 10 000
mennesker som ellers ikke vil kunne bytte fra
fossilbil til elbil, beydelig lavere driftskostander på
transport og gjøre at også de tar del idet grønne
skiftet og elbilfordelene. Rentefrie lån til
elbilleasing kan kombineres med kommunal
elmobilitetsstøtte til den måndelige
leasingkostnaden etter modell av
15 000 bostøtteordningen (se kap 571 post 64)

Sum utgifter

19 485 050

Planlegging og byutvikling

61 Byvekstavtaler

65 Områdesatsing i byer

Bolig- og områdeutvikling i
72 byer
2412

43 830

En elbil har betydelig lavere kostnader til drivstoff,
årsavgift, bompenger og parkering. De Grønne vil
gjøre flere personer med dårlig råd og behov for bil
i stand til å kjøpe eller lease en elbil eller ellastesykkel, slik at de kan spare penger,nyte godt
av elbilfordelene og være med på å kutte utslipp. Vi
foreslår der for en ordning med elmobilitetsstøtte
for å kunne lease elbil etter modell av
bostøtteordningen som kommunene og Husbanken
samarbeider om. Ordningen vil fungere slik at
kommunen saksbehandler, og ivaretar kontakten
med søkerne som kan få rentefritt lån til å betale
egenandelen på opp til 50 000 for å lease en elbil
ogstøtte til månedlige leasingkostnader. Ordningen
på 170 millioner skal forvaltes av Husbanken og
innenfor den økte rammen De Grønne gir
Husbanken og kommunene for å gjennomføre det
grønne skiftet. Ordningen kan gi opp til 10 000 nye
2 000 elbiler på norske veier i 2021.

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 50 mill.
kroner. MDG prioriterer spesielt
kompetanseheving og forbildeprosjekter innen
nærnullenergibygg, energieffektivisering som for
50 000 eksempel FutureBuilt.

0

MDG styrker Bymiljøavtaler og byvekstavtaler over
kap 1320 post 30 med 1 mrd. kroner og
omprioriterer 1 mrd. kroner over samme post til
gående, syklende, kollektiv

65 195

MDG styrker innsatsen for bærekraftig og
barnevennlig byutvikling MDG vil prioritere:
- Nærnatur – støtte til konkrete
verneplaner/naturrestaurering i Oslo, Bergen og
Trondheim og andre byer og tettsteder
- Grøntregnskap i alle byer – Oslo har det som
første kommunen dette
- Støtteordning til bilfrie hjertesoner rundt byskoler
i hele landet
- Støtteordning til grønne byrom, parker, lekeaktivitetsarealer for barn og unge
(Ses i sammenheng med at MDG ytterligere styrker
områdesatsinger over kap. 1400 post
250 000 65 med 80 millioner i tillegg.)

20 160

MDG vil ha utvidet og videreført tiltak i
Groruddalen i Oslo, indre Oslo øst, Oslo Sør, 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 57 millioner
kroner i utover regjeringens opplegg i 2021, slik at
det statlige innsatsen kommer på nivå med Oslo
75 000 byråds budsjett for 2020.

1 Driftsutgifter

4 375 000

Husbanken
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Arbeid og sosial
Kap.
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Formål
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Kommentar

1 Driftsutgifter

309 710

Utgifter (i tusen kroner)
601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.

76 175

Vi setter ned et arbeidstidsutvalg for å vurdere
redusert arbeidstid. Det settes også av midler for
FoU knyttet til arbeidstidsreduksjoner. Vi
nedsetter videre et utvalg som skal utrede hvordan
borgerlønn kan organiseres, samt en utredning om
hvordan studenter kan få en bedre inntektssikring
15 000 ved arbeidsledighet

12 619 970

500 millioner til BPA-ordningen
Rettighetsfestingen skulle sikre at mennesker med
funksjonsnedsettelser som trenger mer enn 25
timer assistanse i uka, og er under 67 år,
brukerstyrt personlig assistanse BPA. Det ble
beregnet at 14 500 personer var i denne gruppa i
2015. Per 31.12.2018 var det kun 3500 som
mottok tjenester gjennom denne ordningen. Det
er fremdeles få som er klar over, og/eller benytter
seg av denne ordningen. En stor del av målgruppen
opplever sågar at de ikke har tilgang til et fullverdig
BPAtilbud i kommunen. Dette til tross for at
rettighetsfestingen skulle være et viktig bidrag til
likeverd, likestilling og deltakelse i samfunnet. Det
er i dag 316 flere personer som har BPA enn da
rettigheten trådte i kraft 1. januar 2015. Det
tilsvarer 3300 personer med BPA totalt. MDG
øremerker derfor 500 friske millioner øremerket til
500 000 BPA-ordningen.

21 Spesielle driftsutgifter
605

Arbeids- og velferdsetaten

1 Driftsutgifter
612

9 413 000

Kuttet 18 millioner som en konsekvens av
−18 000 oppjustering av minstepensjon for enslige

7 956 475

77 Varig tilrettelagt arbeid

1 710 180

500 nye tiltaksplasser for utviklingshemmede og
65 000 personer med psykiske lidelser (VTA)

Arbeidstilsynet
1 Driftsutgifter

666

70 Tilskudd
667

3 010 000

349 800

Dagpenger

18 386 000

Videre setter vi av 590 millioner kroner til å
etablere en ordning med dagpenger til
nyutdannende i 26 uker med 3G som grunnlag,
etter modell fra ordningen med dagpenger til nylig
690 000 dimitterte vernepliktige.

1 650 000

Vi øker overgangsstønaden med en bevilgning på
55 000 55 millioner ekstra

70 Frivillig arbeid

Stønad til enslig mor eller far
70 Overgangsstønad

75 000 Styrket innsats mot barnefattigdom

119 260

Vi øker bevilgningen til frivillige organisasjoners
arbeid for vanskeligstilte og støtte til sosialt
entreprenørskap som retter sin virksomhet mot
bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon.
Ytterligere 10 mill. kr settes av til å reversere
25 000 regjeringens kutt i ordningen for EØS-borgere.

Arbeidsmarkedstiltak

side 26

Redusert 1 million kr fordi behov for supplerende
stønad til flyktninger pga at vi inkluderer disse i
andre ordninger ved å gå mot regjeringens heving
av bostedskravet fra 3 til 5 år. Avkortning for
gifte/samboende pensjonister økes til 82,5%, som
−8 000 gir en reduksjon på 7 mill kr

Vi setter av 100 millioner til at nedbemannede kan
beholde dagpengene under utdannelse hele året,
ikke kun som et korona-tiltak i første halvår.
Ordningen forbeholdes dem som har fem års
arbeidserfaring eller en annen utdannelse fra før.

2620

152 085

Avkortning for gifte/samboende pensjonister økes
−19 000 til 82,5%

Supplerende stønad til personer over 67 år

70 Tilskudd
2541

725 750

Styrke arbeidstilsynet for å bekjempe
10 000 arbeidslivskriminalitet og skatteunndragelser

Avtalefestet pensjon (AFP)

70 Dagpenger

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
Sosiale tjenester og tiltak for
63 vanskeligstilte

634

76 Tiltak for arbeidssøkere

168 millioner til 1500 nye tiltaksplasser. 101
millioner til 500 nye tiltak med lønnstilskudd for
269 000 personer med nedsatt arbeidsevne.

Tilskudd til Statens pensjonskasse
1 Driftsutgifter

621

640

15 millioner til driftsutgifter i forbindelse med økt
satsnig på lønnstilskudd for personer med nedsatt
arbeidsevne. 22,5 millioner til driftsutgifter i
37 500 forbindelse med 1500 nye tiltaksplasser

Stønad til barnetilsyn til
72 enslig mor eller far i arbeid
2651

38 000 Reversere heving av bostedskrav fra 5 til 3 år

Arbeidsavklaringspenger

70 Arbeidsavklaringspenger
2655

120 000

31 380 000

23 mill. til å reversere heving av bostedskrav fra 5
til 3 år. 35 mill til å gjeninnføre minsteytelsen på
58 000 2,44G til dem som blir uføre i ung alder.

Uførhet

side 27

70 Uføretrygd
2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

71 Hjelpestønad
2670

Forsvar
Kap.

1710

1 652 400

Særtillegg, pensjonstillegg
73 mv.

Post

Formål

6 250 000

Avkortning for gifte/samboende pensjonister økes
−3 600 000 til 82,5%
Øke minste pensjonsnivå for enslige med 4000 kr
144 000 fra og med 1.7.21

47 Nybygg og nyanlegg
1720

4 849 692

Vi gjør et generelt kutt på 150 mill. kroner til
militære formål. Vi kutter ellers 62 mill. kroner
som ville gått til å ha amerikanske soldater (USMC)
−212 000 på rotasjon på Værnes og Setermoen i 2021.

3 134 666

Vi gjør et generelt kutt på 200 mill. kroner til
−200 000 militære formål.

Forsvaret

Driftsutgifter - Kystvakten

Kystvakten sørger for miljøovervåking, opprydding
av marin forsøpling, redningsberedskap og
sikkerhet langs norskekysten. Vi styrker Kystvakten
med 100 mill. kroner til å forsterke miljø- og
100 000 beredskapsinnsatsen langs kysten.

Driftsutgifter - Heimevernet

Vi vil prioritere Heimevernet og foreslår en økning
100 000 på 100 mill. kroner.

Driftsutgifter - Likestilling og
mangfold (ny post)

Vi vil ha en særlig innsats i Forsvaret mot
trakassering og mobbing, og tiltak for økt
mangfold, åpenhet og likestilling. Vi forutsetter at
det settes av 5 mill. kroner til formålet innenfor
0 forsvarsrammen.

Etterlatte
73 Gjenlevendepensjon
Sum utgifter

0
507 536 684

Avkortning for gifte/samboende pensjonister økes
−2 300 til 82,5%
−2 125 300

Sum utgifter

side 28

Kommentar

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

Innføre rett til hjelpestønad til familier med
alvorlig syke barn selv om barnet er innlagt på
13 500 sykehus e.l.
1 Driftsutgifter

79 950 000

Prop. 1 S 2021 MDG 2021

Utgifter (i tusen kroner)

Alderdom
70 Grunnpensjon

2680

103 950 000

5 millioner til å reversere heving av bostedskrav fra
5 til 3 år. Kutter 615 millioner ved at avkortning for
gifte/samboende pensjonister økes til 82,5%. 137
millioner til å reversere regjeringens kutt fra 2015 i
−473 000 barnetillegget.

64 459 689

−212 000

side 29

507 600

Vi øker støtten til bioøkonomiordningen med 20
mill kroner og støtten til pilot- og
demonstrasjonsprosjekter innen bio-økonomi
med 30 mill kroner for å komplettere regjeringens
50 000 støtte til pilotering i marin og maritim sektor.

0

Det opprettes et nytt såkornfond knyttet til helseog velferdsteknologi på 500 mill. kroner med
50/50 privat og offentlig finansiering. Vi setter av
50 000 10 pst til tapsfond.

174 000

Vi setter av 50 mill kroner for at utvalgte
gründerselskaper gis status som satsingsselskaper
av Innovasjon Norge. Ordningen skal rettes mot
potensielle game-changer- selskaper med høy
innovasjonsgrad. Med en slik status får selskapene
automatisk tilgang til for eksempel offentlig
50 000 matching av investorkapital.

120 600

Vi setter av midler til nærings- og
innovasjonsklynger, blant annet innenfor helse- og
40 000 velferdsteknologi, marine alger og biogass.

583 600

Vi styrker satsingen på pilot- og
demonstrasjonsprosjekter innenfor
miljøteknologi. Ordningen er etterspurt og viser til
250 000 gode resultater.

0

Vi styrker satsingen gjennom presåkornfondsordningen/katapult ordningen for å
utløse private egenkapitalinvesteringer i bedifter i
50 000 pre-såkornsfasen.

Næring
Kap.

Post

Formål
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Kommentar

50 Innovasjon - prosjekter, fond

Utgifter (i tusen kroner)
900

Nærings- og fiskeridepartementet
Tilskudd til Ungt
73 Entreprenørskap Norge
Tilskudd til nye næringsveier
79 på Svalbard

Tilskudd til nasjonalt
program for
81 leverandørutvikling
Tilskudd til Senter for hav og
83 Arktis
905

9 200

LUP spiller en viktig rolle ved å gi råd til offentlige
innkjøpere og etablere møteplasser mellom
offentlige virksomheter og potensielle
leverandører. Vi foreslår å øke bevilgningen for å
sikre en oppskalering av aktiviteten i tråd med
anbefalingene fra Menon-rapporten "Insentiver
og ordninger for risikoavlastning for innovative
5 000 offentlige anskaffelser".

5 300

Vi øker rammene for arbeid for utvikling av nye
næringsveier innenfor havbruk samt aktiviteter
3 000 knyttet til plast i havet.

70 Basiskostnader

71 Innovative næringsmiljøer

76 Miljøteknologi

189 400

Vi setter av 10 mill. kroner til mineralkartlegging i
Sør-Norge og 10 mill. kroner til å styrke arbeidet
20 000 med marine grunnkart for kystsonen.

77 Tilskudd til pre-såkornfond

Kondemneringsordning for
81 skip

Vi innfører en vrakpantordning for skip. Det vil gi
insentiver for bygging av miljøvennlige skip,
samtidig som det bidrar til å skape arbeidsplasser
ved norske verft. Skraping av 25 skip vil kunne gi
6-700 arbeidsplasser og reduksjon i utslippene
500 000 med på 150.000 tonn CO2.

82 Støtte til ombygging av skip

Støtte til ombygging av skip til miljøvennlige
løsninger og modernisering av fremdriftssystemer.
75 skip per år ombygges, vil kunne gi 500
arbeidsplasser og en reduksjon i utslippene på
500 000 250.000 tonn CO2.

Forvaltning av statlig eierskap

Risikokapital, Nysnø
52 Klimainvesteringer AS

54 Risikokapital, Investinor AS
2421

0

Vi bevilger midler for å utvikle nye bærekraftige
20 000 næringsveier på Svalbard.

Norges geologiske undersøkelse

1 Driftsutgifter
950

31 600

Tapsavsetning, såkornfond
51 og koinvesteringsfond

Ungt entreprenørskap er et viktig initiativ for å få
5 000 flere unge til å starte egen virksomhet.

245 000

Nysnø skal investere i selskap som bidrar til
reduserte klimagassutslipp. Nysnø skal videre
bidra til å fremme ny teknologi i overgangen fra
teknologiutvikling til kommersialisering. Dette er
viktig for å skape ny, grønn næringsvirksomhet. De
Grønne vil derfor øke Nysnøs kapitaltilgang med
500 mill. kroner samtidig som vi øker
200 000 risikokapitalen med 200 mill. kroner.

50 000

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,
tranpsport og offentlige tjenester. Det settes av
500 mill. kroner i egenkapital og 200 mill. kroner
200 000 til tapsdekning i 2021.

