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HVA ER DET GODE, GRØNNE LIV?
Når de aller fleste av oss lukker øynene og ser for oss det virkelig gode liv, har vi mye til felles i det vi 

ser. Vi ser for oss å bruke tid med familie og venner, vi ser for oss lykkelige barn som leker i gresset, 

vi ser for oss turer i uberørt natur, vi ser for oss frodige åkre, sildrende bekker, fuglesang, rådyr-

sprang, åpne hav og vennlige naboer. 

Samtidig har vi laget et samfunn som i økende grad er optimalisert for helt andre ting. Fabrikkpiper 

og avløpsrør som spyr ut forurensning, økende trafikk med kø, kork og kaos, stadig økende tempo 

og prestasjonspress på stadig flere av livets områder. Vi måler og veier alt, inkludert oss selv, for å 

målstyre resultater. I troen på at det skulle gi oss lykke har vi laget en maskin som spiser av menne-

sker og natur, og spytter ut profitt i den andre enden.

Grønn politikk er selve motsatsen til denne utviklingen. Der den blå, borgerlige politiske retningen 

sprang ut av borgerskapets behov for å hevde seg mot staten, og den røde arbeiderbevegelsen 

vokste frem for å beskytte arbeidernes rettigheter mot kapitaleierne, så springer grønn ideologi ut 

av behovet for å ta vare på fremtidens generasjoner, naturen og de andre dyrene og de av oss som 

faller utenfor i dagens samfunn. Vi mener det er på høy tid at de stemmeløse blir hørt, fordi et sam-

funn som tar vare på de svakeste tar vare på oss alle.

Tiden er inne for en ny retning. Naturen, klimasystemet og selve livsgrunnlaget vårt er under press. 

Vi er nødt til å ta naturens lover inn over oss og sørge for at menneskelig, økonomisk aktivitet under- 

ordnes sunne, økologiske prinsipper. Samtidig må vi jobbe for å nå FNs bærekraftsmål innenfor 

planetens tålegrenser. Dette er det som ofte kalles smultringøkonomien; på samme måte som jorda 

ikke kan være for nærme eller langt fra solen, må vår økonomiske aktivitet holde seg i balanse mel-

lom å dekke menneskelige behov og å ikke spise opp mer enn økosystemet tåler. 

Tiden vi er i krever handling av oss, og i dette budsjettet satser vi derfor kraftig på ett av de mest 

lovende virkemidlene for omstilling: Klimabelønning. Fremfor at miljøavgiftene går inn som inn- 

tekter i statskassen, vil vi dele pengene ut til folk, sånn at de som legger om til mer miljøvennlige 

valg, faktisk tjener på det. En vinn-vinn løsning for mennesker og miljø.

Vi tar også til orde for å gjøre alvor av det de fleste i politikken har sagt seg enige i - at vi skal bruke 

det gode utgangspunktet vi har på norsk sokkel til å styrke den grønne omstillingen. Vi innfører der-

for en grønn omstillingsavgift på produsert olje og gass, så de økte inntektene ikke brukes på mer 

fossil aktivitet, men heller styres til tiltak for et ordentlig grønt skifte.

Svaret på spørsmålet “Hva skal vi leve av i fremtiden?” er det samme det alltid har vært. Det vi lever 

av er frisk luft, rent vann og sunn mat. Da må vi sørge for at det vi jobber med, og måten vi jobber 

på, faktisk tar vare på og bygger opp livsgrunnlaget vårt fremfor å bryte det ned. Vi må satse på 

regenerativt landbruk, skånsomt fiske og nye, grønne jobber. Så må vi heller ikke glemme å stille oss 

selv spørsmålet “Hva skal vi leve for i fremtiden?”. I fremtiden vil vi bruke mer tid med hverandre, vi 

vil jobbe mer med omsorgsarbeid, frivillighet, opplevelser og kulturliv.

Mange partier jobber for mer velferd for utvalgte grupper i samfunnet i dag. Mange politiske diskus-

joner går på hvilken gruppe det er sin tur nå. Vi i Miljøpartiet De Grønne jobber rett og slett for et 

annet mål: Velferd - for alle - for alltid.

Kristoffer Robin Haug, 

stortingsrepresentant i Finanskomiteen 
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1.
DET GODE, 
GRØNNE LIV

Grønn politikk er til for å sikre at vi alle kan 
leve gode, trygge liv i tråd med vår egen 
natur og omgivelsene våre. Fra livets første 
til livets siste øyeblikk finnes det grønne 
grep vi kan ta for å sikre at hvert øyeblikk 
har en verdi for den som lever det.
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1.1 EN GOD START PÅ LIVET
De første leveårene kan ofte være de viktigste i vårt liv. Derfor prioriterer vi tidlig innsats for å sikre 

en så god start som mulig, for så mange som mulig. Vi styrker føde- og barselstilbudet, så flere fam-

ilier kan få en trygg start, og bevarer kontantstøtten så familien selv kan bestemme hvordan det er 

riktig for dem å starte på ferden. 

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.. 

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. Vi sikrer både en bedre inntekt til familier med små barn, og vi 

innretter ordningen slik at det også for familier med lav inntekt blir mer attraktivt å dele mer på tiden 

hjemme med barnet.

Underveis i oppveksten er det viktig at så mange som mulig får tilgang til de opplevelsene som kan 

gi rikere liv, også om de ikke har rike foreldre, så vi satser bla. ekstra på fritidskort, deltakelse i Den 

kulturelle skolesekken, idrettsaktiviteter og velutstyrte frivillighetssentraler.

Hovedsatsinger:

• Utvider retten til foreldrepenger.

• Beholder kontantstøtten.

• Styrker barnetrygden.

• Styrker tiltak for barnas trygghet og trivsel.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Styrke føde- og barselstilbudet 150

Økning i foreldrepenger:

- Vi utvider retten til foreldrepenger med 4 uker.

- Vi gir fedre selvstendig uttaksrett for foreldrepenger. 

- Vi begynner en opptrapping av engangsstønaden ved fødsel og adopsjon,  

med mål om tredobling på sikt.

311

Bevarer kontantstøtten:

Regjeringen foreslår å stanse utbetaling av kontantstøtte den måneden barnet 

begynner i barnehage. Vi reverserer kuttet.

106,2

Styrker barnetrygden: 

Vi utvider småbarnstillegget til enslige forsørgere med barn 0-3 år til å omfatte alle 

barn under 18 år og øker satsen i tråd med forventet lønnsvekst for 2022.

1 352

Bedre bomiljø for barn og unge som vokser opp i kommunale boliger. 25

Vi styrker innsatsen mot barnefattigdom gjennom tilskudd til sosiale tjenester og 

sosiale inkludering.
75

Innføre gratis barnehage for lavinntektsfamilier 180

Vi vil styrke familievernet og meglingstilbudet til familier som trenger det. 25

Vi foreslår en opptrapping av arbeidet for voldsutsatte barn. 10
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Vi vil at incest- og voldtektssentrene skal sikres høyere kapasitet og kvalitet slik at 

flere kan få hjelp.
25

Vi setter av midler til å ansette 150 nye saksbehandlere i det kommunale barnev-

ernet. Vi etablerer en stilling med fokus på LHBTIQ.
103,7

Vi styrker Barneombudets arbeid arbeid for å beskytte barn og unge mot over-

grep, sosialt press, reklame og annet skadelig innhold på nett.
5

Øke støtten til organisasjoner som jobber med familie og oppveksttiltak 18

Vi øker støtten til “Den kulturelle skolesekken” og oppretter “Den kulturelle bære-

meisen” som et landsdekkende program.
30

Fritidskort til barn og unge. Vi reverserer kuttet og utvider ordningen med fritid-

skort - særlig til levekårsutsatte områder. Mål om opptrapping som gir alle barn i 

alderen 6-18 år tilbud om fritidskort.

307

Vi vil opprette flere frivillighetssentraler i byer og tettsteder, og øke utlånet av 

utstyr til barn og unge slik at flere kan delta på idretts- og fritidsaktiviteter, samt 

øke utlån av elsykler og el-lastesykler.

100

Vi styrker tilskuddet som skal fremme deltakelse i idrett og fysisk aktivitet og 

retter økningen mot barn og unge i levekårsutsatte byområder hvor deltakelsen i 

idretten er lav.

20

1.2 ET MER ROBUST SIKKERHETSNETT
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. 

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 oljeavhen-

gigheten, og fordi pågående klimaendringer vil gi oss nye utfordringer. Da trenger vi en velferdsstat 

som skaper trygghet i den raske omstillingen.

For å ta vare på de som rammes av høye strømpriser har vi utarbeidet en egen strømpakke.  Den 

økte grunnrenteskatten staten mottar fra strømselskapene pga. høyere strømpris utbetaler vi tilbake 

til alle mennesker i landet. Vi endrer bostøtteordningen under Husbanken til å inkludere strømutgift-

er og oppretter i tillegg en ordning for studenter som sliter med strømregningen. Vi gjør det også 

lettere å investere i redusert strømbruk ved å overføre støtteordningen fra Enova til Husbanken, og 

gir Husbanken mulighet til å gi lån til husholdninger for å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. 

Fremfor å redusere elavgiften, og dermed fjerne insentiv til å investere i energieffektiviseringstiltak, 

deler vi heller ut igjen de økte inntektene som klimabelønning.

Hovedsatsinger:

• Vi gir nyutdannede rett til dagpenger om de ikke får jobb.

• Vi foreslår en pakke på 6,8 mrd. kroner for å hjelpe husholdningene med høye strømpriser. I 

tillegg deler vi ut inntekter fra elavgiften fremfor å kutte den.

• Vi reverserer kutt i brillestøtte og støtte til tannregulering.
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Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Strømpakke

Vi betaler ut til hver og en av oss den økte grunnrenteskatten staten mottar fra 

strømselskapene pga. høyere strømpris.
5 100

Vi gjør det lettere å investere i redusert strømbruk ved å 

• overføre støtteordningen fra Enova til Husbanken

• Gir Husbanken mulighet til å gi lån til husholdninger for å gjennomføre ener-

gieffektiviseringstiltak.

1 150

Vi endrer bostøtteordningen under Husbanken til å inkludere strømutgifter og 

oppretter i tillegg en ordning for studenter som sliter med strømregningen.
550

Vi reverserer regjeringen Solberg og Støres reduksjon i elavgiften for å sikre fort-

satte insentiv til å investere i energieffektiviseringstiltak.

- 2 584

Vi deler ut igjen de økte inntektene fra elavgift med lik sum per hode. Det tilsvar-

er en utbetaling på 480 kroner per pers eller nesten 2 000 kroner per familie med 

to voksne og to barn.

2 584

Andre velferdstiltak

Innfører rett til dagpenger for nyutdannede. 1 930

Reverserer kutt i brillestøtte. 220

Reverserer regjeringens fjerning av støtte til tannregulering for pasienter i gruppe 

c
50,5

Vi styrker frivillige organisasjoners arbeid for vanskeligstilte og støtte til sosialt 

entreprenørskap som retter sin virksomhet mot bekjempelse av fattigdom og 

sosial eksklusjon.

10

Utredning om hvordan studenter kan få en bedre inntektssikring ved arbeidsle-

dighet.
5

1.3 EN HISTORISK RETTSHJELPSREFORM
Dagens tilbud av fri rettshjelp er svært begrenset og gjør at det ofte er størrelsen på lommeboka 

di eller nettverket ditt som avgjør rettssikkerheten din. Etter at inntektsgrensene for behovsprøvet 

rettshjelp har stått stille siden 2009, økte Solberg-regjeringen inntektsgrensen med 10%, likevel 

gir dette kun 9% av befolkningen rett til fri rettshjelp. Dermed er det 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 setter vi av en milliard kroner til å gjennomfører 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.  
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Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Starte en om utvidelse av dekningsgraden for dagens rettshjelpsordning fra 9 til 

25 % av befolkningen over to år. Første året utvides ordningen til å nå 15 % av 

befolkningen. 

300

Vi bidrar til en mer bærekraftig rettshjelp, og en bedre hverdag for advokater 

som gir fri rettshjelp, ved å øke rettshjelpssatsen med 238 kroner, i motsetning til 

Støre-regjeringen som øker med 22 kroner.

353

Vi innfører et førstelinjerettshjelpstilbud over hele landet. 170

Vi utvider fri rettshjelpsordningen til å omfatte arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett, 

straffegjennomføringsrett, utlendingsrett (herunder også familiegjenforening), saker 

om helsehjelp og sosiale ytelser, og vi innfører fri rettshjelp til barn i UNE-saker.

200

Vi implementerer rettshjelpsutvalgets forslag om økning i antall timer rettshjelp til 

asylsaker.
5

Vi 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.

4

Vi gjeninnfører rett til rettshjelp for utvisning ved straffbare handlinger og i saker 

som gjelder § 32 a&d slik rettshjelpsutvalget foreslår.
7

Vi øker støtten til organisasjoner som gir gratis rettshjelp, slik som Gatejuristen og 

de studentdrevne rettshjelpsorganisasjonene tilknyttet Gratis Rettshjelp.
10

Vi øker støtten til rettshjelpstiltak for kvinner og Prostituertes interesseorganisas-

jon, samt en tilskuddsordning for tidlig rettshjelp, informasjon og veiledning for 

barnefamilier med avslag på beskyttelse.

15

MDG øker potten generelt for å sikre sårbare grupper rettshjelp og økte retts- 

hjelpsmidler til Norsk Organisasjon for Asylsøkere (øremerket 2,2 mill. kroner).
5

1.4 EN GOD HVERDAG OGSÅ MED  
FUNKSJONSVARIANS
Svært mange av budsjettpostene i årets budsjett er implisitt en del av arbeidet med å lette hver-

dagen mennesker med funksjonsvarians, ettersom eksempelvis satsningen på kollektivtransport 

forutsetter at all ny kollektivtransport som blir kjøpt inn skal oppfylle krav til universell utforming, 

satsning på utdanning og nye arbeidsplasser fordrer tilrettelegging av flere av disse plassene, bolig-

satsningen inkluderer utbygging av boliger som er tilrettelagt for personer med funksjonsvarians, 

utarbeidelsen av nye utearealer i parker, torgalmenninger, barnehager og skoler skal være universelt 

utformet osv. Likevel er det noen særlige satsninger det er verdt å trekke frem som særskilte tiltak for 

å ta samfunnet et tydelig steg i retning av dit vi skal for å bli et samfunn med god plass til alle.

Ordningen med Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et frihetsverktøy som skal sikre alle inn-

byggere økt mulighet til å delta i samfunnet. Vi mener ordningen er et viktig sosialpolitisk verktøy 

som sikrer inkludering i samfunnet på tvers av funksjonsvarians, og at det er avgjørende at flere blir 

anerkjent sin rett på dette verktøyet. Derfor setter vi av store midler for å sikre at flere kan ta del i 

ordningen.
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Hovedsatsinger:

• BPA-retten sikres for betydelig flere borgere enn i dag

• Reverserer regjeringens kutt i fribeløpet for uføre.

• Opptrapping av arbeidet med universelt utformede skoler 

• 1000 nye VTA-plasser

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Brukerstyrt personlig assistanse - BPA 250

Opptrapping av arbeidet med universelt utformede skoler. 150

1000 nye tiltaksplasser for personer som har behov for varig tilrettelagt arbeid. 113,3

Reverserer regjeringens kutt i fribeløpet for uføre. 250

300 nye tiltaksplasser for utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser. 37

Oppstartstilskudd Sjunkhatten folkehøgskole som satser på funksjonsvarians. 15

Vi setter av midler til å utrede om medvirkning og innflytelse for alle barn, inklud-

ert yngre barn og barn med funksjonsnedsettelser, blir fulgt opp.
5

1.5 ET AKTIVT LIV SOM DELTAKER I SAMFUNNET
Samfunnet går gjennom store og raske endringer i hvordan vi lever og hvordan vi arbeider. Det er 

stort behov for å ligge i forkant av utviklingen. Økende grad av automatisering og robotisering av 

tidkrevende arbeidsoppgaver åpner både for en vridning i hva vi skal jobbe med, men også hvor-

dan og hvor mye. Vi vil derfor utrede både ordninger for å dele mer på arbeidet og innføre kortere 

normalarbeidstid og ordninger for grunninntekt eller såkalte borgerlønnsordninger.

Men det er ikke bare arbeidslinja som representerer innbyggernes bidrag til samfunnet. Frivillig 

aktivitet og store og små møter og samhandlinger hver dag utgjør en betydelig del av det som gir 

hver og en av oss verdi i livet. Vi ønsker derfor å legge til rette for at flere har muligheten til å møtes 

å samhandle, og å sikre at ulike kulturer, språk og uttrykk som er en del av vårt samfunn blir ivaretatt 

og at utøverne får tatt del i samfunnet på like vilkår med andre.

Hovedsatsinger:

• Utrede kortere arbeidstid og borgerlønnsordninger

• Åpne mulighetene for flere til å komme inn på arbeidsmarkedet

• Sikre flere inkluderende møteplasser og arenaer for aktivitet og samhandling

• Sikre deltakelse og inkludering av urfolk og minoriteter

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi setter ned en kommisjon for å vurdere gjennomføring av redusert arbeidstid. 5

Nedsetter et utvalg som skal utrede hvordan borgerlønn kan organiseres. 5

Øker satsingen på lønnstilskudd til personer som har problemer med å komme 

inn i arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og arbeidsvilkår.
100

Styrke Jobbsjansen for å flere flyktninger i jobb. 20
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Støtte frivillighetssentralene med deres arbeid for å skape møteplasser, fellesskap 

og samfunnsengasjement, som bidrar til bedre og mer inkluderende lokalsam-

funn.

100

Styrke bibliotekene som lokal møteplass og mangfoldig kulturformidler. Vi ønsker 

særlig å forbedre bibliotekenes tilbud for barn og ungdom, blant annet gjennom 

forbedret tilbud om leksehjelp og låneordninger for utstyr.

50

Styrke Sametingets arbeid ved økte midler til:

•  Etablere et forsknings- og formidlingsprogram for et samlet samisk historiev-

erk hvor fornorskningshistorien er ett av flere tema.

• Styrke forskning og formidling av samisk historie, språk og kultur i universi-

teter, 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 språksen-

tre, og økt støtte til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn. Gi støtte 

til styrking av kvensk, lulesamisk og pitesamiskspråk

20

Styrke arbeidet for å bedre levekårene for romfolket, og bidra til at det norske 

romfolkets kultur ivaretas og videreføres. Støtte arbeid som setter søkelys på ro-

manifolkets og romfolkets historie og kultur i Norge, inkludert språkene romanes 

og skandoromani.

10

1.6 ET SAMFUNN MED SMÅ FORSKJELLER ER ET 
TRYGT OG VELFUNGERENDE SAMFUNN
Et inkluderende samfunn må være rettferdig, og fremme respekt og rettssikkerhet. 

Koronapandemien har avslørt hull i velferdsstaten. 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 vanske-

lig livssituasjon.

1.6.1 ET SKATTESYSTEM SOM REDUSERER FORSKJELLENE
I store deler av den vestlige verden har de økonomiske og sosiale forskjellene mellom folk økt dra-

matisk 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 bek-

jempe 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.
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Hovedsatsinger:

• Kraftig omfordeling fra de som har mest til de som har minst gjennom et mer rettferdig skat-

teopplegg.

• Økt satsing på bekjempelse av fattigdom, særlig barnefattigdom.

• Dagpenger for nyutdannede som ikke får jobb ved endt utdannelse.

• 669 kroner mer barnetrygd pr måned til aleneforeldre også etter at barnet har fylt 3 år.

• Vi øker engangsstønaden ved fødsel og adopsjon med 9030 kroner.

• Økt formuesskatt for dem som har mest fra før. 

1.6.2 FORMUESSKATT
Formuesskatten er et viktig tiltak for å forebygge og begrense ulikhet i samfunnet. Samtidig anerk-

jenner MDG 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 småbed-

rifter 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 inn-

fører 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 meste-

parten 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.

Hovedsatsinger:

• Innføre en “trinnskatt” for formuesskatten der satsen på 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 til 22,5%.

• Øke bunnfradraget fra 1,5 til 1,7 mill. kroner. 

1.6.3 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. 

Miljøpartiet Det Grønnes forslag til skatteopplegg vil føre til at alle med inntekt under 700 000 kro-

ner i inntekt får lavere skatt og at de høyeste skattelettene i prosent gis til de med aller lavest inntekt. 

Målt i kroner går de høyeste skattelettene til de med mellom 250 000 og 450 000 i inntekt. 

Samtidig mottar staten mer i skatt fordi kraftselskapene har høye overskudd som følge av høye 

strømpriser. MDG tar store deler av denne økte inntekten, til sammen 5,1 mrd. kroner, og deler den 

ut igjen over skatteseddelen med like mye til hver innbygger i Norge. Dette tilsvarer nesten 950 

kroner per pers.

Hovedsatsinger:

• Øke inntektsskatten til 23 prosent fra dagens 22 prosent.

• Gjennomføre en kraftig omfordeling fra de med mest til de som har minst.

• Vi deler ut de økte skatteinntektene som følge av høye strømpriser flatt til alle innbyggere i 

Norge. Det utgjør 950 kroner per person.
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1.6.4 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. 

MDG vil derfor jobbe aktivt internasjonalt og i Norge mot skattetilpasning og for økonomisk åpen-

het. MDG 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.  

Hovedsatsinger:

• Sette av 500 mill. kroner for å styrke etatenes arbeid med økonomisk kriminalitet og svart 

arbeid. Midlene gis til NAV, Skatteetaten, Tolletaten, Brønnøysundsregistrene, Etikkrådet for 

oljefondet og påtalemyndigheten

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Inntekter

Øker inntektsskatten fra 22 til 23 pst samtidig som vi foretar en kraftig omfordel-

ing fra de som tjener mest til de som har minst.
  8 200

Vi endrer formuesskatten til en trinnvis formuesskatt slik at de med høyest for-

muer betaler høyest skatt. Samtidig øker vi verdsettelsen av aksjer og driftsmidler 

til 77,5 pst.

3 315

Vi innfører en avgift på handel med aksjer og obligasjoner. 2 640

Vi setter et tak på rentefradrag for renter på lån over 40G. 1 580

Vi fjerner rett til fradrag for renter på forbrukslån. 800

Vi reverserer Støre-regjeringens endringer i skattefradraget for reiser. 640

Vi reduserer avskrivningen for fossile vogntog, lastebiler og busser. 100

Vi avvikler skattefinansiert pensjonssparing. 395

Svært store summer blir i dag unndratt beskatning, gjemt bort i skatteparadis og 

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

Vi legger til grunn at dette vil gi merinntekter på 0,5 mrd. kroner i 2022. Dette 

anses å være et moderat forslag.

500

Utgifter

Vi fremmer forslag om at reiser med kollektiv kan trekkes fra på skatten. 2 300

Statens skatteinntekter har økt som følge av økt lønnsomhet i kraftselskapene. Vi 

deler ut store deler av denne økningen til alle norske innbyggere. Tilsvarer 948 

kroner per person i 2022.

5 100

Vi vil gjøre det lettere å være selvstendig næringsdrivende ved å endre reglene 

for innbetaling av forskuddsskatt.
0

Vi foreslår å innføre et standardisert fradrag som kan erstatte fradrag for faktiske 

kostnader dersom den næringsdrivende foretrekker dette.
190

Vi reverserer Støres-regjeringens forslag om å redusere maksimalt fradrag for 

gaver til frivillige organisasjoner fra 50 000 til 25 000 kroner.
80

Vi reverserer Støre-regjeringens forslag om å øke verdsettingen av elbiler i firma-

bilbeskatningen til samme nivå som tradisjonelle biler.
345

Vi reverserer Støre-regjeringens forslag om ikke å lønnsjustere frikortgrensen. 25
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Vi øker fisker- og jordbruksfradraget. 80

Vi øker avskrivningen for skip. 110

Vi øker refusjonssatsene for Skattefunn og etablerer Miljøfunn. 150

Vi erstatter skatt på lønn i finanssektoren med Skatt på overskudd. 2 600

• Bruttoinntekt omfatter lønns-, trygde-, pensjons-,næring- og kapitalinntekt før skatt og skattefrie 

ytelser.

• Vi deler ut totalt 5,1 mrd. kroner til alle bosatt i Norge. Dette er den enkeltes andel av økt skatt 

som følge av økt strømpris. Det utgjør 950 kroner per person.

• Kilder for anslag med unntak av tilbakebetaling av skatt som følge av høy strømpris: Finansde-

partementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.
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1.7 EN VERDIG ALDERDOM
Vi blir stadig flere eldre, og det er viktig at vår livskvalitet blir tatt vare på hele livet. Derfor vil vi sert-

ifisere alle kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner med Livsglede for eldre-sertifiseringen, og 

jobbe for å sikre både god ernæring og flere aktivitetstilbud til eldre, og også til pleietrengende.

Velferdsteknologi kan være et viktig supplement til mange eldre, og kan gi økt livsglede og mestring 

dersom det er tilpasset og utformet på en treffsikker måte. Vi ønsker derfor en satsning på utvikling 

og utprøving av slik teknologi, så flere kan finne løsninger som passer for dem og som kan lette 

hverdagen.

Hovedsatsinger:

• Satsning på velferdsteknologi.

• Livsglede for eldre-sertifisering av alle kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

• Økt støtte til ernæring og aktivitet for eldre og pleietrengende.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Satsning på velferdsteknologi:

• Forbrukerportal som gir produktinformasjon om velferdsteknologiske pro-

dukter for å øke den private etterspørselen og bruken av slik teknologi. (15 

mill. kroner.)

• Tilskuddsordning for privatpersoner som ønsker å tilrettelegge for en trygg 

og aktiv alderdom ved innkjøp av velferdsteknologiske løsninger i eget hjem 

(75 mill. kroner.)

• Tilskudd til utprøving av velferdsteknologi i flere kommuner, fortrinnsvis med 

distriktsprofil.(100 mill. kroner.)

190

Livsglede for eldre-sertifisering av alle kommunale helse- og omsorgsinstitusjon-

er.
224

MDG setter i tillegg vi av 10 mill. til kompetanseheving om ernæring og aktivitet 

hos ansatte i omsorgstjenestene.
10

MDG øker støtten til frivillige organisasjoner som bidrar til omsorg og aktivitetstil-

bud for eldre og pleietrengende.
10

MDG setter i tillegg av 25 mill. til prøveprosjekter for samlokalisering av eldre og 

studenter i nye bolig- og omsorgsinstitusjoner, etter modell fra Nederland.
25
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2.
EN GRØNN OMSTILLING 
AV NÆRINGSLIVS- 
POLITIKKEN

Miljøpartiet De Grønne vil føre en næringspolitikk som 
allerede nå baseres på de nødvendige og langsiktige 
målene for en grønn og sirkulær økonomi, som skaper 
jobber, lønnsomhet, velferd og rettferd uten å ødelegge 
livsgrunnlaget.

Den grunnleggende mekanismen i dagens næringsliv, 
produksjon og handel, er stadig mer forbruk i stedet for 
gjenbruk av levende og døde ressurser, og stadig mer 
ødeleggelse av levende produksjonssystemer, altså natur. 
Etter 200 år med næringsvirksomhet basert på denne 
modellen viser tung faglig dokumentasjon at kostnadene 
er i ferd med å bli uholdbare.

Verdens og Norges næringsliv står overfor et paradig-
meskifte som det er næringspolitikkens oppgave å lage de 
nye rammene for. Det nye næringslivet må tjene  penger 
på å redusere innholdet av klimagasser i atmosfæren i 
stedet for å øke det, på å gjenbruke ressurser i stedet for 
å forbruke dem, og på å bygge opp igjen natur og økosys-
temer i stedet for å ødelegge dem.
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2.1 EN AKTIV INDUSTRIPOLITIKK
2.1.1 EN GRØNN OMSTILLINGSAVGIFT PÅ PRODUSERT OLJE OG GASS
Tempoet i oljevirksomheten er skrudd opp etter tidenes oljeskattegavepakke. Dette i en tid da FNs 

generalsektretær og mange med ham anmoder land om å stoppe med å lete etter mer fossil energi. 

Danmark og Sverige har lyttet - de sier nei til videre oljeleting. Storbritannia har gått fra å være en 

supermakt bygget på kull, til å bli verdensledende på offshore havvind. Det har fordret vilje og 

prioriteringer. 

MDG vil ta regjeringen Støre på ordet med at vi skal bygge vår grønne og utslippsfrie økonomi på 

ryggen til oljesektoren. Vi ilegger derfor olje- og gassproduksjonen en avgift på 43 kroner per fat 

o.e. Denne inntekten bruker vi til å investere i det nye grønne næringslivet og til å få fart på omstill-

ingen til en utslippsfri økonomi.

Det vises til egen oversikt i vedlegg II over investeringer som MDG vil gjennomføre for å bidra til en 

rask omstilling av norsk næringsliv og til et utslippsfritt samfunn.

2.1.2 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 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 trans-

port på veien, bør vi også bli det på havet ved å utvikle en utslippsfri kystflåte. En offensiv satsing 

på utslippsfrie ferger, hurtigbåter og annen kystgående trafikk vil bidra til at arbeidstakere på verft 

som i dag leverer skip til oljenæringen kan bidra stort i det grønne skiftet ved å fortsette å gå til den 

samme arbeidsplassen som i dag. Men arbeidet vil være å bygge ut en utslippsfri kystflåte og under-

stell til offshore vind, ikke fossildrevne skip.

  

Hovedsatsinger:

• Sette som nasjonalt mål å bygge minimum 100 ikke-fossile skip i Norge innen 2030.

• Gjeninnføre en vrakpantordning for skip.

• Krav om null- og lavutslippsteknologi for å kunne motta byggelånsgaranti.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi innfører en vrakpantordning for skip. Det vil gi insentiver for bygging av mil-

jøvennlige 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 utslip-

pene med på 150.000 tonn CO2.

200

Støtte til ombygging av skip til miljøvennlige løsninger og modernisering av 

fremdriftssystemer. 75 skip som ombygges per år vil kunne gi 500 arbeidsplasser 

og en reduksjon i utslippene på 250.000 tonn CO2.