Inkubator og klynger norsk
83 romvirksomhet
2425

Vi ønsker å utvikle klynger og etablere
inkubatorerfor innovativ romindustri i Andøya 20 000 Narvik - Tromsø

Bionova

Innovasjon Norge

side 30

side 31

0

Etter modell fra Enova vil vi starte opp BIONOVA
for å systematisere innovasjon og økte
kommersialisering av biobasert verdiskaping. 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
proteinkilder til soya i dyrefôr. Vi setter av 2 mrd.
kroner til egenkapital og 100 mill. kroner til et
100 000 tapsfond.

50 Prosjekter/fond

0

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
kommersialiering av nye og forbedrede løsninger
for materialgjenvinning, og bidra til å etablere
200 000 produsentansvarsordninger for diverse produkt.

Tilskudd til løsninger for
70 materialgjenvinning

0

100 000

0

Vi øker byggelånsgarantiordningen for skip fra
verft i Norge med 2 mrd kroner og setter av 150
mill kroner i tapsfond. Det stilles krav om null- og
150 000 lavutslippsteknologi for å kunne motta garanti.

0

Vi oppretter et garantifond etter modell fra den
eksisterende u-landsordningen i GIEK og setter av
en garantiramme på 2 mrd. kroner og setter av til
et tapsfond på 150 mill kroner. Fondet skal
utstede garantier til fornybarinvesteringer i
150 000 utviklingsland.

50 Fond/tapsavsetning
2428

2460

Fiskeri
Kap.
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Utgifter (i tusen kroner)
917

Fiskeridirektoratet

457 000

Vi foreslår 20 mill kroner ekstra til å styrke
fiskerioppsynet langs kysten for å hindre overfiske
og ulovligheter. Vi setter også av 10 mill kroner
ekstra til økt kontroll av
30 000 oppdrettsnæringen

16 600

Vi setter av midler til å utrede en
produksjonsavgift for oppdrett som gir både
oppdrettere og kommuner incentiver til bruk av
miljøvennlig lukket teknologi ved at åpne anlegg
betaler en høy avgift direkte til staten, mens
lukkede anlegg betaler en lavere avgift som går til
5 000 kommunene.

15 000

Vi reverserer regjeringens tidligere kutt i
føringstilskudd, som er viktig for
fiskeriarbeidsplassene langs kysten. Vi øker derfor
23 400 tilskuddet til 2019-nivå.

0

Vi jobber for en overgang til lukkede
oppdrettsanlegg og vi vil etablere en ordning med
investeringsstøtte til oppdrettere som går over til
lukkede anlegg, eller andre former for bærekraftig
oppdrettsteknologi som ikke gir utslipp til miljøet.
Maksimal støttesats settes til 40 prosent av
500 000 investeringen.

0

Oppdrettsnæringen har i dag et alvorlig
fiskevelferdsproblem. Det må iverskettes 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
120 000 løsninger.

Senter for sirkulærøkonomi

Tapsfond byggelånsgarantier
50 skipsbyggingsindustrien

Tapsfond garantiordning for
fornybar kraftproduksjon i
52 utviklingsland
Sum utgifter

11 354 667

1 Driftsutgifter

21 Spesielle driftsutgifter
919

Garantiinstituttet for eksportkreditt

Diverse fiskeriformål

Tilskudd til næringstiltak i
75 fiskeriene

Investeringstilskudd til
77 lukkede anlegg

2 663 000

Investeringsstøtte til
dyrevelferdsløsninger i
78 oppdrettsnæringen
Sum utgifter

side 32

Kommentar

1 878 000

678 400

side 33

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.

La ndb ruk
Kap.

Post Formål
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MDG 2021

Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)
1112

Kunnskapsutvikling,
kunnskapsformidling og
beredskap,
50 Veterinærinstituttet

70 Norecopa

Tilskudd til klimatiltak,
klimatilpasning og 71 kompensasjon
1115

1136

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

103 170

Vi øker denne viktige posten med 20 millioner, og
øremerker 5 millioner til utvikling av matmerking
som gjør det lettere for forbrukerne å velge miljøog 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
20 000 mill til å støtte rådet for dyreetikk.

0

Vi styrker arbeidet med alternativer til å redusere
og finne alternativer til dyreforsøk gjennom en
6 000 øremerket bevilgning til Norecopa.

0

Vi oppretter en tilskuddsordning der
landbruksbedrifter kan søke om støtte til
klimatiltak som for eksempel erstatning av oljefyr,
installasjon av solcellepaneler, biogassproduksjon
og lignede, og om kompensasjon for tapt inntekt
200 000 grunnet ekstremvær.

Kunnskapsutvikling m.m.
Kunnskapsutvikling, formidling
og beredskap, Norsk institutt
50 for bioøkonomi

1138

Internasjonalt skogpolitisk
samarbeid - organisasjoner og
71 prosesser
Sentre for hjemløse dyr i de
73 største byene

1 298
0

30 205

14 920

1 Driftsutgifter

Støtte til spydspissløsninger
for bedre dyrevelferd i
23 landbruket

1 366 485

0

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
30 000 egenskaper knyttet til høy dyrevelferd,
side 34

50 Arealressurskart

51 Kornberedskap
60 Tilskudd til veterinærdekning
1149

Vi vil støtte kommunalt og frivillig arbeid med å ta
25 000 imot hjemløse dyr.

Vi setter av midler til styrking av bønders arbeid
med bevaring av plante- og dyregenetiske
10 000 ressurser.
Vi øker posten for å styrke den lokale
5 000 villaksforvaltningen.

Landbruksdirektoratet

Mattilsynet
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 10
millioner til en generell styrking av Mattilsynets
driftsbudsjetter og 2 millioner til å utrede
etablering av et eget Dyretilsyn som erstatter
Mattilsynets arbeid med dyrevelferd. Vi foreslår
også 20 millioner som øremerkes til styrket tilsyn
32 000 og kontroll med lakselus og rømming.

Vi ønsker å øke aktivitetsnivået og den norske
3 000 innsatsen.

Høstbare viltressurser - forvaltning og tilskudd til viltformål (Viltfondet) m.m.
1 Driftsutgifter

1142

39 302

Vi øker støtten til Matsentralen Norge for å sette
dem i stand til å redistribuere mer mat og
redusere matsvinn. Ses i sammenheng med MDGs
5 000 ønske om å innføre en matkastelov.

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
Tilskudd til
genressursforvaltning og
71 miljøtiltak

1140

Vi foreslår å opprette et eget program for
10 000 agroøkologisk forskning under NIBIO.

Støtte til organisasjoner m.m.

70 Støtte til organisasjoner

1139

239 706

7 638

0
174 945

Vi ønsker å trappe opp det viktige arbeidet med å
gi skogbruket god oversikt over biologisk
3 000 mangfold og naturverdier.
Vi setter av 100 millioner til å begynne jobben
med å etablere et offentlig beredeskapslager for
100 000 matkorn.
30 000 Vi vil styrke veterinærdekningen over hele landet.

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

Tilskudd til økt bruk av
72 trevirke
Tilskudd til skog-, klima- og
73 energitiltak

0

Skogen er en av Norges viktigste naturressurser.
Ved å videreforedle mer trevirke i Norge i stedet
for å eksportere uforedlet tømmer, kan vi skape
nye arbeidsplasser og få større verdier ut av
skogen uten å hogge mer. Derfor etablerer vi et
150 000 nytt program for innovasjon i skogindustrien.

44 690

Tettere skogplanting har negative
miljøkonsekvenser. Vi trekker derfor midlene til
0 dette ut av denne posten. I stedet omdisponerer
side 35

vi midlene innefor posten til støtte til plukkhogst
og til å la gammelskog stå.
1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21 Spesielle driftsutgifter

18 400

Vi fjerner bunnfradraget for rett til tilskudd over
jordbruksavtalen, for å tilrettelegge for de minste
brukene. Samtidig ønsker vi å innføre et høyt tak
på areal, for å stimulere til små og mellomstore
240 000 bruk.
Vi opprettholder bevilgningen, men øremerker 20
mill til satsningsprogram for andelslandbruk,
REKO-ringer, markedshager, besøksgårder og
urban dyrkning. Vi endrer samtidig
tilskuddregimet generelt slik at fôrgrunnlaget
legges til grunn ved tildeling av investeringsmidler
til driftsbygninger.

Tilskudd til Landbrukets
50 utviklingsfond (LUF)

74 Direkte tilskudd
1161

Olje og energi

0

Vi ønsker også en sterkere satsing på fornybar
energiproduksjon i jordbruket, og bevilger midler
0 til det over kap. 1112 post 71.

9 566 800

Vi øker tilskuddsrammen og legger inn
driftsvansketilskudd, herunder støtte til
grøntproduksjon. Vi øker beitetilskudd, areal- og
kulturlandskapstilskudd, støtte til regionale
350 000 miljøprogram og dobler støtten til økologisk drift.

Kap.

Sum utgifter

10 040
20 522 219

Vi styrker Statskog og fjellstyrenes arbeid med
5 000 oppsyn i statsallmenninger.

Prop. 1 S
2021

1800

Kommentar

Olje- og energidepartementet
Tilskudd til olje- og
72 energiformål

1810

4 500

1 Driftsutgifter

309 500

Oppdrags- og
23 samarbeidsvirksomhet

65 000

122 000

Deler av bevilgningen er kyttet til OEDs
samarbeidsavtale med Norad om rådgivning
innenfor petroleumsforvaltning for utviklingsland
−30 000 og kuttes ikke.

357 000

Effektivisering som følge av lavere aktivitet på
sokkelen (50 mill. kroner). Petoros aktivitet flyttes
−357 000 til SDØE.

Petoro AS

70 Administrasjon
1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22 Flom- og skredforebygging

Tilskudd til flom- og
60 skredforebygging
Tilskudd til utjevning av
73 overføringstariffer
1830

Effektivisering som følge av lavere aktivitet på
−30 000 sokkelen
Bevilgningen går til geologisk kartlegging av
kontinentalsokkelen. Klimaet tåler ikke at vi leter
etter mer olje og gass. Videre går 30 mill kroner til
ressursvurdering av havbunnsmineraler. Vi er nødt
til å ha bedre kunnskap om påvirkning av
økosystemer på havbunnen før vi vurderer
mineralutvinning på havbunnen.Derfor foreløpig
stopp i kartlegging. Vi kutter derfor hele
−65 000 bevilgningen.

21 Spesielle driftsutgifter

1815

Prosjekt for å gjøre petroleumssektoren mer
−4 000 konkurransedyktig kuttes.

Oljedirektoratet

1 224 000

side 36

MDG 2021

Utgifter (i tusen kroner)

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn
Tilskudd til oppsyn i
75 statsallmenninger

Post Formål

200 000

Regjeringen kutter igjen i bevilgningen til flom- og
skredforebyggende tiltak. Dette til tross for at NVE
har sagt de trenger 4 mrd. kroner i årene fremover
for å sikre samfunnet mot flom og skred som følge
100 000 av klimaendringer.

68 000

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til flom- og
skredforebyggende tiltak med 2 mill. kroner. Dette
til tross for at NVE har sagt de trenger 4 mrd.
kroner i årene fremover for å sikre samfunnet mot
flom og skred som følge av klimaendringer. 10
mill. kroner øremerkes til å forebygge skader fra
400 000 overvann gjennom kunnskap og veiledning.

20 000

Vi ønsker en gradvis nedtrapping av
10 000 overføringstariffene og ikke en avvikling.

Forskning og næringsutvikling

side 37

50 Norges forskningsråd

72 Norwegian Energy Partners
1840

2 275 000

Fortum Oslo Varmes prosjekt for CCS forutsettes
lagt inn i prosjektet Langskip - på lik linje med
Norcem i Breivik. Statlig deltakelse i Fortum
Varmes CCS prosjekt er viktig for teknologisk
utvikling på et område som kan få stor betydning
for utslippene fra søppelforbrenning, ikke bare i
Oslo, men også andre anlegg i Norge så vel som
1 025 000 anlegg utenfor landets grenser.

0

MDG ønsker å innføre differansekontrakter for å
1 000 000 stimulere til utbygging av havvind.

Kap.

Post Formål

Prop. 1 S
2021

MDG 2021

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30 Investeringer

23 800 000

Se omtale kap 1815 post 70. Petoro flyttes til
307 000 SDØE.

70 Driftsutgifter Petoro
Sum utgifter

Vi legger til grunn at en gradvis nedtrapping av
oljeaktiviteten også vil redusere investeringsnivået
til SDØE. Om lag 995 mill. kroner er knyttet til
−1 500 000 prosjekt som enda ikke besluttet utbygd.

29 634 556

2 119 000 Eksklusiv olje

1400

Klima- og miljødepartementet

1 Driftsutgifter

293 936

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24 Driftsresultat:

21 Spesielle driftsutgifter

22 Framtidsombud

23 Natur- og klimaråd

51 Den naturlige skolesekken

Miljøkompetanse for
52 arbeidslivet

Utvikling av klimabudsjett og 53 regnskap

71 700 000

685 000

3 Lete- og
feltutviklingsutgifter

-1 600 000

Departementet har valgt å ikke svare på
spørsmålet i år. Vi antar derfor at verdien av
kontrakter som ikke er inngått enda er forholdsvis
685 000 like mange som i fjor.

Sum inntekter

99 209 923

Klima- og miljødepartementet har en viktig
støttefunksjon for andre sektorer gjennom å
klargjøre kunnskapsgrunnlag og bevare det
generelle naturressursgrunnlaget. Vi ønsker å
styrke en rekke tiltak under KLD, og styrker derfor
40 000 også støttefunksjonen.
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
miljøpolitikk.

67 088

0

63 Miljørådgivere i kommunene

Vi setter også av 7 millioner til oppfølging og
gjennomføring av den internasjonale
20 000 naturavtalen.
Vi setter av 0,5 mill til å forberede etablering av et
Framtidsombud, etter modell fra Barneombudet.
Framtidsombudets mandat være å tale fremtidige
500 generasjoners sak.

0

Vi setter av 5 mill til å opprette et natur- og
klimaråd. Natur- og klimarådet skal hvert år
vurdere regjeringens natur- og klimapolitikk i lys
av den norske klimaloven, den norske
naturmangfoldsloven, Parisavtalen og den
kommende internasjonale naturavtalen. Naturog klimarådet modelleres etter tilsvarende råd i
Storbritannia og får et eget sekretariat og
5 000 budsjett.

10 442

Den naturlige skolesekken bidrar til at barn over
hele landet lærer om miljø, friluftsliv og
bærekraftig. De Grønne ønsker å styrke
3 000 ordningen.

0

Vi vil styrke miljøkompetansen i handels- og
tjenestenæringene, og setter av 10 mill til et
pilotprogram rettet mot innkjøpere og
10 000 kundebehandlere.