200

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 lavutslippste-

knologi for å kunne motta garanti.

2 150

Øke maksimal avskrivningssats for skip fra 14% til 20% prosent. Det vil gi større 

incentiver til investeringer.
110

Vi oppretter en DEMO-2000 ordning for grønn skipsfart for testing og kvalifiser-

ing av teknologier for grønn skipsfart tilsvarende DEMO-2000 ordningen på 

sokkelen.

30
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Styrking av Forskningsrådets MAROFF-program for å utløse flere prosjekter 

knyttet til fremtidens nærskipsfart.
100

Raskere utrulling av landstrøm og økt støtte til utbygging av hydrogenstasjoner 

fra fornybar energi.
300

Satsing på utslippsfrie hurtigbåter. 500

2.1.3 FRA OLJE TIL FLYTENDE HAVVIND
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. 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. 

Tilstrekkelig og forutsigbar tildeling av arealer, ikke minst i områder der oljenæringen nå har forrang, 

er avgjørende for rask utbygging. For å gjøre utbyggingen så skånsom som mulig, må man begynne 

med å intensivere naturkartleggingen. En storsatsing på havvind krever også tilstrekkelig overføring-

skapasitet, både til fastlandet og til Europa.

En av oppgavene som haster mest er å få etablert prinsippene for nettutbygging til havs. Hybrid- 

løsninger er nødvendig skal det være mulig å få en lønnsom havvindutbygging.

Hovedsatsinger:

• Offensiv satsing på offshore havvind.

• Innføring av differansekontrakter for flytende havvind med en garantert minstepris på salg av 

kraft, etter modell fra Storbritannia.

• Utvide den øvre grensen for samlet installert kapasitet innenfor Sørlige Nordsjø II.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

En offensiv satsing på offshore havvind. 3 000

Vi styrker forskningen blant annet til Pilot-E som er et samarbeidsprogram mel-

lom ENERGIX, Enova og Innovasjon Norge og vi omdisponerer alle NORWEPs 

ressurser til havvind.

70

Styrker kartleggingen av havbunnen, spesielt i de områdene i Nordsjøen som er 

egnet for bunnfast havvind, gjennom MAREANO.
20

Styrker kraftig overvåkingen og kartleggingen av sjøfugl gjennom SEAPOP/ 

SEATRACK-programmet.
20

2.1.4 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 kli-

mamålene, 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 avfallsan-

legget på Klemetsrud i Oslo. Søknaden som ble sendt til EU for støtte har blitt avslått. Det er derfor 

viktig at staten nå kommer inn og sikrer CO2 håndtering på Klemetsrud. Avfallshåndtering er en 

stor utfordring for lokalt miljø i og rundt byene, og forbrenningen medfører en stor klimapåvirkning. 

Prosjektet på Klemetsrud vil ha overføringsverdi til andre avfallsforbrenningsanlegg, og bidra til 

kostnadsreduksjon og teknologiutvikling som verden sårt trenger.
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Hovedsatsinger:

• Sikre realisering av 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.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Naturgitte forutsetninger for kraftkrevende industri og matproduksjon gir 

muligheter for klimasmarte koblinger i nord. MDG vil etablere en utvidet satsing 

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 matproduks-

jon.

200

Vi øker støtten til omlegging til lavutslippsløsninger for industrien. 350

Vi inkluderer Oslo Fortum Varmes prosjekt i prosjekt “langskip” etter tilsvarende 

prinsipper som gjelder for Norcem Cement.
1 000

Vi styrker Nysnø, et statlig eid investeringsselskap som kun investerer i selskaper 

som jobber for å løse klimautfordringene. De investerer i alt fra teknologiselskap 

til tjenester og i all hovedsak i selskap som er i vekstfasen. Vi foreslår å øke kapi-

taltilgangen med 500 mill. kroner og risikokapitalen med 400 mill. kroner.

900

2.1.5 FORNYBAR OG ENERGIEFFEKTIV FREMTID
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.   

Det er også viktig med en raskere overgang til utslippsfrie løsninger. Tungtransporten må utvikles 

videre slik at den kan få løsninger som er utslippsfrie, industrien må investere i nye produksjons-

metoder, eller systemer for å fange opp utslipp og enten bruke karbonet vidre, eller lagre det (CCU 

eller CCS).

Hovedsatsinger:

• Vi etablerer et CO2-fond for næringstransport.

• Vi bygger ut flere ladestasjoner for skip og tungtransport.

• Vi setter av en halv milliard til utslippsfrie hurtiggående passasjerbåter.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Opprette et fond for en storsatsing på havvind. 3 000

Oppstart av et nytt biogassprogram under Enova som bl.a. skal støtte opprettelse 

av biogassanlegg.
100

Etablere et CO2-fond for næringstransport. Deler av fondet skal benytte til eta-

bleringer av hydrogen- og ladestasjoner for næringstransporten langs hoved-

veinettet.

1 600

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.

300
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Økt støtte til lavutslippsløsninger for industrien. 350

Raskere utbygging av hurtigladestasjoner, målrettet mot områder der utbygging 

er kommersielt vanskelig.
400

Kraftig økt bevilgning til utslippsfrie hurtiggående passasjerbåter. 500

Styrke Klimasats for å få gjennomført flere energi- og klimatiltak i kommunene. 500

2.1.6 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 oljein-

dustrien 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.

Hovedsatsinger:

• Vi reduserer tempoet på sokkelen ved å innføre en grønn omstillingsavgift.

• Vi øker CO2 avgiften på sokkelen. 

• Vi avvikler leterefusjonsordningen.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi innfører en grønn omstillingsavgift på sokkelen som vi benytter til omstilling til 

en utslippsfri økonomi.
24 000

Vi fjerner friinntektene og endrer avskrivningsreglene. 15 000

Vi øker CO2-avgiften på sokkelen med 50%. 8 700

Vi foreslår en ny avgift på produsert vann i petroleumsvirksomheter. 1 263

Etter- og videreutdanning særlig rettet mot arbeidere i petroleumsnæringen som 

vil omskoleres og skifte jobb til andre næringer.
50

2.2 SIRKULÆRØKONOMI
Fremtidens nye næringsliv må tjene penger på å redusere innholdet av klimagasser i atmosfæren i 

stedet for å øke det, på å gjenbruke ressurser i stedet for å forbruke dem, og på å bygge opp igjen 

natur og økosystemer i stedet for å ødelegge dem. Økonomien og næringslivet må gå fra å bli 

lineært til å bli sirkulært. I en slik økonomi er gjenvinning, reparasjoner og gjenbruk regelen, mens 

bruk og kast er unntaket. Ressurser på avveie tas hånd om og bidrar til verdiskaping, i stedet for å 

ende opp som avfall. 

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 ressurs-

forbruk og forurensning, reguleringer, forbud og offentlige innkjøpskrav, er sentrale deler i myn-

dighetenes verktøykasse. Forskning og utvikling er viktig for å utvikle nye prosesser og teknologi, og 

kunnskap er avgjørende for å lykkes.
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Hovedsatsinger:

• 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 til å gjøre bruk og kast dyrere, og gjenbruk og resirkulering billigere.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Innføre en avgift på produkter med stor miljøbelastning som er egnet for reparas-

joner og gjenbruk
- 3 290

Innføre en avgift 10 kroner på fossil plastemballasje og 5 kroner per kg resirkulert 

plastemballasje
- 1 100

Innføre en gradert emballasjeavgift som graderes etter andel resirkulert materiale 

i produktet. Vi legger til grunn en provenynøytral omlegging.
0

Innføre en avgift på deponi av gruveavfall - 425

Fjerne MVA på gjenbruk og reparasjoner av klær og sko, husholdnings- og fritids-

varer
500

Fjerne MVA på reparasjon av elektronikk 150

Opprette et senter for sirkulærøkonomi. Senteret skal blant annet utrede og 

foreslå produsentansvarsordninger for alle relevante bransjer og produkter, bran-

sjestandarder for resirkulering av råstoffer, forbedrede løsninger for materialgjen-

vinning og drive forskning og utvikling innen sirkulær økonomi.

150

2.3 STØTTE TIL NYE TANKER OG GJØRE DET LETT Å 
STARTE FOR SEG SELV
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, deri-

blant også gründerbedrifter. Midt under koronakrisen i 2020 ble det startet flere nye aksjeselskaper 

enn i tilsvarende periode i 2019. Vi må bidra til at disse bedriftene klarer seg, 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.  

Hovedsatsinger:

• Kraftig øke tilgangen på risikovillig kapital gjennom Nysnø og Investinor.

• Øke støtten til katapultordninger og pilot- og demonstrasjonsprosjekter både innenfor miljø- 

teknologi og bio-økonomi.

• Satse på nærings- og innovasjonsklynger for økt konkurransekraft.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

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

Ordningen gjøres skattepliktig for å tilfredsstille EØS regelverket. Bokført effekt i 

2022 vil være tilnærmet null, men påløpt effekt vil være nærmere 840 mill. kroner.

0

Etablerer en Miljøfunn-ordning med skattefradrag for miljøinvesteringer i alle 

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

inntekter som følge av dette.

150
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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 samordnes med minstefr-

adraget i lønns- og pensjonsinntekt.

190

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

selvstendig næringsdrivende. Dette har antakelig ikke provenyeffekt av betyd-

ning.

0

Ungt Entreprenørskap er et viktig initiativ for å få flere unge til å starte egen virk-

somhet. Vi øker støtten.
5

Støtte game-changere med 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 matching av 

investorkapital.

50

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 

mill kroner til et tapsfond.

550

Øke støtten til næringsklynger og innovasjonsklynger, blant annet innenfor helse- 

og velferdsteknologi, marine alger og biogass.
40

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

demonstrasjonsprosjekter innen bioøkonomi med 30 mill kroner for å komplet-

tere regjeringens støtte til pilotering i marin og maritim sektor.

50

Styrker Forskningsrådets BIA-program med 50 mill. kroner, øker FORNY2020 

med 100 mill. kroner med sikte påopptrapping til 400 mill. kroner friske midler i 

løpet av perioden.

150

Styrket satsing på pilot- og demonstrasjonsprosjekter innenfor miljøteknologi. 

Ordningen er etterspurt og viser til gode resultater.
300

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 potensial, særlig innenfor helse, miljøteknologi, 

utdanning, transport og offentlige tjenester. Vi setter av 500 mill. kroner i egenka-

pital og 200 mill. kroner til tapsdekning.

700

Styrke Nysnø, et statlig eid investeringsselskap som kun investerer i selskap som 

jobber for å løse klimautfordringen. De investerer i alt fra teknologiselskap til tje-

nester og i all hovedsak i selskap som er i vekstfasen. Nysnø er et viktig tilskudd i 

investeringssfæren og vi foreslår å øke kapitaltilgangen med 500 mill. kroner og 

risikokapitalen med 400 mill. kroner.

900

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

tisere innovasjon og økte kommersialisering av biobasert verdiskaping. BIONO-

VA skal først og fremst bidra til risikoavlastning i den mest krevende utviklings-

fasen i samarbeid med private aktører. Vi setter av 1 mrd. kroner til egenkapital 

og 50 mill. kroner til et tapsfond.

1050

Økt satsing gjennom Siva på investeringer til  test- og demonstrasjonsfasiliteter 

som flere bedrifter og eventuelt FoU-aktører kan benytte på deling. Ordningen er 

viktig for næringsutvikling i distriktene.

100
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Økt satsing på norsk romindustri gjennom å utvikle klynger og etablere inkuba-

torer for innovativ romindustri i triangelet Andøya - Narvik - Tromsø.
20

Kartlegge framtidig behov for høykompetent arbeidskraft, herunder IT-arbeidsk-

raft, og utrede mulige tiltak for å tiltrekke oss nødvendig arbeidskraft.
5

2.4 BIOØKONOMI - DET LEVENDE OG FORNYBARE
Bioøkonomi handler om noe vi har holdt på med lenge i Norge: Å foredle fornybare, levende 

naturressurser. MDG vil gjøre det bedre, større og smartere enn i dag. 

Skogen og havet er Norges viktigste ressurser. Norge må gå fra å være en råvareeksportør til å fore-

dle mer biologiske ressurser innenlands. 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 penger til oppskalering av små og lovende prosjekter. 

Hovedsatsinger:

• Opprette Bionova, som skal finansiere kommersialisering av biobaserte næringer. Eksempler 

kan være satsing på biokull, produksjon av alternativer til soya i dyrefôr og matproduksjon fra 

alger. 

• Opprette et innovasjonsprogram for treindustrien for å foredle mer trevirke i Norge. I dag ek-

sporteres en av tre tømmerstokker uforedlet. 

• Øke støtten til biogassproduksjon, blant annet gjennom å opprette et nytt biogassprogram som 

bl.a. skal støtte mindre biogassanlegg på gårder.  

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Innrette produksjonsavgiften på fiskeoppdrett på en måte som stimulerer til 

lukket produksjon, ved at åpne anlegg betaler en høy avgift som tilfaller staten, 

mens åpne anlegg betaler en lav avgift som tilfaller vertskommunen.

- 900

Vi innfører en avgift på 10 kroner på fossil plastemballasje og 5 kroner per kg re-

sirkulert plast. Avgiften må ilegge på alle typer plast uavhengig av produsentland.
- 1 100

Opprette Bionova. 1 050

Gi investeringsstøtte til oppdrettere som går over til lukkede anlegg med 

mulighet til oppsamling og gjenvinning av slam, for eksempel i biogassanlegg.
500

Opprette et innovasjonsprogram for mer innenlands videreforedling av trevirke. 150

Etablere 1000 nye studieplasser innen bioøkonomi og andre fremtidsrettede 

næringer.
85

Opprette et nasjonalt biogassprogram. 100

Styrke bioøkonomiordningen og pilotprosjekter innen bioøkonomi under Inno-

vasjon Norge.
50

Sette av midler til nærings- og innovasjonsklynger under Innovasjon Norge, blant 

annet innen marine alger og biogass.
40

Styrke forskningen på tang og tare innenfor blant annet prosesseringsteknologi, 

bioraffinering og fôrproduksjon.
78
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Etablere et nytt forskningsprogram for marin bioprospektering. 25

Styrke forskningen på alternativer til torv i jordprodukter. 4

2.5 KULTUR, OPPLEVELSER OG FRIVILLIGHET
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. 

Kulturfeltet er også en næringssektor som bidrar til mange tusen arbeidsplasser og til eksport. Bransjen 

har vært svært hardt rammet av smitteverntiltakene som følge av koronapandemien, og trenger et løft. 

Den frivillige sektoren er en bærebjelke for norsk kultur og samfunn, og er av våre viktigste arenaer 

for å bygge opp samholdet og dugnadsånden som er blant Norges viktigste styrker. Samfunnsdel-

takelse i form av frivillig arbeid er svært verdifullt for både den enkelte person, og samfunnet som 

helhet. Derfor gir vi et særlig løft til frivillige organisasjoner i vårt alternative statsbudsjett for 2022. 

Hovedsatsinger:

• Et stort løft til frivillighetssentralene. 

• Styrking av det frie feltet, og en bedre og mer forutsigbar økonomi for kunstnere. 

• Inkluderingstiltak for barn gjennom biblioteksordninger og idrettsprosjekter.

• Bedre vern av kulturminner.  

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Støtter Norsk kulturfonds arbeid med å fremme norsk kunst og kultur, og gjøre 

den tilgjengelig for flest mulig.
115

Støtter frivillighetssentralene med deres arbeid for å skape møteplasser, fell-

esskap og samfunnsengasjement, som bidrar til bedre og mer inkluderende 

lokalsamfunn.

100

Vi styrker frivillige organisasjoners arbeid for vanskeligstilte og støtter sosialt en-

treprenørskap som retter sin virksomhet mot bekjempelse av fattigdom og sosial 

eksklusjon.

10

Innfører en kraftig opptrapping i arbeidet til Kulturminnefondet, som finansierer 

vern av kulturminner i privat eie. Antall søknader om finansiering for dette viktige 

kulturarbeidet langt overgår midlene regjeringen bevilger til ordningen.

70

Oppretter en tilskuddsordning for kulturlokaler som kommuner kan søke på for 

å realisere kulturuttrykk i alle formater i sitt nærområde- fra musikk, litteratur og 

dans, til film og dataspill.

50

Styrker bibliotekene som lokal møteplass og mangfoldig kulturformidler. Vi 

ønsker særlig å forbedre bibliotekenes tilbud for barn og ungdom, blant annet 

gjennom forbedret tilbud om leksehjelp og låneordninger for utstyr.

50

Styrker det nasjonale museumsnettverket. 50
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Etablerer en støtteordning for gatekunstprosjekter og utsmykningsprosjekter i 

norske byer og tettsteder.
30

Bidrar til at kunstnere får bedre økonomiske rammebetingelser ved å øke støtten 

til garantiinntekter og langvarige stipend.
20

Øker tilskuddet til mangfolds- og inkluderingsprosjekter som skal fremme 

deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Økningen skal særlig rettes mot barn og ung-

dom i levekårsutsatte byområder hvor deltakelsen i idretten er lav.

20

Sikrer truede tradisjonshåndverk gjennom garantilønn for utøvere av utvalgte 

håndverk.
12

Styrker Filmfondets arbeid med innovasjon innen dataspill. 10

2.6 FORSKNING
Forsking og utvikling er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Derfor er bruken av forsk-

ning, kunnskapsinnhenting, innovasjon og utvikling sentralt i veldig mange av tiltakene våre i dette 

budsjettet. Forskningssektoren har imidlertid noen særegne utfordringer, som det krever handlekraft 

for å håndtere og som vi i Miljøpartiet De Grønne prioriterer for å sikre en bærekraftig forskningssek-

tor for fremtiden.

Hovedsatsinger:

• Reversere kuttet av Fellesløftet.

• Gjenopprette en stabil forskningsfinansiering gjennom å gå bort fra forrige regjerings praksis 

med å skjule kutt i forskningsbudsjettet ved å omdisponere midler som allerede er avsatt til 

forskningsprosjekter.

• Styrke basisbevilgningen til universiteter og høyskoler, og de teknisk-industrielle instituttene.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Reversere kuttet av Fellesløftet som styrker tverrfaglig forskning i spleiselag med 

forskningsinstitusjonene.
500

Forskning for å understøtte Grønn omstilling gjennom å styrke Forskningsrådets 

midler. MDG vil gå bort fra forrige regjerings praksis med å skjule kutt i forsk-

ningsbudsjettet ved å omdisponere midler som allerede er avsatt til forsknings-

prosjekter.

75

Styrker basisbevilgningen til de teknisk-industrielle instituttene. 120

Øker basisbevilgningene for universiteter og høyskoler. 100

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 gjøres om til løsninger resten av verden vil trenge.

130

Ekstra midler som frivillige organisasjoner kan søke på for å få utført forskning på 

egne problemstillinger. Forskningen skal utføres av regulære forskningsinstitusjoner.
50

Publiseringsfond for å sikre Open Access-publisering. 10

Styrking av rammene til de regionale forskningsfondene. 10
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3.
EN HELT NY POLITIKK  
FOR NATUR, LANDBRUK 
OG DYREVERN

For noen generasjoner siden kunne nordmenn oppleve 
nær uendelige villmarker, fugletrekk som fylte hele him-
melhvelvet, og fjorder som kokte av fisk. Slik er det ikke 
lenger. Hver femte art i Norge er enten sårbar eller truet 
av utryddelse. Hovedårsaken er at mennesker ødelegger 
leveområdene til dyr og natur gjennom arealendringer. 

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, vi styrker dyre- 
velferdsarbeidet kraftig, og vi legger om landbruket.
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3.1 MER TIL NÆRNATUREN
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.

Hovedsatsinger:

• Gi et historisk løft til kommunene for å ta vare på nærnaturen.

• Styrke arbeidet for å få flere ut i naturen. 

• Etablere en ny tilskuddsordning for å kutte utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi stopper oppstart og forberedende arbeider av store motorveiprosjekter, 

herunder E16 Trengereid-Arna og E18/E39 i Kristiansand.
- 1 000

Vi kutter regjeringens forslag på 1 mrd. kr til det nye OPS-prosjektet rv. 555 

Sotrasambandet. Motorveidelen av prosjektet må planlegges på nytt med sikte 

på redusert biltrafikk, større hensyn til naturmiljøet på Sotra, og bedre løsninger 

for kollektiv, sykkel og gange.

- 1 000

Vi reverserer overføringen av Ringeriksbanen og E16 Skaret–Hønefoss (FRE16) til 

Nye Veier og stopper planene for ny motorvei. Midler til Ringeriksbanen til-

bakeføres til BaneNORs budsjetter.

- 500

MDG sier nei til ny flyplass ved Mo i Rana og flytting av Bodø lufthavn av hensyn 

til natur og klima.
- 250

Vi etablerer Natursats, som skal være en tilskuddsordning hvor kommuner og 

fylkeskommuner kan søke om støtte til naturtiltak som f.eks gjenåpning av bekker 

og vassdrag, kommuneplaner for natur, grønne tak og etablering av grøntkorri-

dorer.

200

Vi setter av penger til å ansette miljørådgivere i alle norske kommuner for å styrke 

det lokale natur- og klimaarbeidet.
200

Økt støtte til friluftsformål. 75

Øke støtten til vannmiljøtiltak for å forbedre naturmangfoldet i elver og innsjøer. 70

Øke Miljødirektoratets tilskuddsordning som sikrer at kommuner kan kjøpe råder-

ett over friluftsområder, for å sikre folk tilgang til nærnaturen.
60

Etablere en tilskuddsordning for å støtte tiltak som reduserer utslipp av mikro-

plast fra kunstgressbaner og andre kilder.
35

Vi reverserer Støre-regjeringens kutt til Den naturlige skolesekken, som  bidrar 

til at barn over hele landet lærer om miljø, friluftsliv og bærekraftig utvikling. Vi 

reverserer Støre-regjeringens kutt.

10

Vi setter av midler til utvikling av obligatorisk grøntregnskap i alle byer, etter 

modell fra Oslo, og til å etablere “blågrønn faktor” for grønnere og mer klimatil-

passede uteområder i nye boligprosjekter.

5

Vi innfører krav om at alle norske kommuner skal ha en plan for å minske plas-

tforurensningen, dvs å kutte eget plastforbruk, opprydning av plastsøppel og 

tiltak for å kutte utslipp av mikroplast.

5
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3.2 ET KRAFTTAK FOR LIVET I HAVET
Norge har en av verdens lengste kystlinjer, og vi har seks ganger mer hav- enn landområder. 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. 

Hovedsatsinger:

• Vi etablerer en investeringsstøtte for overgang til lukkede oppdrettsanlegg.

• Vi etablerer en ny global finaniseringsordning for livet i havet.

• Vi styrker arbeidet med opprydding i marin forsøpling og forurenset sjøbunn.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi endrer produksjonsavgiften på oppdrett slik at åpne anlegg betaler en høy 

avgift til staten, mens funksjonelt lukkede anlegg betaler en lavere avgift til verts-

kommunen.

- 900

Etablere en investeringsstøtteordning for oppdrettere som går over til lukkede 

anlegg.
500

Vi etablerer en ny global finansieringsordning for livet i havet. 200

Opprette et program for etablering av marine nasjonalparker. 20

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

litter”-ordningen permanent og landsdekkende.
65

Styrke overvåkningen av sjøfugl gjennom forskningsprogrammene SEAPOP og 

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

skudd til truede arter og naturtyper”.

20

Styrke kartleggingen av havbunnen gjennom MAREANO. 32

Styrke arbeidet med opprydding av forurenset sjøbunn. 230

Opprette et eget program for etablering av marine nasjonalparker. 20

Iverksette en full gjennomgang av farvannstiltakene med sikte på å identifisere 

mulige konflikter mellom naturmangfold, vannmiljø og utbyggingstiltak, særlig 

sett opp mot cruise-næringen. Midlene skal også gå til bedre kartlegging og 

metodeutvikling for marin naturrestaurering og avbøtende tiltak ved utbygging i 

sjø og havner.

25

Vi innfører krav om at alle norske kommuner skal ha en plan for å minske plas-

tforurensningen, dvs å kutte eget plastforbruk, opprydning av plastsøppel og 

tiltak for å kutte utslipp av mikroplast.

5
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3.3 STORSATSING PÅ 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.

Hovedsatsinger:

• Kutte veiprosjekter som gir uholdbare naturinngrep.

• Verne mer natur og opprette flere nasjonalparker.

• Etablere et eget program for naturrestaurering.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi stopper oppstart og forberedende arbeider av store motorveiprosjekter, 

herunder E16 Trengereid-Arna og E18/E39 i Kristiansand.
- 1 000

Vi kutter regjeringens forslag på 1 mrd. kr til det nye OPS-prosjektet rv. 555 

Sotrasambandet. Motorveidelen av prosjektet må planlegges på nytt med sikte 

på redusert biltrafikk, større hensyn til naturmiljøet på Sotra, og bedre løsninger 

for kollektiv, sykkel og gange.

- 1 000

Vi reverserer overføringen av Ringeriksbanen og E16 Skaret–Hønefoss (FRE16) til 

Nye Veier og stopper planene for ny motorvei. Midler til Ringeriksbanen til-

bakeføres til BaneNORs budsjetter.

- 500

MDG sier nei til ny flyplass ved Mo i Rana og flytting av Bodø lufthavn av hensyn 

til natur og klima.
- 250

Styrke skogvernet kraftig for å nå målet om 10 prosent vern. 435

Etablere et program for restaurering og reetablering av våtmarker, naturskog og 

andre viktige naturtyper.
120

Kraftig styrket satsing på vern av nye områder, både på land og til havs. 210

Styrke Miljødirektoratet. 30

Vi setter av midler til Naturkur, etter modell fra Klimakur 2030, med formål om 

å undersøke tiltak og virkemidler for å nå MDGs mål om null netto tap av natur 

(målt i tilstand og utbredelse) innen 2025, naturpositivitet innen 2030 og 20 

prosent forbedring innen 2050.

30

Styrker arbeidet med å forbedre regelverk for miljøsertifisert skogbruk, med vekt 

på bevaring av biomangfold og landskapsverdier, energibruk og forbud mot 

giftsprøyting og kunstgjødsel.

10

Vi styrker den lokale villaksforvaltningen 5
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3.4  EN MILLIARDKRISEPAKKE FOR INSEKTENE
Opp mot 40 prosent av verdens insekter er truet av utryddelse. I Norge er mer enn 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.

Hovedsatsinger:

• Styrke skogvernet kraftig, og ta vare på gammelskogen som mange insektarter lever i.

• Styrke innsatsen for truede arter, både insekter og de artene som insektene er avhengige av.

• 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.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

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

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

vansketilskudd.

629

Reversere Støre-regjeringens kutt og styrke skogvernet kraftig for å nå målet om 

10 prosent skogvern.
435

Etablere Natursats, som skal støtte naturtiltak i kommuner og fylkeskommuner. 200

Sette av midler til tilrettelegging, oppkjøp og etablering av friluftsområder 60

Øke tilskuddet til vannmiljøtiltak for å forbedre naturmangfoldet i elver og innsjøer. 80

Støtte urbant landbruk med flere kolonihager, parsellhager, skolehager og andre 

former for matproduksjon i byer og tettsteder.
20

Styrke arbeidet med utvalgte kulturlandskap, som humler, villbier og andre polli-

natorer er helt avhengige av.
35

Støtte urbant landbruk med flere kolonihager, parsellhager, skolehager og andre 

former for matproduksjon i byer og tettsteder.
45

Styrke arbeidet med å redde truede arter og ta vare på naturtyper som er viktige 

for insektene, som slåttemark og hule eiker.
60

3.5  ET KUNNSKAPSLØFT FOR NATUREN
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 kunnskaps-

formidlingen kraftig. Samtidig omprioriterer vi store midler fra petroleomsforskning til forskning på 

natur, klima og fornybar energi. 

Hovedsatsinger:

• Styrke fagkunnskapen i Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og kommunene.

• Styrke miljøforskningsprogrammene.

• Styrke naturkompetansen i kommuner og fylkeskommuner.
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Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Etablere Natursats, en tilskuddsordning der kommuner og fylkeskommuner blant 

annet kan søke om støtte til arealregnskap, kommunedelplaner for naturmang-

fold, planer og krav til naturrestaurering og naturmangfoldtiltak i byggeprosjekter 

og by- og tettstedsutvikling med mer.

200

Styrke kommunenes og fylkeskommunenes miljøkompetanse ved å sette av mid-

ler til å ansette miljørådgivere i alle norske kommuner og fylkeskommuner.
200

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

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

for å redde truede arter.

150

Øke fagkapasiteten på klima- og miljøområdet hos statsforvalterne med 50% for 

å stoppe nedbygging av natur og tap av naturmangfold.
115

Styrke miljøforskningsprogrammene under Norges forskningsråd og miljøforsk-

ningsinstituttene.
94

Styrke Klima- og miljødepartementets arbeid med natumangfold, og opprette et 

introduksjonsprogram og en permanent kompetansebase for miljørådgivere.
53

Styrke Artsdatabankens arbeid med å kartlegge naturmangfoldet i Norge. 48

Vi setter av midler til Naturkur, etter modell fra Klimakur 2030, med formål om 

å undersøke tiltak og virkemidler for å nå MDGs mål om null netto tap av natur 

(målt i tilstand og utbredelse) innen 2025, naturpositivitet innen 2030 og 20 

prosent forbedring innen 2050.

30

Reversere Støre-regjeringens kutt til Den naturlige skolesekken, som bidrar til at 

skolebarn over hele landet lærer om miljø, friluftsliv og bærekraftig utvikling.
10

Sette av midler til metodeutvikling for nasjonale og regionale naturbudsjetter. 5

3.6  OMSORG FOR DYRENE
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 pro-

duksjonsdyr og familiedyr behandles godt og ta større hensyn til dyrs behov i samfunnsutviklingen 

forøvrig.

Hovedsatsinger:

• Styrke forskningen på dyrevelferd og alternativer til dyreforsøk.

• Etablere dyrepoliti over hele landet.

• Styrke veterinærdekningen over hele landet.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Fjerne momsen på frukt og grønt. 3 300

Øke momsen på kjøtt for å stimulere til et kosthold med mindre kjøtt og mer 

korn, belgvekster, frukt og grønt, i tråd med kostholdsrådene.
- 1 800
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Legge om jordbruksstøtten for å stanse industrialiseringen av jordbruk, blant 

annet ved å støtte mindre bruk med mer dyrevennlige driftsformer, herunder 

økologisk drift.

629

Etablere og styrke dyrepoliti over hele landet. 40

Støtte til spydspissløsninger for bedre dyrevelferd i landbruket. 30

Styrke veterinærdekningen over hele landet. 30

Etablerer et statlig senter for alternativer til dyreforsøk. 20

Gjeninnføre en egen avslinje for slaktekylling i Norge, som er mer robust og 

vokser saktere.
6

Styrke forskning på dyr, fugler og fisks artsttypiske behov og evne til å føle 

smerte.
6

Etablere et program for forskning på dyrevelferd i oppdrettsnæringen. 5

Etablere en tilskuddsordning for kommunalt og frivillig arbeid med å ta imot 

hjemløse dyr.
25

Etablere en merkeordning som gjør det lettere å velge dyrevennlig. 5
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4.
LETT Å VELGE RETT

De fleste i Norge ønsker selv å bidra til miljøet i hver- 
dagen, 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 900 millioner kroner til at flere kan  
installere solceller på taket, skaffe ladestasjoner til elbil  
i borettslaget, kjøpe elsykkel og gjøre hjemmet mer  
energisparende. 
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4.1  KLIMABELØNNING
Skal vi få til en omlegging til en utslippsfri økonomi er det viktig å bruke markedskreftene slik at det 

koster mer å forurense og mindre å velge miljøvennlige alternativer. Dersom det er dyrere å bruke 

bensin og diesel enn utslippsfrie alternativer blir det gunstigere å skifte til elbil og andre nullut-

slippsløsninger. Dersom det er dyrt å sløse med strømmen så vil det være mer lønnsomt å investere i 

tiltak for å redusere strømbruken.

Men det er helt klart at høye avgifter rammer skjevt. De med dårligst råd bruker mye mer av sin 

inntekt på konsum og rammes derfor ekstra hardt av høye priser. MDG er av den oppfatning at om-

fordeling skal skje over skatteseddelen ved at de som tjener mest skal betale mest i skatt og de som 

tjener minst skal betale mindre. Det er imidlertid ikke gitt at denne omfordelingen vil være tilstrek-

kelig for å veie opp for den urettferdigheten som ligger i høye avgifter. Svaret på det er imidlertid 

IKKE å redusere eller fjerne miljøavgifter. Svaret er at disse avgiftene ikke skal gå til å styrke statsbud-

sjettet, men heller deles ut igjen til alle.

MDG foreslår derfor å dele ut igjen en langt større andel av klimaavgiftene i årets alternative buds-

jett. Vi foreslår en ordning hvor inntekter fra økte avgifter på bensin og diesel deles ut per person 

bosatt i Norge, men hvor de som er bosatt i distriktene får utbetalt dobbelt så mye som de i mer 

sentrale strøk. For økte avgiftsinntekter fra elavgift, flyseteavgift, økt grunnrenteskatt knyttet til kraft-

produksjon samt regjeringens flypassasjeravgift deles disse inntektene ut igjen likt for alle personer 

bosatt i Norge. 

MDG foreslår ikke en differensiering av utbetaling basert på inntekt, fordi det vil utelukker en  ut-

betaling til barn. Med vår løsning vil derimot barnefamilier i større grad tilgodeses. En flat avgift er 

grunnleggende urettferdig. På samme måte er en flat utbetaling grunnleggende rettferdig. En flat 

utbetaling til alle, har størst verdi for de som har minst. Samtidig vil en utbetaling også til barn føre 

til at familier for mer å rutte med. Barnefamilier antas å betale en større andel av avgiftene og det er 

derfor også en god grun for at barn mottar sin del av klimabelønningen. 

Hovedsatsinger:

• Klimabelønning på 21,4 mrd. kroner deles ut igjen til alle innbyggere i Norge. 

• Hver innbygger i Norge vil få utbetalt om lag 4000 kroner. Familie med to voksne og to barn vil 

få 16.000 kroner.

• Vi oppretter et fond for utslippsfri nyttetransport og for utslippsfri luftfart.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi reverserer kutt i el-avgift og deler pengene ut igjen til alle. 2 584

Vi deler ut inntektene fra regjeringens flyplassasjeravgift. 1 600

Vi deler ut igjen deler av flyseteavgiften. 6 500

Vi deler ut igjen økte inntekter fra å øke bensin og dieselprisen med 5 kroner, 

med distriktsfordeling.
5 640

Vi oppretter et fond for utslippsfri nyttetransport finansiert av avgiftsinntektene fra 

økt dieselpris til nyttekjøretøy.
1 632

Vi oppretter et fond for utslippsfri luftfart finansiert av deler av flyseteavgiften. 3 100
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4.2  LETT Å REISE MILJØVENNLIG
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 med sykkel utenom rushtiden, og foreslår et nas-

jonalt reisekort som kan brukes på kollektivtransport i hele landet. 

Tog, ikke fly, må bli førstevalget for reiser mellom de store byene. Vi øker tempoet i jernbaneutbyg-

gingen, 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 tettst-

edene våre, og gir staten et større ansvar for å finansiere store kollektivsatsinger i de største byene.  

Hovedsatsinger:

• 20 prosent billigere kollektivbilletter og gratis å ta med barna på toget.

• Støtte til kjøp av elsykkel.

• Flere avganger på toget mellom byene, og nattog til København.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Fjerne momsen på elsykler. 640

Dele ut flypassasjeravgiften til alle innbyggere i Norge gjennom såkalt  

“klimabelønning”.
1 600

Gjør det mulig å trekke kollektivreiser fra på skatten. 2 300

Innføre en tilskuddsordning til kjøp av el-sykler. 50

Øke og utvide den statlig andelen til 80 % av finansiering av store kollektivpros-

jekter i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
930

Flere og bedre vogner tilpasset nattog, pendling og arbeid på lange reiser og 

forbedret internettdekning på togstrekninger mellom byene.
200

Flere avganger på toget mellom Oslo-Trondheim/Bergen/Stavanger, Oslo-Stock-

holm og å innføre nattog Oslo-København. Innføre familierabatt på toget og en 

nasjonal “interrail-billett”.

150

Redusere prisen på kollektivtransport med 20 % og gjør det gratis med sykkel 

utenom rushtiden.
2 800

Raskere utbygging av jernbanen. 1 100

Utvikling av et nasjonalt reisekort som kan brukes på buss, ferje, båt og tog. 30

4.3   LETT Å VELGE ELBIL
Der det ikke er mulig å reise kollektivt, er det viktig at det er enkelt å velge elbil. 

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 elbillad-

ere i borettslag og sameier, slik regjeringen har lovet men ikke innfridd. 
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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 miljøvenn-

lig teknologi for varebiler og tungtransport, slik næringslivet selv har etterspurt. 

Hovedsatsinger:

• Sikre en raskere utrulling av hurtigladere for elbil i hele Norge.

• Støtte etablering av elbil-lading i borettslag og sameier.

• Reversere svekkelser av elbilfordelene og gjøre det enklere å kjøpe brukt elbil.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi fjerner vektfradraget for hybridbiler som bestilles etter 1.1.2022 - 368

Nybilsalget skal være utslippsfritt i 2023. Vi strammer derfor inn på CO2 kompo-

nenten i engangsavgiften for å gjøre det enda mer lønnsomt å kjøpe en elbil.
- 320

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

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

port økes med 1,5 kroner. Dette deles ut igjen og øker derfor ikke statens inntekter.

- 7 272

Setter av midler til et fond for å øke satsingen på å utvikle nye løsninger for vare-

biler og tungtransport.
1 632

Innføre en klimabelønningsordning. Inntektene fra økt bensin- og autodiesel 

avgift for personbiler deles ut igjen til folk.
5 640

Fjerne omregistreringsavgiften for elbiler for å gjøre det billigere å kjøpe brukt 

elbil.
300

Reverserer regjeringens forslag om å øke verdsettingen av elbiler i firmabilbes-

katningen til samme nivå som tradisjonelle biler.
345

Reversere regjeringens forslag om å innføre trafikkforsikringsavgift for elbiler. 70

Stor satsing på hurtigladestasjoner i områder med dårlig dekning. 400

Støtte til å bygge ut elbil-lading i borettslag og sameier. 100

Elbil uten å være rik, innføre støtteordning for personer med dårlig råd til å kjøpe 

eller lease en elbil.
170

4.4   LETT Å SPISE MILJØVENNLIG
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. 
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Hovedsatsinger:

• Vi fjerner moms på frukt og grønt.

• Vi fjerner moms på økologisk mat.

• Innfører vanlig moms på brus og godteri.

Våre viktigste tiltak

Reduserte 

inntekter

Mill. kroner

Økte

inntekter

Mill. kroner

Fjerne momsen på fersk frukt og grønt 3 300

Fjerne moms på økologisk mat, med unntak av økologisk kjøtt 

som avgiftslegges som annen mat.
400

SUM reduserte avgifter 3 700

Øke moms på kjøttvarer fra 15-25% 1 800

Innføre vanlig moms på brus og godteri 1 980

SUM økte avgifter 3 720

4.5  LETT Å VELGE OPPLEVELSER
Vi må gjøre det mer attraktivt å dele et måltid, gå på kino eller en konsert fremfor å kjøpe materielle 

goder som tærer på jordens ressurser. 

Hovedsatsinger:

• Vi reduserer moms på servering av mat og alkohol.

• Vi reduserer moms på bl.a. kino, overnatting og museer.

• Vi fjerner moms på kollektivreiser.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi gjør det billigere å spise ute ved å reduserer moms på matservering og alko-

holservering fra 25 til 20%.
2 750

Vi reduserer momsen til 8%  på tjenester som kino, museer og overnatting. 520

Vi fjerner momsen helt på persontransport med unntak av for flyreiser. 1 850

4.6  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 gjen-

bruke. 

Hovedsatsinger:

• Vi fjerner moms på gjenbruk og reparasjoner av klær og sko, husholdnings- og fritidsvarer.

• Vi fjerner moms på reparasjon av elektronikk.
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Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Gir insentiver til resirkulering, reparasjon og gjenbruk og innfører en særavgift for 

produkter med stor miljøbelastning. Gjennomføres fra 1. juli.
- 3 290

Innføre en avgift på 10 kr på fossil plastemballasje og 5 kroner per tonn resirkul-

ert plast. Avgiften må ilegges på alle typer plast uavhengig av produsent land.
- 1 100

Vi innfører en gradert emballasjeavgift som graderes etter andel resirkulert mate-

riale i produktet. Vi legger til grunn en provenynøytral omlegging.
0

Vi fjerner moms på gjenbruk og reparasjoner av klær og sko, husholdnings- og 

fritidsvarer
500

Vi fjerner moms på reparasjon av elektronikk. 150
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5.
TRANSPORT FOR 
FREMTIDEN

Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp 
i Norge. Vi vil at framtidens transport skal bli utslippsfri, 
effektiv og enkel, og ta hensyn til mennesker, natur og 
dyreliv. Derfor stopper vi motorveiprosjekter som ødeleg-
ger 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 økt satsing på kollektiv- 
transport, mange flere sykkelveier, tryggere veier i  
distriktene og grønn næringstransport på sjø og bane. 
Toget skal være et raskt, rimelig og enkelt alternativ til  
fly og bil både på hverdagsreiser og fritidsreiser.
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5.1  KLIMAVENNLIG TRANSPORT I HELE LANDET
Vi vil gjøre det enklere og billigere 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.

Hovedsatsinger:

• Billigere og bedre togtilbudet og raskere utbygging av jernbanen.

• Ta bedre vare på veiene vi allerede har, framfor nye motorveier.

• Øke bevilgningene til kollektiv, sykkel og gange.

• Etablere bygdemiljøpakker til mindre lokalsamfunn.

• Sette fart på overgangen til utslippsfri næringstransport på land og i vann.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Stanse nye motorveiprosjekter inn til byene, og stanse ferjefri E39, E16 gjennom 

våtmarkene på Ringerike, E6 gjennom Lågendeltaet ved Lillehammer, motorveier 

gjennom naturområder på Sør- og Vestlandet og over matjorden i Trøndelag. Vi 

legger ned Nye Veier.

- 7 500

Fjerne regjeringens tilskudd til reduserte bompenger og heller bruke pengene 

på kollektiv, sykkel og gange.
- 1 570

Storsatsing på gang- og sykkel, fordelt på:

• 400 mill. kroner til gang- og sykkel langs riksveier utenom byene

• 750 mill. kroner til gang- og sykkelveier i byene

• 400 mill. kroner øremerket gang- og sykkel langs kommunale veier utenom 

byene

• 500 mill. kr mill. kroner øremerket gang- og sykkel langs fylkesveier

• 100 mill. kroner til sykkelekspressveier inn til byene

• 60 mill. kroner i tilskudd til trygge skoleveier

• 50 mill. kroner til Nasjonale sykkelturistveier

2 260

20 % billigere kollektivtransport for alle i hele landet. 2 800

Omstillingspakke til fylkeskommuner som jobber med å etablere nye, miljøvenn-

lige reisevaner etter pandemien.
100

Økt satsing på jernbanen med flere avganger, mer gods på bane, raskere utbyg-

ging og bedre vedlikehold.
2 800

Satsing på fossilfrie anleggsplasser i nye vei- og baneprosjekter. 100

Utvidet TT-ordning til alle fylker som gjør hverdagsreisene enklere og rimeligere 

for personer med funksjonsvarians.
100

Bygge om motorveier i de største byene til bygater/boulevarder som gir bedre 

bomiljø og mer plass plass til kollektiv, sykkel, gange og gatetrær.
100

Bedre vedlikehold, skredsikring, økt trafikksikkerhet og fornying av veiene våre:

• 500 mill. kroner til riksveiene

• 800 mill. kroner til fylkesveiene

1 300
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Raskere utbygging av hurtigladestasjoner. 400

Satsing på utslippsfrie passasjerbåter i byer og tettsteder. 50

Satsing på utslippsfrie hurtigbåter. 500

Økt forskning på fremtidens bærekraftige transportløsninger. 35

5.2  JERNBANEN ER RYGGRADEN I  
TRANSPORTSYSTEMET
Vi elsker toget, men tog er ofte tungvint og dyrt sammenliknet med å fly. Det må bli enklere, billigere 

og raskere å reise med tog både på hverdagsreiser og fritidsreiser. 

Vi skrur opp tempoet i utbyggingen av jernbanen, reduserer billettprisene med 20 prosent, gjør 

det gratis for familier å reise med barn. Vi setter også opp flere og raskere avganger, og bygger ut 

jernbanen til alle landsdeler og til Sverige.

Hovedsatsinger:

• Familierabatt som gjør at barn reiser gratis i følge med voksne på toget.

• Nytt direkte tog til København og ekspresstog mellom de store byene i Norge.

• Vi bygger Nord-Norgebanen, InterCity på østlandet, ny togtunnel under Oslo og nye  

dobbeltspor inn til Bergen, Stavanger og Trondheim.

• Planlegging av lyntog til Stockholm og Gøteborg.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Flere avganger rundt de store byene, ekspresstog tog mellom Oslo-Trondheim/

Bergen/Stavanger, Oslo-Stockholm og nye dag- og nattog mellom Oslo-Køben-

havn. I tillegg gir vi rabattordninger for familier som reiser med barn på toget, og 

en nasjonal interrailbillett.

150

Økte midler til byggeklare prosjekter og planlegging av nye jernbaneprosjekter 750

Betydelig økning i bevilgningene til drift og vedlikehold av jernbane som gir flere 

avganger og bedre punktlighet.
1 000

Betydelig utbygging for mer gods over fra vei til bane, og styrket tilskuddsord-

ning til godsoverføring.
550

Elektrifisering av Nordlandsbanen, Raumabanen, Solørbanen og Rørosbanen. 150

Flere og bedre togvogner tilpasset lange reiser og forbedret internettdekning. 50

Forskning på reduserte klimagassutslipp og naturinngrep ved nye jernbanepros-

jekter og bruk av ny teknologi og byggemetoder.
20
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5.3  GRØNN NÆRINGSTRANSPORT PÅ VEI,  
BANE OG SJØ
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. 

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.

Hovedsatsinger:

• 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 næringstransporten.

• Bygge ut energistasjoner for utslippsfri næringstransport langs hovedveiene.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Tilrettelegge jernbanen for med gods på tog, herunder “godspakke Innlandet”, 

oppgradere  Alnabruterminalen og bygge ut Ofotbanen.
500

Styrke tilskuddet til godsoverføring fra vei til jernbane. 50

Inntekt fra øke dieselpriser settes av til et fond for utvikling av utslippsfri næring-

stransport, og til etableringer av hydrogen og ladestasjoner for næringstrans-

porten langs hovedveinettet.

1 600

Sjøtransport har et stort potensial for å ta en større del av godstransporten. Vi 

tredoblet tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø.
70

Økt tilskudd til effektive og miljøvennlige havner. 100

Tilskuddsordning for grønne offentlige innkjøp i fylker og kommuner som skal gi 

raskere overgang til miljøvennlig teknologi mm.
200

Tiltak langs riksveiene for bedre ladenett for næringstransport 50

Økt grensekontroll av varebiler og tyngre kjøretøy for utslipp og teknisk stand, 

samt til å styrke samarbeidet «Trygg Trailer» mellom Statens vegvesen og trans-

portbedriftene.

5
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5.4  MINDRE KLIMAGASSUTSLIPP FRA  
FLYTRAFIKKEN
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 tilbu-

det i distriktene uten nye avgifter, og styrker satsingen på el- og hydrogenfly på kortbanenettet. 

Hovedsatsinger:

• Gjøre togforbindelsene mellom de store byene og til utlandet 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 satsingen på elfly på kortbanenettet.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

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

og 800 kroner for flyreiser utenfor Europa.
- 13 100

Klimabelønning - vi deler ut flyseteavgiften til alle innbyggere i Norge. - 6 500

Klimabelønning - vi deler ut igjen regjeringens flypassasjeravgift.

- 1 600

Vi avvikler tax-free på flyplassene og halverer kvoten for innførsel av alkohol og 

tobakk.
- 1 475

Stanse utbyggingen av ny storflyplass i Mo i Rana og flytting av Bodø lufthavn. - 250

Sette i gang elfly-satsingen på det norske kortbanenettet og etablere et innovas-

jonssenter for utslippsfri luftfart.
50

Togsatsing: raskere, billigere og hyppigere tog mellom storbyene, med bedre 

nettdekning og nye forbindelser til utlandet.
2 800
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6.
TA HELE LANDET  
I BRUK PÅ NATURENS 
PREMISSER

Havet og jorda er selve eksistensgrunnlaget vårt. MDG vil 
ha matproduksjon over hele landet, og forvalte matjord 
og havområder på en måte som ikke svekker livs- 
grunnlaget for kommende generasjoner. 
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6.1  ET MER BÆREKRAFTIG OG ROBUST JORDBRUK
Hovedmålet med norsk jordbrukspolitikk bør være å produsere mest mulig og best mulig mat av 

de ressursene vi har i Norge. Dette må skje på en måte som bygger opp jordressursene, slipper ut 

minst mulig klimagasser, binder mest mulig karbon og øker naturmangfoldet. MDG vil være det le-

dende partiet i utformingen av en slik offensiv jordbrukspolitikk der bærekraftig ressursbruk og god 

dyrevelferd er hovedmålet, ikke billigst mulig mat.

Hovedsatsinger:

• Tilrettelegge for de minste brukene, og opprettholde jordbruk og matproduksjon over hele 

landet.

• Tilrettelegge for at jordbruket skal bidra til å å opprettholde kulturlandskap og viktige 

naturverdier.

• Styrke veterinærdekningen.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi øker momsen på kjøtt. - 1 800

Vi fjerner bunnfradraget for rett til tilskudd over jordbruksavtalen, for å tilretteleg-

ge for de minste brukene. Samtidig ønsker vi å innføre et høyt tak på areal, for å 

stimulere til små og mellomstore bruk.

229

Vi øker tilskuddsrammen under jordbruksavtalen og legger inn driftsvansketil-

skudd, herunder støtte til grøntproduksjon. Vi øker beitetilskudd, areal- og 

kulturlandskapstilskudd, støtte til regionale miljøprogram, støtte til regenerativt 

landbruk og dobler støtten til økologisk drift.

400

Vi øremerker 20 mill. kroner under Landbrukets Utviklingsfond et satsningspro-

gram 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.

20

Vi øker tilskuddet til veterinærer for å sikre god veterinærdekning i hele landet. 30

Gjeninnføring av et eget forskningsprogram for økologisk landbruk. 15

Vi oppretter et offentlig beredskapslager for matkorn. 100

Vi fjerner moms på økologisk mat. 400

6.2  FISKERI OG HAVBRUK
Havene, fjordene og vassdragene i Norge rommer rike økosystemer og unike naturressurser. De 

har vært kilde til mat, arbeidsplasser, aktiviteter og bosetting over hele landet i tusenvis av år. De 

Grønnes mål i fiskeripolitikken er å gi framtidige generasjoner den samme muligheten til å høste 

av disse naturverdiene. Da må økosystemperspektivet og føre-var-prinsippet legges til grunn for 

forvaltningen. Slik kan vi sikre mat og arbeidsplasser som hele samfunnet har glede av.

Hovedsatsinger:

• Vi styrker fiskeriovervåkningen.

• Vi stimulerer til en overgang til funksjonelt lukkede oppdrettsanlegg.
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Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Innrette produksjonsavgiften på fiskeoppdrett på en måte som stimulerer til 

lukket produksjon, ved at åpne anlegg betaler en høy avgift som tilfaller staten, 

mens lukkede anlegg betaler en lav avgift som tilfaller vertskommunen.

- 900

Styrke fiskerioppsynet langs kysten for å hindre overfiske og ulovlighet. 20

Vi reverserer Solberg-regjeringens tidligere kutt i føringstilskudd, som er viktig for 

fiskeriarbeidsplassene langs kysten, og øker tilskuddet til 2019-nivå.
11,8

Støtte fylkeskommunenes arbeid for bla. fiskerihavner. 50

Øke bevilgningen til fiskeriforskning og -overvåkning. 10

Investeringsstøtte til oppdrettere som går over til lukkede anlegg. 500

Investeringsstøtte til dyrevelferdsløsninger i oppdrettsnæringen. 120
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7.
GODE OG TRYGGE 
LOKALSAMFUNN

En by som er bra for barn, er bra for alle. Med flere leke-
plasser, 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, gjør byene grønnere og skaper gode 
møteplasser for både unge og gamle. 

Levekårsutfordringene i byene må tas på alvor, det skal 
være trygt og godt for barn og unge og vokse opp i 
alle deler av landet. Alle skal ha tilgang til en god bolig, 
uavhengig av inntekt og bosted.
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7.1  GRØNNE OG TRYGGE NABOLAG
Et godt nabolag er inkluderende, sosialt, trygt og grønt. Det har plass til lek og fritidsaktiviteter, og 

nærnatur for dyr og mennesker. Vi vil utjevne forskjeller i levekår og bygge de gode nabolagene i 

byer og tettsteder på barna og naturens premisser.

Hovedsatsinger:

• Stor satsing på å bedre barn og unges oppvekst i utsatte byområder.

• Grønnere, tryggere byer og bygder med levende sentrum, bilfrie bomiljø og mer plass til lek og 

opphold.

• Inntil 300 000 kroner i støtte til grønne, lokale initiativ.

• Utvide byvekstavtalene, gi støtte til mellomstore byer og etablere bygdemiljøpakker.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi styrker tilskuddene under Natursats, herunder:

• reetablering av det marine livet ved havne- og kaiområder i sjø og vann og 

gjenåpning av bekker og vassdrag

• etablering av grøntkorridorer og andre tiltak for å styrke naturen og det biol-

ogiske mangfoldet i byer og tettsteder, for eksempel grønne tak, nye parker 

og naturområder

• krav til naturrestaurering og naturmangfold i by- og tettstedsutviklingen

200

Vi styrker innsatsen i levekårsutsatte byområder med 50 mill. kr og vil at område-

satsingene skal utvides til flere byer med levekårsutfordringer, ikke bare stor-

byene. I tillegg prioritere 200 mill. kr til bykommunene til:

• 50 mill. kroner til å styrke nærnaturen og sikre turmuligheter og friområder 

der folk bor

• 50 mill. kroner til bilfrie gater og byrom i boligområder, og bilfrie hjertesoner 

rundt byskoler og barnehager

• 50 mill. kroner til grønne, sosiale og inkluderende byrom, parker, leke- aktivi-

tetsarealer for barn og unge

• 50 mill. kroner til oppgradering og utvidelse av skolers og barnehagers 

utearealer

250

• Nye tilskudd til byer som ikke har områdesatsinger:

• Vi oppretter en tilskuddsordning for kommunene som skal gi gode og trygge 

bo- og oppvekstmiljøer i levekårsutsatte områder. Tilskuddet rettes særlig 

mot tiltak for barn og unge, herunder gode og grønne uterom, trygghetstilt-

ak, sosiale og inkluderende møteplasser, lekeplasser og andre fritidstilbud 

for barn og unge i eget nærmiljø.

• Nytt bomiljøtilskudd til levekårsutsatte områder, rettet mot sameier, bo-

rettslag, organisasjoner og andre ikke-kommersielle aktører som jobber for 

bedre oppvekstmiljø i eget nabolag.

100

Bedre bomiljø for barn og unge som vokser opp i kommunale boliger. 25

Vi vil opprette flere frivillighetssentraler i byer og tettsteder, og øke utlånet av 

utstyr til barn og unge slik at flere kan delta på idretts- og fritidsaktiviteter, samt 

øke utlån av elsykler og el-lastesykler.

100

Vi styrker tilskuddet som skal fremme deltakelse i idrett og fysisk aktivitet og 

retter økningen mot barn og unge i levekårsutsatte byområder hvor deltakelsen i 

idretten er lav.

20



54

Vi styrker bibliotekene med 10 mill kroner, i tillegg til:

• 25 mill. kroner til bibliotekene til utvikling av barne- og ungdomstilbudet, 

som bøker, spill, utstyr og aktiviteter, mer-åpent på kveld og helger, til-

rettelegging for leksehjelp og andre tilbud som styrker bibliotekene som 

møteplass for barn og unge

• 10 mill. kroner til utlånsordninger for verktøy, utstyr mm.

45

Utvider storbytilskuddet slik at flere byer kan prioritere sosialt og økologisk 

bærekraftig byutvikling.
300

Vi øker tilskuddet til kommuner med høy befolkningsvekst for at nye boligom-

råder planlegges og bygges etter bærekraftskriteriene.
100

Dobler potten til byvekstavtaler og belønningsmidler til Oslo, Bergen, Trondheim, 

Stavanger, Kristiansand. Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø.
1 060

Vi reverserer regjeringens kutt, og mer enn dobler satsingen, på klima- og mil-

jøvennlig byutvikling i Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfold-

byene. I tillegg utvider vi ordningen til Mosseregionen og Mjøsregionen.

100

Vi innfører “bygdemiljøpakker” for levende, miljøvennlige og attraktive bygdesentre. 400

Vi legger til rette for kolonihager, parsell og skolehager og andre former for mat-

produksjon i byer og tettsteder.
20

Fritidskort til barn og unge. Vi reverserer kuttet og utvider ordningen med fritid-

skort - særlig til levekårsutsatte områder. Mål om opptrapping som gir alle barn i 

alderen 6-18 år tilbud om fritidskort.

307

Oppretter tilskudd til tiltak som gjør det enklere for unge å skaffe seg sommer-

jobb eller deltidsjobb.
50

Vi styrker innsatsen for vedlikehold, sikring og restaurering av historiske bymiljø 

og bygninger.
30

Vi støtter frivilligheten ved å reversere Støres reduserte skattefradrag for støtte til 

frivillige organisasjoner.
80

7.2  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. 

Hovedsatsinger:

• Betydelig satsing på kollektiv, sykkel og gange i hele landet.

• Støtte til elsykkel.

• Tryggere skoleveier.

• Enklere arbeidshverdag i distriktene.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

20 % billigere kollektivtransport i hele landet. 2 800

Flere hurtigladere langs veiene og støtte til lading i borettslag og sameier. 500
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80 % statlig andel av finansieringen av store kollektivprosjekter i Oslo, Bergen, 

Trondheim og Stavanger. Utvide ordningen til å omfatte Majorstua stasjon, T-bane 

til Lørenskog og nytt signalanlegg T-banen.

930

Storstilt satsing på gange og sykkel i byer og bygder. 2 200

Tilskudd til trygge skoleveier, øke støtten til Trygg trafikk og utvide løsningen 

med registrering av skoleveier gjennom “Barnetråkk”.
70

Vi reverserer regjeringens kutt og øker støtten til “Distrikts-hub” til distriktskom-

muner som legger til rette for å arbeide i lokale kontorfellesskap i stedet for å 

måtte pendle.

50

Vi vil ha raskere utbygging av bredbånd til alle deler av landet for å legge til rette 

for desentraliserte arbeidsplasser, hjemmekontor og digitale møter fremfor lange 

bil- og flyreiser.

200

Kutter momsen på elsykler og elsparkesykler og gir støtte til kjøp av elsykler. 690

Bygge ut sykkelekspressveier for inntil 40 km/t inn til byene. 100

Flere avganger på pendlertogene rundt de store byene, og integrere Flytoget i 

det lokale togtilbudet
150

Bygge om motorveier i byene til byboulevarder. 100

7.3  BOLIGER FOR ALLE
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. 

Hovedsatsinger:

• 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 4000 flere boliger i 2022.

• Etablering av en “tredje boligsektor” for flere rimelige boliger og nye boformer.

• Bedre forholdene på leiemarkedet og styrke leietakernes rettigheter.

• Dempe prispresset på boliger ved å fjerne rentefradraget for de dyreste boligene.