0

På tross av at klimalovens § 6 forplikter
regjeringen til å legge fram et klimabudsjett, har
den ennå ikke klart det. Vi setter derfor av 5 mill
5 000 til å styrke arbeidet med metodeutvikling.

0

De Grønne mener alle norske kommuner må ha
en minst én ansatt miljørådgiver for å styrke
arbeidet med blant annet å stanse tap av
biologisk mangfold, etablering av klimabudsjetter
356 000 og reduserte utslipp fra transport.

Inntekter (i tusen kroner)
5440

Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

Havvind
50 Havvind

2440

35 000

NORWEP har aktivitet både innenfor fornybar
energi og fossil energi. Det forutsettes at
aktiviteten innenfor olje- og gass avvikles og at
hele NORWEPS aktivitet rettes mot fornybar
energi. Spesielt forutsettes aktiviteten rettet mot
offshore vind og å styrke norske leverandørers
0 posisjon innenfor både fast og flytende havvind.

Miljø

CO2-håndtering

Langskip - fangst og lagring av
72 CO2
1850

735 530

Iflg OED er alle midler til petroleumsforskning
bundet opp. Det legges til grunn at dersom det er
kontrakter som ikke er skrevet under så kuttes
disse. Videre setter vi av 50 mill. kroner til Pilot-E
som er et samarbeidsprogram mellom ENERGIX,
Enova og Innovasjon Norge for utvikling av
miljøvennlig energiteknologi, spesielt innenfor
havvind og økt forskning på innovasjon for
energieffektivitet. 30 mill. kroner bevilges til
forskning på testing og kvalifisering av teknologier
70 000 for grønn skipsfart.

0 Eksklusiv olje
side 39
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64 Støtte fellesgrill

65 Områdesatsing i byer
Frivillige miljøorganisasjoner
og allmennyttige
70 miljøstiftelser

71 Internasjonale organisasjoner

74 Tilskudd til AMAP

Støtte til nasjonale og
76 internasjonale miljøtiltak
1410

0

Engangsgriller er et forsøplingsproblem og skaper
brannfere. De Grønne foreslår derfor at det
etableres en tilskuddsordning for etablering av
fellesgriller i parker og viktige friluftsområder,
5 000 som kommuner og andre aktører kan søke på.

0

Vi foreslår en storsatsing på bærekraftige,
barnevennlige nabolag med økt biomangfold,
flere grøntområder, lekeplasser og trygge, sosiale
byrom etter modell fra blant annet
Groruddalssatsingen. Miljø, livskvalitet og
møteplasser for barn og unge er sentrale
80 000 målsettinger.

52 541

Miljøorganisasjonene representerer viktige
samfunnsinteresser. Vi foreslår en 10 pst økning i
bevilgningene, som fordeles etter etter samme
5 254 kriterier som øvrig støtte.

91 774

Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å nå
miljø- og bærekraftsmål, og vi ønsker å øke
støtten tli dette arbeidet. Den økte støtten skal
blant annet gå til oppfølging av arbeidet med
Biomangfoldkonvensjonen (CBD), som er den
viktigste multilaterale avtalen som tar
Naturpanelets anbefalinger i bruk for å utarbeide
globale mål for hvordan vi skal stanse tapet av
6 000 naturmangfold.

5 162

153 178

22 Miljøkartlegging

23 MAREANO

Følgeforskning av økologisk
25 tilstand (ny post)
Basisbevilgninger under
Norges forskningsråd til
50 miljøforskningsinstituttene

Norge er forpliktet til å støtte arbeidet med
miljøovervåkning i Arktis. De Grønne ønsker å
1 000 styrke dette arbeidet.
Vi foreslår en generell styrking av nasjonalt og
internasjonalt miljøarbeid med 15 mill. I tillegg
øremerkes 5 mill ekstra til oppfølging av Aichimålene og 10 mill ekstra til
30 000 kulturminneforrvaltning.

Forskningsprogrammer under
51 Norges forskningsråd
Internasjonalt samarbeid om
53 miljøforskning

Kunnskap om klima og miljø
Vi styrker posten kraftig, og fordeler midlene som
følger:
20 mill. øremerket økosystembasert og
arealrepresentativ overvåkning av viktige
indikatorer som gir informasjon om endringer i
økologisk tilstand og økosystemfunksjoner

Nasjonale oppgaver ved
70 miljøforskningsinstituttene
1411

130 302

Kun ett av fire av de mest verdifulle
naturområdene i Norge er kartlagt. Det betyr at vi
mangler et solid og tilgjengelig
kunnskapsgrunnlag om hvor den truede naturen
finnes. Derfor ønsker MDG å styrke arbeidet med
35 000 økologisk grunnkart.

46 800

Kartlegging av havbunnen er avgjørende for
bærekraftig utbygging av havvind, spesielt den
bunnfaste. Foreløpig er kartleggingen av
havbunnen i Nordsjøen, der det er mest aktuelt
med bunnfast havvind. svært mangelfull. De
Grønne styrker derfor bevilgningen til MAREANO
kraftig sammenlignet med regjeringens forslag, og
øremerker 20 mill til dette. I tillegg setter vi av 8
mill til Kyst-MAREANO og kartlegging av særlig
verdifulle sårbare områder (SVO-er), og 4 mill til
32 000 økt satsing på marin bioprospektering.

0

220 753

384 738

7 274

21 Miljøovervåking

277 159

20 mill til kraftig styrket overvåkning av sjøfugl
gjennom SEAPOP og SEATRACK, for å styrke det
70 000 miljøfaglige grunnlaget for utbygging av havvind.

Vi setter av 30 mill til styrket forskning på
biologisk mangfold, 20 millioner til et
syntesesenter for miljø 4 millioner til forskning på
alternativer til torv, og 30 mill til grunnforskning
på bevaring og beskyttelse av biologisk mangfold i
84 000 havet i forbindelse med Havtiåret 2020-2030.
Vi vil styrke miljøforskning på klimaendringer,
naturmangfold og utvikling av en internasjonal
10 000 bioøkonomi.

39 723

32 639

Artsdatabanken har siden oppstarten i 2005
etablert seg som en nasjonal kunnskapsbank om
naturmangfold gjennom å utvikle en rekke
tjenester av høy kvalitet og stor verdi.
Artsdatabankens oppgaver har vokst utover de
ressursene de er tildelt. Vi øker derfor
20 000 bevilgningen kraftig.

10 249

Vi vil styrke Artsprosjektet, som har gitt gode
resultater og vil være en nøkkel til ny kunnskap
3 000 om det norske artsmangfoldet.

26 666

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter er blant
de viktigste verktøyene Norge har for å sikre at
20 000 naturtyper og arter oppnår bedre tilstand, og må

Artsdatabanken

1 Driftsutgifter

21 Spesielle driftsutgifter

70 Tilskudd til arter og naturtyper
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Vi styrker basisbevilgningen til
miljøforskningnsinstituttene med 5 millioner
5 000 sammenlignet med regjeringens forslag.

Vi styrker miljøforskningsinstituttenes
informasjons- og opplysningsarbeid overfor
forvaltning, kvalitetssikring av data videreføring
av viktige lange overvåkningsserier, og etablering
10 000 og vedlikehold av relevante nasjonale databaser.

15 mill. øremerket oppfølging av lange tidsserier
som står i fare for å kuttes
15 mill. er øremerket utvikling av infrastruktur for
overvåkingsdata med andre relevante data fra
ulike kilder (økologisk grunnkart, satellittdata
m.v.)

Ses i sammenheng med post 21. I tillegg til
overvåkning av tilstand, påvirkningsfaktorer og
etablering av god datainfrastruktur, trengs
følgeforskning til overvåkningene for å kunne
analysere og finne årsaker til de endringene som
skjer. Vi foreslår derfor å opprette en ny post til
50 000 dette formålet.

side 41

benyttes og finansieres i langt større grad enn i
dag.

71 Kvalitetssikringssystem
1420

0

Et kvalitetssikringssystem er nødvendig for å heve
kvaliteten på de naturfaglige undersøkelsene i
utbyggingssaker, og kan være et sentralt bidrag til
en kunnskapsbasert forvaltning som sikre
5 000 verdifulle naturtyper og arter.

35 Statlige erverv, skogvern
36 Statlige erverv, marint vern

455 101
6 200

1 Driftsutgifter

21 Spesielle driftsutgifter

22 Statlige vannmiljøtiltak

Restaurering av forringede
25 økosystemer
Statlige erverv, båndlegging av
30 friluftsområder

31 Tiltak i verneområder
Statlige erverv, fylkesvise
32 verneplaner

Statlige erverv, nytt landbasert
33 vern

34 Statlige erverv, nasjonalparker

717 944

326 350

Vi ønsker å styrke Miljødirektoratets arbeid
kraftig. Det gjelder blant annet kartleggeing av
arter og naturtyper, myrvern og utredning av nye
112 000 marine verneområder.

242 870

Vi setter av midler til å opprettholde og styrke
stillinger med dedikerte fagfolk i vannområdene
og vannregionene for å sikre tiltaksgjennomføring
10 000 og kunnskapsforbedring.

0

17 090

12 483

Vi trenger en mangedobling av innsatsen for
opprydning av forurenset sjøbunn og andre
giftutslipp. Vi foreslår en betydelig økning i denne
bevilgningen som starten på en større
opptrapping. Ses i sammenheng med bevilgninger
30 000 til samme formål over kap. 1420 post 79.

60 000

90 419

Nesten en tredjedel av norske verneområder er
truet av mangel på skjøtselstiltak. Vi styrker
10 000 derfor posten med 10 mill. kroner.

950

2 053

39 Oppryddingstiltak
Tilskudd til ivaretakelse av
naturmangfold i
60 kommuneplanlegging

1 000

Gode kommuneplaner er avgjørende for
ivaretakelse av naturmangfold i kommunene. De
Grønne tidobler derfor regjeringens forslag til
10 000 tilskudd.
Ordningen omfatter tilskuddsordningene
Klimasats (tilskudd til kommuner for å kutte
utslipp) og tilskudd til klimatilpasningstiltak i
kommunene. Vi øker posten med 1 mrd. kroner,
fordelt som følger:

224 244

- 250 mill. kroner til å bygge ut elbillading i
borettslag og sameier
- 200 mill. kroner til en storstilt satsing på grønne
kommunale anskaffelser
- 250 mill. kroner til en generell styrking av
Klimasats, for å kunne innvilge flere søknader
- 50 mill. kroner til å styrke kommunenes arbeid
med klimatilpasning
- 200 mill. kroner til energisparingstiltak i
husholdninger og energirådgivning
1 000 000 - 50 mill. kroner til en tilskuddsordning til elsykler

13 820

Hurtigbåter i fylkeskommunal trafikk har svært
høye utslipp per passasjerkilometer - ofte høyere
enn fly. Utslippsfrie alternativer fins, men er
foreløpig dyre. Vi øker derfor bevilgningen kraftig
for å få en raskest mulig overgang til utslippsfrie
500 000 hurtigbåter.

Vi vil etablere et program for restaurering og
reetablering av våtmarker, naturskog og andre
viktige naturtyper. Målet er at 15 prosent av den
ødelagte naturen skal være restaurert innen
2030, i tråd med målsettingen for FNs tiår for
100 000 naturrestaurering.

30 167

540

Restaurering av myr og annen
38 våtmark

Tilskudd til klimatiltak og
61 klimatilpasning

Vi styrker arbeidet med fylkesvise tematiske
5 000 verneplaner.
Aktiviteten på posten har vært liten i etter mange
år med få verneinitiativer. Vi foreslår drastisk
økning av innsatsen. I 2021 ønsker vi å komme i
gang med å verne resten av Norges
villmarkspregede områder, samt å styrke
80 000 myrvernet.

Vi setter av 20 millioner til eget program for
20 000 etablering av marine nasjonalparker.
Å restaurere myrer og annen våtmark er et viktig
klimatilpasningstiltak, og vil motvirke
klimaendringer fordi myr tar opp karbon. Vi
ønsker en økt satsing på myrrestaurering, og øker
20 000 posten med 20 mill.

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet er Klima- og
miljødepartementets sentrale rådgivende og
utøvende fagorgan innen klima, naturforvaltning
og forurensing. Miljødirektoratet har mange
oppgaver, og porteføljen øker stadig. Det blir
stadig flere og større miljøproblemer, og det blir
stadig nye krav og tiltak, både fra internasjonalt
hold og miljøvedtak i Stortinget. Vi øker derfor
bevilgningen til driftsutgifter med 25 mill. kroner.
I tillegg setter vi av 3 mill. kroner til
"kapasitetsbygging skogvern", og 10 mill. kroner
38 000 til å styrke arbeidet med god økologisk tilstand.

Vi øker bevilgningene til skogvern kraftig, med
sikte på å nå målet om at 10 prosent av den
produktive skogen skal vernes. Vern av den mest
artsrike og diverse skogen i Norge er et
avgjørende grep for å stanse tap av
315 000 naturmangfold.

62 Tilskudd til grønn skipsfart
Tiltak i kommuner med
ulverevir i Hedmark, Akershus
65 og Østfold

20 560

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke
til kompliktdemping i kommuner med ulverevir. Vi
mener satsingen må styrkes, og øker posten med
15 000 15 mill. kroner.

Vi vil sette i gang en ny nasjonalparkplan og
kartlegge mulighetene for å etablere store
sammenhengende nasjonalparker på tvers av
50 000 landegrensene, særlig på Nordkalotten.
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Naturmangfoldstiltak i
66 kommunene (Natursats)

69 Oppryddingstiltak

0

92 962

De Grønne vil opprette Natursats, etter modell fra
Klimasats. Natursats skal være en
tilskuddsordning der kommunene blant annet kan
søke om støtte til å utarbeide arealregnskap,
utarbeide kommunedelplan for naturmangfold,
naturvennlig planlegging, utarbeide kommunens
krav til naturmangfoldtiltak i byggeprosjekter,
lage plan for restaureringstiltak,
flomdempingstiltak, kulturlandskap, øke
kompetanse på naturmangfold i kommunen med
mer. Vi setter av 50 millioner til utredning og
50 000 pilotprosjekter i 2021.
Sees i sammenheng med post 39 og 79 som også
handler om å rydde opp i forurenset sjøbunn og
jord. Det samlede behovet opprydning i
forurenset sjøbunn og jord er stort, og vi foreslår
200 000 derfor en kraftig økning i bevilgningen.

40 792

Vi ønsker å styrke arbeidet med gjennomføring av
kostnadseffektive miljøtiltak for å nå miljømålene
i vannforvaltningsplanene, og øker derfor
70 000 bevilgningen.