• Storstilt satsing på energieffektivisering av boliger.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Fjerne rentefradraget for andelen av boliglånet som overstiger 4,3 mill kroner for 

enslige, 8,6 mill for ektefeller.
- 1 580

Tilskudd til kommuner som jobber med å realisere boligprosjekter innen tredje 

boligsektor, rimelige ikke-kommersielle utleieboliger, og nye boligsosiale mod-

eller.

100

Vi utvider adgangen til, og rammen for, startlån gjennom Husbanken. 1000

Vi gir Husbanken ansvar for tilskudd til energisparingstiltak og utvider satsingen til 

blant annet etterisolering, varmepumper, solenergi og annen energiproduksjon.
750
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Betydelig flere studentboliger, totalt 4000, og 50 mill. kroner til å rehabilitere eldre 

studentboliger.
215

Styrke organisasjoner som jobber for leietakernes rettigheter. 3

7.4  KOMMUNER MED GODE TJENESTER
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 over 3,9 mrd. kroner for å styrke grunnlaget for gode velferdstjenester til befolkningen, og 

styrke arbeidet med bærekraftig by- og 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 kom-

muner, kommunale etater, og fylker. 

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi styrker kommunenes kollektivtilbud gjennom økning i de frie midlene. 1 000

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.

400

Legge om slik at alle barn født i desember barnehageplass når de fyller ett år. 325

Redusert SFO-pris for barn i lavinntektsfamilier. 75

Styrke ordningen med omsorgslønn i kommunene. 50

Sette krav i avtaleverket til at alle skoler over 500 elever skal ha et årsverk til so-

sialpedagogisk rådgivning.
40

Finansiering av skjerpet pedagognorm og innføringen av bemanningsnorm i 

barnehagesektoren som er det KS beregner underfinansieringen til i 2022.
930

Styrke kulturskolen. 50

Ansette flere miljøarbeidere, instruktører til bedriftsbesøk og andre som vil kunne 

frigjøre tid i læringsarbeidet.
50

Øke veiledende satser for sosialhjelp og innføre nasjonal minstenorm for sosial- 

hjelp.
150

Styrke skolehelsetjenesten. 180

Opptrapping av lavterskeltilbud for psykisk helse og rus. 350

Oppgradere og ta igjen vedlikeholdsetterslep i vann og avløpssystemet. 200
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8.
ET MEDMENNESKELIG 
HELSEVESEN

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. Miljøpartiet De Grønne vil sikre befolknin-
gen et tilgjengelig, robust helsevesen av god kvalitet, der 
nærhet til helsetjenestene og helsepersonell som har fått 
tiden og tilliten tilbake, gjør oss i stand til å forebygge og 
behandle både somatisk og psykisk uhelse. 
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8.1  ET ROBUST HELSEVESEN 
OG SMITTEVERNBEREDSKAP
Potensialet for mer effektiv utnyttelse av arbeidskraft i helsevensenet er langt på vei tatt ut allerede. 

Ytterligere produktivitetsvekst for å møte den demografiske utviklingen uten å kompromisse på 

kvaliteten forutsetter investeringer i sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr. Vi ønsker derfor en 

utredning om hvordan man kan reversere regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform 

og setter av 500 mill. kroner i friske midler gjennom basisbevilgningene, for å gi rom til investeringer 

og kompetanseutvikling og bedre tjenester, og til arbeidet med å utrede alternativer til helsefore-

taksmodellen.

Smittevernsberedskapen, og kapasiteten i helsesystemet generelt, må styrkes. Derfor vil vi bla. øke 

antallet intensiv- og overvåkningsplasser, samtidig som tilgangen til smittevernsutstyr, medisiner og 

utdannet personell sikres. 

Vi setter også av en tiltakspakke for helsehjelp til de svakeste. Særlig målrettet for å hjelpe svak-

este gruppene i samfunnet dersom samfunnet må stenges igjen; 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 matutlevering. 

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 helsein-

novasjon som kan møte befolkningsutfordringene i spredtbygde samfunn. 

Vi vil ikke bruke opp helsekronene på sentraliserende gigantsykehus på Gaustad og Innlandet. 

Hovedsatsinger:

• Gi fagfolkene tiden og tilliten tilbake ved å vektlegge faglige råd fra de som er tettest på pasi-

enten fremfor sentralisert, byråkratisert kontrollregime med storstilt konsulentbruk.

• Stanse gigantsykehuset på Rikshospitalet og sykehuset i Innlandet, for heller å satse på Ullevål/

Aker og mer regional fordeling i Innlandet.

• Reversere regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform.

• Få alternativer til helseforetaksmodellen. 

• Øke kapasiteten for å endre belegningsgraden mot 85% i tråd med OECDs anbefalinger.

• Gradvis øke antallet faste intensivplasser med 100 og overvåkingsplasser med 300.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Redusere konsulentbruken med 10 %. - 90

Økte basisbevilgninger for:

• Utredning om hvordan man kan reversere regjeringens avbyråkratiserings- 

og effektiviseringsreform

• Rom til investeringer, kompetanseutvikling og bedre tjenester

• Utrede alternativer til helseforetaksmodellen, 

• Utrede og igangsette en økning av kapasiteten ved norske sykehus for å 

endre belegningsgraden mot 85% i tråd med OECDs anbefalinger

• Gradvis øke antallet faste intensivplasser ved norske sykehus med 100 og 

antallet overvåkingsplasser med 300

500
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Sikre bedre tilgang på smittevernutstyr og medisiner, ikke bare gjennom bedre 

beredskapslagre, men også etablering av noe egen, bærekraftig produksjon som 

må kunne oppskaleres ved behov.

100

Tiltak mot antibiotikaresistente bakterier. 20

Tiltakspakke for helsehjelp til de svakeste:

• Tilskudd målrettet for å hjelpe svakeste gruppene i samfunnet dersom sam-

funnet må stenges igjen; flyktninger, tiggere, hjemløse, migrantarbeidere, 

udokumenterte, sex-arbeidere og barn i voldelige hjem er alle ekstremt 

utsatte grupper.

• Tilby alle papirløse mennesker i Norge grunnleggende helsetjenester og 

støtte frivillige organisasjoners arbeid for å gi helsehjelp. Herunder kost-

nadene ved å drifte hhv. Helsehjelp til papirløse i Oslo og Helsesenteret for 

papirløse migranter Bergen.

• Jobbe for å gi barn uten lovlig opphold i Norge rett til å stå på fastlegeliste.

18

Tiltakspakke for seksuell helse:

• Styrke arbeidet med seksuell helse i primærhelsetjenesten.

• Landsdekkende forsøk med gratis langtidsvirkende prevensjon også for de 

under 16 år.

10

Tiltakspakke for helseforskning og -utvikling:

• Styrke prosjektet “Bedre helse og livskvalitet”.

• Styrke forskning på kvinnesykdommer, som endometriose, adenomyose osv. 

• Styrke forskning på mannens helse, også mental helse.

• Etablere et program for helseinnovasjon som kan møte befolknings- 

utfordringene i spredtbygde samfunn og satse på Pilot Helse.

• Forskning på håndtering av antibiotikaresistente bakterier.

• Opprette et Nasjonalt astma- og allergiprogram etter modell fra Finland.

• Øke tilskuddet til oppfølging av Nasjonal strategi for persontilpasset medisin.

• Utvikle bedre samarbeid og utrede felles elektronisk journal mellom spesialist- 

og primærhelsetjenesten, som inkluderer tannhelse.

60

Utfasing av fossil energi som oppvarming i offentlige bygg som eies av regionale 

helseforetak.
20

8.2  EN VEI UT AV FASTLEGEKRISE  
OG SYKEPLEIERMANGEL
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 tiltak for å korte ned listene, flere sosiale rettigheter 

for fastlegene og stillinger for nye fastleger i spesialisering. 

Samtidig har vi kritisk og økende mangel på sykepleiere i landet, og store utfordringer med både å 

rekruttere og holde på de menneskene som skal sikre at vi har både den nødvendige kompetansen 

og de varme hendene vi trenger i helsetjenestene i årene fremover. Arbeidshverdagen til sykeplei-

ere skal ikke være så belastende at det går på bekostning av livskvalitet og helse. Derfor vil Miljøpar-

tiet De Grønne øke bemanning og sørge for at alle som ønsker full stilling får det, med mer  
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forutsigbare og levelige arbeidstider. For å øke rekruttering vil vi desentralisere sykepleierutdanning, 

og sørge for gode praksisplasser og tilbud til videreutdanning. Oppgavefordelingen må justeres slik 

at sykepleierne kan bruke tiden sin på helsefaglige oppgaver, ikke å skifte lyspærer. 

Hovedsatsinger:

• Styrke fastlegeordningen med en opptrappingsplan som i løpet av stortingsperioden skal sikre 

totalt 2 mrd. kroner til økning av basistilskudd og takster for å få flere leger med kortere lister 

uten at det gir redusert inntekt, og totalt 500 mill. kroner til nasjonal ALIS ordning for å rekrut-

tere allmennleger.

• Øke bemanning og rekruttering av sykepleiere.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Styrke opptrappingen av ALIS. 100

Styrke fastlegeordningen. 500

Tilskudd til kommuner som sliter med høye kostnader til vikarbruk pga stor  

rotasjon eller ubesatte fastlegestillinger.
50

Kompensasjon til fastleger for tapt arbeidsfortjeneste ved deltagelse på  

obligatoriske kurs.
50

Årlig styrking av SOP (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger)-fondet. 50

Øke grunnbemanningen på sykehusene. 250

Flere utdanningsstillinger for sykepleiere. 100

Flere utdanningsstillinger for jordmødre. 10

Styrke føde- og barselstilbudet. 150

8.3  EN STORSATSNING PÅ PSYKISK HELSE
I lys av koronapandemien har den skjulte psykisk helse-pandemien blitt avdekket. Psykisk helse har 

blitt systematisk underprioritert i det norske helsevesenet i mange år til fordel for tilstander som er 

lettere å måle, telle og håndtere med enkle løsninger. 

Vi prioriterer forebygging ved å sikre et helsefremmende samfunn som nærer opp under god men-

tal helse for den enkelte, samtidig som vi setter i verk en storsatsning på tiltak for å tidlig fange opp, 

forkorte ventetid og sikre bedre behandling og oppfølging av psykisk helse i helsevesenet. Sørlig 

har vi en tiltakspakke for psykisk helse i skole og barnehager, fordi tidlig innsats er viktig.

Nesten halvparten av studentene sliter med psykiske plager, og det er en varslet katastrofe som 

storsamfunnet er nødt til å ta tak i. Det skyldes både press og høye forventninger, en trang økonomi 

og dårlig sosialt sikkerhetsnett, men spesielt ensomhet, usikkerhet og isolasjon i koronatider. Vi vil 

styrke det psykiske helsetilbudet for studenter med en egen tiltakspakke.

Hovedsatsinger:

• Øke døgnplasser i psykisk helsevern, styrke helseverntilbudet i kommunene og ettervern for 

psykisk helse og rus.

• Tiltakspakke for studenters psykiske helse.

• Tiltakspakke for psykisk helse i skole og barnehager.

• Satsning på innovative behandlingstilbud for psykiske lidelser og mental helse.
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Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Øke antall døgnplasser i psykisk helsevern. 45

Styrke ettervern for psykisk helse og rus. 20

Tiltakspakke for studenters psykiske helse - bla. statlig støtte til psykologtjeneste, 

reversere regjeringens kutt av hjelpetelefon for studenters mentale helse og 

generell styrking av psykisk helsetilbud for studenter.

66,5

Tiltakspakke for psykisk helse i skole og barnehager - bla. styrke kvaliteten på 

PP-tjenesten, kartlegge kvaliteten på utearealer, forske på mobbing og lokale 

mobbeombud, arbeid mot mobbing i barnehager.

280

Livsglede for eldre-sertifisering av alle kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. 224

Styrke det psykiske helsevernet i kommunene. Bla. etablering av flere MOsentre, 

flere lavterskel substitusjonsbehandlingssentre og ansette flere psykologer og 

opptrapping av lavterskeltilbudet.

405

Etablere et senter for forskning og utvikling av innovative behandlingstilbud for 

psykiske lidelser og mental helse, og rulle ut nye metoder for behandling av be-

handlingsresistent depresjon etter modell av DPS ved sykehuset Østfold.

24

Starte arbeidet med å utvide den øvre aldersgrensen for egenandelsfritak for 

psykisk helsehjelp fra 18 til 20 år, senke egenandelene for psykologhjelp med 20 

% og sikre maksimalt én ukes ventetid for å fastsette første møte mellom pasient 

og spesialist i psykisk helse.

60

Forsøksprosjekt der deltakerne får beholde en delvis oppfølging fra barne- og 

ungdomspsykiatrien, samtidig som de fases over i voksenpsykiatrien.
20

Oppussing og økt vedlikehold av de psykiatriske spesialsykehusene. 50

Styrke det frivillige arbeidet innen psykisk helse og rus (herunder arbeid mot 

vold, kroppspress og spiseforstyrrelser), og øke tilskuddene til lavterskel hjelpe-

telefoner og chatforum for personer med mentale helseutfordringer og psykiske 

lidelser i alle aldre.

20

8.4  TENNENE ER EN DEL AV KROPPEN
Vi anser tennene som en del av kroppen, og starter arbeidet med å innføre en tannhelsereform 

som sikrer tilsvarende muligheter til å få behandlet helseproblemer i munnen som vi i dag har for 

alle andre helseproblemer. Tannhelsesektoren er en uoversiktlig sektor med stort innslag av mindre 

aktører, så en viktig del av arbeidet vil være en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten 

for å sikre at tannhelsereformen blir treffsikker. Vi begynner likevel allerede nå en utvidelse av det 

offentlige tannhelsetilbudet, for å komme i gang så fort som mulig.

Hovedsatsinger:

• Starte tannhelsereform, inkludert helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten.

• Styrke den offentlige tannhelsetjenesten.
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Våre viktigste tiltak Mill. kroner

MDG starter innfasingen av en tannhelsereform gjennom å styrke ordningene for 

de svakeste, slik som TOO-ordningen, og sette igang en helhetlig gjennomgang 

av hele tannhelsetjenesten.

150

100 mill. kroner til styrking av den offentlige tannhelsetjenesten. 100

120 mill. kroner til opptrapping av tannbehandling i regi av den offentlige tann-

helsetjenesten.
120

Reverserer reduksjon av støtte til tannregulering for pasienter i gruppe c. 50,5

8.5  ET MEDMENNESKELIG MØTE MED DE  
SOM HAR RUSUTFORDRINGER
Dersom noen utvikler et problematisk forhold til rusmidler, mener vi at samfunnets oppgave er å 

hjelpe og støtte våre medmennesker til å finne veien ut av det, fremfor at de skal bli jaktet på som 

kriminelle. Vi legger i vårt budsjett opp til å gjennomføre rusreformen, slik at ansvaret for samfunnets 

reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til personlig bruk overføres fra justissektoren til helsetje-

nesten.

Hovedsatsinger:

• Gjennomføre rusreformen.

• Sørge for flere egnede boenheter for mennesker med rusutfordringer.

• Statlig finansierte sprøyterom i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, 

Tromsø og Bodø.

• Styrke arbeidet i frivillig sektor, inkludert midler til analysetjenester og brukerutstyr.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Gjennomføre rusreformen. Ta igjen den manglende opptrappingen for å nå 

stortingets mål om 2,4 mrd. kroner i økte bevilgninger til rusfeltet i perioden 

2016–2020. Sørge for flere egnede boenheter. Statlig finansierte sprøyterom i 

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø og Bodø.

2 000

Styrke ettervern for psykisk helse og rus 20

Styrke tilskuddsordningen for frivillig rusmiddelforebyggende innsats og organi-

sasjoner på rusfeltet, inkludert midler til analysetjenester og brukerutstyr.
17
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9.
EN UTDANNING FOR  
HELE MENNESKET

Kunnskap og ferdigheter har egenverdi. Læring gir me-
string, 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, indiv-
iduelt og som samfunn. Kunnskap har en nøkkelrolle i den 
Grønne omstillingen Norge skal gjennom, og alle de store 
globale utfordringene vi står overfor. 
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9.1  EN SUNN OG TRYGG SKOLE-  
OG BARNEHAGEHVERDAG
Barnehagen er ofte 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 satser på trivsel 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, og å ruste opp skolehelsetjenesten. 

Hovedsatsinger:

• Tiltakspakke for psykisk helse i skole og barnehager.

• Gratis frukt og grønnsaker i grunnskolen.

• Tilskuddsordning 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.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Tiltakspakke for psykisk helse i skole og barnehager - bla. styrke kvaliteten på 

PP-tjenesten, kartlegge kvaliteten på utearealer, forskning på mobbing og lokale 

mobbeombud, arbeid mot mobbing i barnehager.

280

Gratis frukt og grønnsaker i grunnskolen. 613

Opprette en tilskuddsordning kommuner kan søke på for å gradvis innføre gratis 

skolemat i grunnskolen.
250

Styrke skolehelsetjenesten og innføre en norm på én helsesykepleier per 500 

elev i grunnskole og videregående skole.
224,8

Styrker seksualundervisningen for blant annet å forebygge seksuelle overgrep, 

styrke grensesetting og samtykkekompetanse, LHBTIQ- og funksjonsvarianseper-

spektiver.

5

9.2 EN PRAKTISK OG INSPIRERENDE SKOLE
Vi vil gi lærerne tiden og tilliten tilbake, etter mange år med avskilting, et kontroll- og rapporterings-

regime som tar tid vekk fra alt annet og en lang rekke obligatoriske prøver som tar skolens fokus. 

Vi ønsker heller å legge til rette for mer praktisk og variert undervisning, med mulighet for bruk av 

kunst, kultur, natur, mat, osv. for å gi læreren en bredere palett fremfor overstyring.

Alle i Norge skal ha lik tilgang til å ta videregående opplæring med et utviklende faglig tilbud. VI vil 

styrke lærlingtilskuddet, utstyrsstipendet og karriereveiledningen, øke borteboerstipendet og satse 

på profilskoler for grønn omstilling på yrkesfag.
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Hovedsatsinger:

• Øker lærlingtilskuddet med 10 000 per lærling.

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

• Kompetansesenter for praktisk og variert undervisning i skolen.

• Økt borteboerstipend.

• Øke utstyrsstipendet til elever i videregående opplæring med 20%.

• Redusere prøve- og kontrollregimet.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Kutter i mengden nasjonale og internasjonale prøver. - 240

Øker lærlingtilskuddet med 10 000 per lærling. 225

Reverserer kuttet i tilskudd til karriereveiledningstilbudet. 100

Øke utstyrsstipendet til elever i videregående opplæring med 20%. 58,8

Opprette fire profilskoler for grønn omstilling på yrkesfag - en i hver landsdel. 50

Økt borteboerstipend. 50

Kompetansesenter for praktisk og variert undervisning i skolen, kompetansehev-

ingsprogram i praktisk inneklimaarbeid i skolen og oppfølging av ekspertgruppa 

for spesialundervisning.

22

Styrke tilbudet innenfor praktiske, estetiske og IT-valgfag, som for eksempel pro-

grammering og e-sport.
30

Styrking av regionale vitensentre, med særlig fokus på tidlig innsats og koding/

programmering.
10

Støtte til opprusting av utearealer og skolekjøkken, og veiledning i skolehage for 

lærere og skoleledere.
25

Ekskursonsfond. 10

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge. 30

Heve kvaliteten i kunst- og kulturundervisning i grunnskolen. 10

Øker støtten til Rosa kompetanse og Sex og politikk. 5

Øke kvaliteten på sykkelopplæringen i skolen. 20

Støtte faglige nettverk mellom skole og bedrifter og styrke realfagsprosjektet 

ENT3R.
7

Styrker faget entreprenørskap og bedriftsutvikling på

videregående skoler.
15

Sikre at e-sport tilbys som fag og/eller linje på flere videregående skoler. 10

Øker tilskuddet til Elevorganisasjonen for å styrke organisasjonens arbeid med 

elevers rettigheter og kompensere for underregulering.
1
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9.3 FREMTIDSRETTET 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. 

Derfor vil vi trappe opp studiestøtten til 1,5 G og sikre støtte 12 måneder i året, og omgjøring av 

større del av lånet til stipend etter bestått.

Vi vil bygge flere rimelige studentboliger, og opprette flere fremtidsrettede studieplasser. De- 

sentralisert utdanning er både et viktig grep til å sikre rekruttering til viktige fagfelt, som helsefag, og 

for å sikre at flere kan etablere nettverk og søke jobbmuligheter i distriktene. 

Hovedsatsinger:

• Starter opptrapping av studiestøtten til 1,5 G. 12 måneder i året.

• Omgjøring av 40 % av lånet etter beståtte studiepoeng.

• Bygger flere studentboliger enn regjeringen, totalt 4000, og rehabiliterer studentboliger som 

ellers ville blitt revet.

• 500 nye studieplasser innen IT og 1000 flere studieplasser innen bioøkonom, fornybar energi, 

helserelaterte fag og pedagogikk. Reduserer antallet fossile studieplasser.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Starter opptrapping av studiestøtten til 1,5 G. 12 måneder i året. 500

Omgjøring av 40 % av lånet etter beståtte studiepoeng. Vi reverserer regjerin-

gens endringer i tilleggsstipendet for utenlandsstudenter.
302,9

Vi bygger flere studentboliger enn regjeringen, totalt 4000, og rehabiliterer stu-

dentboliger som ellers ville blitt revet.
215

Styrke desentralisert videregående og høyere utdanning gjennom nyskapende 

bruk av teknologi og samarbeid med arbeidslivet.
50

Trapper opp antall studieplasser ved fagskolene med 1000 nye plasser. 37

Ta igjen vedlikeholdsetterslep på universitets- og høyskolebygg, med særlig 

fokus på økt miljøstandard og bedre inneklima.
100

500 nye studieplasser innen IT og 1000 flere studieplasser innen bioøkonomi, 

fornybar energi, helserelaterte fag og pedagogikk.
85

Opprette utdanningsprogrammer 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.

59

Halverer gebyr på visum for studenter. 22,5

Trapper opp satsningen på kvalitetsprogrammene. 5

Startbevilgning for nytt veksthus for Naturhistorisk museum/UiO på Tøyen. 5

Oppstartsfinansiering for reetablering av en fullverdig høyere utdanningsinstitus-

jon på Nesna, så prosjektet kan realiseres allerede vinteren 2022.
80
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10.
SOLIDARITET  
OVER GRENSER

De fattigste landene som har bidratt minst til klima- 
endringene, 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.
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10.1 SLIK SIKRER VI GLOBAL RETTFERDIGHET
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. 

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 har i årevis latt vente på seg. Klimatoppmøtet i Glasgow var et steg i riktig 

retning for å overholde Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming og støtte utviklingsland 

i deres grønne omstilling, men 1,5 gradersmålet er fortsatt utenfor rekkevidde, og finansieringsbe-

hovet for internasjonal klimatilpasning er lang fra møtt. 

Derfor vil De Grønne mangedoble klimabistanden, og gi utviklingsland mer tilgang på ren energi 

og bærekraftig naturforvaltning på måter som kommer befolkningen til gode. Vi vil også bidra til å 

utjevne ekstrem global ulikhet ved å øke midlene til fattigdomsbekjempelse, som er en forutsetning 

for et rettferdig globalt grønt skifte.

Hovedsatsinger:

• En milliard kroner til fattigdomsbekjempelse. 

• Stort løft til global pandemiberedskap og helsebistand, med fokus på psykisk helse og seksuelle 

og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). 

• Støtte og inkludering av sårbare grupper.

• Støtte til utviklingsarbeid i regi av sivilsamfunnene i mottakerland. 

• En kraftig satsing på fornybar energi og naturvern og -restaurering i utviklingsland.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Pandemien har ført til at ekstrem fattigdom har økt globalt for første gang på tiår. 

Vi styrker arbeidet med fattigdomsbekjempelse for å hurtigst mulig hente inn 

igjen den tapte fremgangen.

1 000

For å redusere sjansene for fremtidige katastrofale pandemier styrker vi arbeidet 

med global pandemiberedskap.
250

Uavhengig av COVID-19 styrker vi også vanlig helsebistand som beskytter folk 

mot andre sykdommer og lidelser. Det inkluderer et løft til både seksuelle og re-

produktiv helse og rettigheter, og psykisk helsetilbud som del av bistandsarbeidet.

250

Bidra til at utviklingsland har et mer selvstendig og bærekraftig helsevesen og 

forbedret folkehelse ved å øke investeringene i utdanning av helsepersonell i 

utviklingsland.

100

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

siteten til dette i Norad.
30

Styrke arbeidet med å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i sam-

funnsliv og utdanning, jenters rett til utdanning og tiltak mot moderne slaveri.
200

Styrke innsatsen for likestilling, med særlig fokus på mødrehelse, seksuell og 

reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og arbeid mot barneekteskap.
30
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Et sterkt sivilsamfunn er en forutsetning for bærekraftig samfunnsutvikling, som 

på sikt kan føre til at et land ikke leger er avhengig av bistandshjelp. MDG bidrar 

til å styrke sivilsamfunn i utviklingsland, og ønsker også å utvikle en helhetlig 

strategi for styrking av sivilsamfunn i bistandsarbeid med vekt på representasjon, 

lokal forankring og bredde (øremerket 5 mill. kroner). 

105

Styrker programmet Skatt for utvikling, som har til hensikt å skape et mer vel-

fungerende skattesystem i utviklingsland, der inntektene bidrar til å fremme 

bærekraftig utvikling.

100

Mange utviklingsland er nedtynget av gjeld og internasjonale finansstrukturer 

som er til hinder for økonomisk utvikling. Vi vil forbedre de internasjonale fi-

nansstrukturene, inkludert ansvarlig utlån, låneopptak og arbeid med en gjeld-

shåndteringsmekanisme, pluss etablere et bindende internasjonalt regelverk for 

ansvarlig långivning.

50

Mange utviklingsland er nedtynget av gjeld og internasjonale finansstrukturer 

som er til hinder for økonomisk utvikling. Vi vil forbedre de internasjonale fi-

nansstrukturene, inkludert ansvarlig utlån, låneopptak og arbeid med en gjeld-

shåndteringsmekanisme, pluss etablere et bindende internasjonalt regelverk for 

ansvarlig långivning.

300

Verden trenger et kunnskapsløft for hvor viktig naturen er for våre samfunn. Vi 

starter arbeidet med et slik kunnskapsløft, med særlig fokus på å stanse tapet av 

verdens våtmarker.

260

Ta ytterligere ansvar for arbeidet med oppfølging og gjennomføring av Paris-

avtalen.
50

Vi setter årlig av en milliard til grønn risikokapital gjennom Norfund. Investerin-

gene skal  fremme innovasjon innen landbrukssektoren og gi områder tilbake 

til naturen. Satsingen skal bidra til å gi småbønder og urfolk en større andel av 

verdiskapningen i landbrukssektoren.

1 000

10.2 KLIMAPROSENTEN
Et stort fokus under klimatoppmøtet i  Glasgow i november 2021 var kravet fra utviklingsland om at 

internasjonal klimafinansiering må deles 50-50 mellom utslippskutt og klimatilpasning. Argumentet 

for en slik fordeling er at det er en forutsetning for et rettferdig globalt grønt skifte. Mange utvikling-

sland trenger økonomisk hjelp nå til å tilpasse sine samfunn til klimaendringene og ekstremværet 

som allerede rammer dem- havstigning, flom, jordras, tørke andre ødeleggende hendelser som sk-

jer hyppigere som en følge av klimaendringer. Finansiering av globale utslippskutt er nødvendig for 

å nå våre internasjonale klimamål, men samtidig er det nødvendig å finansiere klimatilpasningstiltak 

som redder liv, lokalsamfunn og levebrød i dag. 

Miljøpartiet De Grønne mener Norge må ta sin del av ansvaret for den globale innsatsen mot kli-

maendringer, og har lenge foreslått å innføre en klimaprosent. Vi gir én prosent av BNI, tilsvarende 

41 mrd. kroner, til tiltak for å kutte klimagassutslipp og til klimaberedskap og -tilpasning.

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 hjem-

mene sine og flere får oppleve utvikling og trygghet. 
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Hovedsatsinger:

• Vi gir én prosent av BNI, tilsvarende 41 mrd. kroner, til internasjonal klimafinansiering. 

• Vi endrer §5 i lov om Statens Pensjonsfond for å tillate en direkte overføring til FN’s grønne fond 

for klimatiltak. 

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Klimaprosenten: Vi gir én prosent av BNI til internasjonal klimafinansiering. 41 000

10.3 EN RAUSERE OG MER SOLIDARISK ASYLPOLITIK
Et stort fokus under klimatoppmøtet i  Glasgow i november 2021 var kravet fra utviklingsland om at 

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 kvotefly-

ktninger. 

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.

Hovedsatsinger:

• Vi tar imot 5000 kvoteflyktninger og 1500 asylsøkere fra Hellas. 

• Vi innfører en kvoteordning for klimaflyktninger. I dette budsjettet foreslår vi å ta imot 500 klima-

flyktninger. 

• Overfører ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet.

• Styrker tiltak for integrering og arbeidsmuligheter.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi tar imot 5000 kvoteflyktninger, som er det antallet FNs høykommissær for  

flyktninger har forespurt Norge om å ta inn. Regjeringen tar inn 3000.
419

Vi tar imot 1500 asylsøkere fra Hellas, der mange tusen mennesker er innkvartert 

i overfylte, utrygge og uhygieniske flyktningleirer i måneds- og årevis som et 

resultat av en usolidarisk europeisk flyktningpolitikk.

232,4
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Vi tar imot 500 klimaflyktninger. 100

Vi overfører ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år til 

barnevernet, med halvårseffekt.
193

Vi øker tilskuddet til vertskommuner for asylmottak. 174

Vi øker utlendingsforvaltningens kompetanse på barn og LHBTIQ. 10

MDG styrker kommunenes arbeid for å gi flyktninger mulighet til å ta ansvar for 

egne liv, delta i lokalsamfunnet og bygge nettverk. De økte midlene skal gå til  

1) integrering i områdesatsingene i storbyene og forebygge radikalisering (15 

mill. kroner), 2) gjøre det lettere for flyktninger å bo hos en vertsfamilie som alter-

nativ til mottak. (15 mill. kroner), og 3) styrke Jobbsjansen for å flere flyktninger i 

jobb (20 mill. kroner).

50

Vi forbedrer boforholdene på asylmottak ved å øke den statlige støtten til be-

boere. Flere beboere på asylmottak oppgir at de ikke har nok penger til mat og 

andre nødvendigheter. MDG øker satsene slik at en voksen beboer i ordinært 

asylmottak, som i dag får under 2 538 kr i måneden i stønad til mat, klær, medis-

iner, transport, telefon, hygieneartikler og andre nødvendigheter, får 3000 kr i 

måneden .

79

MDG tilbyr alle papirløse mennesker i Norge grunnleggende helsetjenester og gi 

barn uten lovlig opphold i Norge rett til å stå på fastlegeliste, og støtter frivillige 

organisasjoners arbeid for å gi helsehjelp til papirløse.

13

MDG øker tilskudd til kommuner som huser enslige mindreårige asylsøkere som 

øremerkes til å styrke barnefaglig kompetanse og bemanning i asylmottak for 

enslige mindreårige asylsøkere.

25

Vi øker timetallet for norskopplæring for voksne innvandrere i mottak fra 175 til 

200 for å sikre gode norskkunnskaper som er en forutsetning for integrering i 

samfunnsliv og arbeidsmarked.

151
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11.
ET ROBUST SAMFUNN  
- FORSVAR, BEREDSKAP  
OG SIKKERHET

Når kriser rammer 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.
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11.1 MILLIARDPAKKE TIL KLIMA-  
OG MILJØBEREDSKAP
Klimaendringene er her nå. I Norge fører klimaendringene til økt stormflonivå, mer overvann, større 

og hyppigere regnflommer og snøsmelteflommer, flere jord-, flom- og sørpeskred, flere snøskred og 

sannsynligvis også hyppigere tørke og skogbrann. 

Alt dette koster enkeltmennesker, lokalsamfunnet, næringslivet og staten dyrt. 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 og samferdselsmyndighetene har for lite 

penger til sitt arbeid med flom- og skredsikring. 

MDG mener klimatilpasning må være en del av grunnmuren i all samfunnsplanlegging fremover.

Hovedsatsinger:

• 800 millioner til flom- flom- og skredsikring.

• En storsatsing på naturrestaurering.

• Styrket kriseberedskap.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Styrke flom- og skredsikringsarbeidet hos NVE, Statens vegvesen og 

fylkeskommunene.
800

Styrke kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med klimatilpasning. 150

Øke bevilgningene til restaurering av myr og annen natur, som vil gjøre  

samfunnet mer robust mot ekstremvær, flom og overvann.
120

Styrke Kystvakten for å forsterke miljø- og beredskapsinnsatsen langs kysten. 100

Styrke Sivilforsvaret for å øke beredskapen i krisesituasjoner, herunder natur- og 

miljøkatastrofer.
50

Øke støtten til frivillige organisasjoner som driver bistår nødetatene ved kriser, 

med mål om at frivillige ikke skal lide økonomisk tap som følge av å delta i red-

ningsarbeid.

50

Forbedre samarbeidet mellom nødetatene, Forsvaret, Sivilforsvaret og sentrale 

frivillige aktører ved større ulykker, katastrofer og mulige terrorangrep, blant 

annet gjennom flere sektorovergripende øvelser.

20

Vi vil styrke beredskapen innen elektronisk kommunikasjon ved hendelser knyttet 

til økt ekstremvær, krisesituasjoner i kommunene, digitale angrep og et endret 

trusselbilde.

20

Vi styrker vedlikeholdet og anskaffelse av utstyr til Kystverket knyttet til beredskap 

mot akutt forurensing med 20 mill. kroner.
20
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11.2 FORSVAR OG POLITI
Forsvaret skal verne om rikets sikkerhet, demokrati og selvstendighet, og skape trygghet for befolk-

ningen. Den operative evnen og beredskapen må forbedres, samtidig som miljøbelastningen min-

imeres. De Grønne vil jobbe for et sterkt, folkelig forankret totalforsvar, med godt samarbeid mellom 

sivile og militære aktører.

Vi vil styrke politiet og sikre en kriminalpolitikk som fokuserer på rehabilitering og ivaretar Norg-

es menneskerettslige forpliktelser. Dette er avgjørende for å gi straffedømte mulighet til å vende 

tilbake til og bli inkludert i samfunnet etter endt straff.

Hovedsatsinger:

• Styre Heimevernet og Sivilforsvaret.

• Styrke det internasjonale samarbeidet og nedrustningsarbeidet.

• Styrke politiet, kriminalomsorgen og ettervernet.

Våre viktigste tiltak Mill. kroner

Vi fjerner bevilgningen til å ha amerikanske soldater (USMC) på rotasjon på 

Værnes og Setermoen.
- 48

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

Styrke Sivilforsvaret for å øke beredskapen i krisesituasjoner. 50

Øke støtten til frivillige organisasjoner som driver bistår nødetatene ved kriser, 

med mål om at frivillige ikke skal lide økonomisk tap som følge av å delta i  

redningsarbeid.

50

Vi vil ha en særskilt innsats for å ta igjen vedlikeholdsetterslep, og til å gjennom-

føre energi- og miljøutbedringer på Forsvarets bygningsmasse, framfor nybygg.
200

Vi styrker Kystvaktens arbeid for miljø- og beredskapsinnsats langs kysten. 100

Vi styrker nordområdesamarbeidet for å sikre fortsatt godt samarbeid og avspen-

ning opp mot Russland, og videreutvikle det arktiske samarbeid om miljø- og 

klima, atomavfallssikkerhet mm.

30

Vi dobler bevilgningen til kunnskapsutvikling om globale sikkerhetsutfordring-

er, med særlig fokus på radikalisering og voldelig ekstremisme, fremveksten av 

anti-demokratiske regimer, miljøkrisen og risikabel teknologisk utvikling.

11

Vi reverserer regjeringens kutt på 70 mill. kroner til arbeidet med fred og forson-

ing og øker med ytterligere med 30 mill øker for å styrke sivil krisehåndtering, 

bekjempelse av voldelig ekstremisme og organisert kriminalitet, spesielt mil-

jøkriminalitet.

100

Vi dobler bevilgningen til nedrusting og ikke-spredning, inkludert arbeid for å 

forsterke konvensjonen om biologiske våpen. I tillegg øremerker vi midler til 

sivilsamfunnet for å styrke nedrustning/ikke-spredningsarbeid.

75

Vi øremerker midler til sivilsamfunn og internasjonale organisasjoner for å sikre 

informasjon og samarbeid for å regulere autonome våpen.
30

Vi styrker politiet kraftig, blant annet til 50 mill til arbeidet mot hatkriminalitet. 

Videre styrker vi arbeidet mot netthets, seksuelle overgrep mot barn, vold i nære 

relasjoner, menneskehandel, øko- og miljøkriminalitet, samt 40 mill. kroner til et 

landsdekkende dyrepoliti.

320
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Vi styrker Kriminalomsorgen, herunder forbedrer psykiske helsetjenester for inn-

satte, arbeid for tilbakeføring til samfunnet, samt til å ansette fengselsimamer som 

sikrer at innsatte har lik tilgang til tros- og livssynstjenester under soning.

50

Vi øker tilskuddet til Blå Kors, Steg for steg, Sammen for livet, WayBack og 

Gatelaget som støtter innsatte og domfelte under og etter soning.
15

Vi styrker organisasjonen ROSA, som tilbyr bistand til personer utsatt for  

menneskehandel og utnyttet i prostitusjon.
30

Vi styrker samarbeidet mellom nødetatene, Forsvaret, Sivilforsvaret sentrale  

frivillige aktører ved større ulykker, katastrofer og mulige terrorangrep, blant 

annet gjennom flere sektorovergripende øvelser.

20
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VEDLEGG I
KLIMABUDSJETT:  
SLIK KUTTER VI UTSLIPP

I dette klimabudsjettet viser vi hvordan MDG kutter 
utslippene med 80 prosent i 2030 sammenlignet 
med 1990. Tabellene viser MDGs klimakutt ut over 
framskrivingene i nasjonalbudsjettet for 2022.
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Kvotepliktig sektor

Vei, jernbane og 

kollektiv

Vi legger til grunn 10 

prosent årlig reduks-

jon av utslippene fra 

veitrafikk.

- Kraftig økt CO2-avgift (flat opptrapping mot 3000 kr i 

2030) og økt veibruksavgift

- Raskere utbygging av hurtigladestasjoner i distriktene, 

samt økt støtte til ladestasjoner i borettslag og sameier

- Innføre en klimabelønningsordning

- Reversere regjeringens forslag om å øke trafikkforsikring-

savgiften og omregistreringsavgift for elbil

- Innføre en støtteordning som gjør det mulig til å kjøpe 

eller lease elbil for lavinntektshusholdninger

- CO2-fond for næringstransport

- Billigere kollektivtransport: Vi fjerner MVA på kollektiv- 

reiser, og innfører gratis kollektivreiser for barn under 

skolealder

- Raskere utbygging av jernbanen, billigere billetter og 

flere avganger

- Stans i bygging av nye motorveier

- Betydelig satsing på utbygging av kollektivtransport og 

sykkelveier i byer og tettsteder

- Fjerne regjeringens tilskudd til reduserte bompenger og 

heller bruke pengene på kollektiv, sykkel og gange

- Styrke belønningsordningen for fylkeskommuner som 

gjør det lettere å teste ut og etablere nye tilbud og nye 

typer kollektivtransport i distriktene

- Vi tredobler satsingen på overføring av gods fra vei til sjø

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

500 mill. kroner til godsprosjekter for overføring av gods 

fra vei til bane.

- Redusere personbiltrafikken i storbyområdene med 30%.

- Øke bompenger

- Raskere innfasing av lavutslippsløsninger 6231

IKKE-KVOTEPLIKTIG SEKTOR
Omfatter bygg, landbruk, transport, avfall og noen industriutslipp

Tiltak Tilknyttet MDG-politikk i budsjettet

Kutt 2030, 

1000 tonn 

CO2e

TRANSPORT
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Sjøtransport

- Økt CO2-avgift

- Vrakpantordning for skip

- Støtte til ombygging av skip til miljøvennlige løsninger 

og modernisering av fremdriftssystemer

- 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 lavutslippsteknologi 

for å kunne motta garanti

- Vi oppretter DEMO-2000 ordning for grønn skipsfart for 

testing og kvalifisering av teknologier for grønn skipsfart, 

tilsvarende DEMO 2000-ordningen på sokkelen

- Vi øker støtten til dekning av ekstra kostnader knyttet til 

fylkeskommuners tidlige satsing på elferger

- Vi øker støtten til utrulling av landstrøm

- Økt støtte til utslippsfrie hurtiggående passasjerbåter

- Øker maksimal avskrivingssats på skip fra 14 til 20 

prosent, for å gi større insentiv til investeringer

- Økt støtte til omlegging utslippsfri fiskeflåte og op-

pdrettsnæring, samt elektrifisering av fiskebåter

- Fjerner fritak for veibruksavgift for fritidsbåter

- Redusert trafikk offshore supply

- Legge ned fossil cruisetrafikk

- Økt utbyggng av ladenett for elektriske fritidsbåter 2731

Redusert kjøttforbruk 

i tråd med kostholds-

rådene

- Fjerne MVA på frukt og grønt

- Øke MVA på kjøtt

- Øke og legge om jordbruksstøtten for å fremme korn- 

og grøntproduksjon 958

Redusert matsvinn

- Vi øker støtten til Matsentralen for å sette dem i stand til 

å redistribuere mer overskuddsmat. Ses i sammenheng 

med at MDG vil innføre en matkastelov. 276

Andre tiltak i jord-

brukssektoren: Økt 

satsing på biogass, 

bruk av fangvek-

ster, karbonlagring i 

biokull, forbud mot 

nydyrking av myr

- Økt støtte til myrvern

- Tilskuddsordning for klimatiltak i landbruket, herunder 

biogassproduksjon

- Et program for agroøkologisk forskning

- Bedre kvalitet på grovfor 649

JORDBRUK

Karbonfangst på 

Fortum Varme på 

Klemetsrud (avfalls- 

anlegg i Oslo)

- Fullfinansiering av Oslo Fortum Varmes CCS-prosjekt i 

regjeringens CCS-satsing 400

CCS på BIR (Avfalls- 

anlegg i Bergen)

Fullfinansiering av CCS på Klemetsrud er en forutsetning 

for flere CCS-prosjekter på avfallsanlegg 190

AVFALL OG INDUSTRI
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CCS på Heimdal 

(Avfallsanlegg i Trond-

heim)

Fullfinansiering av CCS på Klemetsrud er en forutsetning 

for flere CCS-prosjekter på avfallsanlegg 220

Økt gjenvinning av 

plast - Innføre en plastavgift 223

Energieffektivisering 

og omlegging fra 

fossilt til fornybart 

i ikke-kvotepliktig 

industri

- Økt CO2-avgift

- Virkemidler for økt bruk og foredling av trevirke i Norge

- Virkemidler for økt bruk av biogass 346

Utfasing av mineralol-

je og gass til bygg-

varme på byggeplasser

- Økt CO2-avgift

- MDG vil også styrke klimakrav i offentlige anbud. 100

Erstatte gassbruk til 

permanent oppvarm-

ing av bygg

- Økt CO2-avgift

- Økt støtte til Enova

- Økt støtte til Klimasats 110

Økt innsamling og 

destruksjon av brukt 

HFK - 20 prosent økt avgift på HFK og PFK 30

Økt utsortering av 

plastavfall til material-

gjenvinning - Materialavgift på jomfruelig plast 68

Forbedret logistikk og 

økt effektivisering av 

maskiner på bygge- 

og anleggsplasser - Økt CO2-avgift 70

70 % av nye  

ikke-veigående maski-

ner og kjøretøy er 

elektriske i 2030

- Økt CO2-avgift

- Skjerpede klimakrav i offentlige anbud 460

Reduserte utslipp 

fra ikke-kvotepliktig 

luftfart

- Økt CO2-avgift

- Flyseteavgift 149

Sum ikke-kvotepliktig 

sektor 13211

ANDRE TILTAK
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Kvotepliktig sektor

Tiltak Tilknyttet MDG-politikk i budsjettet

Kutt 

2022, 

1000 

tonn 

CO2e

Kutt 

2030, 

1000 

tonn 

CO2e

Olje og gass: 67 

prosent lavere produks-

jon og utslipp i 2030 

(MDGs mål er gradvis 

utfasing av olje- og 

gassnæringen i løpet 

av 15 år)

- Vi dobler CO2-avgiften på sokkelen

- Vi innfører en produksjonsavgift på olje og gass

- Vi innfører avgift på produsert vann i petroleums-

virksomheten

- Vi legger til grunn en gradvis nedtrapping av 

aktiviteten på sokkelen

- Vi avvikler videre leteaktivitet som ikke er beslut-

tet

- Vi avvikler leterefusjonsordningen

- Vi omdisponerer midler til forskning på petro-

leum og overfører disse til forskning på fornybar 

energi

- Vi øker utbyttet fra Equinor

- Vi øker avskrivningene til 25 år, som for andre 

investeringer, og fjerner friinntektsrenten. 898 8978

CCS på store punkt- 

utslipp, som NORCEM 

Brevik og Kjøpsvik, Mo 

industripark og Eyde 

Cluster

- Vi øker CO2-avgiften

- Vi øker satsingen på CCS sammenlignet med 

regjeringens forslag

- Vi har programfestet å rense alle store punktut-

slipp innen 2030 0 3 480

Hydrogen Yara

Sette et mål om produksjon av 5 GW grønn hydro-

gen innen 2030.

Bidra til at grønn hydrogen blir konkurransedyk-

tig gjennom blant annet økte støtteordninger og 

bidrag til etablering av infrastruktur. 0 706

Oljeraffinering

Legge ned raffinerier som følge av utfasing fossilt 

brensel 2051 2 051

Elektrifisere LNG-anleg-

get på Melkøya - Økt CO2-avgift 0 760

TiZir: Erstatte kull med 

fornybart i reduksjons-

prosessen

- Økt CO2-avgift

- Økt støtte til Enova

- Økt støtte til omlegging til lavutslippsløsninger i 

industrien 0 250
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Reduserte utslipp fra 

kvotepliktig luftfart

-Innføre flyseteavgift mellom de 5 største byene 

og utenlandsdestinasjoner.

- Økt bevilgning til bredbånd for å redusere forret-

ningsreiser med fly

- Økt satsing på jernbane: bl.a.

- Redusere reisetid Oslo-Bergen, Oslo- Trondheim, 

Oslo-Stavanger

- Mer penger til raskere utbygging av jernbanen, 

bedre vedlikehold og flere avganger, inkludert

- innføre vogner tilpasset natto, pendling o arbei 

på lengre reiser

- billigere billetter og flere avganger mellom de 

store byene og til utlandet

- Forbedret mobil og internettdekning langs jern-

banen

- Etablere servicesentre for elfly

- videreutvikle utdanningstilbudet for elflypiloter 

og -teknikere ved utdanningsinstitusjoner i Nord-

Norge.

- Etablere prosjekt for utvikling av utslippsfri 

flytransport på kortbanenettet i Nord-Norge og på 

Vestlandet med mål om rask elektrifisering av alle 

ruter.

- Økt satsing på grønt hydrogen 107 1 073

Sum kvotepliktig sektor 3056 17 298
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VEDLEGG II
TOTALTALL
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VEDLEGG III
GRØNN 
OMSTILLINGSAVGIFT

Tempoet i oljevirksomheten er skrudd opp etter tidenes 
oljeskattegavepakke. Dette i en tid da FNs generalsek-
tretær og mange med han anmoder land om å stoppe 
med å lete etter mer fossil energi. Danmark og Sverige 
har lyttet - de sier nei til videre oljeleting. Storbritannia 
har gått fra å være en supermakt bygd på kull, til å bli 
verdensledende på offshore havvind. Det har fordret vilje 
og prioriteringer. 

MDG vil ta regjeringen Støre på ordet med at vi skal 
bygge vår grønne og utslippsfrie økonomi på ryggen til 
oljesektoren. Vi ilegger derfor olje- og gassproduksjonen 
en avgift på 43 kroner per fat o.e. Denne inntekten bruker 
vi til å investere i det nye grønne næringslivet og til å få 
fart på omstillingen til en utslippsfri økonomi.
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VEDLEGG IV
VERBALFORSLAG
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FINANSDEPARTEMENTET 

1. Stortinget ber regjeringen utrede og foreslå innføring av en CO2-avgift på importvarer som er 

produsert med høye klimagassutslipp. 

2. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan beskatning på sekundærboliger kan økes.

3. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning for hvordan man kan hindre at leasing-

markedet blir en barriere for å nå målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler

4. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til hvordan kommunene 

kan innføre en frivillig, lokal turistskatt (kurtax) for å finansiere fellesgoder.

5. Stortinget ber regjeringen utrede en avgift på godstransport på vei i korridorer hvor det også er 

jernbane. Utredningen skal vurdere ulike typer avgifter, herunder en bom-avgift, samt han-

dlingsrommet for dette innen EØS-avtalen. Utredningen må også vurdere hvilke strekninger 

ordningen kan egne seg.

6. Stortinget ber regjeringen utrede avgiftsfritak på hybrid og helelektriske skip etter modell fra 

elbilordningen. 

7. 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.

8. Stortinget ber regjeringen utforme en modell for avgift på lakselus i oppdrettsnæringen som gir 

anslått provenyeffekt på 900 mill. kroner. 

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Stortinget ber regjeringen om å utrede innføring av en sosialt omfordelende arveavgift med 

høyt bunnfradrag, og med en ekstra progressiv sats for arv over 20 mill. kroner.

13. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fjerne rett til fradrag av rentekostnader på for-

brukslån.

14. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om skattlegging av utleie av egen bolig 

som i dag er skattefri.

15. Stortinget ber Regjeringen utrede og utforme lovforslag om direkte utgiftsføring, alternativt 

avskrivning over 6 år som for petroleumsinvesteringer,for investeringer i: 

• havvind

• utslippsfrie skip og ferger

• utslippsfrie fiskemerder

• investeringer for å redusere utslipp fra store punktutslipp,

• investeringer i elektrifisering av tungtransport,

• investeringer i biogass.

16. Stortinget ber regjeringen endre reglene for utbetaling av sosial støtte slik at utbetalinger fra 

klimabelønningsordningen ikke gir fradrag i hvor mye man har rett til å få utbetalt.

17. Stortinget ber regjeringen 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 produktet, uansett opphavsland.

18. Stortinget ber regjeringen sikre at norske naturressurser forblir fellesskapets eiendom og gir 
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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 kapital-

isere på salg av slike rettigheter.

19. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en evaluering av ABE-reformen hvor det vektlegges å 

vurdere hvorvidt reformen har svekket tjenestetilbudet.

20. Stortinget ber regjeringen øke maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig til 7 promille.

21. Stortinget ber regjeringen utarbeide en sektordelt plan med konkrete mål og virkemidler for 

elektrifisering av samfunnet. 

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om å opprette et SPU II hvor skatteinntek-

ter utover ordinære skatteinntekter, samt avgifter ilagt oljenæringen, føres til SPU II fremfor 

dagens SPU. Fondet skal nyttes til klimainvesteringer i utviklingsland.

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

1. Stortinget ber regjeringen, senest i statsbudsjettet for 2023, legge fram forslag om å opprette 

et senter for sirkulærøkonomi tilknyttet et universitetsmiljø. Senteret skal ha som mandat å være 

pådriver for en sirkulær norsk økonomi, blant annet gjennom å utrede og foreslå produsen-

tansvarsordninger for alle relevante bransjer og produkter, bransjestandarder for resirkulering 

av råstoffer, forbedrede løsninger for materialgjenvinning og drive forskning og utvikling innen 

sirkulær økonomi.

2. Stortinget ber regjeringen, senest i Statsbudsjettet for 2023, sette av midler til å opprette 

Bionova. Mandatet skal, i tillegg til at Bionova skal være en finansieringsmekanisme til støtte for 

klimatiltak i landbruket, være å støtte systematisk innovasjon og økt kommersialisering av all 

biobasert verdiskapning i Norge.

3. Stortinget ber regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2023 om å opprette en tilskuddsord-

ning under Bionova der landbruksbedrifter kan søke om støtte til klimatiltak som for eksempel 

innkjøp av utslippsfrie traktorer, installasjon av solcellepaneler på driftsbygninger, biogasspro-

duksjon og lignende.

4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at alle selskaper med en betydelig statlig 

eierandel skal sette forpliktende mål og legge planer for å fase ut all natur- og klimaskadelig 

virksomhet, samt rapportere om sine bidrag til å nå Parisavtalen og et mål om et naturnøytralt 

Norge.

5. 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.

6. Stortinget ber regjeringen, senest i statsbudsjettet for 2023, legge fram forslag til en invester-

ingsstøtteordning til oppdrettere som går over bærekraftig oppdrettsteknologi med null lus, 

null rømming og null utslipp. Maksimal støttesats settes til 40 prosent av investeringen.

7. Stortinget ber regjeringen, senest i statsbudsjettet for 2023, legge fram forslag til en invester-

ingsstøtteordning for fiskevelferdstiltak i oppdrettsnæringen.
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LANDBRUKSDEPARTEMENTET

1. Stortinget ber regjeringen etablere et beredskapslager for matkorn.

2. Stortinget ber regjeringen utrede og legge fram forslag til en tilskuddsordning for økt bruk av 

norsk trevirke, med formål å øke videreforedlingen av trevirke i Norge.

3. Stortinget ber regjeringen øke støtten til Matsentralen Norge for å sette dem i stand til å omfor-

dele mer mat og redusere matsvinn, i forbindelse med at regjeringen har varslet innføring av en 

matkastelov.

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

1. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en global avtale mellom land som produserer fossile 

brensler om å begrense tilbudet av slike brensler.

2. Stortinget ber regjeringen opprette et statlig senter for alternativer til dyreforsøk, for eksempel 

med basis i Veterinærinstituttet og Norecopa.

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om forbud mot ned-

bygging av myr.

2. Stortinget ber regjeringen legge til grunn i fremtidige konsesjonsbehandlinger at utbygging av 

vindkraft på land ikke skal føre til nedbygging av natur eller svekkelse av urfolks rettigheter.

3. Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan som viser potensialet for småskala vindkraftpro-

duksjon i havner, industriområder og andre steder der vindkraft kan bygges ut uten å komme 

i konflikt med naturhensyn og urfolks rettigheter, herunder vurdere justerte avstandskrav ved 

lavere turbiner i slike områder, og komme tilbake til Stortinget senest innen utgangen av 2021.

4. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for utfasing av fossil gass til oppvarming. 

5. Stortinget ber regjeringen sikre at Norges energiressurser inngår i et mangfoldig og desen-

tralisert felles kraftmarked med resten av Europa, og bidrar til å erstatte forbruk av fossil energi i 

våre naboland, blant annet gjennom å støtte flere mellomlandsforbindelser til Storbritannia og 

kontinentet.

6. Stortinget ber regjeringen gjøre Klimasats til en varig ordning fram mot 2030, med årlig 

opptrapping.

7. Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommuner og fylkeskommuner må ha et eget forp-

liktende, politisk vedtatt klimabudsjett som styringsdokument.

8. Stortinget ber regjeringen pålegge kommunene å synliggjøre og vurdere klimakonsekvensene i 

alle relevante saker til politisk behandling.

9. Stortinget ber regjeringen pålegge kommunene å fjerne alle fossile utslipp fra egen virksomhet 

innen 2025.

10. Stortinget ber regjeringen sikre en mer treffsikker klimastatistikk for kommunene, som pub-

liseres påfølgende kalenderår.

11. Stortinget ber regjeringen snarest følge opp Stortingets vedtak om å sikre likebehandling av 

biogasskjøretøy med nullutslippskjøretøy på strekninger som er finansiert av bompenger.

12. Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets vedtak om å legge til rette for en raskere 

søknadsprosess for gassdistributørene som søker om investeringsstøtte til fyllestasjoner hos 

Enova, samt umiddelbart forbedre Enovas støtteordning til fyllestasjoner og innkjøp av tyngre 

kjøretøy med biogass som drivstoff.

13. Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om å forby eksport av usortert hushold-

ningsavfall.

14. Stortinget ber regjeringen utrede og innføre panteordninger for flere typer produkter. 
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15. Stortinget ber regjeringen vurdere omlegging av dagens tariffsystem med sikte på å legge til 

rette for økt utbygging av hurtigladere i distriktene.

16. Stortinget ber regjeringen stille krav til ladebransjen om mer brukervennlige løsninger for 

elbilistene, for eksempel bedre skilting, tydeligere prising, redusert nedetid, enklere betaling-

sløsninger og hurtigladestasjoner med toalettfasiliteter.

17. Stortinget ber regjeringen legge fram et nasjonalt naturregnskap med tilhørende naturbudsjett, 

med mål om null netto tap av natur (målt i tilstand og utbredelse) innen 2025, naturpositivitet 

innen 2030 og 20 prosent forbedring innen 2050.

18. Stortinget ber regjeringen sikre tilstrekkelig statsstøtte til Fortum Oslo Varme slik at CCS på 

Klemetsrudanlegget kan starte opp i 2022 og gjennomføres så raskt som mulig.

19. Stortinget ber regjeringen utrede og innføre en naturavgift på arealbruk for å begrense nedbyg-

ging av norsk natur, og komme tilbake til Stortinget med et forslag i forbindelse med statsbuds-

jettet for 2023.

20. Stortinget ber regjeringen legger frem en plan for hvordan målet om å verne 10 prosent av 

norsk, produktiv skog kan nås innen 2030.

KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET

1. Stortinget ber regjeringen stille krav om at alle kommuner og fylkeskommuner skal legge fram 

areal- og naturbudsjett i den årlige budsjettbehandlingen, med virkning fra 2023.

2. Stortinget ber regjeringen stille krav om at alle kommuner og fylkeskommuner skal legge fram 

klimabudsjett i den årlige budsjettbehandlingen, med virkning fra 2023.

3. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake med forslag til en tilskudds- og/eller lå-

neordning, for eksempel gjennom Husbanken, for å finansiere kommunale strategiske tomtek-

jøp i pressområder i byene, levekårsutsatte bydeler og områder for byutvikling.

4. Stortinget ber regjeringen utrede ordninger og økonomiske incentiver som gjør det mer attrak-

tivt å bosette seg og bli boende i distriktskommuner.

5. Stortinget ber regjeringen legge til rette for en ikke-kommersiell tredje boligsektor i sjiktet mel-

lom kommunale boliger og det åpne markedet og gi kommunene mulighet til å kreve at inntil 

30 prosent av boenhetene i nye boligprosjekter avsettes til tredje boligsektor.

6. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til lovendringer som bidrar til å styrke leietakernes 

rettigheter.

7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av Plan- og bygningsloven med sikte på 

å styrke kvaliteten på utearealene i nye byggeprosjekter.

8. Stortinget ber regjeringen sørge for at bomiljøtilskuddet etableres som en separat statlig 

tilskuddsordning. Ordningen skal være uavhengig av tilskudd til områdesatsinger og utvides til 

levekårsutsatte områder hvor det ikke pågår områdesatsing. Tilskuddet skal rettes mot sameier, 

borettslag, organisasjoner og andre ikke-kommersielle aktører.

9. Stortinget ber regjeringen opprette en tilskuddsordning for kommunene som skal gi gode og 

trygge bo- og oppvekstmiljøer i levekårsutsatte områder.Tilskuddet bør særlig rettes mot tiltak 

for barn og unge.

10. Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i utgiftsutjevningen og/eller storbytilskuddet slik 

at disse bedre fanger opp utgiftene ved opphoping av levekårsutgifter.

11. Stortinget ber Regjeringen øke bidraget til å videreføre og videreutvikle innovasjonsprogram-

met FutureBuilt som satsing for grønn omstilling i by- og stedsutvikling og byggenæringen, og 

bidra til at programmet også kan løftes som en nasjonal satsing som omfatter øvrige byregioner, 

distrikter og landet forøvrig. 
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SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

1. Stortinget ber regjeringen legge ned Nye Veier AS og stanse videre planlegging av nye mo-

torveier. Midlene omfordeles til en styrket satsing på bedre vedlikehold av dagens veinett, økt 

trafikksikkerhet, jernbane, kollektiv, sykkel og gange.