70 290

Vi setter av 25 mill. for å etablere “Fishing for
litter” som en landsdekkende og permanent
belønningsordning som gir fiskere incentiver til å
levere avfall. Vi øker bevilgningen til regjeringens
etablerte tilskuddsordning med 50 mill. Vi setter
av 3 mill til utredninger av en profesjonell
ryddetjeneste for marint avfall, en innføring av
produsentansvar for fiskeriutstyr, og andre
løsninger som sikrer at utstyr som brukes i
78 000 fiskerivirksomhet returnes til land.

73 Tilskudd til rovvilttiltak

80 426

Selv om rovdyrtapene har gått ned de siste årene
er det mulig å redusere tapene ytterligere, i en tid
der motsetningen er store. En
styrket satsing på konfliktdempende og
forebyggende tiltak som rovviltavvisende gjerder,
tidlig nedsanking og omstilling i jordbruket vil
bidra til dette. Vi styrker derfor posten med 35
35 000 mill. kroner.

Diverse organisasjoner og
77 stiftelser m.m.

16 416

70 Tilskudd til vannmiljøtiltak

71 Marin forsøpling

78 Friluftsformål

180 776

Tilskudd til å hindre utslipp av
gummigranulat og andre
80 mikroplastutslipp

81 Naturarv og kulturlandskap

Tilskudd til truede arter og
82 naturtyper

84 Internasjonalt samarbeid

85 Naturinformasjonssentre
1428

0

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
35 000 spleiselaget.

67 933

En tredel av de norske villbiene er
utrydningstruet. Et mer bievennlig landbruk med
et rikt kulturlandskap er den beste måten å ta
vare på våre ville pollinatorer på. Vi styrker derfor
ordningen kraftig, men mål om å nå målet om 100
35 000 utvalgte kulturlandskap. I dag fins det kun 46.

42 806

Det er trengs langt flere redningsaksjoner for
truede arter og naturtyper i Norge. Vi styrker
derfor posten 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
60 000 øremerkes oppfølging av tiltak for sjøfugler.

5 508

Naturpanelet (IPBES) har blitt en viktig
kunnskapsleverandør for naturmangfold
internasjonalt. Særlig etter publiseringen av den
første globale statusrapporten for biologisk
mangfold i 2019 har panelets arbeid og
publikasjoner blitt mer allment kjent. Norge har
hatt en sentral rolle i etableringen av
Naturpanelet og i den første perioden av panelets
eksistens, og bør fortsette å prioritere og styrke
3 000 bidrag til panelets arbeid.

77 826

Enova SF

Generell økning til å styrke organisasjoner som
8 000 spiller en viktig rolle for natur og friluftsliv.
Friluftslivet og friluftsorganisasjonene har tapt
store inntekter på grunn av av koronapandemien.
Likevel velger regjeringen å kutte midlene til
friluftsaktivitet (en underpost på post 78) med 7
mill. kroner, og midlene til tilrettelegging «Tiltak i
statleg sikra friluftslivsområde» med 2 mill.
kroner. Disse kuttene bryter fundamentalt med
ambisjonene i Friluftslivsmeldingen, regjeringens
handlingsplan for friluftsliv – og dette årets
dokumentasjon av friluftslivets betydning og
behov. Vi revereserer kuttene (9 mill) og øker
posten med ytterligere 50 mill. kroner, blant
annet for å styrke arbeidet med
friluftslivsaktivitet, tilrettelegging av
friluftsområder og aktiviteter for personer med
59 000 innvandrerbakgrunn.
side 44

Vi foreslår en generell styrking av denne posten
for å kunne styrke arbeidet med formidling av
2 000 naturkunnskap.

Overføring til Klima- og
50 energifondet

3 315 744

Enova er et viktig virkemiddel for å redusere
klimagassutslippene våre. Vi øker derfor støtten
som følger:
- 200 mill. kroner til økt satsing på solenergi.
- 300 mill. kroner til raskere utrulling av landstrøm
og økt støtte til utbygging av hydrogenstasjoner
fra fornybar energi, omlegging til en utslippsfri
fiskeflåte og oppdrettsnæring, samt elektrifisering
av fiskebåter.
- 200 mill. kroner til CCU, gjennom innovativ
kobling av tradisjonell, kraftkrevende industri og
matproduksjon ved at utslipp av karbondioksid fra
industriell virksomhet brukes til å produsere
marine mikroalger.
- 350 mill. kroner til økt støtte til omlegging til
lavutslippsløsninger for industrien
- 300 mill. kroner til raskere utbygging av
1 450 000 hurtigladestasjoner
side 45

- 100 mill. kroner til oppstart av et nytt
biogassprogram som bl.a. skal støtte opprettelse
av biogassanlegg.
1474

70 Tilskudd til private mottakere
1481

24 533

Midlene under dette kapittelet skal gå til å styrke
og fremskaffe ny kunnskap om klima og miljø og
om miljøkonsekvenser av ny næringsvirksomhet i
de sårbare nordområdene. Vi mener det behov
5 000 for å styrke arbeidet.

28 812

Jf kap 1472 post 50. Midlene under post 50 skal
gå til de statlige partnerne i Framsenteret, med
mål om å gjennomføre forvaltningsrelevant klimaog miljøforsking av høy kvalitet i nasjonale og
internasjonale nettverk, og til å delta i og utvikle
vidare både nasjonalt og internasjonalt tverrfaglig
forskingssamarbeid. Midlene under post 70 går til
5 000 private partnere, etter samme kriterier.

Post Formål

Prop. 1 S
2021

0

Vi setter av 285 millioner til å kjøpe og slette
kvoter i EUs kvotesystem tilsvarende en million
tonn CO2. Vi legger til grunn en kvotepris på 24,5
Euro per tonn og en valutakurs på 11,15 NOK per
285 000 Euro.

700

1 Driftsutgifter

73 Klima- og skogsatsingen

Internasjonal
finansieringsording for livet i
74 havet
Sum utgifter

99 075

3 081 543

MDG vil at klima- og skogsatsingen på sikt skal
utvides til et nternasjonalt naturprosjekt på 5
milliarder kroner, med plan om videre
opptrapping. I tillegg til bevaring av regnskog og
andre viktige økosystemer vektlegges vern og
planting av mangrover, tareskog og andre
370 000 tresorter. Vi trapper opp innsatsen gradvis.

0
16 049 608

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,
200 000 regionalt og nasjonalt i utviklingsland.

240 073

MDG øremerker 3 mill. kroner til å utvikle et
rammeverk for verdsetting av helseeffekter, for å
kunne gjøre samfunnsøkonomiske analyser av
helsetiltak.
MDG øremerker 5 mill. kroner til å lede
gjennomføringen av rusreformen slik at ansvaret
for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av
narkotika til personlig bruk overføres fra
justissektoren til helsetjenesten er planlagt i
2021. Det skal samtidig utredes om ulike modeller
for regulert omsetning av lettere rusmidler som i
dag er illegale kan bidra til redusert rusbruk,
avhengighet, kriminalitet og andre
8 000 skadevirkninger.

1 Driftsutgifter
701

767 715

MDG setter av 2 mill. kroner til offentlig høring av
prosjektet med Felles kommunal journalløsning
AKSON som er anslått til 22 mrd. kroner i
perioden 2021-2040 i forventede
investeringskostnader, endrings- og
omstillingskostnader og forventede kostnader til
drift, forvaltning og videreutvikling. (ref spm 274
2 000 og 275)

E-helse, helseregistre mv.

21 Spesielle driftsutgifter

72 Nasjonale e-helseløsninger
702

MDG setter av 5 mill. kroner til å utvikle bedre
samarbeid og utrede felles elektronisk journal
mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Beredskap

22 Beredskapslagring legemidler
714

505 375

1 100 000

MDG styrker dette arbeidet med 100 mill. kroner
for å sikre bedre tilgang på smittevernutstyr og
medisiner, ikke bare gjennom bedre
beredskapslagre, men også etablering av noe
egen, bærekraftig produksjon som må kunne
100 000 oppskaleres ved behov (ref spm 977)

95 336

Program for folkehelsearbeid i kommunene
startet i
noen fylker i 2017 og skal omfatte alle fylker i
løpet av
2022. MDG ønsker en raskere innfasing og setter
av 20
20 000 mill. kroner til dette formålet.

Folkehelse

6 238 754

60 Kommunale tiltak
side 46

Kommentar

Helse- og omsorgsdepartementet

Internasjonale klima- og utviklingstiltak
Vi styrker driftsbudsjettet i tråd med økte
ambisjoner for regnskogsatsingen og etablering
av en ny global finansieringsordning for livet i
3 000 havet.

MDG 2021

Utgifter (i tusen kroner)

Klimakvoter

Innkjøp og sletting av kvoter i
26 ETS-systemet
1482

Kap.

Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

50 Tilskudd til statlige mottakere

Helse

side 47

70 Rusmiddeltiltak mv.

74 Skolefrukt mv.
Tilskudsordning for skolemat i
75 grunnskolen

79 Andre tilskudd
732

det gjøres tilpasninger til det nye
redningshelikopteret. (ref spm 287)

180 553

MDG styrker tilskuddsordningen for frivillig
rusmiddelforebyggende innsats med 7 mill.
7 000 kroner

20 700

MDG finansierer gratis frukt og grønnsaker i
grunnskolen. MDG fjerner samtidig moms for
613 000 frukt og grønt

0

MDG oppretter en tilskuddsordning kommuner
kan søke på for å gradvis innføre gratis skolemat i
250 000 grunnskolen.

64 135

Vi øker tilskuddet til Psykisk helse i skolen med 10
mill
og setter av 5 mill for å øke ordningen for flere
15 000 aktører

82 Investeringslån
734

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 (se kap 2309 hvor vi fjerner
1,2 mrd av ABE-kuttet) og setter av 500 mill.
kroner i friske midler gjennom basisbevilgningene,
for å gi rom til investeringer og
kompetanseutvikling og bedre tjenester. 90 mill.
kuttes ved å redusere konsulentbruken med 10 %
(ref spm 288)

21 Spesielle driftsutgifter

70 Særskilte tilskudd

Basisbevilgning Helse Midt74 Norge RHF

19 430

4 626 900

15 583 528

MDG setter av 5 mill. kroner innenfor denne
rammen til å utrede og igangsette en økning av
belegget ved norske sykehus til 85% i tråd med
OECDs anbefalinger
MDG prioriterer den øvrige økningen på denne
posten til å gradvis øke antallet faste
intensivplasser ved norske sykehus med 100 og
410 000 antallet overvåkingsplasser med 300.
MDG øker tilskuddet til oppfølging av Nasjonal
strategi for persontilpasset medisin med 5 mill.
MDG setter i tillegg av 20 mill. til utfasing av fossil
energi som oppvarming i offentlige bygg som eies
av regionale helseforetak, siden sykehusbygninger
med døgnkontinuerlig pasientbehandling har
unntak fra forbudet mot bruk av mineralolje til
25 000 oppvarming av bygninger frem til 1. januar 2025.
MDG prioriterer tilpasning av
landingsmulighetene ved sykehus som benyttes
av dagens redningshelikoptre, slik at Sykehuset
0 Namsos så raskt som mulig blir et av stedene der
side 48

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

Utviklingsområder innen
72 psykisk helsevern og rus

Regionale helseforetak

740

13 224

MDG 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
20 000 systemene.

49 262

MDG oppretter et Nasjonalt astma- og
allergiprogram etter modell fra Finland (25 mill.).
MDG 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.
MDG oppretter en tilskuddsordning for
privatpersoner som ønsker å tilrettelegge for en
trygg og aktiv alderdom ved innkjøp av
velferdsteknologiske løsninger i eget hjem (75
115 000 mill.)

215 937

MDG setter av 231,5 mill. kroner til livsglede for
eldre-sertifisering av alle kommunale helse- og
omsorgsinstitusjoner. (ref spm 269) MDG setter i
tillegg av 25 mill. til prøveprosjekter for
samlokalisering av eldre og studenter i nye boligog omsorgsinstitusjoner, etter modell fra
256 500 Nederland.

Helsedirektoratet

21 Spesielle driftsutgifter
761

7 859 447

MDG omprioriterer i tråd med at vi vil stanse
gigantsykehuset på Rikshospitalet og sykehuset i
Innlandet, og vil heller bevare Ullevål og mer
0 regional fordeling i Innlandet. (ref spm 282)

Omsorgstjeneste

21 Spesielle driftsutgifter
Forsøk med statlig finansiering
65 av omsorgstjenestene

68 Kompetanse og innovasjon

71 Frivillig arbeid mv.

2 622 971

MDG går mot forsøk med statlig finansiering av
eldreomsorg, og flytter denne bevilgningen til
−2 622 971 rammetilskuddet til kommunene.

414 591

MDG setter av 100 mill. i tilskudd til utprøving av
velferdsteknologi i flere kommuner, fortrinnsvis
med distriktsprofil.
MDG setter i tillegg vi av 10 mill. til
kompetanseheving om ernæring og aktivitet hos
110 000 ansatte i omsorgstjenestene

73 544

MDG øker støtten til frivillige organisasjoner som
bidrar til omsorg og aktivitetstilbud for eldre og
10 000 pleietrengende
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762

21 Spesielle driftsutgifter

60 Forebyggende helsetjenester

63 Allmennlegetjenester

70 Tilskudd

73 Seksuell helse
765

230 507

MDG setter av 50 mill. kroner til å å sette som mål
at det skal være maksimal én ukes ventetid for å
fastsette første møte mellom pasient og spesialist
i psykisk helse. Dagens frist er 10 virkedager. Ref
50 000 spm 267

455 178

MDG prioriterer gjennomføringen av rusreformen
slik at ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk
og besittelse av narkotika til personlig bruk
overføres fra justissektoren til helsetjenesten som
er planlagt i 2021 og øker bevilgningene på dette
området med 2 mrd. kroner. Dette løftet tar igjen
den manglende opptrappingen for å nå
stortingets mål om 2,4 mrd. kroner i økte
bevilgninger til rusfeltet i perioden 2016–2020.
Store deler av midlene gis av regjeringen som frie
inntekter og mange kommuner bruker pengene
på helt andre formål. For å sikre at det faktisk
brukes mer penger på rusfeltet øremerker MDG
derfor 2000 mill. kroner til gjennomføring av
rusreformen i 2021 i sin helhet over kap 765 post
62 i tillegg til regjeringens forslag på 455 millioner
på denne posten. Dette medfører 1350 mill.
kroner i frigjorte frie inntekter til kommunene.
Regjeringen har i sitt anslag for å oppfylle
rusreformen, i tillegg til å regne inn 1350 mill.
kroner frie midler som ikke kan spores til økt
rusarbeid, inkludert 500 millioner til tilskudd til
utleieboliger 2016-2020. MDG mener det blir feil
siden det ikke er opptrapping og setter av 500
mill. kroner over kap 765 post 62 til at flere
rusavhengige får et egnet sted å bo. (ref spm 254
og 255). MDG gir derfor en samlet økning på
rusfeltet på 650 mill. kroner. sammenlignet med
regjeringens anslag for å være på nivå med
stortingets mål om 2,4 mrd i økte bevilgninger til
rusfeltet i perioden 2016–2020.
MDG prioriterer 134 mill. kroner innenfor denne
posten til å ha statlig finansierte sprøyterom i
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand,
2 000 000 Fredrikstad, Tromsø og Bodø (ref spm 268)

174 715

MDG øker potten til tilskuddsordningen til Brukerog pårørendearbeid innen rus, psykisk helse- og
voldsfeltet med 2 mill. kroner. MDG prioriterer en
økning til Pårørendealliansen ifht 2020 og
øremerker et fast tilskudd på 3 mill. kroner (ref
spm 279).
MDG øremerker tilsvarende 2,5 mill. kroner til
organisasjonen Rådgivning for spiseforstyrrelser
(ref spm 281)
MDG legger til 3 mill. kroner til et
5 000 pårørenderegnskap ifbm med den samlede

Primærhelsetjeneste

172 241

MDG setter av 20 mill. kroner en pott kommuner
kan søke på for å ansette hygienesykepleiere for å
jobbe med smittevernstiltak
MDG setter av 5 mill. kroner til å tilby alle
papirløse mennesker i Norge grunnleggende
helsetjenester og gi barn uten lovlig opphold i
Norge rett til å stå på fastlegeliste (ref. spm 298
25 000 og 290)

420 961

MDG vil styrke skolehelsetjenesten og vil innføre
en norm på én helsesykepleier per 500 elev i
grunnskole og videregående skole. MDG gir 250
250 000 mill. kroner i øremerket tilskudd til dette i 2021.