2. Stortinget ber regjeringen utrede, med tanke på innføring, en bom-avgift på hovedveier mellom 

landsdeler og riksgrensen hvor det også er jernbane, øremerket for utbygging og kapasitets-

forbedringer på jernbanen i samme korridor.

3. Stortinget ber regjeringen opprette et sentralisert system, for eksempel gjennom Entur, hvor 

reisende med tog enkelt kan bestille hele togreisen på tvers av landegrenser og togoperatører, 

på lik linje med en flyreise.

4. Stortinget ber regjeringen sikre bedre korrespondanse mellom togene fra Norge og videre ut i 

Europa.

5. Stortinget ber regjeringen sikre bedre korrespondanse mellom innenlands kollektivtrafikk og 

togene fra Norge til utlandet.

6. Stortinget ber regjeringen iverksettes en satsning på direkte togforbindelse til og fra større byer 

i Europa.

7. Stortinget ber regjeringen utrede høyhastighetsbaner for person- og godstransport mellom 

Bergen-Oslo, Trondheim-Oslo og Stavanger-Oslo, inkludere konsepter som bygger videre på 

eksisterende traseer og planer for å redusere reisetiden på disse strekningene.

8. Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor svenske myndigheter til en felles utredning av ny 

høyhastighetsbane for person- og godstransport mellom Oslo og Gøteborg.

9. Stortinget ber regjeringen integrere Flytoget i det ordinære jernbanetilbudet.

10. Stortinget ber regjeringen gjeninnføre familierabatten på togreiser som sikrer at barn under 16 

år reiser gratis i følge med voksne.

11. Stortinget ber regjeringen om å gjøre Miljøstøtteordningen til godstogselskapene til en perma-

nent ordning og vurdere om den bør utvides med en stimuleringsordning for etablering av nye 

rutetilbud, etter mønster fra sjøfarten.

12. Stortinget ber regjeringen vurdere effekten på trafikksikkerhet, energibruk, drift- og vedlike-

holdskostnader ved å sette ned fartsgrensen på motorveier som i dag har fartsgrense 120 km/t, 

110 km/t og 100 km/t til henholdsvis 100 km/t og 90 km/t.

13. Stortinget ber regjeringen forlenge den statlige kompensasjonsordning for kollektivtransporten 

i en overgangsfase, minimum ut første halvår 2022.

14. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til lovendring som gir kommunene adgang til å 

pålegge avgiftsparkering på privat grunn, herunder kjøpesentre og arbeidsplasser.

15. Stortinget ber regjeringen sikre at det blir mulig for fylkeskommunene å finansiere drift av 

kollektivtransport med bompenger gjennom byvekstavtalene.

HELSEDEPARTEMENTET

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

journalløsning AKSON holdt opp imot alternative modeller basert på plattform-/økosys-

temløsninger slik at stortinget kan fatte beslutninger om den mest egnede veien fremover for 

elektronisk pasientjournal.

2. Stortinget ber regjeringen utvikle bedre samarbeid og utrede løsninger for felles elektronisk 

journal mellom spesialist- og primærhelsetjenesten som spesifikt skal inkludere alternativer 

basert på plattform-/økosystemløsninger.

3. Stortinget ber regjeringen utrede utrede en økning av belegget ved norske sykehus til 85% i 

tråd med OECDs anbefalinger.

4. 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.
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5. 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 fagper-

sonell, slik at mennesker med rehabiliteringsbehov og -potensiale får nødvendig hjelp i tide.

6. Stortinget ber regjeringen sørge for at Sykehuset Namsos så raskt som mulig blir et av stedene 

der det gjøres tilpasninger til det nye redningshelikopteret. 

7. 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 over-

gangsordning, som sikrer en smidigere overgang mellom de to systemene. 

8. Stortinget ber regjeringen opprette et Nasjonalt astma- og allergiprogram etter modell fra Fin-

land.

9. Stortinget ber regjeringen stimulere til en raskere livsglede for eldre-sertifisering av alle kom-

munale helse- og omsorgsinstitusjoner. 

10. Stortinget ber regjeringen stimulere til prøveprosjekter for samlokalisering av eldre og student-

er i nye bolig- og omsorgsinstitusjoner, etter modell fra Nederland.

11. Stortinget ber regjeringen opprette en tilskuddsordning til kommuner som sliter med høye 

kostnader til vikarbruk pga. stor rotasjon eller ubesatte fastlegestillinger.

12. Stortinget ber regjeringen om å legge fram forslag til en pårørenderegnskap som oppfølging 

av pårørendestrategien. Pårørenderegnskapet skal samordnes med et offentlig utvalg som skal 

utrede spørsmål om permisjons- og andre kompensasjonsordninger.

13. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om statlig støtte til psykologtjeneste 

for studenter som i dag finansieres gjennom semesteravgift. 

14. Stortinget ber regjeringen styrke sikkerhetsnett for personer med psykiske utfordringer i krisetid 

og øke tilskuddene til lavterskel hjelpetelefoner og chatforum for personer med mentale 

helseutfordringer og psykiske lidelser i alle aldre.

15. Stortinget ber regjeringen opprette en tilskuddsordning målrettet for å hjelpe svakeste grup-

pene i samfunnet når samfunnet stenges; som flyktninger, tiggere, hjemløse, migrantarbeidere, 

udokumenterte, sex-arbeidere og barn i voldelige hjem er alle ekstremt utsatte grupper. 

16. 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 op-

pholdssteder og offentlig matutlevering.

17. Stortinget ber regjeringen sette igang en offentlig utredning om menns helse.

18. Stortinget ber regjeringen utrede innføring av gratis fastlege frem til fylte 18 år.

19. Stortinget ber regjeringen gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjon-

er og skolehelsetjenesten med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på Helsedirek-

toratets anbefalinger.

20. Stortinget ber regjeringen endre finansieringssystemet ved å minske innslaget av stykkpris- 

finansiering.

21. Stortinget ber regjeringen etablere flere hospice som gir et godt og verdig tilbud til døende.

22. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan helsevesenet i samarbeid med samfunnet forøvrig 

bedre kan sikre tilstrekkelig omsorg, lindring og hjelp til mennesker med store lidelser pga. 

langtkommet alvorlig sykdom.

23. Stortinget ber regjeringen sikre gode og individuelt tilpassede tilbud til alvorlig syke og døende 

barn og deres pårørende slik at barna i hovedsak kan være hjemme.

24. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake med forslag for hvordan tilbud om hjem-

mesykehus for barn kan utvides til hele landet. 

25. Stortinget ber regjeringen legge til rette for og støtte etableringen av seniorkollektiver og 

lignende nettverk som gir økt livskvalitet og der beboerne bidrar til å ta vare på hverandre.
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26. Stortinget ber regjeringen utvikle og tilpasse omsorgstilbudene til unge demente. Det må også 

sikres at de pårørende får god oppfølging.

27. Stortinget ber regjeringen styrke den nasjonale handlingsplanen mot selvmord og følge opp 

nullvisjonen i samarbeid med fagmiljø, pårørende og brukerorganisasjoner.

28. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en plan for utrulling av nye metoder for behan-

dling av behandlingsresistent depresjon og andre psykiske lidelser etter modell av DPS ved 

sykehuset Østfold til alle landets sykehus av tilstrekkelig størrelse.

29. Stortinget ber regjeringen etablere et senter for forskning og utvikling av innovative behan-

dlingstilbud for psykiske lidelser og mental helse.

30. Stortinget ber regjeringen videreutvikle og støtte opp om tilbud om medikamentfrie behan-

dlingstilbud for enkelte pasientgrupper.

31. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en plan for å øke oppmerksomheten omkring 

psykiske problemer hos eldre og styrke det psykiatriske helsetilbudet for denne gruppen, blant 

annet med flere alderspsykiatriske sentre.

32. Stortinget ber regjeringen sikre at personer med langvarige psykiske lidelser og/eller rus-

problemer får oppfylt sin rett til en fast, pasientansvarlig fagperson som skal sikre nødvendig 

sammenheng og omsorg i oppfølgingen. 

33. Stortinget ber regjeringen opprette brukerrom i de større byene der mennesker som bruker 

rusmidler får treffe kvalifisert helsepersonell og med mulighet for annen rusbruk enn injisering.

34. Stortinget ber regjeringen å opprette en ordning for utdeling av brukerutstyr og analysetje-

nester for å sikre helsen til mennesker som bruker rusmidler.

35. Stortinget ber regjeringen evaluere og revidere overdosestrategien og styrke det selvmords-

forebyggende arbeidet i overdosestrategien.

36. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en plan for å sikre trygg overnatting og nok, 

gode oppholdssteder for rusavhengige i byene.

JUSTISDEPARTEMENTET

1. Stortinget ber regjeringen grunnlovsfeste retten til å søke asyl i Norge. 

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av de økende saksbehandlings-

tidene i asyl- og familieinnvandringssaker, og forslag for å hvordan saksbehandlingstiden kan 

reduseres. 

3. Stortinget ber regjeringen innføre en topartsprosess i Utlendingsnemnda for å styrke 

asylsøkeres rettssikkerhet og tilliten til asylsystemet.

4. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til felleseuropeiske løsninger for å sikre tilstrekkelig søk- og 

redningskapasitet i Middelhavet.

5. Stortinget ber regjeringen sikre etterforskning og oppfølging av forsvinningssaker av barn fra 

asylmottak.

6. Stortinget ber regjeringen opprette en kompensasjonsordning for å sikre at frivillige som deltar 

i redningsarbeid får dekket alle kostnader påført i sammenheng med redningsarbeidet.

7. Stortinget ber regjeringen bedre forholdene på Trandum, blant annet ved å utvide tolketilbudet, 

innføre uavhengig psykologfaglig kompetanse, sørge for menneskerettslig holdbar behandling 

av de som bor der og begrense opphold til maks 72 timer.

8. Stortinget ber regjeringen sørge for at asylsøkeres fysiske og psykiske helsetilstand kartlegges 

kort tid etter ankomst.

9. Stortinget ber regjeringen gjennomgå politiets praksis med utlendingskontroll for å hindre at 

den fungerer diskriminerende. 

10. Stortinget ber regjeringen om å gjøre det obligatorisk å få kvittering hver gang du blir stoppet 

av politiet og tollvesenet, for å avdekke mulige fordomsfulle rasistiske mønstre i pågripelser.

11. Stortinget ber regjeringen opprettholde og styrke barnehus, krisesentre og krisetilbud til ofre 

for vold i nære relasjoner i alle deler av landet, blant annet gjennom bedre rammevilkår.
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12. Stortinget ber regjeringen om å opprette en erstatningsordning for de som har blitt  tvunget til 

sterilisering som en forutsetning for å endre juridisk kjønn.

13. Stortinget ber regjeringen om å oppheve ordningen med midlertidig opphold for enslige min-

dreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, og som et minimum sikre at disse og unge papirløse 

får fullføre videregående opplæring som er startet i Norge, også etter fylte 18 år.

14. Oppheve bruk av «begrenset oppholdstillatelse på grunn av tvil om identitet» for barn under 18 

år.

15. Stortinget ber regjeringen om å kartlegge asylsøkeres kompetanse kort tid etter ankomst for 

å kunne tilby arbeidsrettet opplæring eller jobb så tidlig som mulig og gjøre det enklere å få 

godkjent utdanning fra utlandet.

16. Stortinget ber regjeringen om å øke andelenen av befolkningen som kan få gratis rettshjelp til 

25%, jf. Rettshjelpsvalgets NOU 2020: 5 Likhet for loven

17. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en Stortingsmelding om rettsstatens tilstand og 

sårbarheter, og utvikle en strategi med klare tiltak for å styrke den norske rettsstaten. 

18. Stortinget ber regjeringen ta ansvar for utviklingen av et felles digitalt aksjonsverktøy som kan 

benyttes av beredskapsaktørene, og at de i forbindelse med revidert statsbudsjett 2022 kom-

mer tilbake til stortinget med en vurdering av kostnadene ved å få dette på plass

19. Stortinget ber regjeringen om å sørge for at de offentlige beredskapsetatene sikrer at frivillige 

organisasjoner inkluderes i beredskapsplaner, deltakelse på felles øvelser med politi, statsfor-

valter og kommuner, samt at politiet forpliktes til å koordinere og ivareta samvirket mellom de 

ulike aktørene mellom hendelsene

20. Stortinget ber regjeringen sikre at staten dekker søkegebyr for familiemedlemmene til barn som 

har blitt evakuert fra Afghanistan. 

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

1. Stortinget ber regjeringen gjeninnføre handlingsplanen for likestilling i barnehagen.

2. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake med særskilte tiltak for å styrke rekrutterin-

gen av menn til barnehagen, med mål om 25 prosent flere mannlige barnehagelærere innen 

2030.

3. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake med forslag til en opptaksordning for 

barnehagen med flere opptak etter at barnet har fylt ett år.

4. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake med en plan for å sikre alle nyutdannede 

barnehagelærere kvalifisert veiledning de to første årene i jobb, og deretter sikres systematisk 

etter- og videreutdanning.

5. Stortinget ber regjeringen innføre en veiledende bemanningsnorm i den kommunale barnev-

erntjenesten.

6. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake med en plan for å sikre alle nyutdannede 

lærere i grunnskolen rett til kvalifisert veiledning de to første årene av sin første lærerjobb, der 

det stilles forpliktende krav til kompetanse hos veilederne.

7. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake med forslag til en ordning med kommer-

sialiseringspermisjon for forskningspersonell for å støtte arbeidet med kommersialisering av 

forskningsresultater.

8. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake med forslag til innretning av et offentlig 

fond som støtter forskningsaktørers finansielle behov i forbindelse med publisering for Open 

Access.

9. Stortinget ber regjeringen reversere tidligere praksis med at kutt i forskningsbudsjettet dekkes 

inn ved å omdisponere midler som allerede er avsatt til forskningsprosjekter, og komme tilbake 

med en plan for å sikre at midlene som avsettes til forskningsprosjekter tilbakeføres over stats-

budsjettet denne stortingsperioden så balansen og den økonomiske forutsigbarheten gjenop-

prettes.
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10. Stortinget ber regjeringen innføre differensierte lærlingtilskudd for å øke mulighetene til lære-

plass for elever med lav teoretisk kompetanse.

11. Stortinget ber regjeringen utrede en ordning for gratis norskkurs til alle internasjonale studenter 

og samtidig forlenge perioden internasjonale studenter kan få opphold for å søke arbeid.

KULTURDEPARTEMENTET

1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av hvorvidt fordelingen av kul-

turmidler mellom regionene er rettferdig, og eventuelt sikre jevnere fordeling av kulturmidler 

mellom regionene for å sikre alle i landet et mer likeverdig kulturtilbud.

2. Stortinget ber regjeringen sikre at støtteordninger for turnévirksomhet skal belønne miljøvenn-

lige transportformer.

3. Stortinget ber regjeringen sørge for at insentivordningen som skal trekke internasjonale film- og 

serieproduksjoner til Norge videreutvikles slik at den i større grad produksjoner med lavt klima- 

og miljøavtrykk.

4. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av potensialet for levende kul-

turhistorie, turisme og naturoppsyn ved at for eksempel Kystverket, SNO og Kulturdepartemen-

tet samarbeider om bemanning på enkelte fyr langs norskekysten.

5. Stortinget ber regjeringen endre forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, 

slik at stipender og garantiinntekter reguleres i tråd med lønnsvekst

6. Stortinget ber regjeringen starte samtaler med Trondheim Kommune og Trøndelag fylkeskom-

mune 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.

BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET

1. Stortinget ber regjeringen utrede en bemanningsnorm for krisesentrene.

2. Stortinget ber regjeringen utrede en bemanningsnorm for kommunalt barnevern. 

ARBEID- OG SOSIALDEPARTEMENTET

1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om at arbeidstagere som mister job-

ben kan få beholde dagpengene under omskolering/videreutdannelse. Ordningen bør inn-

rettes 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.

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om hvordan nyutdannede kan sikres 

rett til dagpenger hvis de blir arbeidsledige ved endt utdannelse.

3. Stortinget ber regjeringen komme med et forslag til hvordan man kan unngå at personer fort-

satt ikke er avklart etter tre år på arbeidsavklaringspenger

4. Stortinget ber regjeringen komme med et forslag om inntektssikring til personer som uforskyldt 

ikke er avklart etter tre år på arbeidsavklaringspenger

5. Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om hvordan studenter kan gis in-

ntektssikring ved arbeidsledighet, ettersom nesten 7 av 10 studenter nå finansierer sitt livsop-

phold ved arbeid i tillegg til støtte fra Lånekassen.
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LLåånneettrraannssaakkssjjoonneerr
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

162
Næringsutvikling, landbruk og 
fornybar energi

95
Norfund - grunnfondskapital ved 
investeringer i utviklingsland 1 239 864 1 000 000

Vi setter av 1 milliard kroner årlig til grønn 
risikokapital gjennom Norfund. 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 verdiskapningen i landbrukssektoren

950 Forvaltning av statlig eierskap

90
Kapitalinnskudd, Nysnø 
Klimainvesteringer AS 325 000 500 000

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 
risikokapitalen med 400 mill. kroner.

91 Kapitalinnskudd, Investinor AS 92 000 500 000

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 potensial, særlig innenfor helse, 
miljøteknologi, utdanning, transport og offentlige 
tjenester. Det settes av 500 mill. kroner i 
egenkapital og 200 mill. kroner til tapsdekning i 
2022.

2410 Statens lånekasse for utdanning

90 Økt lån og rentegjeld 34 954 868 1 673 409 Vi øker studiestøtten.

2412 Husbanken

90 Nye lån 21 131 000 1 000 000

MDG utvider adgangen 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 på opptil 50 000 for å 
lease elbil

2421 Innovasjon Norge

95 Egenkapital såkornfond 0 500 000 Sees i sammenheng med kap 2421 post 51

2425 Bionova

97 Egenkapital Bionova 0 1 000 000

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 1 mrd. kroner til egenkapital og 50 mill. 
kroner til et tapsfond.

Sum utgifter 210 660 792 6 173 409

SSttaattssffoorrvvaallttnniinngg
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

21 Statsrådet
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1 Driftsutgifter 175 969 −2 000

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 
driftskostnader siden det er billigere å kjøre elbil.

525 Statsforvalterne

1 Driftsutgifter 1 916 929 115 000

MDG øker fagkapasiteten på klima- og 
miljøområdet hos statsforvalterne 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 
statsforvalter.

540 Digitaliseringsdirektoratet

1 Driftsutgifter 133 233 20 000

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 ifht en mer utslippsintensiv 
løsning.

Sum utgifter 13 733 154 133 000

FFaammiilliiee  oogg  ffoorrbbrruukkeerr
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

840 Tiltak mot vold og overgrep

61
Tilskudd til incest- og 
voldtektssentre 107 645 25 000

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

70
Tilskudd til voldsforebyggende 
tiltak mv. 129 412 15 000 Vi styrker arbeidet med voldsforebyggende tiltak.

73
Tilskudd til senter for voldsutsatte 
barn 35 856 10 000

Vi foreslår en opptrapping av arbeidet for 
voldsutsatte barn.

842 Familievern

1 Driftsutgifter 387 046 25 000
Vi vil styrke familievernet og meglingstilbudet til 
familier som trenger det.

844 Kontantstøtte

70 Tilskudd 1 333 770 106 230

Regjeringen foreslår å stanse utbetaling av 
kontantstøtte den måneden barnet begynner i 
barnehage. Vi reverserer kuttet. 

845 Barnetrygd

70 Tilskudd 18 169 991 1 352 000

Vi utvider småbarnstillegget til enslige forsørgere 
med barn 0-3 år til å omfatte alle barn under 18 
år (911 mill. kroner). Vi justerer satsen i tråd med 
forventet lønnsvekst for 2022 (441 mill. kroner). 

846 Familie- og oppveksttiltak

61
Tilskudd til inkludering av barn og 
unge 657 489 357 000

Vi reverserer Støre-regjeringens kutt i 
bevilgninger til fritidskortet, retter tilskuddet mot 
levekårsutsatte områder, og øker tilskuddet med 
100 millioner ut over Solberg-regjeringens 
forslag med mål om videre opptrapping og 
utrulling for alle barn i alderen 6-18 år.

Vi øremerker i tillegg 50 mill. kr ekstra til tiltak 
som skal bidra til å skaffe ungdom arbeid 
(sommerjobber, hel- og deltidsarbeid). 
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70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 170 565 6 000

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

71
Utviklings- og opplysningsarbeid 
mv. 71 079 10 000

Posten brukes til å støtte utviklings- og 
opplysingsarbeid som kan øke kunnskapen om 
og
medvirke til å styrje oppvekstmiljøet for barn og 
ungdom. I 2021 ble det gitt tilskudd til 
organisasjonene Ungdom mot Vold, Oslo Røde 
Kors, Barnevakten og Blå Kors-tiltaket 
SnakkOmPsyken. Vi øker posten noe for å styrke 
organisasjonene. 

79
Tilskudd til internasjonalt 
ungdomssamarbeid mv. 10 980 2 000

Posten skal dekke tiltak som stimulerer til 
internasjonalt samarbeid på barne- og 
ungdomsområdet. Blant annet kan 
organisasjoner som Landsrådet for Norges barne- 
og ungdomsorganisasjoner (LNU), Ungdom og 
Fritid og Unge funksjonshemmede søke om 
tilskud til internasjonalt arbeid. Vi øker posten 
noe. 

848 Barneombudet

1 Driftsutgifter 22 711 5 000

Vi styrker Barneombudets arbeid arbeid for å 
beskytte barn og unge mot overgrep, sosialt 
press, reklame og annet skadelig innhold på nett.

854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21 Spesielle driftsutgifter 51 920 700 Vi etablerer en stilling med fokus på LHBTQ+.

60 Kommunalt barnevern 0 103 050
Vi setter av midler til å ansette 150 nye 
saksbehandlere i det kommunale barnevernet. 

856
Barnevernets omsorgssenter for 
enslige, mindreårige asylsøkere

1 Driftsutgifter 122 010 193 000

MDG overfører ansvaret for alle enslige 
mindreårige asylsøkere til barnevernet. Barne- og 
familiedepartementet oppgir at 
ansvarsoverføringen ikke er gjennomførbar fra og 
med 1. januar 2022, og vil derfor inntreffe 1. juli 
2022. Med denne halvårseffekten vil kap. 856.01 
øke 193 mill. kr. MDGs økning til 5000 
kvoteflyktninger og 1500 ekstra fra Hellas er 
hensyntatt i dette. Basert på regjeringens forslag 
og prognoser for ankomster bruker MDG 53 mill. 
kr. mer enn regjeringen ved at vi overfører 
gruppen i alderen 15-18 år til barnevernet fra 
dagens ordning med asylmottak i regi av UDI. 
Det innebærer også at kap. 490.21 blir redusert 
med 30 mill kr.

858

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

21 Spesielle driftsutgifter 25 032 5 000

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

862 Stiftelsen Miljømerking i Norge

70 Driftstilskudd 11 264 4 000

Vi styrker Stiftelsen Miljømerking for å gjøre 
svanemerket mer kjent, og for å kunne utvikle 
kriterier på nye områder. 

2530 Foreldrepenger
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70 Foreldrepenger ved fødsel 21 771 100 −142 650

- Vi utvider retten til foreldrepenger med 4 uker. 
Får ingen budsjettmessig konsekvens i 2022. 
- Vi gir fedre selvstendig uttaksrett for 
foreldrepenger fra 2. august (ingen 
budsjettkonsekvens for 2022). 
- Vi begynner en opptrapping av 
engangsstønaden ved fødsel og adopsjon, med 
mål om tredobling på sikt. Ifølge 
finansdepartementet vil en slik opptrapping før til 
at flere vil velge å ta ut engangsstønad. 
Endringen gir dermed reduserte utgifter på post 
70, og økte utgifter på post 71. 

71
Engangsstønad ved fødsel og 
adopsjon 785 000 453 700 Se post 70

Sum utgifter 53 879 844 2 530 030

KKuullttuurr  mmvv
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

300
Kultur- og 
likestillingsdepartementet

22
Belønningsordning for samarbeid 
med frie kunstnere 0 20 000

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

Test

23
Støtte til kulturlokaler i 
kommunene 0 50 000

Vi vil senke terskelen for kulturaktiviteter og 
realisering av kunst og kulturuttrykk i alle 
formater fra musikk, litteratur 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 lokaler.

315 Frivillighetsformål

60 Tilskudd til frivilligsentraler 214 940 100 000

MDG styrker tilskuddet til frivilligsentraler med 
hele 100 mill. kr til å opprette flere sentraler i 
byer og tettsteder, øke utlånet av utstyr til barn 
og unge slik at flere kan delta på idretts- og 
fritidsaktiviteter, samt øke utlån av elsykler og el-
lastesykler.

72
Tilskudd til frivillig virksomhet for 
barn og unge 4 080 2 000

MDG styrker tilskuddsordningen med 2 mill. kr 
for at flere barn og unge skal kunne ta del i 
kulturaktiviteter i regi av barne- og 
ungdomsorganisasjoner.

73 Tilskudd til studieforbund m.m. 166 260 12 000
Vi oppjusterer tilskuddet på grunn av økt aktivitet 
i studieforbundene.

86 Idrettstiltak 64 675 20 000

MDG styrker tilskuddet til mangfolds- og 
inkluderingsprosjekter som skal fremme 
deltakelse i idrett og fysisk aktivitet med 20 mill. 
kr. Økningen skal særlig rettes mot barn og unge 
i levekårsutsatte byområder hvor deltakelsen i 
idretten er lav.

320 Norsk kulturråd

22 Database for kulturbygg 0 5 000
5 millioner til oppbygging av database over 
kulturlokaler.
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55 Norsk kulturfond 905 771 115 000

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 setter av 10 millioner til det. 
Allmenne kulturformål styrkes med 10 millioner 
kr.

73
Garantiinntekter og langvarige 
stipend 162 457 20 000

Vi ønsker et reelt løft på denne posten for å bidra 
til at flere
kunstnere sikres forutsigbare økonomiske 
rammebetingelser. I dette budsjettet ønsker vi å 
prioritere å løfte to grupper: billedkunstnerne, 
som har sakket akterut når det gjelder offentlig 
støtte de siste årene sammenliknet med andre 
grupper, og utævere av immateriell kunst, som 
tradisjonell sang, dans og håndverk

74
Tilskudd til organisasjoner og 
kompetansesentre m.m. 329 150 3 000

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

76 Tilskudd til amatørteaterformål 0 5 000

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

322 Bygg og offentlige rom

50 Kunst i offentlige rom 11 750 5 000 Lokalsamfunnsordningen styrkes med 5 mill. kr.

51
Kunstprosjekter ved nasjonale 
ferdselsårer. 0 25 000

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 starter med en bevilgning på 25 
millioner kr.

52
Støtte til gatekunstprosjekter i 
norske byer 0 30 000

Vi ønsker å etablere en støtteordning for 
gatekunstprosjekter og utsmykningsprosjekter i 
norske byer og tettsteder. Prosjektene må være 
forankret i lokale initiativer og staten bidrar med 
en støttesats på maks 40 % med sikte på 
samarbeid med kommunen, eller frivillige eller 
private aktører.

78 Ymse faste tiltak 0 3 000

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
tredje boligsektor.

323 Musikk og scenekunst

22 Forsvarets musikk 51 215 5 000 Vi styrker forsvarets musikk med 5 million kr

325 Allmenne kulturformål

1 Driftsutgifter 74 998 45 000

Vi bevilger 15 millioner hver til Den kulturelle 
skolesekken den kulturelle spaserstokken, og 
bevilger ytterligere 15 mill til å opprette "Den 
kulturelle bæremeisen" som et landsdekkende 
program.

76
Garantilønn for utøvere av truede 
tradisjonshåndtverk 0 12 000

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

78 Barne- og ungdomstiltak 69 250 1 000
Øker tilskuddet til NyUngKunst under festspillene 
i Nord-Norge med 1 mill. kr

326 Språk- og bibliotekformål
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80
Tilskudd til tiltak under 
Nasjonalbiblioteket 90 000 50 000

Bibliotekene er svært viktige aktører som 
kulturformidlere, og som møteplasser, ikke minst 
for barn og unge. Vi styrker finansieringen av 
bibliotekene med 10 mill kr. I tillegg oppretter vi:
- Tilskuddsordning på 25 mill. kr til bibliotekene 
til utvikling av barne- og ungdomstilbudet, som 
bøker, spill, utstyr og aktiviteter, mer åpent på 
kveld og helger, tilrettelegging for leksehjelp og 
andre tilbud som styrker bibliotekene som lokale 
møteplasser for barn og unge. 
- En ny søknadsbasert ordning for bibliotek som 
vil opprette utlånsordninger for verktøy, utstyr o.
l. på 10 mill. kr.
- Vi setter av 5 mill. kr. til å styrke døves og deres 
familiers rett til tegnspråkopplæring, samt styrke 
arenaer for døvekultur

328 Museer m.m.

70 Det nasjonale museumsnettverket 2 018 555 50 000

Vi øker tilskuddet med 50 mill. kr til nasjonalt 
viktige museum som ligger utenfor Oslo. Midlene 
er også tiltenkt å støtte skogfinnenes prosjekt for 
å opprette et selvstendig skogfinsk museum. 

334 Film- og dataspillformål

50 Filmfondet 588 200 10 000
Filmfondet styrkes med 10 millioner kr til 
innovasjon innen dataspill

72
Insentivordning for film- og tv-
produksjoner 0 5 000

Vi oppretter en insentivordning for å stimulere til 
økt bruk av norsk musikk i spill, film og TV-drama.

335 Medieformål

71 Mediestøtte 451 075 20 000

Vi øker posten med 20 mill kr. for å sikre et 
mangfold av frie medier lokalt, regionalt og 
nasjonalt. 
5 mill er 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 redaksjonelle 
dekningen.