857 787

MDG styrker fastlegeordningen for å redusere
problemet med at per september 2020 var det
totalt 149 fastlegeavtaler uten fast lege. Det var
knyttet vikar til 84 av disse fastlegeavtalene. Ref
spm 263 og 264
MDG trapper derfor opp Alis for rekruttering av
fastleger (100 mill. kroner).
MDG setter derfor at 50 mill. kroner til tilskudd til
kommuner som sliter med høye kostnader til
vikarbruk pga stor rotasjon eller ubesatte
fastlegestillinger.
MDG setter derfor av 50 mill. kroner til fastleger
for kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste ved
deltagelse på obligatoriske kurs. Ref spm 266
MDG setter i tillegg på denne posten av 10 mill.
kroner til videreutdanning innen avansert klinisk
210 000 fysioterapi for sykepleiere.

45 296

MDG setter av 8 mill. kroner til frivillige
organisasjoners arbeid for å gi helsehjelp til
papirløse. Herunder kostnadene ved å drifte hhv
Helsehjelp til papirløse i Oslo og Helsesenteret for
8 000 papirløse migranter Bergen (ref spm 293)

59 979

MDG setter av 5 mill til et landsdekkende forsøk
med gratislangtidsvirkende prevensjon også for
de under 16 år.
MDG styrker i tillegg seksualundervisningen for
10 000 blant annet å forebygge seksuelle overgrep.

186 879

MDG styrker det psykiske helsevernet i
kommunene. Pengene går blant annet til
etablering av flere MOsentre, flere lavterskel
substitusjonsbehandlingssentre og til å ansette
55 000 flere psykologer

60 Kommunale tjenester

62 Rusarbeid

Psykisk helse, rus og vold

21 Spesielle driftsutgifter

71 Brukere og pårørende

side 50

side 51

pårørendestrategien og handlingsplanen som er
varslet i desember 2020. Pårørenderegnskapet
skal samordnes med arbeidet som pågår med en
nasjonal pårørendeundersøkelse. (ref spm 280)

73 Utviklingstiltak mv.

75 Vold og traumatisk stress
769

239 724 999

MDG reverserer regjeringens fjerning av støtte til
50 500 tannregulering for pasienter i gruppe c
2 080 029

14 917

5 000 MDG styrker “Den kulturelle spaserstokken”

Forskning

50 Norges forskningsråd mv.
2711

245 130

MDG styrker lavterskel hjelpetilbud for personer
med seksuelle følelser for barn som
Helsedirektoratet har satt igang, slik at tilbudet
kan videreutvikles løpende i tråd med ny
3 000 kunnskap etter oppstartsfasen.

Sum utgifter

2 320 022

Utredningsvirksomhet mv.
21 Spesielle driftsutgifter

780

167 459

MDG bevilger 40 mill. kroner i statlig støtte til
psykologtjeneste for studenter som i dag
finansieres gjennom semesteravgift.
MDG vil styrke sikkerhetsnett for personer med
psykiske utfordringer i krisetid og øker
tilskuddene til lavterskel hjelpetelefoner og
chatforum for personer med mentale
helseutfordringer og psykiske lidelser i alle aldre
med 5 mill. kroner.
MDG setter av 5 mill. kroner til tilskudd målrettet
for å hjelpe svakeste gruppene i samfunnet når
samfunnet stenges; flyktninger, tiggere, hjemløse,
migrantarbeidere, udokumenterte, sex-arbeidere
og barn i voldelige hjem er alle ekstremt utsatte
grupper. I en krise må vi sørge for at også de mest
utsatte gruppene har tilgang til vitale behov som
mat, et sted å sove, en trygg hverdag. Både via
økonomiske støtteordninger og nødløsninger som
helsetrygge oppholdssteder og offentlig
50 000 matutlevering.

72 Tannbehandling

130 419

MDG styrker prosjektet “Bedre helse og
livskvalitet” med 5 mill.kroner
MDG vil gjennomføre en særlig satsing på smarte
distrikter for å sikre gode lokalsamfunn og
bærekraftig verdiskaping uavhengig av
befolkningsutviklingen og etablere et program for
helseinnovasjon som kan møte
befolkningsutfordringene i spredtbygde samfunn.
MDG gir 5 mill. kroner til prosjektet Pilot Helse for
10 000 dette

345 000

MDG utvider den øvre aldersgrensen for
egenandelsfritak for psykisk helsehjelp fra 18 til
20 år (ref spm 272) og senker egenandelene for
10 000 psykologhjelp med 20 % (ref spm 271)

Spesialisthelsetjeneste mv.

71 Psykologhjelp

side 53

side 52

1 572 195

Vi setter av 30 mill. kroner til å styrke tilbudet
innenfor praktiske, estetiske og IT-valgfag, som
for eksempel programmering og e-sport. 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 2
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 PPtjenesten og 20 mill. til
lokale mobbeombud. 200 mill. i øremerkede
289 000 midler til å styrke kvaliteten på PP tjenesten.

85 352

Vi setter av 10 mill til regionale vitensentre, med
særlig fokus på tidlig innsats og
10 000 koding/programmering.

470 156

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
180 000 inkluderende praksis i barnehager.

376 134

Vi bevilger midler så offentlige
utdanningsinstitusjoner kan tilby korte og
yrkesrettede moduler for etter- og
videreutdanning på ulike nivåer og for en rekke
grupper av arbeidstakere som er tilgjengelig i hele
30 000 landet.

38 845 890

Vi øker basisbevilgningene med 100 mill., setter
av 85 mill. til 500 nye studieplasser innen IT og
1000 flere studieplasser innen bioøkonomi,
fornybar energi, helserelaterte fag og pedagogikk,
samt 10 mill. til et publiseringsfond for å sikre
Open Access-publisering. Vi setter også av 100
mill. til å ta igjen vedlikeholdsetterslep på
universitetsog høyskolebygg, med særlig fokus på
økt miljøstandard og bedre inneklima. I tillegg
legger vi ned petroleumstudier. Vi vil opprette
utdannings- programmer og finansiere
forskningsprosjekter med fokus på
klimatilpasning og -løsninger i nordområdene ved
de to universitetene i den nordligste landsdelen
samt UNIS og forskningsmiljøene på Svalbard og
256 000 setter av 59 mill til dette.

Utdanning og forskning
Kap. Post Formål
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Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)
200

Kunnskapsdepartementet

1 Driftsutgifter
201

233 998

5 mill. av midlene innenfor rammen skal
øremerkes til forskning på mobbing i barnehager.

60 Tilskudd til landslinjer

71 Tilskudd til vitensentre
231

Tiltak i grunnopplæringen
MDG vil tilføre øremerkede midler til å utvikle og
gjennomføre tiltak som styrker desentralisert
videregående og høyere utdanning gjennom
nyskapende bruk av teknologi og samarbeid med
arbeidslivet og setter i første omgang av en pott
50 000 på 50 mill kommunene kan søke på.

Desentralisert videregående
2 og høyere utdanning (Ny post)

243 207

61 Uteaktiviteter
Tilskudd til opplæring av barn
og unge som søker opphold i
64 Norge
Tilskudd til kunst- og
71 kulturarbeid i opplæringen

74 Prosjekttilskudd

75 Grunntilskudd
226

21 Spesielle driftsutgifter

Analyse og kunnskapsgrunnlag
21 Spesielle driftsutgifter

225

394 257

Vi foreslår å kartlegge framtidig behov for
høykompetent arbeidskraft, herunder ITarbeidskraft, og utrede mulige tiltak for å tiltrekke
5 000 oss nødvendig arbeidskraft.

Vi setter av 50 mill. til å opprette fire profilskoler
for grønn omstilling på yrkesfag - en i hver
50 000 landsdel.

0

25 mill. til støtte til til opprusting av utearealer og
skolekjøkken og veiledning i skolehage for lærere
og skoleledere, samt 10 mill. til et
35 000 ekskursjonsfond.

36 265

Vi øker med 30 mill. for å styrke integreringen og
30 000 hjelpe disse barna

0

6 739

95 337

Barnehager

21 Spesielle driftsutgifter
257

Kompetanseprogrammet

70 Tilskudd
260

Universiteter og høyskoler

Hever kvaliteten i kunst- og kulturundervisning i
10 000 grunnskolen
Mer enn dobler posten for å styrke arbeidet.
Setter av 5 mill til organisasjonenes arbeid med
fysisk aktivitet. Øker støtten til “Rosa
kompetanse” og Sex og politikk” med til sammen
10 000 5 mill.
Vi øker tilskuddet til Elevorganisasjonen med 1
million kr for å styrke organisasjonens arbeid med
elevers rettigheter og kompensere for
1 000 underregulering.

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

Statlige universiteter og
50 høyskoler
270

side 54

Studentvelferd
side 55

Tilskudd til bygging av
75 studentboliger
274

0

Vi setter av ekstra midler som frivillige
organisasjoner kan søke på for å få utført
forskning på egne problemstillinger. Forskningen
50 000 skal utføres av regulære forskningsinstitusjoner.

1 697 420

Vi oppretter DEMO-2000 ordning for grønn
skipsfart for testing og kvalifisering av teknologier
for grønn skipsfart, tilsvarende DEMO 2000ordningen på sokkelen.Styrker basisbevilgningen
til de teknisk-industrielle instituttene med 120
mill. Styrker BIA-programmet med 50 mill. Øker
FORNY2020 med 100 mill. med sikte
påopptrapping 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 MAROFFprogrammet 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
425 000 bioøkonomi og setter av 25 mill. til dette.

427 800

Vi styrker forskningen på tang og tare, særlig
innenfor prosesseringsteknologi, bioraffinering,
28 000 genetikk og biologi

101 200

Vi styrker forskningen på anvendelsen av tang og
tare innen for eksempel mat, fôr, medisin,
50 000 biokjemikalier og bioenergi

Annen marin forskning og utvikling

72 Tilskudd til Nofima AS
1137

Basisbevilgninger m.m.,
51 Norges forskningsråd

194 856

Vi foreslår å styrke basisbevilgningene til dem fem
forskningsinstituttene under LMD (NIBIO, Nofima,
Veterinærinstituttet, Norsk Senter for
Bygdeforskning og SINTEF Fiskeri og havbruk)
25 000 med 25 mill.

0

Vi vil legge til rette for mer andelslandbruk, flere
kolonihager, parsell og skolehager og andre
20 000 former for matproduksjon i byer og tettsteder

0

Styrker arbeidet med å forbedre regelverk for
miljøsertifisert skogbruk, med vekt på bevaring av
biomangfold og landskapsverdier, energibruk og
10 000 forbud mot giftsprøyting og kunstgjødsel.

7 815 409

Vi fester studiestøtten til 1,3 G (258 mill.). I tillegg
økes posten som følge av 1500 nye studieplasser
281 170 (22,87 mill).

Utviklingsmidler til urbant
56 landbruk

Utviklingsmidler for skånsomt
57 skogbruk
2410

Statens lånekasse for utdanning
Avsetning til
50 utdanningsstipend

Vi reduserer posten med 67 mill. fordi vi innfører
en minsteytelse for foreldrepengar tilsvarande 2
G som skal erstatte engangsstønaden ved fødsel,
foreldrepenger i Lånekassen og alle
foreldrepengeytelser som er under dette nivået.
Se også 2530, post 70/71.

70 Utdanningsstipend

Havforskningsinstituttet

21 Spesielle driftsutgifter
928

Forskningsaktivitet, Norges
50 forskningsråd

Norges forskningsråd

Tilskudd til næringsrettet
50 forskning
923

36 322

Konsekvensene av klimaendringene er
utfordrende for samfunnene på Svalbard. MDG vil
sikre tilstrekkelig støtte til klimatilpasning for
bosettingene på øygruppen, og etablere
“Løsningslab Svalbard” i tilknytning til UNIS,
Svalbard forskningspark og Longyearbyen
lokalstyre der erfaringene gjort i møte med
konsekvensene av klimaendringene i Arktis kan
30 000 gjøres om til løsninger resten av verden vil trenge.

Norges forskningsråd

Forskning for frivillige
57 organisasjoner
920

232 677

Universitetssenteret på Svalbard

Tilskudd til
Universitetssenteret på
70 Svalbard
285

803 507

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, 20 mill. til et eget statlig
senter for 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 føle frykt og
52 000 smerte.

Vi bygger 1350 flere studentboliger enn
regjeringen, totalt 3000 i 2019 (91,9 mill). I tillegg
åpner vi for å bruke midler på posten til å
rehabilitere studentboliger som ellers ville blitt
141 900 revet, og setter av 50 mill til dette spesifikt

3 669 245

Vi styrker posten med 58,8 mill. for å øke
utstyrsstipendet til elever i videregående
−8 200 opplæring med 20%

72 Rentestøtte

602 555

2 000

Sum utgifter

88 614 262

2 062 870

Inntekter (i tusen kroner)
5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80 Renter
Sum inntekter

2 509 820

8 100

3 352 247

8 100

Forskning og innovasjon
side 57

side 56

verdifulle naturområder og dyrket mark.

Transport og kommunikasjon
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100 000

Tilskuddet går til utbedring av fylkesveier som er
viktig for næringslivet - særlig innen fiske- og
havbruksnæringene. Vi ønsker å styrke tilskuddet
med 50 mill. kroner til utbedring av broer,
tunneler og andre flaskehalser på fylkesvegnettet
hvor det ikke finnes transportalternativer på sjø
50 000 og bane.

72 Kjøp av riksveiferjetjenester

1 573 300

Norge er langt framme i utviklingen av maritime
nullutslippsløsninger. Vi vil stille krav om
utslippsfrie ferjer ved utlysning av kontrakter på
alle innenlands ferjestrekninger, og styrker
satsingen med 50 mill. kroner. Vi vil også ha flere
avganger og nattåpent ferjesamband på E6 fra
60 000 nord til sør og setter av 10 mill. kroner.

Tilskudd for reduserte
bompengetakster utenfor
73 byområdene

1 435 000

Vi fjerner tilskuddet og overfører midlene til tiltak
−1 435 000 som fremmer miljøvennlig transport.

5 785 100

Vi vil stoppe planlegging og bygging av
motorveier og gjennomgå alle motorveiplaner på
nytt med sikte på å nedskalere prosjektene,
hindre trafikkvekst og ivareta hensynet til klima,
natur og dyrka mark. Setter av penger til
−5 000 000 kostnader ved å reversere inngåtte avtaler.

Utbedring på fylkesveier for
64 tømmertransport

69 100

Vi øker med 20 mill for å bedre trafikksikkerheten
for myke trafikanter langs riksvegnettet, med
20 000 særlig fokus på trygge skoleveier.

0

Vi vil sette i gang forsøk med el- og hydrogenfly
(der hydrogenet er produsert på fornybar energi)
på det norske kortbanenettet. Vi vil ellers ha
185 000 nullvekst i flytrafikken, utenom for nullutslippsfly.

Flytransport

Tilskudd til utredning og forsøk
71 på el- og hydrogenfly
1320

264 082

Sikre godt utbygd bredbånd for å stimulere til
140 000 bruk av digitale møter fremfor flyreiser.

Samferdselsdepartementet
Tilskudd til
71 trafikksikkerhetsformål mv.

1310

20 000

IT- og ekompolitikk
60 Bredbåndsutbygging

1300

Tømmertransport er viktig for en bærekraftig
utnyttelse av naturressursene. Vi reverserer
kuttene og øker tilskuddet med 30 mill. kroner for
å ta igjen etterslep på oppgradering og
20 000 vedlikehold av bruer på fylkesveinettet.

31 Skredsikring riksveier

Utgifter (i tusen kroner)
541

1 074 100

Vi styrker skred- og flomsikringsarbeidet med til
sammen 700 mill. kroner i økte bevilgninger: 100
mill til oppstartsklare prosjekter langs
riksvegnettet, 500 mill. kroner til NVE og 100 mill.
100 000 kroner til fylkesvegnettet.

65 Tilskudd til fylkesveier

Statens vegvesen
29 OPS-prosjekter

928 400

Vi fjerner midler til oppstart av nye
motorveiprosjekter under riksveginvesteringer.

5 500 000

Vi stopper oppstart av nye kapasitetsøkende
motorveier inn til byene, som E18 i Bærum og Rv
555 i Bergen. Vi stopper også ferjefri E39 og
riksvegprosjekter som gir store inngrep i uberørt
−1 860 000 natur og dyrka mark.

1 000 000

Vi dobler bevilgningene til bymiljø- og
byvekstavtaler: 500 mill. kr går til de ni største
byområdene for å få fortgang i utbyggingen av
kollektivtransport, gang- og sykkelveier. I tillegg
bruker vi 500 mill. kr på å utvide byvekstavtalene
til mellomstore byregioner. Aktuelle byer er
Bodø, Ålesund, Haugalandet, Arendalsregionen,
Mjøsbyene, Vestfoldbyene og Østfoldbyene
(utenom Fredrikstad/Sarpsborg som allerede har
1 000 000 avtale).

Programområdetiltak gående, syklende og kollektiv

2 100 000

Vi styrker bevilgningene til byer og tettsteder
med 1 mrd. kroner til kollektivtiltak, tryggere
skoleveier, gang- og sykkeltiltak og
sykkekspressveier som tåler hastigheter på 40
1 000 000 km/t.

Fornying av riksvei

2 000 000

Store prosjekter

Bymiljøavtaler og
byvekstavtaler

Planlegging og grunnerverv
m.m.

850 000

1321

Nye Veier AS

70 Tilskudd til Nye Veier AS
1323

Vegtilsynet

1 Driftsutgifter
1330

Vi stopper planlegging og grunnerverv knyttet til
motorveier, herunder E6 Oslo øst og ferjefri E39,
−400 000 og andre store veiprosjekter som beslaglegger
side 58

270 600

Vi vil at alle med funksjonsnedsettelser skal ha
mulighet til et aktivt liv, uavhengig av hvor man
bor. Vi bruker 150 mill. kroner på utvidet TT150 000 ordning til alle fylker.

Særskilte transporttiltak

Utvidet TT-ordning for brukere
60 med særskilte behov

Vi bruker 100 mill. kroner på utbedring av
100 000 trafikkfarlige tunneler.

19 300

Vi styrker Vegtilsynets innsats for bedre
trafikksikkerhet langs riksvegnettet med 2 mill.
2 000 kroner.

Særskilte transporttiltak,
stimuleringspakke for endret
71 bilbruk

0

Vi bruker 50 mill. kroner på å etablere pendler- og
samkjøringsparkering, og stimulerer til ulike
50 000 former for bildeling og bilkollektiv.
side 59

Reiseplanlegger og elektronisk
76 billettering
1332

Transport i byområder mv.

Særskilt tilskudd til store
63 kollektivprosjekter

Konkurransen Smartere
65 transport
Belønningsordningen for bedre
kollektivtransport mv. i
byområdene

Belønningsmidler til bymiljø/byvekstavtaler

Reduserte billettpriser på
kollektivtrafikk

Reduserte bompenger og
bedre kollektivtilbud
Fjerning av rushtidavgift på
Nord-Jæren
1352

79 000

Vi vil innføre et nasjonalt reisekort som kan
brukes på buss, ferge, båt og tog og bevilger 10
10 000 mill. kroner til utvikling av løsningen.

2 630 000

Vi styrker satsingen på kollektivtransport i byene
med 653 mill. kroner som går til å øke den statlige
andelen i de store kollektivprosjektene til 80 %.
Dette går til å sikre videre planlegging og
utbygging av Fornebubanen og ny
sentrumstunnel for T-banen i Oslo, Bybanen i
Bergen, Metrobussen i Trondheim og Bussveien i
653 000 Stavanger-området.

16 800

Vi styrker belønningsordningen for
fylkeskommuner som gjør det lettere å teste ut
og etablere nye tilbud og nye typer
kollektivtransport i distriktene. Vi vil også
gjennomføre en nasjonal smartbystrategi som gir
en sikker og åpen smartbyinfrastruktur for
mikromobilitet, delingsordninger,
luftkvalitetsinformasjon og energi- og
15 000 ressurseffektivitet.

363 000

Vi øker belønningsmidlene til Kristiansand,
Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og
Tromsø med 70 mill. kr til å redusere biltrafikken
70 000 og satse på kollektivtransport, sykkel og gange.

1 156 000

Vi øker belønningsmidlene for de fire største
byområdene (Oslo, Bergen, Trondheim og
Stavanger) med 230 mill. kr til kollektivtransport,
sykkel og gange, samt å innføre nullutslippssoner
og redusere biltrafikken i storbyområdene med
230 000 minst 20%.

309 000

Vi reduserer kollektivprisene med totalt 20 %
inkludert å fjerne merverdiavgiften (se kap/post
5521/70). Vi innfører også gratis
kollektivtransport for barn under skolealder i hele
1 400 000 landet.

925 000

Vi ønsker en storsatsning på kollektivtransport,
heller enn reduserte bompenger, og bruker
derfor hele beløpet på 925 mill. kroner som
delbidrag til 80 % statlig finansiering av de store
kollektivprosjektene i Oslo, Bergen, Trondheim og
0 Stavanger.

52 000

Rushtidsavgift er viktig for å redusere biltrafikken
i byene. Vi fjerner derfor denne ordningen og
−52 000 bruker heller midler på kollektiv, sykkel og gange

Jernbanedirektoratet
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Kjøp av persontransport med
70 tog

Kjøp av infrastrukturtjenester 71 drift og vedlikehold

Kjøp av infrastrukturtjenester 72 planlegging av investeringer

Kjøp av infrastrukturtjenester 73 investeringer

4 559 900

9 183 600

Vi vil ha flere over fra fly til tog og bruker 100 mill.
kroner på bedre togtilbud mellom OsloTrondheim/Bergen/Stavanger, Oslo-Stockholm og
til å innføre dag- og nattog mellom Oslo100 000 København videre til kontinentet.
Vi øker budsjettet med 1,3 mrd. kroner for å ta
igjen vedlikeholdsetterslep på jernbanen.
Økningen skal blant annet bidra til bedre
1 300 000 punktlighet i togtrafikken i Oslo-området.

1 178 400

Vi vil ha bedre togtilbud og raskere utbygging av
jernbanen og bruker 750 mill. kroner til utvikling
av:
- Tiltak for å redusere reisetiden med tog til fire
timer Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim, og seks
timer Oslo-Stavanger
- InterCity til Lillehammer, Skien og Halden,
inkludert ny jernbanetunnel under Oslo sentrum.
- Flere avganger på lokaltog, regiontog og
fjerntog.
- Sammenkobling av Vestfoldbanen og
Sørlandsbanen (Grenlandsbanen).
- Fortgang i arbeidet med ny Vossebane (K5) for
redusert reisetid Oslo-Bergen
- Utredning av Nord Norge-banen
- Ny trase for Ringeriksbanen som går utenom
sårbare naturområder
- Planlegging av dobbeltspor på Trønderbanen og
Jærbanen
- Innføring av nullutslippsteknologi på ikkeelektrifiserte jernbanestrekninger som
Nordlandsbanen (inkludert Trønderbanen),
Rørosbanen, Raumabanen, Solørbanen,
Meråkerbanen, og Leangenbanen
- Høyhastighetsutredning for innenlands gods- og
persontrafikk mellom Oslo og de store byene
- Høyhastighetsutredning for utenlands gods- og
persontrafikk Oslo-Stockholm og OsloKøbenhavn, inkludert nye direkteførte traseer
gjennom Østfold og utredning av hyperloop Oslo750 000 København.

16 099 700

Vi satser på jernbanen og bruker 300 mill. kroner
til å sette i gang byggeklare jernbaneprosjekter,
inkludert kapasitetsøkende tiltak i Oslo-området
(210 mill. kroner), pilotprosjekt med hydrogeneller batteritog på ikke-elektrifiserte strekninger
(50 mill. kroner), og satsing på sikkerhet og miljø
(40 mill. kroner). Vi øremerker i tillegg 150 mill.
kroner til forbedret mobil- og internettdekning
450 000 for de reisende mellom de store byene.
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74 Tilskudd til togmateriell mv.

Kjøp av infrastrukturtjenester planlegging og investeringer av
77 godstiltak
1360

62 400

Vi bruker 130 mill. kroner på innkjøp og
ombygging av vogner særlig tilpasset pendlere og
arbeids- og forretningsreisende mellom de store
byene. Vi bruker også 70 mill. kroner på innkjøp
og ombygging av togmateriellet for å få flere
avganger og vogner tilpasset sykkeltransport og
200 000 nattog.

0

Vi vil ha en betydelig sterkere satsing på
overføring av gods fra vei til bane og bruker 500
mill. kr til:
- byggeklare godstiltak, inkludert utvidelse av
godsterminaler, tilrettelegging for lengre godstog,
nye kryssingsspor og planoverganger til 273 mill.
kroner på Kongsvingerbanen, Ofotbanen, Holmen
godsterminal, Narvik terminal og KongsbergNumedalsbanen.
- En ny nasjonal godsstrategi for jernbane,
sjøtransport og utslippsfrie kjøretøy. Strategien
skal vurdere flytting av containerhavner og
omlastningssentraler med sikte på by- og
tettstedsutvikling.
- Fortgang i oppgraderingen av
Alnabruterminalen for å kunne doble mengden
gods
- Innføring av standardisert driftsform for
godstransporten på ikke-elektrifiserte
jernbanestrekninger som er viktig for
godstrafikken, som Solørbanen og
Nordlandsbanen
- Planlegging av nye kryssingsspor, tilkoblingsspor
og flerbruksterminaler på Innlandet som gjør
godstransporten mer effektivt
- Planlegging av nytt dobbeltspor på Ofotbanen
for mer gods på bane fra nord over
landegrensene
500 000 - Utredning av Ishavsbanen

1362

Tilskudd for overføring av gods
72 fra vei til sjø

31 600

Sjøtransport har et stort potensial for å ta en
større del av både godstransporten i Norge. Vi
tredobler posten for å få fart i overføring av gods
100 000 fra vei til sjø.

Tilskudd til effektive og
73 miljøvennlige havner

52 900

Vi dobler tilskuddet til utvikling av miljøvennlige
50 000 havner.

52 200

Vi styrker arbeidet mot marin plastforsøpling og
50 000 med oljevern med 50 mill. kroner.

Senter for oljevern og marint miljø
50 Tilskudd
Sum utgifter

80 798 236

133 000

Kystverket

1 Driftsutgifter
21 Spesielle driftsutgifter

30 Nyanlegg og større vedlikehold
Større utstyrsanskaffelser og
45 vedlikehold

1 878 200
31 100

Vi styrker Kystverkets sjøsikkerhetsarbeid og
beredskap mot akutt forurensing med 50 mill.
50 000 kroner.
Videre utredning av håndtering av ubåten på
5 000 Fedje, inkludert heving.

280 600

Vi reduserer vedlikeholdsetterslepet med 50 mill.
kroner knyttet til navigasjonsinfrastruktur som
50 000 godstransport på sjø er avhengig.