73 Medietiltak 26 600 10 000

10 mill. kr til en søknadsbasert ordning for å øke 
kunnskapen om dataspill i barnevern - og 
sosialtjenesten, og i lærerutdanningen.

337
Kompensasjons- og 
vederlagsordninger

71 Vederlagsordninger 237 905 10 000

Vi øker for å revidere og styrke ordningen med 
utstillingsvederlag og -honorar, slik at  
kunstinstitusjoner  gir kunstnere riktig 
kompensasjon for arbeidet med utstillinger og de 
reelle produksjonskostnadene.

882 Kirkebygg og gravplasser

70
Tilskudd til sentrale tiltak for 
kirkebygg og gravplasser 13 094 5 000

Vi styrker tilskuddet med 5 mill. kr til 
energieffektivisering i kirkebygg og andre 
miljøtiltak.

1429 Riksantikvaren

21 Spesielle driftsutgifter 31 155 26 000

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 autorisasjon av Urnes verdensarvsenter

50
Tilskudd til samisk 
kulturminnearbeid 0 4 500 Vi styrker arbeidet med samiske kulturminner. 
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60 Kulturminnearbeid i kommunene 8 824 10 000

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 
2022, med sikte på å trappe opp støtten over de 
neste årene.

72
Tilskudd til tekniske og industrielle 
kulturminner 58 554 2 000

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

73
Tilskudd til bygninger og anlegg 
fra middelalderen og brannsikring 59 072 5 000

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

74 Tilskudd til fartøyvern 70 605 10 000

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

1432 Norsk kulturminnefond

50 Til disposisjon for kulturminnetiltak 121 340 70 000

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 og vern.

Sum utgifter 25 694 103 765 500

UUtteennrriikkss
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

100 Utenriksdepartementet

21 Spesielle driftsutgifter 43 422 10 000
Vi setter av 10 mill til en satsning på Norge som 
en fairtrade nasjon

117 EØS-finansieringsordningene

78
Den norske finansieringsordningen 
2014-2021 2 432 000

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

118 Utenrikspolitiske satsinger

21 Spesielle driftsutgifter 96 831 6 000

Vi setter av 2 mill for å utvikle en helhetlig 
strategi for styrking av sivilsamfunn i 
bistandsarbeid med vekt på representasjon, lokal 
forankring og bredde; 2 mill til å utrede 
kriminalisering av handel med selskaper og andre 
aktører som opererer i okkuperte områder, som 
Palestina og Vest-Sahara; og 2 mill til å utarbeide 
en norsk handlingsplan for 
Sikkerhetsrådsresolusjon 2250 om ungdom, fred 
og sikkerhet. Hensikten er å gjøre barn og 
ungdoms deltagelse til et bærende prinsipp i 
freds-, humanitært og forebyggende arbeid. 

70
Nordområdetiltak, samarbeid med 
Russland og atomsikkerhet 236 771 30 000

Vi øker posten med ytterligere 30 mill for å sikre 
fortsatt godt samarbeid og avspenning opp mot 
Russland. Vi vil videreutvikle det arktiske 
samarbeid om miljø- og klima, 
atomavfallssikkerhet og grensekryssende, 
utslippsfri infrastrukturprosjekter. Dette skal 
forankres i folk-til-folk samarbeid som bygger 
opp under en felles kulturforståelse for folkene i 
nordområdene. 
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71 Globale sikkerhetsspørsmål 11 068 11 068

I kommende tiår kan vi forvente store 
samfunnsendringer som følge av bl.a. geopolitisk 
maktforskyvning, teknologisk utvikling og klima- 
og naturkrisen. Vi dobler bevilgningen til denne 
posten for å styrke Norges kunnskap om og tiltak 
mot globale sikkerhetsutfordringer, med særlig 
fokus på radikalisering og voldelig ekstremisme, 
fremveksten av anti-demokratiske regimer, 
miljøkrisen og risikabel teknologisk utvikling. 
Herunder ønsker vi bl.a. at Norge skal ta initiativ 
til sterkere globalt samarbeid om etiske eller 
demokratiske problemstillinger og muligheter 
knyttet til kunstig intelligens.

72
Nedrustning, ikke-spredning og 
kjernefysisk sikkerhet mv. 15 273 15 273

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 arbeidet for å 
regulere autonome våpen strengere. 

73 Klima, miljøtiltak og hav mv. 12 714 50 000

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

74
Forskning, dialog og 
menneskerettigheter mv. 48 450 10 000

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

76

(Ny post)Tilskudd til arbeid for 
kjernefysisk nedrustning og ikke-
spredning 0 60 000

Vi øremerker midler til sivilsamfunnet for å styrke 
nedrustnings/ikkespredningsarbeidet.

77

(Ny post)Tilskudd til arbeid for 
regulering av autonome 
våpensystemer og algoritmer 0 30 000

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

141
Direktoratet for 
utviklingssamarbeid (Norad)

1 Driftsutgifter 294 390 30 000

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

150 Humanitær bistand

70 Nødhjelp og humanitær bistand 3 738 789 1 000 000

Bistandsbudsjettet for 2022 er totalt på 41 mrd. 
kroner. Samtidig har regjeringen kuttet 
budsjettet med 750 mill. kroner sammenlignet 
med den forrige regjeringen. I tillegg til flere 
millioner tapte liv, har pandemien ført til at antall 
mennesker som lever i ekstrem fattigdom har økt 
for første gang på 20 år, og internasjonalt 
utviklingsarbeid har dermed blitt satt flere år 
tilbake. Pandemien har ført til et enda større 
behov for at rike land stiller opp for 
utviklingsland. Vi øker bistandsbudsjettet med 1 
mrd. kroner, med fokus på 
fattigdomsbekjempelse.

151
Fred, sikkerhet og globalt 
samarbeid

70 Fred og forsoning 420 260 30 000
Vi setter av mer midler for å bygge tillit mellom 
stridende parter og bidra til fred.

71
Globale sikkerhetsspørsmål og 
nedrustning 180 060 100 000

Vi reverserer regjeringens kutt på 70 mill og øker 
med ytterligere med 30 mill øker posten for å 
styrke sivil krisehåndtering, bekjempelse av 
voldelig ekstremisme og organisert kriminalitet, 
spesielt miljøkriminalitet deriblant ulovelig hogst 
av skog, som er en hoveddrivkraft bak avskoging 
globalt.

72
Stabilisering av land i krise og 
konflikt 864 829 71 000

Vi reverserer regjeringens kutt på 71 mill kr. og 
vrir prioriteringen til å fokusere på å støtte og 
stabilisere sårbare stater.

152 Menneskerettigheter
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70 Menneskerettigheter 701 617 10 000

Vi øker posten med 10 mill for å støtte 
organisasjoner som jobber for å forhindre drap 
og forfølgelse av miljøforkjempere i utlandet, 
som f.eks. Center for International Environmental 
Law (CIEL).
I tillegg gjør vi Students at Risk til en permanent 
ordning innenfor posten.

159 Regionbevilgninger

71 Europa og Sentral-Asia 656 634 40 000

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

160 Helse

70 Helse 3 877 297 500 000

Covid 19-pandemien har tatt livet av flere 
millioner i hele verden, og forsårsaket at antall 
mennesker som lever i ekstrem fattigdom har økt 
for første gang på 20 år. Globalt er det ekstremt 
ulik tilgang på vaksiner mot  Covid-19. Vi setter 
av 125 mill. kroner til COVAX-samarbeidet, og 
særlig arbeidet til organisasjonen Gavi, med å 
sikre at folk i utviklingsland får tilgang på 
vaksiner. I tillegg setter vi av 125 mill. kroner til å 
styrke den globale pandemiberedskapen for å 
forhindre at en lignende katastrofal pandemi kan 
gjenta seg i fremtiden.  
Uanvhengig av Covid-19, er det mange som dør 
eller blir skadet for livet av årsaker som lett kan 
behandles eller forhindres. Pandemien har 
forhindret og forsinket livsreddende nødhjelp på 
andre områder. Vi øker støtte til 
finansieringsmekanismer som bidrar til å gjøre 
livsreddende medisiner og ressurser tilgjengelige 
for alle. Videre vil vi innenfor helsebistand 
fremheve en styrking av psykisk helse, og 
øremerker 50 millioner til dette; vi vil styrke 
arbeid for mødrehelse og seksuelle og 
reproduktive rettigheter og helse (SRHR), med 
særlig fokus global tilgang til trygg, lovlig og 
selvbestemt abort; og vil vil styrke ernæringstiltak 
for barns overlevelse og helse. Vi setter av 
ytterligere 250 mill til disse satsingene. 

161
Utdanning, forskning og faglig 
samarbeid

70 Utdanning 1 366 798 200 000

Vi øker investeringene i utdanning av 
helsepersonell i utviklingsland med 100 mill. 
Vi støtter også arbeidet for å sikre rettigheten til 
skolegang for jenter og folk med 
funksjonsnedsettelser med 100 mill, med mål om 
at den offentlige skolken skal være åpen for alle. 

72
Kunnskapsbanken og faglig 
samarbeid 981 214 300 000

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 bærekraftsmål 14 og dets 
delmål som hovedformål og innrettes med fire 
pilarer: bærekraftig hav- og fiskeriforvaltning, 
beskyttelse av nøkkelområder, forhindring og 
tilpasning til havforsuring og klimaendringer, og 
bekjempelse av marin forsøpling. 

162
Næringsutvikling, landbruk og 
fornybar energi

72 Fornybar energi 816 500 300 000
Det trengs en kraftig satsing på fornybar energi, 
og vi setter derfor av 300 mill. 

75 Norfund - tapsavsetting 438 288 250 000

Vi setter av 1 milliard kroner årlig til grønn 
risikokapital gjennom Norfund (se 162, post 95), 
og dette er økningen i tapsavsetningen. 
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 verdiskapningen i 
landbrukssektoren.
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163 Klima, miljø og hav

70 Miljø og klima 1 564 431 260 000

Vi øker denne posten med 260 mill. Bevilgningen 
vil bl.a. dekke et kunnskapsløft for naturen, og 
bidra til å stanse tapet av verdens våtmarker. 

164 Likestilling

72 FNs befolkningsfond (UNFPA) 589 600 30 000

Vi setter av 30 millioner til økt likestillingsinnsats, 
med særlig fokus på mødrehelse, seksuell og 
reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og arbeid 
mot barneekteskap. 

73 Sårbare grupper 0 100 000

Vi øker posten med 100 mill for å styrke arbeidet 
med å inkludere personer med 
funksjonsnedsettelser i samfunnsliv og utdanning, 
og for å styrke tiltak mot moderne slaveri. 

170 Sivilt samfunn

70 Sivilt samfunn 2 480 665 100 000

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

171 FNs utviklingsarbeid

70 FNs utviklingsprogram (UNDP) 364 400 10 000

I lys av Talibans overtakelse av Afghanistan vil 
MDG bidra til å opprettholde jenters og kvinners 
rettigheter i landet. Siden bistandsmidler ikke kan 
bli sendt gjennom en stat-til-stat overføring, 
setter vi av 10 mill. kr ekstra til slikt arbeid 
gjennom FNs utviklingsprogram (UNDP). 

172
Multilaterale finansinstitusjoner og 
gjeldslette

73 Gjeldslette 396 000 50 000

Økningen på 50 mill er tiltenkt å forbedre de 
internasjonale finansstrukturene, inkludert 
ansvarlig utlån, låneopptak og arbeid med en 
gjeldshåndteringsmekanisme, pluss etablere et 
bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig 
långivning.

179 Flyktningtiltak i Norge

21 Spesielle driftsutgifter 573 029 −573 029

MDG flytter flyktningtiltak i Norge fra kap 179 
post 21 hvor det foreslås bevilget 573 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 målet om å gi én prosent av 
statsbudsjettet til bistand. I tillegg gir vi gjennom 
Oljefondet en ytterligere prosent til internasjonal 
klimafinansiering. 

480 Svalbardbudsjettet

50 Tilskudd 449 536 30 000
Vi setter av 30 millioner til søk- og 
redningsarbeid med Svalbard som base.

Sum utgifter 46 139 839 3 060 312

JJuussttiiss
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

400
Justis- og 
beredskapsdepartementet

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, 
evaluering og 
kunnskapsinnhenting 48 582 9 000

MDG øker forskningen på forebygging av 
kriminalitet 5 mill. 
Vi setter av 2 mill til å nedsette et utvalg som skal 
utrede rettsstatens sårbarheter og foreslå tiltak 
for å redusere disse. 
Videre sette vi av 2 mill til å følge opp og bygge 
videre på regjeringens strategi mot vold i nære 
relasjoner (Frihet fra vold), med fokus på  å 
videreutvikle kunnskapsgrunnlag og tiltak mot 
partnerdrap. 
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50 Norges forskningsråd 48 732 25 000

MDG styrker tverrfaglig forskning på 
samfunnssikkerhet og beredskap, inkludert IT-
sikkerhet.

414 Forliksråd og andre domsutgifter

1 Driftsutgifter 273 431 10 000

MDG øker kapasiteten for å få ned 
saksbehandlingstiden som har økt siden 2015. I 
2020 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 97 
dager, mot 79 dager i 2019.

430 Kriminalomsorgen

1 Driftsutgifter 5 044 750 50 000

Kriminalomsorgen har fått kritikk fra bl.a. 
sivilombudsmannen og Europarådets 
torturovervåkningskomité for at bruk av isolasjon 
i norske fengsler utgjør et brudd på de innsattes 
menneskerettigheter. Manglende menneskelig 
kontakt kan forårsake store psykologiske og 
somatiske skadevirkninger. MDG ønsker å ivareta 
innsattes menneskerettigheter, og vil redusere 
bruken av isolasjon til et absolutt minimum. I 
årets budsjettt øremerker vi 20 mill til å redusere 
bruken av isolasjon, ved bl.a. å øke bemanning 
og aktivitetstilbud, og ytterligere 15 mill for å 
forbedre psykiske helsetjenester for insatte. 
Videre setter vi av 15 mill til å styrke 
kriminalomsorgens arbeid for tilbakeføring til 
samfunnet, for eksempel ved å bedre 
mulighetene for permisjoner og prøveløslatelse, 
utvide muligheten til soning i 
behandlingsinstitusjon og gi økt støtte til å 
planlegge livet etter soning.  

70 Tilskudd 36 234 15 000

MDG øker det søkbare tilskuddet for å støtte 
arbeidet til frivillige og ideelle organisasjoner 
som Blå Kors Steg for steg, Sammen for livet, 
WayBack og Gatelaget som støtter innsatte og 
domfelte både under og etter soning.  

433 Konfliktråd

1 Driftsutgifter 138 094 15 000

MDG ønsker å snu den urovekkende nedgangen 
i behandling av straffesaker i konfliktråd som har 
pågått siden 2009. MDG øker derfor 
bevilgningen 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 
tidligere i straffesaksbehandlingen. Slik det nå er 
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
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1 Driftsutgifter 20 895 002 320 000

50 mill til å styrke politiets arbeid mot 
hatkriminalitet.
20 mill til å styrke politiets digitale 
tilstedeværelse og kompetanse, med særlig 
fokus på nettpatruljenes arbeid mot netthets. 
25 mill til menneskehandelteam, 5 mill til 
oppfølging av handlingsplan mot 
menneskehandel. 
110 mill til Økokrim, herunder 7 mill til miljøkrim 
og 3 mill til dyrekrim. 
25 mill til å opprette øko- og miljøkrim i hvert 
politidistrikt. 
40 mill til å styrke og videreutvikle arbeidet med 
å opprette et landsdekkende og effektivt 
dyrepoliti. 
20 mill til å styrke kapasiteten og kompetansen i 
alle politidistrikt rettet mot seksuelle overgrep 
mot barn, særlig mot internettrelaterte overgrep 
mot barn. 
20 mill til å styrke arbeid mot vold i nære 
relasjoner, og følge opp regjeringens 
handlingsplan Frihet fra vold. 
5 mill til å styrke politiets kompetanse i 
normbrytende seksualitet. 

70 Tilskudd 50 956 30 000

Vi styrker organisasjonen ROSA, som tilbyr 
bistand til personer utsatt for menneskehandel 
og utnyttet i prostitusjon, med 10 mill. Vi styrker 
Statens barnehus, som støtter barn og ungdom 
utsatt for vold og seksuell overgrep, med 10 mill. 
Vi styrker overnattingstilbud og humanitære 
tilbud for tiggere/arbeidssøkere fra Sør-Europa 
med 10 mill.

444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1 Driftsutgifter 1 214 594 20 000

MDG øker beredskapen mot IT-trusler, under en 
forutsetning om at hensyn til personvernet er 
tilstrekkelig ivaretatt.

451
Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap

1 Driftsutgifter 1 007 539 50 000

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

21 Spesielle driftsutgifter 24 299 4 000

Vi setter av 2 mill til å nedsette en 
beredskapskommisjon som skal evaluere Norges 
totalberedskap og foreslå tiltak for bedre 
forebygging og håndtering av kriser, inkludert 
optimal organisering av aktører og kritisk utstyr.
2 mill til å utrede hvordan myndighetenes 
kapasitet for helseberedskap kan styrkes, blant 
annet ved å utvide beredskapsfunksjonen hos 
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets 
koordinerende rolle.

455 Redningstjenesten

1 Driftsutgifter 121 530 20 000

Vi setter av 20 mill. kr. til å forbedre samarbeidet 
mellom nødetatene, Forsvaret, Sivilforsvaret og 
sentrale frivillige aktører ved større ulykker, 
katastrofer og mulige terrorangrep, blant annet 
gjennom flere sektorovergripende øvelser.

71
Tilskudd til frivillige organisasjoner 
i redningstjenesten 60 904 50 000

Frivillige organisasjoner er essensielle for den 
norske redningstjenesten. Vi setter av 50 mill. kr. i 
tilskudd til disse, med mål om at frivillige ikke 
skal lide økonomisk tap som følge av å delta i 
redningsarbeid. Innenfor utgiften er 10 mill. kr. 
øremerket å dekke alle utgifter til 
abonnementskostnader for nødnetterminaler. 

470 Fri rettshjelp
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1 Driftsutgifter 596 755 1 040 000

MDG implementerer en rettshjelpsreform i tråd 
med anbefalingene til rettshjelpsutvalget (kan 
også benyttes over kap 466 post 1). 
Vi øker rettshjelpssatsen med 237,5 kroner, i 
motsetning til regjeringen som øker med 22 kr. 
Det koster omlag 353 mill. kroner (ref. spm. 234).
MDG følger opp rettshjelpsutvalgets forslag en 
om utvidelse av dekningsgraden for dagens 
rettshjelpsordning fra 9 pst. til 25 % av 
befolkningen over to år. I 2022 utvides ordningen 
til å nå 15 % av befolkningen. Det koster omlag 
300 mill. kroner med økte satser som MDG 
foreslår (anslaget er usikkert- departementet 
oppgav ikke informasjone om kostanden for økt 
dekningsgrad i statsbudsjett 2022. Ref. spm. 370 
fra statsbudsjett 2021). 
Vi innfører et førstelinjerettshjelpstilbud for hele 
landet. Det vil koste anslagsvis 170 mill. kroner 
(mellom 50 og 300 mill. kroner i året).
Vi utvider fri rettshjelpsordningen til også å 
omfatte arbeidsrett, gjeldsrett, husleierett, 
straffegjennomføringsrett, utlendingsrett 
(herunder også familiegjenforening), og saker om 
helsehjelp og sosiale ytelser. Vi inkluderer også 
fri rettshjelp til barn i UNE-saker, som vil koste 1 
mill. kroner (ref. spm. 149). 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.
Vi implementerer rettshjelpsutvalgets forslag om 
økning i antall timer rettshjelp til asylsaker og 
setter av 5 mill.kroner til dette. 
Vi 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. 
Vi gjeninnfører rett til rettshjelp for utvisning ved 
straffbare handlinger og i saker som gjelder § 32 
a&d slik rettshjelpsutvalget foreslår. Det koster 7 
mill. kroner.

72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak 58 065 30 000

MDG setter av 10 mill kr. i støtte til 
organisasjoner som gir gratis rettshjelp, som slik 
som de fire studentdrevne 
rettshjelpsorganisasjonene tilknyttet Gratis 
Rettshjelp.
Videre setter vi 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 Asylsøkere (2,2 mill).

Sum utgifter 43 075 340 1 688 000)

IInnnnvvaannddrriinngg,,  rreeggiioonnaall  uuttvviikklliinngg  oogg  bboolliigg
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

490 Utlendingsdirektoratet
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1 Driftsutgifter 1 130 522 751 600

MDG øker med 419 mill kr. i sammenheng med 
økningen fra regjeringens foreslåtte 3000 
kvoteflyktninger til de 5000 som FNs 
høykommisær for flyktninger (UNHCR) har 
anbefalt at Norge skal ta imot. Utgiften kan 
benyttes over 670-01, 671-60, 672-60, 440-01, 
444-01, 490.73, 490-75. Inntekter over 3490-03 
og 06 medregnes ikke fordi MDG, i motsetning 
til regjeringen, ikke regner flyktningtiltak i Norge 
som ODA-midler, da ODA-midler trekkes fra 
bistandsbudsjettet. 
MDG øker med 100 millioner til 500 
klimaflyktninger fra Stillehavsøyer etter modell fra 
«Pacific Access Category»-ordningen i New 
Zealand. 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 232,4 mill kr. for å relokalisere 
1500 asylsøkere fra Hellas til Norge. Utgiften kan 
benyttes over 490-01, 21, 22, 60, 70, 75 og 440-
01. Inntekter fra 3490-03, 04 og 07 medregnes 
ikke fordi MDG ikke regner flyktningtiltak i Norge 
som ODA-midler. 
Ref. spørsmål 299.

21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak 515 307 543 000

MDG flytter flyktningtiltak i Norge fra kap. 179.21 
hvor det foreslås bevilget 573 mill. kroner for 
2022, 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. I tillegg til en 
bistandsprosent gir MDG også en egen 
klimaprosent via oljefondet tiltenkt internasjonal 
finansiering av klimaomstilling. 
MDG overfører ansvaret for alle enslige 
mindreårige asylsøkere til barnevernet. Barne- og 
familiedepartementet oppgir at det ikke er 
realistisk å gjennomføre denne endringen fra og 
med 1. januar 2022, og foreslår en halvårseffekt 
der overføringen for omsorgsansvaret inntreffer 
1. juli 2022. Dermed blir utgiften for kap. 856.01 
økt med 193 mill. kr. MDGs økning til 5000 
kvoteflyktninger og 1500 ekstra fra Hellas er 
hensyntatt i dette. Basert på regjeringens forslag 
og prognoser for ankomster bruker MDG 53 mill. 
kr. mer enn regjeringen ved at vi overfører 
gruppen i alderen 15-18 år til barnevernet fra 
dagens ordning med asylmottak i regi av UDI. 
Det innebærer at kap. 490.21 blir redusert med 
30 mill kr.
MDG øremerker 5 mill. kr. innenfor rammen til å 
opprettholde frivillighetskoordinator på norske 
asylmottak. 

23
Spesielle driftsutgifter, 
kunnskapsutvikling 6 500 10 000

MDG setter av 10 mill. til å styrke 
utlendingsforvaltningens kompetanse på barn og 
LHBT.

60
Tilskudd til vertskommuner for 
asylmottak 144 639 174 000

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 barnevernet.
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70 Stønader til beboere i asylmottak 49 832 79 000

OsloMet gjennomførte i 2017 en studie om 
matsikkerhet blant 205 voksne mannlige og 
kvinnelige beboere på asylmottak. 44% av 
asylsøkere i norske mottak opplever sult, og 20% 
av barnefamilier opplever at barna ikke har nok 
mat. 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 
asylsøkere fra Hellas. 

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn 
i asylmottak, og veiledning for au 
pairer 8 700 2 000

MDG gir 1 mill. kroner i støtte til stiftelsen 
Fargespill til aktivitetstilbud for barn i asylmottak.
MDG gir 1 mill. kroner i støtte til NOAS for å 
informere familier med lengeværende barn om 
regelendringer og rettshjelpsmuligheter

73
Beskyttelse til flyktninger utenfor 
Norge mv., støttetiltak 28 078 10 000

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

500
Kommunal- og 
distriktsdepartementet
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1 Driftsutgifter 431 934 40 000

KMD gis i oppdrag å støtte kommunene i 
arbeidet med å gjennomføre det grønne skiftet, 
styrke lokaldemokratiet og gjøre byer og bygder 
mer barnevennlige. MDG vil at FNs 
bærekraftsmål skal innføres som planramme i alle 
kommuner og fylker. I 2022 gjøres følgende 
satsninger:
-5 mill. til å utvikle endringer i inntektssystemet 
for kommunene som fremmer en mer miljø-, 
klima- og naturvennlig 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 og til forsøk som styrker 
innbyggernes deltakelse i beslutningsprosessene
-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
-5 mill. til å sikre bedre samordning mellom 
bolig-, areal- og transportpolitikken slik at 
transportbehovet reduseres, herunder bistå i 
metodeutvikling for etablering av "10-
minuttersbyer"
-5 mill. kr til utvikling av obligatorisk 
grøntregnskap i alle byer, etter modell fra Oslo, 
og til å etablere "blågrønn faktor" for grønnere 
og mer klimatilpassede uteområder i nye 
boligprosjekter

50 Forskningsprogrammer 60 103 5 000

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

553 Regional- og distriktsutvikling

65 Omstilling 88 214 150 000

MDG støtter og øker ordningen, men vil at den 
skal målrettes for det grønne skiftet i distriktene 
og være omfattet av bærekraftskriterier:
- MDG innfører en støtteordning på 100 mill. 
kroner for forsøk med kortere arbeidstid i særlig 
belastende yrker i offentlig sektor
- MDG reverserer regjeringens kutt og øker 
støtten til Distrikts-hub med 50 mill. kr for 
distriktskommuner som legger til rette for å 
kunne arbeide i lokale kontorfellesskap i stedet 
for å måtte pendle

66 Utprøving av bygdevekstavtaler 10 000 400 000

MDG oppretter egne Bygdemiljøavtaler innenfor 
ordningen, etter modell fra byvekstavtalene. Vi 
setter av 400 mill. kr til mindre lokalsamfunn i 
hele landet som ønsker å utvikle bærekraftige og 
levende bygder. Målet er å styrke bygdene og 
gjøre det enklere og tryggere å ta seg fram med 
sykkel, gange og kollektivt, for eksempel ved å 
etablere hjertesoner rundt skoler og barnehager, 
sykkelstier og ladestasjoner.
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74 Klynger og innovasjon 71 665 100 000

MDG reversere regjeringens kutt med 100 mill. 
kr, og vil at ordningen målrettes mot 
samarbeidende bedrifter, forskningsinstitusjoner 
og offentlige virksomheter i alle deler av landet 
som jobber for grønn næringsutvikling, sirkulær 
økonomi og løsninger på klima- og naturkrisen. 

554
Kompetansesenter for 
distriktsutvikling

1 Driftsutgifter 33 532 10 000

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 
skiftet, og for å skape attraktive og bærekraftige 
lokalsamfunn

560 Samiske formål

50 Samisk språk, kultur og samfunnsliv 559 645 20 000

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 til 
oversettelse av litteratur og film, særlig for barn. 
Gi støtte til styrking av kvensk, lulesamisk og 
pitesamiskspråk

567 Nasjonale minoriteter

60 Romer 6 526 10 000

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 
arbeidet for å bedre levekårene for romfolket.

73 Kvensk språk og kultur 11 118 1 000 MDG gir økt støtte til styrking av kvensk språk

581 Bolig- og bomiljøtiltak

70 Bostøtte 3 128 588 550 000

Vi inkluderer strømutgifter i beregningen av de 
øvrige boutgiftene og setter av 500 mill. kr til 
refusjon av deler av strømregning i 2022 
gjennom bostøtteordningen. Vi legger til grunn 
at inntektsgrensen økes noe slik at flere omfattes 
av ordningen. Vi oppretter i tillegg en egen 
støtteordning for studenter som sliter med 
strømregningen på 50 mill. kr

76
Utleieboliger og forsøk med nye 
boligmodeller 171 101 100 000

Vi utvider tilskuddet med 100 mill. kr til 
kommuner som jobber med å realisere 
boligprosjekter innen tredje boligsektor, rimelige 
ikke-kommersielle utleieboliger, og nye 
boligsosiale modeller.

77 Driftstilskudd Leieboerforeningen 2 500

MDG styrker Leieboerforeningens arbeid med 1 
mill. kr utover regjeringen forslag, til sammen 2,5 
mill. kr (flyttet fra kap 581/78). Målet er å bidra til 
å utvikle brukerdemokrati, rettssikkerhet og 
boforhold for leietakere.

78 Boligsosiale tiltak 3 778 25 000

MDG innfører en tilskuddsordning til 
kommunene for boligsosiale tiltak som vi særlig 
retter mot bedre bomiljø for barn og unge som 
vokser opp i kommunale boliger. Driftsmidler til 
Leieboerforeningen flyttes til egen post (midlene 
på 1,5 mill. kr beholdes på denne posten, men 
omprioriteres til bomiljøtiltak). 

585 Husleietvistutvalget
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1 Driftsutgifter 36 985 2 000

MDG styrker Husleietvistutvalget for raskere 
saksbehandling og økt kunnskapen blant 
leietakere om deres rettigheter.

587 Direktoratet for byggkvalitet

22
Kunnskapsutvikling og 
informasjonsformidling 44 943 50 000

Stortinget har vedtatt at energibruken i 
eksisterende bygninger skal ned med 10 TWh 
innen 2030. 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 energibruk i bygg, 
gjenbruk og energieffektivisering.