193 778

Vi styrker vedlikeholdet og anskaffelse av utstyr
knyttet til beredskap mot akutt forurensing med
20 000 20 mill. kroner.
side 63
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60 Innbyggertilskudd

MDG prioriterer gjennomføringen av
rusreformen slik at ansvaret for samfunnets
reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til
personlig bruk overføres fra justissektoren til
helsetjenesten som er planlagt i 2021 og øker
bevilgningene på dette området med 2 mrd.
kroner. Dette løftet tar igjen den manglende
opptrappingen for å nå stortingets mål om 2,4
mrd. kroner i økte bevilgninger til rusfeltet i
perioden 2016–2020. Store deler av midlene gis
som frie inntekter og mange kommuner bruker
pengene på helt andre formål. For å sikre at det
faktisk brukes mer penger på rusfeltet øremerker
MDG derfor 2000 mill. kroner til gjennomføring
av rusreformen i 2021 i sin helhet over kap 765
post 62 i tillegg til regjeringens forslag på 455
millioner på denne posten. Dette medfører 1350
mill. kroner i frigjorte frie inntekter til
kommunene. MDG gir en samlet økning på
rusfeltet på 650 mill. kroner. sammenlignet med
regjeringens forslag for å være på nivå med
stortingets mål om 2,4 mrd i økte bevilgninger til
rusfeltet i perioden 2016–2020. Regjeringen har i
sitt anslag for å oppfylle rusreformen, i tillegg til å
regne inn 1350 mill. kroner frie midler som ikke
kan spores til økt rusarbeid, plusset på 500 mill.
kroner til tilskudd til utleieboliger 2016-2020.
MDG mener det blir feil siden det ikke er
−1 350 000 opptrapping. (ref spm 254 MDG)

60 Innbyggertilskudd

MDGs prioriteringer av økte frie midler:
- 20 millioner til frilvilligsentraler som styrkes til
220 millioner (opp fra 200)
- 100 millioner 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
- 690 millioner til skjerpede pedagognomen og
innføringen av bemanningsnormer i
barnehagesektoren som er det KS beregner
underfinansieringen til i 2021
- 400 millioner til lærernormen, hvor hadde KS
forventet at hele det øremerkede tilskuddet for
2019 på 1,75 mrd. kroner hadde blitt lagt inn i
0 rammefinansieringen for 2021. Regjeringen

Rammeoverføringer kommunesektoren mv.
Kap. Post Formål

Prop. 1 S
2021

MDG 2021

Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)
571

Rammetilskudd til kommuner
MDG øker kommunenes frie inntekter med 3
mrd. kroner i 2021 for å styrke grunnlaget for
gode velferdstjenester til befolkningen, og styrke
arbeidet med bærekraftig by- og
testtstedutvikling. Økningen gjør at slik at lokale
prioriteringer faktisk kan bestemmes lokalt.
Økningen vil sammen med MDGs økte
koronabevilgninger til kommunesektoren (ifbm
med regjeringens tilleggsproposisjoner) for å fullt
ut kompensere for tapte inntekter og økte
utgifter, sette Norge i stand til å komme gjennom
koronakrisen og samtidig løse klima- og
naturkrisen.
Se MDGs oversikt over hva de økte frie midlene
bør brukes til på listen nedenfor. (3 mrd. kroner
inkluderer 1870 mill. kroner i økt formuskatt og
fjerning av verdsettelsesrabatt, og 500 mill.
kroner frigjort ved at vi øker budsjettet til
Arbeids- og sosialdepartementet kap 605 post 1
med 500 mill. kroner til brukerstyrt personlig
assistanse, BPA)

60 Innbyggertilskudd

60 Innbyggertilskudd

134 458 338

3,145 mrd. kroner prioriteres til økte midler til
kommuners og fylkers grønne næringsutvikling
og bærekraftige samfunnsutvikling over hele
landet på budsjettet til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
11,312 mrd. kroner prioriteres til økte midler
innen integrering, samferdsel, helse og omsorg,
skole og klima og miljø, og styrker ytterligere
kommunesektorens økonomi til øremerkede
630 000 barnevennlige og grønne satsninger.
MDG går mot forsøk med statlig finansiering av
eldreomsorg, og flytter denne bevilgningen til
rammetilskuddet til kommunene, som øker med
2,62 mrd kroner tilsvarende kuttet på kap 761
2 622 971 post 65

side 65
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Elbil uten å være rik. MDG øker skjønnstilskuddet
og øremerker 120 mill. kroner til en
støtteordning til elmobilitet. En elbil har
betydelig lavere kostnader til drivstoff, årsavgift,
bompenger og parkering. De Grønne vil gjøre
flere personer med dårlig råd og behov for bil
eller el-lastesykkel i stand til å kjøpe eller lease en
elbil, slik at de kan spare penger, nyte godt av
elbilfordelene og være med på å kutte utslipp. Vi
innfører derfor en ordning med
elmobilitetsstøtte for å kunne lease elbil eller ellastesykkel etter modell av bostøtteordningen
som kommunene og Husbanken samarbeider
om. Ordningen vil fungere slik at kommunen
saksbehandler, og ivaretar kontakten med
søkerne som kan få rentefritt lån til å betale
egenandelen på opp til 50 000 for å lease en elbil
og evt. støtte til månedlige leasingkostnader.
Ordningen på 135 millioner skal forvaltes av
Husbanken og innenfor den økte
rammen.Ordningen kan gi opp til 10 000 nye
elbiler på norske veier i 2021. Se også kap 2412
postene 1, 72 og 90.

foreslår imidlertid at bare 1,3 mrd. kroner
innlemmes i kommunerammen. (spm 87)
- 50 millioner til å styrke ordningen med
omsorgslønn i kommunene.
- 40 millioner til: Sette krav i avtaleverket til at
alle skoler over 500 elever 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.
- 325 millioner som sikrer alle barn født i
desember barnehageplass når de fyller ett år (ref
spm 278). MDG styrker kommuneøkonomien
betraktelig slik at foregangskommuner hvor MDG
er med å styrer vil raskere nå MDGs mål om å
øke til løpende opptak etter at barnet har fylt ett
år for alle (helårsvirkningen for løpende opptak i
2021 er anslått til 6,9 mrd. kroner. opptak ref
spm 357)
- 500 mill. kroner til bygging av kommunale
sykkelveier i tråd med nasjonal sykkelstrategi,
hvor målet å utarbeide planer for
hovedsykkelveinett i byer og tettsteder med flere
enn 5.000 innbyggere. Regjeringen har ingen
milder med særskilt fordeling til
fylkeskommunene eller kommunene til sykkel og
gangveier, men overførte i 2020 81 mill. kroner
fra kap 1320 post 63 til kommunenes og fylkenes
rammetilskudd (fordelt 60/40) (ref spm 318).
- Øvrige tiltak som kommunene prioriterer slik at
Norge kommer gjennom koronakrisen og
samtidig løser klima- og naturkrisen.

64 Skjønnstilskudd

65 Regionsentertilskudd

66 Veksttilskudd

1 025 000

MDG oppretter en støtteordning på 300 mill.
kroner til foregangskommuner i det grønne
skiftet. Midlene skal gå til prosjektstøtte, lokale
initiativ og forbilde - og pilotprosjekter innen
bærekraftig by- og tettstedsutvikling og nye
boligmodeller. Ordningen rettes blant annet mot
flere grønne og insektvennlige tak og fasader i
byer og tettsteder, og boligprosjekter innen
tredje boligsektor, rimelige ikke-kommersielle
utleieboliger, og nye boformer og boligsosiale
420 000 modeller.

202 897

MDG reduserer tilskuddet som er øremerket
kommuner som skal slås sammen og prioriterer i
steden å øke skjønnstilskuddet til
foregangskommuner i det grønne skiftet (post
64) og øker denne posten med en ny innretning i
form av en Bygdemiljøpakke hvor mindre
kommuner kan få støtte til hjertesoner rundt
skoler og barnehager, nærnaturtiltak, sykkelstier
400 000 og elladestasjoner

190 848

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
100 000 samfunnsplanlegging
side 67
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67 Storbytilskudd
572

604 898

og fylkenes rammetilskudd (fordelt 60/40) (ref
spm 318).

MDG utvider ordningen med 500 mill. kroner slik
at flere byer kan prioritere bærekraftig
byutvikling. Byer som Sandnes, Tromsø,
Grenland, Fredrikstad/Sarpsborg og evt flere skal
vurderes. Bevilgningene til Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen
økes også for å styrke arbeidet med bærekraftig
500 000 byutvikling.

De øvrige midlene skal prioriteres av
fylkeskommunen med mål om å skape trygge
veier, mindre utslipp, bedre kollektivtilbud og
bedre framkommelighet for gående og syklende.
Midlene skal ikke brukes til kapasitetsøkende
veiprosjekter. Regjeringen foreslår at
fylkeskommunenes ramme til skredsikring gitt
som særskilt fordeling skal være 817,8 mill.
kroner i 2021 (ref spm 318). MDG øker dette med
100 mill kroner. MDGs prioritering av midler til
sykkelveier og skredsikring på 600 mill. kroner
kommer i tillegg til det kommunene og
fylkeskommunene bruker til formålene av egne
inntekter.

Rammetilskudd til fylkeskommuner
MDG gir økt tilskudd på 154 mill. kroner til
fylkeskommuner som kompensasjon for økte
kostnader knyttet til utslippsfrie ferger. Dette
fordi regjeringens bevilgning på 100 mill. kroner
til ferjefylkene innenfor veksten i frie inntekter er
vesentlig mindre enn de dokumenterte
merkostnadene for ferjefylkene som har bestilt
og tatt i bruk el-ferjer (ref spm 308)
MDG øker lærlingtilskuddet med 10 000 per
lærling som koster 200 mill. kroner (ref spm 306)
MDG styrker faget entreprenørskap og
bedriftsutvikling på videregående skoler med 15
mill. kroner, og gir 10 mill. kroner slik at e-sport
tilbys som fag og/eller linje på flere videregående
skoler.
MDG mener at oppgaveoverføringen ifbm
regionreformen er underfinansiert, blant annet
for kulturminnearbeid og fiskerihavner (ref spm
309, 310 og 311) og øker de frie midlene med 50
mill. kroner til å styrke oppgaveoverføringen.
MDG reverserer regjeringens forslag om kutte
100 mill. kroner til tilskudd til
karriererveiledningstilbudet (kap 292 post 60),
slik at fylkeskommunene ikke må bruke frie
midler på dette og MDG styrker med dette
fylkeskommunenes frie inntekter med ytterligere
100 mill. kroner. Samlet styrker MDG
fylkeskommunens frie inntekter med 529 mill.
kroner.

60 Innbyggertilskudd

36 916 160

MDG omprioriterer bruken av midlene foreslått
som særskilt fordelt til Opprusting og fornying av
fylkesveinettet og Vegadministrasjon (samlet 2,8
mrd kroner) og øremerker 500 mill. kroner av
disse til bygging av fylkeskommunale sykkelveier i
tråd med nasjonal sykkelstrategi, hvor målet å
utarbeide planer for hovedsykkelveinett i byer og
tettsteder med flere enn 5.000 innbyggere.
Regjeringen har ingen milder med særskilt
fordeling til fylkeskommunene eller kommunene
til sykkel og gangveier, men overførte i 2020 81
429 100 mill. kroner fra kap 1320 post 63 til kommunenes
side 68

575

Ressurskrevende tjenester

60 Toppfinansieringsordning
Sum utgifter

11 023 904
0

MDG styrker kommunekonomien og bruker 300
mill. kroner på å ikke øke innslagspunktet for
ressurskrevende tjenester mer enn tilsvarende
300 000 antatt lønnsvekst (ref spm 312)
4 052 071
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Stortin get, Finansadministra sjon mv.

Tilfeldige utgifter og inntekter
Kap. Post Formål

Prop. 1 S
2021

MDG 2021

Kap. Post Formål

Kommentar

1600

Tilfeldige utgifter

1 Driftsutgifter

5 200 000

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,
Brønnøysundsregistrene, Etikkrådet for
500 000 oljefondet og påtalemyndigheten.
Vi er ikke enig i regjeringens ostehøvelkutt. Kutt i
offenltig sektor må evt komme etter nøye
vurdering av en etats eller enhets
arbeidsoppgaver og behov for å løse disse. Det
har vært gjennomført kutt på 13,8 mrd kroner
siden reformen ble lansert i 2015. For 2021
kuttes det 1,8 mrd. kroner. Dette kan ikke
aksepteres. Regjeringen forutsettes allokere
midlene ut igjen der hvor ABE kuttene har blitt
1 200 000 rammet hardest i år.

Sum utgifter

MDG 2021

Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

Utgifter (i tusen kroner)
2309

Prop. 1 S
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5 200 000

Finansdepartementet

1 Driftsutgifter

21 Spesielle driftsutgifter
Sum utgifter

416 600

111 880
63 987 823

Vi foreslår å utrede redusert mva på
serveringssteder, herunder hvordan en kan
avgrense forslaget og innføre det på en måte
5 000 som ikke fører til mer matsvinn.
Det settes av 10 mill. kroner til å utrede hvordan
dagens merverdiavgiftssystem kan omgjøres til et
miljøverdiavgiftssystem. Utredningen skal
vurdere hvordan dagens merverdiavgiftssats kan
differensieres basert på produktenes
miljøbelastning slik at miljøvennlige produkter
får lavere avgift, og miljøbelastende produkter
høyere avgift. Slik vil miljøbelastningen til et
hvert produkt gjenspeiles bedre i prisen på
10 000 produktet, uansett opphavsland.
15 000

1 700 000

side 70
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Vi bedrer lønnsomheten i landbruket. Vi øker
bunnfradraget til 100.000 kroner, satsen til 45%
−47 000 og setter en øvre grense på 45%.

Skatter, avgifter og toll
Kap. Post Formål

Prop. 1 S
2021

MDG 2021

Vi foreslår å innføre et standardisert fradrag som
erstatter fradrag for faktiske kostnader.
Skattytere som har kostnader lavere eller lik den
øvre beløpsgrensen, kan velge standardfradraget
i stedet for faktisk fradragsføring. For skattytere
med høyere kostnader vil det fortsatt lønne seg
å føre faktiske kostnader til fradrag. Det
forutsettes at minstefradraget for
næringsdrivende amordnes med
−240 000 minstefradraget i lønns- og pensjonsinntekt

Kommentar

Inntekter (i tusen kroner)
5501

Skatter på formue og inntekt

Trinnskatt, formuesskatt mv.
70 fra personlige skattytere

70 Trinnskatt mv.

0

68 500 000

Vi øker inntektsskatten til 23 pt fra dagens 22
pst. Samtidig settes trinnskattens trinn 1 til 200
000 kroner og trinn 2 til 300 000 kroner. Satsene
for trinn 3 og 4 i trinnskatten økes med 3
prosentpoeng og bunnfradraget økes til 72 000
3 950 000 kroner.

Vi ønsker ikke å videreføre skattefinansiert
340 000 individuell pensjonssparing.

Vi reverserer regjeringens forslag om å øke
grensen for skattefrie gaver fra 2000 til 5000
360 000 kroner

Maksimal avskrivningssats for driftsmidler i
saldogruppe e) økes fra 14 til 20%. Det vil styrke
norske verft og skipsindustri. Påløpt effekt er
−125 000 anslått til 530 mill. kroner.

Opsjoner er et viktig virkemiddel for
oppstartsbedrifter for å tiltrekke seg
arbeidskraft. Det er imidlertid viktig at
muligheten til å konkurrere ved å kunne gi
opsjoner også gis til bedrifter i vekstfasen. Vi
foreslår derfor at regjeringens ordning utvides
fra 25 til 50 ansatte, at omsetningen og eller
balansesum økes fra 50 til 75 mill. kroner og et
maks tak på opsjoner økes fra 1 mill. kroner til 3
mill. kroner for den enkelte ansatte. Anslått
−350 000 effekt.

Svært store summer bli i dag unndratt
beskatning, gjemt bort i skatteparadis og ikke
rapportert. Vi foreslår flere tiltak forå bekjempe
skattejuks i dette budsjettet. Vi legger til grunn
at dette vil gi merinntekter på en halv mrd.
kroner i 2021. Dette anses for å være et moderat
500 000 anslag.
Vi endrer avskrivningsreglene for fossildrevne
næringskjøretøy. For saldogruppe c reduserer
derfor avskrivningssatsen til 20% for fossildrevne
kjøretøy. Påløpt provenyeffekt vil være 606 mill.
125 000 kroner

Vi vil begrense subsidieringen av boliglån og
foreslå et tak på fradrag for renter på lån på 40G
eller mer. Det innebærer at det ikke gis fradrag
for den andelen av et lån som overstiger 4,097
mill kroner for enslige 8,1 mill for ektefeller,
mens det gis normalt fradrag for den delen av
1 100 000 lånet som er under 40 G

Skattefunn

Vi vil gi en ekstra økning i jordbruksfradraget for
−1 000 økologisk produksjon på 20 000 kroner.
Vi vil endre reglene for innbetaling av
forskuddsskatt for å gjøre det enklere å være
selvstendig næringsdrivende. Dette har antakelig
0 ikke provenyeffekt av betydning.

Skattefunn - refusjonssatsene settes til 25% for
SMB og 20% for større selskap. Bokført effekt i
2021 vil være tilnærmet null - mens påløpt effekt
0 vil være i overkant av 1 mrd. kroner
Vi vil prøve ut Miljø-funn ordningen med
skattefradrag for miljøinvesteringer i alle
sektorer. Vi setter av en ramme på 150 mill.
kroner for å ta høyde for reduserte inntekter
−150 000 som følge av dette.

Øke sjømannsfradraget

Regjeringen foreslår at sjømannsfradraget
videreføres 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
−65 000 øke beløpsgrensen til 100 000 kroner.

Øke det generelle
fiskerfradraget

Vi vil bedre lønnsomheten for fiskerinæringen.
Dagens grense for fiskerfradrag er 150 000 og
satsen er på 30 pst. Vi foreslå å øke fradraget til
−72 000 200 000 og satsen til 35 pst.
75 Formuesskatt
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2 600 000

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 foreslår følgende
modell: Ligningsverdien 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 mill. kroner og 0,5% for
formuer høyere enn 50 mill. kroner. Vi ønsker å
fjerne verdsettingsrabatten. I dette budsjettet
reduseres verdsettingsrabatten på aksjer og
driftsmidler fra 45% til 10%. Totalt øker dette
statens inntekter med 2,76 mrd. kroner og
kommunenes inntekter med 2,57 mrd. kroner.
Samtidig foreslår vi å øke bunnfradraget fra 1,5
mill. kroner til 1,7 mill. kroner. Dette reduserer
2 560 000 statens inntekter anslagsvis med 200 mill. kroner
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og kommunenes inntekter med anslagsvis 700
mill. kroner.

5521

70 Merverdiavgift

Vi fjerner den tollfrie grensen på 3000 kroner i
VOEC. Det vises til at toll kan kreves inn gjennom
18 900 VOEC i likhet med mva.
5502

321 300 000

5506

0

Vi fjerner mva på gjenbruk og reparasjoner av
−100 000 elektronikk.

Vi foreslår å innføre en avgift på handel med
aksjer og obligasjoner. Basert på erfaringene
med transaksjonsskatt i Frankrike, anslår
Finansdepartementet at en avgift på 0,1 pst av
verdien av de omsatte verdipapirene kan gi
inntekerpå 4,4 mrd kroner basert på et anslag
om redusert handelsvolum på 10 pst. Ve foreslår
en lav avgift på 0,06 pst og legger til grunn at
provenyeffekten dermed blir på 2,64 mrd
kroner. Utregningen er basert på tall på
omsetningen fra 2015, det er derfor sannsynlig
at den relle effekten vil være marginalt høyere.
2 640 000 MDG 18 2015.

Vi fjerner mva på 2 hånds omsetning av
−100 000 elektronikk. Eget anslag på effekt.
Vi fjerner momsen på kollektivtrafikk, med
unntak for flytrafikk, drosjer, turbusser og
skiheiser. Samtidig øker vi bevilgningen på kap
1332 post 62 med 1,35 mrd kroner for å sikre at
prisene på kollektivtrafikk reduseres med 20%.
Vi legger til grunn en redusert reiseaktivitet på
−1 020 000 15%
Vi øker moms på kjøttvarer fra 15-25%. Legger til
1 800 000 grunn 10% reduksjon i etterspørselen.
Vi fjerner moms på økologisk mat, med unntak
av økologisk kjøtt som avgiftslegges som annen
−380 000 mat.

Miljøavgift på deponi av gruveavfall

0

Vi foreslår å innføre en avgift på deponi av
gruveavfall på 25 kroner tonnet. Vi legger til
grunn tall fra Direktoratet for mineralforvaltning
som viser at det oppstod ca 17 millioner tonn
ikke-salgbare masser (ekskludert masser levert
425 000 til resirkulering) i mineralindustrien i 2019.

8 900 000

Vi avvilker leterefusjonsordningen. Usikkert hva
provenyeffekten vil være i 2021. I 2018 ble det
betalt ut 2,5 mrd kroner i leterefusjon. Legger
2 000 000 derfor inn et anslag på 2 mrd kroner i 2021.

-600 000

Vi øker avskrivningene til 25 år, som for andre
investeringer, og fjerner friinntektsrenten. Ved å
endre avskrivningsreglene nulles deler av
oljepakken fra i vår ut. Vi reduserer anslaget noe
for å ta hensyn til innføring av
40 000 000 produksjonsavgiften.

Miljøavgift på deponi av
75 gruveavfall
5507

Vi fjerner mva på elsykler. Gir insentiv til å skifte
−300 000 ut fossilbil. Antar salg av 60.000 elsykler.
Fjerner mva på elektriske motorbåter, elektriske
−25 000 båtbatterier og elektriske småfly.

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

Ordinær skatt på formue og
71 inntekt

72 Særskatt på oljeinntekter

NY

Produksjonsavgift på olje og
75 gass

NY

76

Vi innfører en produksjonsavgift på 27 kr per fat
oljeekvivalenter. Dette for å dekke inn
skattesubsidien som ble gitt før sommeren til
7 000 000 oljebransjen.

Vi innfører vanlig moms på brus og godteri.
Antar 10% redusert etterspørsel. Svar fra
1 980 000 tidligere budsjett
Regjeringen har innført full mva på alternativ
behandling. Vi foreslår å redusere denne til lav
sats 6%. Dette fordi dette er virksomheter som
har lavt fotavtrykk og som kan være viktig for
−190 000 enkelte menneskers trivsel.
Vi innfører mva fritak for elekriske motorbåter,
−10 000 elektriske båtbatterier og elektriske småfly
Vi avvikler tax-free på tobakk og alkohol. Hele
provenyeffekten er lagt her selv om deler av den
1 300 000 vil gjelde kap 5526 og 5531.
5522

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

71 Avgift på produsert vann

6 000 000

Vi dobler avgiften på CO2 på sokkelen. Dette vil
ha begrenset effekt på utslippene det første
året. Vi legger imildertid til grunn en reduksjon i
11 400 000 utslippene på 5% i vårt anslag.

0

Vi foreslår en ny avgift på produsert vann i
petroleumsvirksomhetener for å gi insentiver til
reduserte utslipp til sjøen. Vi foreslår 10 kr/m3.
Utslippene i 2019 var 125,1 mill m3. Det legges
til grunn at avgiften reduserer utslippene med
940 000 25% i 2021.
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−3 300 000 Vi fjerner moms på frisk frukt og grønt
Vi fjerner mva på gjenbruk og reparasjoner av
−500 000 klær og sko, husholdnings- og fritidsvarer. Anslag

Finansskatt

Finansskatt på handel med
72 aksjer og obligasjoner

5508

Merverdiavgift

Særavgift for produkter med høy miljøbelastning

Særavgift for produkter med
70 høy miljøbelastning
5531

Avgift på tobakkvarer mv.
70 Avgift på tobakkvarer mv.

5536

0

Vi ønsker å gi insentiver til resirkulering,
reparasjon og gjenbruk og innfører en særavgift
for produkter med stor miljøbelastning.
3 290 000 Gjennomføres fra 1. juli.

6 700 000

690 000 Vi øker avgiften med 15% (690 mill. kroner)

Avgift på motorvogner mv.

71 Engangsavgift

10 130 000

Vi reverserer regjeringens tidligere avgiftsletter
for snøscootere, motorsykler, båtmotorer og
460 000 campingtilhengere.
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Vi øker avgiftene for personbiler med 50% for
alle intervaller samtidig som vi reduserer
780 000 nederste innslagspunkt til 70 g/km
Vi reduserer maks vektfradrag for ladbare
600 000 hybridbiler fra 23% til 10%.

70 CO2-avgift

120 000 Vi dobler NOx komponentent i engangsavgiften
Vi halverer rabatten i CO2 komponenten for
varebiler. Dette vil gi insentiv til å endre til en
1 450 000 elvarebil
72 Trafikkforsikringsavgift
5538

9 500 000

Vi reverserer regjeringens forslag om å øke
−150 000 trafikkforsikringsavgiften for elbiler.

4 050 000

Vi øker veibruksavgiften slik at vår økning i CO2
avgift, sammen med vår økning i veibruksavgift
2 130 000 fører til en prisøkning på bensin på 5 kroner.

71 Veibruksavgift på autodiesel

9 100 000

Overføring til CO2 fond for
73 næringslivet
Klimabelønning tilbakebetaling av avgift per
74 capita
5541

5542

0

Den økte avgiften på autodiesel for
næringstransport settes av til et eget fond for
−1 531 000 næringslivet.

0

Den økte avgiften på bensin og autodiesel deles
ut igen med et beløp per capita og differensiert
avhengig av hvor i landet man er bosatt. Høyere
−5 114 000 refusjon til personer i distriktene.

70 Avgift på utslipp av NOX

11 400 000

1 740 000

Vi fjerner fritak for grunnavgift på mineralolje i
360 000 luftfarten.

200 000

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70 CO2-avgift

8 670 000

CO2 avgiften må øke med 145,5 kroner per år for
å nå en CO2 avgift på 2000 kroner i 2030. Vi øker
derfor CO2 avgiften til 690 kroner per tonn. Vi
1 171 000 fjerner samtidig fritak for veksthus.

16 000 Vi øker avgiften på sukker med 10%

2 200 000

Vi innfører en gradert emballasjeavgift som
graderes etter andel resirkulert material i
produktet. Vi legger til en provenynøytral
0 omlegging.

Avgift på fossil plastemballasje

Avgift på fossil
70 plastemballasje
5561

0

Oppdrettsanleggene påfører villaks og sjøørret
store skader. Vi mener at forurenser skal betale.
Regjeringen bes utforme en modell som gir
900 000 inntekter på omlag 900 mill. kroner.

Avgift på drikkevareemballasje

Grunnavgift på
70 engangsemballasje
5560

8 000 Vi øker NOx-avgiften med 20%

Avgift på sukker mv.
70 Avgift på sukker mv.

5559

60 000

Avgift på lakselus i oppdrettsnæringen

Avgift på lakselus i
70 oppdrettsnæringen
5557

60 000 Vi øker avgiften for HFK og PFK med 20%.

Avgift på utslipp av NOX

0

Vi innfører en avgift på 10 kr på fossil
plastemballasje og 5 kroner per tonn resirkulert
plast. Avgiften må ilegges på alle typer plast
1 100 000 uavhengig av produsentland.

1 600 000

Klimabelønning. Vi deler ut flypassasjeravgiften
−1 600 000 til alle innbyggere i Norge.

Flypassasjeravgift
70 Flypassasjeravgift

Vi øker elavgiften tilsvarende en provenyøkning
på 500 mill kroner. Dette tilsvarte i 2020 ca 1
500 000 øres økning.

335 000

Avgift på mineralolje mv.
Grunnavgift på mineralolje
70 mv.

5543

Vi øker veibruksavgift på autodiesel slik at
prisøkningen på autodiesel for privatpersoner,
sammen med økningen i CO2 avgift blir 5 kroner
og prisøkningen på autodiesel for
næringskjøretøy øker med 1,5 kroner inkludert
3 705 000 vår økning i CO2 avgift

Avgift på elektrisk kraft

70 Avgift på elektrisk kraft

5549

Reverserer regjeringens reduksjon i
veibruksavgiften innført for å kompensere for
170 000 økt CO2 avgift.
140 000 Vi fjerner fritak for veibruksavgift for fritidsbåter.

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

5552

Veibruksavgift på drivstoff

70 Veibruksavgift på bensin

5548

110 000

Vi fjerner regjeringens forslag om innføring av
forbrenningsavgift på avfall. Dette fordi vi mener
avgiften ikke treffer så godt som en avgift på
fossil plast og emballasje. Istenden innfører vi
−110 000 avgift på emballasje og plastikk.

71 Flyseteavgift
Sum inntekter

0
1 056 803 365

Vi innfører en flyseteavgift. Den forutsettes å
være 500 kroner mellom de store flyplassene
Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og
Kristiansand. Vi ilegger ikke avgift til/fra de
mindre flyplassene. Vi ilegger også en avgift på
500 kroner på flyvninger til eller via EU og 800
kroner for flyvninger utenfor EU. Regjeringen har
for sin flypassasjeravgift redusert anslått inntekt
med 15%. Vi legger tilgrunn samme reduksjon i
13 100 000 antall flyseter.
32 608 900 Eksklusiv olje

Vi øker CO2 avgiften på mineralolje til innenriks
240 000 luftfart til 1000 kroner per tonn.
5546

Avgift på forbrenning av avfall
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Statens Pensjonsfond Utland

Utbytte mv.
Kap. Post Formål

Prop. 1 S
2021

MDG 2021

Kap. Post Formål

Kommentar

Aksjer i Equinor ASA

85 Utbytte
Sum inntekter

MDG 2021

Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

Inntekter (i tusen kroner)
5685

Prop. 1 S
2021

2800

7 500 000
26 629 102

Vi legger til grunn at den ekstraordinære
skattepakken gitt av regjeringen til oljenæringen
vil føre til større overskudd i 2021 enn i 2020 og
at det er naturlig å forespeile eiers forventing til
500 000 utbytte.
500 000

Statens pensjonsfond utland
50 Overføring til fondet
Sum utgifter

63 718 000

98 501 000

63 718 000

371 194 304

−321 498

371 194 304

−321 498

Inntekter (i tusen kroner)
5800

Statens pensjonsfond utland
50 Overføring fra fondet
Sum inntekter
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98 501 000
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mdg.no