590 Planlegging og byutvikling

65 Områdesatsing i byer 86 890 250 000

MDG styrker innsatsen i levekårsutsatte 
byområder med 50 mill. kr og vil at 
områdesatsingene skal utvides til flere byer med 
levekårsutfordringer, ikke bare storbyene.
MDG vil i tillegg prioritere 200 mill. kr til 
bykommunene, uavhengig av områdesatsinger:
- Støtteordning (50 mill. kr) til tiltak som styrker 
nærnaturen og sikrer tilgjengelige turmuligheter 
og friområder i nærheten av der folk bor
- Støtteordning (50 mill. kr) til bilfrie gaterog 
byrom i boligområder, og bilfrie hjertesoner 
rundt byskoler og barnehager
- Støtteordning (50 mill. kr) til grønne, sosiale og 
inkluderende byrom, parker, leke- 
aktivitetsarealer for barn og unge
- Støtteordning (50 mill. kr) rettet mot 
kommunene til oppgradering og utvidelse av 
skolers og barnehagers utearealer, herunder 
erstatte asfalt og kunstige dekker med naturlige 
og giftfrie materialer.

71 DOGA 49 001 10 000

Vi styrker DOGA ( med 10 mill. kr til:
- å videreføre og utvide arbeidet med Barnetråkk 
i alle landets skoler for å systematisk forbedre 
barnas skolevei
- styrke kommunenes kompetanse i 
saksbehandlingen for å sikre stedstilpasset, 
vakker, variert og bærekraftig arkitektur

72 Bolig- og områdeutvikling i byer 20 502 100 000

Vi øker støtten til byene med 100 mill. kr og 
oppretter to nye tilskuddsordninger som også 
gjelder for byer som i dag ikke omfattes av 
områdesatsinger:
 - Opprette en tilskuddsordning for kommunene 
som skal gi gode og trygge bo- og 
oppvekstmiljøer i levekårsutsatte områder. 
Tilskuddet rettes særlig mot tiltak for barn og 
unge, herunder gode og grønne uterom, 
trygghetstiltak, sosiale og inkluderende 
møteplasser, lekeplasser og andre fritidstilbud for 
barn og unge i eget nærmiljø.
 - Opprette et statlig bomiljøtilskudd til 
levekårsutsatte områder, som også kan benyttes 
der det ikke pågår områdesatsing. Tilskuddet 
skal rettes mot sameier, borettslag, 
organisasjoner og andre ikke-kommersielle 
aktører som jobber for å bedre levekårene og 
oppvekstmiljøet i eget nabolag

81 Kompetansetiltak 7 090 3 000

Vi øker støtten til FutureBuilt 2.0 med 3 mill. kr. til 
innovasjons- og forbildeprogrammer for 
bærekraftig og klimavennlig arkitektur og 
byutvikling. Økningen sikrer at programmet kan 
nå ut nasjonalt.

671
Bosetting av flyktninger og tiltak 
for innvandrere
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61
Særskilt tilskudd ved bosetting av 
enslige, mindreårige flyktninger 656 771 25 000

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

62 Kommunale innvandrertiltak 237 256 50 000

MDG styrker kommunenes arbeid for å gi 
flyktninger mulighet til å ta ansvar for egne liv, 
delta i lokalsamfunnet og bygge nettverk. De 
økte midlene skal gå til 1) integrering i 
områdesatsingene i storbyene og forebygge 
radikalisering (15 millioner kroner), 2) 
gjøre det lettere for flyktninger å bo hos en 
vertsfamilie som alternativ til mottak. (15 millioner 
kroner), og 3) styrke Jobbsjansen for å flere 
flyktninger i jobb (20 millioner kroner).

71

Tilskudd til integreringsarbeid i 
regi av sivilsamfunn og frivillige 
organisasjoner 195 195 25 000

MDG øker tilskuddet til integreringstiltak utenfor 
asylmottakene. Vi 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. 

672

Opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere 1 008 013 151 000

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

2412 Husbanken

1 Driftsutgifter 354 015 10 000

Vi styrker administrasjonen i Husbanken med 10 
mill. kr til å håndtere økte rammer for startlån, 
nytt tilskudd til elmobilitetsstøtte, overføring av 
ENOVA-tilskuddet til husholdninger og økt 
veiledning til kommunene for utvikling av tredje 
boligsektor.

21 Spesielle driftsutgifter 11 506 3 000
Vi gir et ekstra driftstilskudd for å gjennomføre 
etableringen av energisparingstilskuddet. 

50
Tilskudd til energisparing i 
husholdninger 750 000

Vi flytter Enova-tilskuddet for husholdninger til 
Husbanken. Tilskuddsordningen skal gå til 
energisparingstiltak som f.eks etterisolering, 
installering av varmepumper og balansert 
ventilasjon, samt solenergi og annen 
energiproduksjon. I motsetning til dagens Enova-
ordning der tilskuddet betales ut etterskuddsvis, 
skal dette tilskuddet utbetales ut før tiltakene er 
gjennomført. I tillegg øker vi støttesatsene. Det 
vil gi flere husholdninger mulighet til å benytte 
seg av tilskuddet. 

Tilskuddsordningen finansieres delvis av et 
påslag i nettleien (400 mill. kroner).

72 Rentestøtte 1 400 15 000

MDG vil at flere med dårlig råd og behov for bil 
skal ha mulighet til å kjøpe eller lease en elbil 
eller el-lastesykkel. Vi innfører elmobilitetsstøtte 
som gir rentefrie lån til folk med lav inntekt til å 
betale egenandelen på opp til 50 000 for å lease 
en elbil eller el-lastesykkel. Ordningen kan gi opp 
til 10 000 nye elbiler på norske veier i 2022. 
Ordningen vil fungere slik at kommunen 
saksbehandler og ivaretar kontakten med 
søkerne, mens Husbanken forvalter 170 mill. kr i 
øremerket tilskudd (gis innenfor den økte 
rammen, se kap/post 2412/90).

Sum utgifter 18 060 983 4 427 100
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601
Utredningsvirksomhet, forskning 
mv.

21 Spesielle driftsutgifter 64 070 15 000

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 ved arbeidsledighet

605 Arbeids- og velferdsetaten

1 Driftsutgifter 12 465 400 304 500

Økte administrative kostnader knyttet til 1000 
nye tiltaksplasser (30,4 mill. kroner), økt satsing 
på lønnstilskudd til personer som har problemer 
med å komme inn på arbeidsmarkedet på 
ordinære lønns- og arbeidsvilkår (15 mill.kroner) 
og 300 nye VTA plasser (9,1 mill. kroner). se kap 
634.Det er videre satt ned et utvalg for å vurdere 
innretningen på dagens BPA-ordning. Utvalget 
leverer sin innstilling i desember -21. Vi setter av 
250 mill til implementering av forbedrende tiltak 
fra 1.7.2022.

612 Tilskudd til Statens pensjonskasse

1 Driftsutgifter 8 979 246 28 000

Vi øker avkortningen for gifte/samboende 
pensjonister. Grunnpensjon, før gradering, 
trygdetid og levealdersjustering, settes ned fra 
0,90 G til 0,825 G. Se også kap 667, 2655, 2670, 
2680

621
Tilskudd til sosiale tjenester og 
sosial inkludering

21 Spesielle driftsutgifter 88 210 75 000

Barnefattigdommen i Norge har vært økende 
siden begynnelsen av 2000-tallet. Fra 2013 økte 
antallet fra 84 000 til 115 000 i 2019. 
Fattigdommen blant barn er nå høyere og vokser 
raskere enn fattigdom blant voksne. Styrker 
derfor innsatsen mot barnefattigdom.

70 Frivillig arbeid 133 620 10 000

Vi styrker frivillige organisasjoners arbeid for 
vanskeligstilte og støtte til sosialt 
entreprenørskap som retter sin virksomhet mot 
bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon.

634 Arbeidsmarkedstiltak

77 Varig tilrettelagt arbeid 1 801 595 223 300

Vi øker antall tiltaksplasser med 1000 stk og øker 
bevilgningen til lønnstilskudd til personer som 
har problemer med å komme inn i 
arbeidsmarkedet på ordinære lønns- og 
arbeidsvilkår med 100 mill. kroner.

78
Tilskudd til arbeids- og 
utdanningsreiser 77 435 37 000

Vi foreslår 300 nye tiltaksplasser  for 
utviklingshemmede og personer med psykiske 
lidelser.

640 Arbeidstilsynet

1 Driftsutgifter 774 050 10 000
Styrke arbeidstilsynet for å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet og skatteunndragelse.

667
Supplerende stønad til personer 
over 67 år

70 Tilskudd 400 000 3 600

Vi øker avkortningen for gifte/samboende 
pensjonister. Grunnpensjon, før gradering, 
trygdetid og levealdersjustering, settes ned fra 
0,90 G til 0,825 G.Se også kap 612, 2655, 2670, 
2680

2541 Dagpenger
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70 Dagpenger 12 897 000 1 930 000

Vi etablerer en ordning med dagpenger til 
nyutdannede i 26 uker med 3G som grunnlag, 
etter modell fra ordningen med dagpenger til 
nylig dimitterte vernepliktige. Det forutsettes å ta 
tid å implementere og innføres fra 1.7.2022.(300 
mill. kroner). Vi gjeninnfører ferietillegg for 
dagpengemottakere. (1 630 mill. kroner)

2655 Uførhet

70 Uføretrygd 110 670 000 −298 000

Vi øker avkortningen for gifte/samboende 
pensjonister. Grunnpensjon, før gradering, 
trygdetid og levealdersjustering, settes ned fra 
0,90 G til 0,825 G (-548 mill.kroner). Se også kap 
612, 667, 2655, 2670, 2680. Reverserser 
regjeringens kutt i fribeløpet for uføre (250 mill. 
kroner)

2661
Grunn- og hjelpestønad, 
hjelpemidler mv.

75
Bedring av funksjonsevnen, 
hjelpemidler 3 718 800 220 000

Vi reverserer Solbergregjeringens kutt i 
brillestøtte til barn.

2670 Alderdom

70 Grunnpensjon 83 960 000 −3 910 000

Vi øker avkortningen for gifte/samboende 
pensjonister. Grunnpensjon, før gradering, 
trygdetid og levealdersjustering, settes ned fra 
0,90 G til 0,822 G. Noe av pengene går til å øke 
minstepensjonen med 4000 kroner for enslige 
minstepensjonister. Se også kap 612, 667, 2655, 
2680.

73 Særtillegg, pensjonstillegg mv. 7 096 000 150 000

Vi øker minstepensjonen med 4000 kroner for 
alle enslige minstepensjonister. Imlementeres fra 
1.7.2022.

2680 Etterlatte

70 Grunnpensjon 1 100 000 −2 500

Vi øker avkortningen for gifte/samboende 
pensjonister. Grunnpensjon, før gradering, 
trygdetid og levealdersjustering, settes ned fra 
0,90 G til 0,825 G.Se også kap 612, 667, 2655, 
2670.

Sum utgifter 531 092 805 −1 204 100

FFoorrssvvaarr
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

1700 Forsvarsdepartementet

1 Driftsutgifter 970 178 −200 000

Vi kutter på 152 mill. kroner til militære formål. Vi 
kutter også 48 mill. kroner som ville gått til å ha 
amerikanske soldater (USMC) på rotasjon på 
Værnes og Setermoen i 2022.

1710
Forsvarsbygg og nybygg og 
nyanlegg

47 Nybygg og nyanlegg 3 532 802 0

Vi omprioriterer 200 mill kr innenfor posten til en 
særskilt innsats for å ta igjen 
veldikeholdsetterslep, og til å gjennomføre 
energi- og miljøutbedringer på eksisterende 
bygningsmasse, framfor nybygg.

1720 Forsvaret

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

Kystvakten 100 000

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 
beredskapsinnsatsen langs kysten.
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Likestilling og mangfold 0

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 
forsvarsrammen.

Sum utgifter 69 089 521 0

NNæærriinngg
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

900 Nærings- og fiskeridepartementet

73
Tilskudd til Ungt Entreprenørskap 
Norge 32 400 5 000

Ungt Entreprenrskap er et viktig initiativ for å få 
flere unge til å starte egen virksomhet.

75 Tilskudd til særskilte prosjekter 20 700 10 000
Behov for opplæring og oppfølging av 
åpenhetsloven.

81
Tilskudd til nasjonalt program for 
leverandørutvikling 9 400 5 000

Nasjonalt program for leverandørutvikling 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.

83 Tilskudd til Senter for hav og Arktis 5 400 3 000

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

905 Norges geologiske undersøkelse

1 Driftsutgifter 190 200 20 000

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

950 Forvaltning av statlig eierskap

52
Risikokapital, Nysnø 
Klimainvesteringer AS 175 000 400 000)

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 
risikokapitalen med 400 mill. kroner.

54 Risikokapital, Investinor AS 50 000 200 000)

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 tapsdekning i 
2022.

73
Petoro AS, tilskudd til 
administrasjon 362 000 -362 000

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

2421 Innovasjon Norge

50
Tilskudd til etablerere og bedrifter, 
inkl. tapsavsetninger 939 136 50 000)

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

51
Tapsavsetning, såkornfond og 
koinvesteringsfond 0 50 000)

Det opprettes et nytt såkornfond  knyttet til 
helse- og velferdsteknologi på 500 mill. kroner 
med 50/50 privat og offentlig finansiering. Vi 
setter av 10 pst til tapsfond.
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70 Basiskostnader 168 500 50 000)

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 matching av 
investorkapital.

71 Innovative næringsmiljøer 121 940 40 000)

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

76 Miljøteknologi 455 080 300 000)

Vi styrker satsingen på pilot- og 
demonstrasjonsprosjekter innenfor 
miljøteknologi. Ordningen er etterspurt og viser 
til gode resultater. Etterspurt av 
skipsfartsnæringen.

81 Kondemneringsordning for skip 0 200 000)

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 
med på 150.000 tonn CO2.

82 Støtte til ombygging av skip 0 200 000)

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

83
Inkubator og klynger norsk 
romvirksomhet 0 20 000)

Vi ønsker å utvikle klynger og etablere 
inkubatorer for innovativ romindustri i Narvik, 
Tromsø og på Andøya. 

2425 Bionova

50 Fond/tapsavsetning 0 50 000)

Etter modell fra Enova vil vi starte opp Bionova 
for å systematisere innovasjon og økte 
kommersialisering av biobasert verdiskaping. 
Bionova 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 1 mrd. kroner til 
egenkapital og 50 mill. kroner til første års drift 
og etablering av støtteordninger.

2426 Siva SF

71 Tilskudd til testfasiliteter 167 100 100 000)

Tilskuddet skal benyttes til å støtte investeringer i 
forbindelse med test- og 
demonstrasjonsfasiliteter som flere bedrifter og 
eventuelt FoU-aktører kan benytte på deling. 
Ordningen er viktig for næringsutviklling i 
distriktene. Vi øker derfor posten betydelig. 

2428 Senter for sirkulærøkonomi

50 Prosjekter/fond 0 50 000)

Vi oppretter 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 
produsentansvarsordninger for diverse 
produkter. Bevilgningen vil økes når behovene er 
nærmere kartlagt.

70
Tilskudd til løsninger for 
materialgjenvinning 0 100 000)

Vi oppretter en tilskuddsordning til nye løsninger 
for materialgjenvinning.

2460 Eksportfinansiering Norge

50
Tapsfond byggelånsgarantier 
skipsbyggingsindustrien 0 150 000)

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 
lavutslippsteknologi for å kunne motta garanti.
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52

Tapsfond garantiordning for 
fornybar kraftproduksjon i 
utviklingsland 0 150 000)

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 
utviklingsland.

Sum utgifter 11 647 228 1 791 000)

FFiisskkeerrii
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

917 Fiskeridirektoratet

1 Driftsutgifter 465 800 30 000

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
oppdrettsnæringen.

21 Spesielle driftsutgifter 0 5 000

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 kommunene.

22 Fiskeriforskning og -overvåking 111 300 10 000 Vi styrker arbeidet med 

919 Diverse fiskeriformål

75
Tilskudd til næringstiltak i 
fiskeriene 15 000 11 800

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

77
Investeringstilskudd til funksjonelt 
lukkede anlegg 0 500 000

Vi jobber for en overgang til oppdrettsanlegg 
med null rømming, null lus og null utslipp, og vi 
vil etablere en ordning med investeringsstøtte til 
oppdrettere som går over bærekraftig 
oppdrettsteknologi som ikke gir utslipp til 
miljøet. Maksimal støttesats settes til 40 prosent 
av investeringen.

78

Investeringsstøtte til 
dyrevelferdsløsninger i 
oppdrettsnæringen 0 120 000

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 
løsninger.

Sum utgifter 1 354 900 676 800

LLaannddbbrruukk
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

1112
Kunnskapsutvikling og beredskap 
m.m. på matområdet
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50

Kunnskapsutvikling, 
kunnskapsformidling og 
beredskap, Veterinærinstituttet 0 12 000

Vi øker posten med 12 millioner, og øremerker 5 
millioner til utvikling av matmerking som gjør det 
lettere for forbrukerne å velge miljø- og 
dyrevennlig, og til utvikling av merking som viser 
antibiotikabruk i produksjonen, også for 
importvarer. Vi ønsker en styrking av 
Veterinærinstituttet og setter av 5 mill til mer 
forskning om dyrevelferd og 
dyrevelferdsindikatorer og 1 mill til en utredning 
om en mer fleksibel og finmasket slakteristruktur.. 
Vi foreslår også 1 mill. kroner til å støtte rådet for 
dyreetikk, og 1 mill. kroner til å videreføre 
Norecopa. 

71
Tilskudd til klimatiltak, 
klimatilpasning og -kompensasjon 0 200 000

Vi oppretter en tilskuddsordning der 
landbruksbedrifter kan søke om støtte til 
klimatiltak som for eksempel innkjøp av 
utslippsfrie traktorer, installasjon av 
solcellepaneler, biogassproduksjon og lignende.

1115 Mattilsynet

1 Driftsutgifter 1 424 069 62 000

Det er behov for en generell styrking av 
Mattilsynets viktige arbeid med miljø, helse og 
dyrevelferd for både landdyr og fisk, inkludert 
reindriften. Vi foreslår derfor at det settes av 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 
øremerker 30 mill. kroner til økt tilsyn og nye 
veterinærstillinger. Vi foreslår også 20 millioner 
som øremerkes til styrket tilsyn og kontroll med 
lakselus og rømming.

23
Støtte til spydspissløsninger for 
bedre dyrevelferd i landbruket 0 30 000

Vi ønsker å etablere en ny støtteordning til 
spydspissløsninger for bedre dyrevelferd i 
landbruket. Formålet er å stimulere til at enkelte 
bruk kan gå foran og teste ut teknologi og 
driftsformer som gir bedre dyrevelferd for dyra. 
Høy dyrevelferd er viktig av hensyn til dyra, men 
også fordi norsk landbruk bør rendyrke 
egenskaper knyttet til høy dyrevelferd, 
miljøstandard og kvalitet. Støtten skal utgjøre 
den statlige delen av et spleiselag mellom stat 
og bonde og kan gå til både til investeringer og 
til driftstilskudd i en avgrenset periode. Vi ser for 
oss en opptrapping hvis prosjektet er vellykket 
det første året.

1135
Senter for alternativer til 
dyreforsøk

1 Driftsutgifter 0 5 000

Norge bruker om lag en femtedel av alle 
forsøksdyr som brukes i EU. Det finnes i dag 
ingen samordning, koordinering eller finansiering 
av fremtidsrettet forskning på området, og Norge 
er per i dag det eneste skandinaviske landet som 
ikke har et statlig senter for 3R (Reduction, 
Refinement, Replacement). Vi etablerer derfor et 
senter for alternativer til dyreforsøk.

21 Spesielle driftsutgifter 0 15 000 Se post 1

1138 Støtte til organisasjoner m.m.

70 Støtte til organisasjoner 41 302 5 350

Vi øker støtten til Matsentralen Norge for å sette 
dem i stand til å redistribuere mer mat og 
redusere matsvinn, i forbindelse med at 
regjeringen har varslet innføring av en 
matkastelov. Vi gjeninnfører støtten til Biologisk-
dynamisk forening.

73
Sentre for hjemløse dyr i de største 
byene 0 25 000

Vi etablerer en tilskuddsordning for kommunalt 
og frivillig arbeid med å ta imot hjemløse dyr.

1139
Genressurser, miljø- og 
ressursregistreringer
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71
Tilskudd til genressursforvaltning 
og miljøtiltak 30 081 10 000

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

1140

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

1 Driftsutgifter 14 829 5 000
Vi øker posten for å styrke den lokale 
villaksforvaltningen.

1142 Landbruksdirektoratet

50 Arealressurskart 7 592 3 000
Vi styrker arbeidet med å gi skogbruket god 
oversikt over biologisk mangfold og naturverdier.

51 Kornberedskap 0 100 000

Vi setter av 100 millioner til å begynne jobben 
med å etablere et offentlig beredeskapslager for 
matkorn. 

60 Tilskudd til veterinærdekning 179 494 30 000

Stimuleringstilskuddet er avgjørende for å sirke 
god veterinærdekning, spesielt i distriktene. Vi 
øker derfor bevilgningen på posten med 30 mill. 
kroner.

1149
Verdiskapings- og utviklingstiltak i 
landbruket

72 Tilskudd til økt bruk av trevirke 0 150 000

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 
nytt program for innovasjon i skogindustrien. 

1150
Til gjennomføring av 
jordbruksavtalen m.m.

21 Spesielle driftsutgifter 19 000 229 000

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 
bruk.

50
Tilskudd til Landbrukets 
utviklingsfond 1 578 553 0

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.

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

74 Direkte tilskudd 10 636 700 400 000

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

1161

Myndighetsoppgaver og 
sektorpolitiske oppgaver på 
statsgrunn

75
Tilskudd til oppsyn i 
statsallmenninger 9 980 5 000

Vi styrker Statskog og fjellstyrenes arbeid med 
oppsyn i statsallmenninger. 

Sum utgifter 23 038 221 1 286 350

OOlljjee  oogg  eenneerrggii
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

1800 Olje- og energidepartementet

21 Spesielle driftsutgifter 27 500 -3 000
Kutter i tilskudd til oljerelatert aktivitet ved 
universitetene.
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70
Tilskudd til internasjonale 
organisasjoner mv. 7 500 -2 400

Kutter i tilskudd internasjonale organisasjoner. 
Kutter 50% til IEF. REsterende 50% forutsettes 
allokert til fornybar energi. Bevilgningen til 
GECF, The Oxford Institute for Energy Studies og 
til GOTCP kuttes helt.

72
Tilskudd til petroleums- og 
energiformål 4 000 -4 000

Kutt i NORSOK prosjekt og forsknings-, 
samarbeids-, og utviklingstiltak innenfor 
petroleums- og energiområdet.

1810 Oljedirektoratet

1 Driftsutgifter 318 300 -30 000
Effektivisering som følge av lavere aktivitet på 
sokkelen

21 Spesielle driftsutgifter 67 000 -67 000

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 
bevilgningen.

23
Oppdrags- og 
samarbeidsvirksomhet 85 900 -40 000

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

1815 Petoro AS

70 Administrasjon 0 Petoro er flyttet til NHDs budsjett

1820
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

22 Flom- og skredforebygging 255 300 100 000)

Ifølge NVE trengs det minst 3,9 mrd. kroner for å 
gjennomføre alle identifiserte flom- og 
skredikringsbehov. Vi øker derfor bevilgningen 
kraftig. 

60
Tilskudd til flom- og 
skredforebygging 110 000 400 000)

Ifølge NVE trengs det minst 3,9 mrd. kroner for å 
gjennomføre alle identifiserte flom- og 
skredikringsbehov. Vi øker derfor bevilgningen 
kraftig. 

1830 Forskning og næringsutvikling

50 Norges forskningsråd 757 500 70 000)

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. 20 mill. kroner bevilges til 
forskning på testing og kvalifisering av 
teknologier for grønn skipsfart.

72 Norwegian Energy Partners 24 000 0)

Norwegian Energy Partners (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 posisjon innenfor 
både fast og flytende havvind. 

1840 CO2-håndtering

72
Langskip - fangst og lagring av 
CO2 3 450 000 150 000)

Utrede og starte prosjektering av CCS på 
avfallshåndtering i Bergen, Trondheim, Tromsø, 
Stavanger og Kristiansand. Oslo vurderes når 
søknad til EU er avgjort.

1 000 000)
Setter av midler til oppstart av CCS på 
Klemetsrud.

1850 Havvind

50 Havvind 0 3 000 000)
Det settes av 3 mrd kroner til et fond for en 
offensiv satsing på havvind.
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2440

Statens direkte økonomiske 
engasjement i 
petroleumsvirksomheten

30 Investeringer 26 500 000 -1 500 000

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

70 Driftsutgifter Petoro 0 312 000)
Se omtale kap 950 post 73. Petoro flyttes til 
SDØE.

Sum utgifter 33 369 081 4 573 600) Eksklusiv olje og gass

Inntekter (i tusen kroner)

5440

Statens direkte økonomiske 
engasjement i 
petroleumsvirksomheten

24 Driftsresultat: 95 500 000 1 700 000)

Vi stopper all lete- og feltutvikling og 
driftsresultatet øker med beløpet tilsvarende 
reduserte kostnader til lete og feltutvikling.

3 Lete- og feltutviklingsutgifter -1 700 000 1 700 000) Vi stopper all lete- og feltutvikling. 

Sum inntekter 122 964 062 0) Eksklusiv olje og gass

MMiilljjøø
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

1400 Klima- og miljødepartementet

1 Driftsutgifter 292 111 40 000

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 
også støttefunksjonen. 

21 Spesielle driftsutgifter 75 973 13 000

Vi etablerer et introduksjonsprogram og en 
kompetansebase for miljørådgivere i forbindelse 
med at vi går inn for å ansette miljørådgivere i 
alle norske kommuner. 

23 Natur- og klimaråd 0 5 000

Vi setter av 5 mill til å opprette et natur- og 
klimaråd, som hvert år skal vurdere regjeringens 
natur- og klimapolitikk i lys av den norske 
klimaloven, den norske naturmangfoldsloven, 
Parisavtalen og den kommende internasjonale 
naturavtalen.

51 Den naturlige skolesekken 0 10 442

Den naturlige skolesekken bidrar til at barn over 
hele landet lærer om miljø, friluftsliv og 
bærekraftig utvikling. Vi reverserer Støre-
regjeringens kutt.

52 Miljøkompetanse for arbeidslivet 0 10 000

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

53
Utvikling av klimabudsjett og -
regnskap 0 5 000

Vi setter av 5 mill til metodeutvikling for å 
etablere nasjonale og regionale naturbudsjetter.

63 Miljørådgivere i kommunene 0 200 000
Vi setter av midler til å ansette miljørådgivere i 
alle norske fylker og fyllkeskommuner. 

70

Frivillige klima- og 
miljøorganisasjoner samt klima- og 
miljøstiftelser 53 907 59 298

Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å nå 
miljø- og bærekraftsmål, og vi ønsker å øke 
støtten til 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 
naturmangfold. 

71 Internasjonale organisasjoner 88 814 6 000
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74 Tilskudd til AMAP 5 296 1 000
Vi styrker arbeidet med arktisk miljøovervåkning 
gjennom AMAP-programmet. 

76
Støtte til nasjonale og 
internasjonale miljøtiltak 143 122 30 000

Denne tilskuddsordningen skal bidra til at Norge 
når sine internasjonale natur-, klima- og 
forurensningsforpliktelser. Vi styrker dette 
arbeidet. 

1410 Kunnskap om klima og miljø

21 Miljødata 414 306 105 000

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

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.)

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

35 mill. til å styrke arbeidet med økologisk 
grunnkart. 

23 MAREANO 47 730 32 000

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), samt 4 mill 
til økt satsing på marin bioprospektering.

25
Følgeforskning av økologisk 
tilstand (ny post) 0 50 000

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 
dette formålet. 

50

Grunnbevilgninger under Norges 
forskningsråd til 
miljøforskningsinstituttene 221 190 5 000

Vi styrker grunnbevilgningen til 
miljøforskningnsinstituttene med 5 millioner 
sammenlignet med regjeringens forslag. 

51
Forskningsprogrammer under 
Norges forskningsråd 385 690 94 000

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 havet i forbindelse med Havtiåret 
2020-2030, og 10 millioner til oppstart av et 
forskningsprosjekt 

53
Internasjonalt samarbeid om 
miljøforskning 7 419 10 000

Vi vil styrke miljøforskning på klimaendringer, 
naturmangfold og utvikling av en internasjonal 
bioøkonomi.

70
Nasjonale oppgaver ved 
miljøforskningsinstituttene 40 756 10 000

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

1411 Artsdatabanken
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1 Driftsutgifter 32 658 20 000

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 
bevilgningen kraftig.

21 Spesielle driftsutgifter 10 656 3 000

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

70 Tilskudd til arter og naturtyper 27 159 20 000

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter er blant 
de viktigste verktøyene Norge har for å sikre at 
naturtyper og arter oppnår bedre tilstand, og må 
benyttes og finansieres i langt større grad enn i 
dag. 

71 Kvalitetssikringssystem 0 5 000

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 verdifulle naturtyper og 
arter.

1420 Miljødirektoratet

1 Driftsutgifter 725 138 150 000

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 
til å styrke arbeidet med god økologisk tilstand. 

21 Spesielle driftsutgifter 317 333 30 000

Vi setter av 30 mill. kroner til utredning av en 
Naturkur, etter modell fra Klimakur 2030, med 
formål om å undersøke tiltak og virkemidler for å 
nå MDGs mål om null netto tap av natur (målt i 
tilstand og utbredelse) innen 2025, 
naturpositivitet innen 2030 og 20 prosent 
forbedring innen 2050.

22 Statlige vannmiljøtiltak 274 449 10 000

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

25
Restaurering av forringede 
økosystemer 0 100 000

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 
naturrestaurering. 

30
Statlige erverv, bevaring av viktige 
friluftslivsområder 30 891 60 000

Flere friluftsområder må beskyttes for å sikre
nærnaturen i pressområder mot bit for bit-
nedbygging.

31 Tiltak i verneområder 93 419 10 000)

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

32
Statlige erverv, fylkesvise 
verneplaner 1 025 5 000

Vi styrker arbeidet med  fylkesvise tematiske 
verneplaner. 

33
Statlige erverv, nytt landbasert 
vern 6 700 80 000

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 
myrvernet.

34 Statlige erverv, nasjonalparker 2 256 50 000

Vi vil sette i gang en ny nasjonalparkplan og 
kartlegge mulighetene for å etablere store 
sammenhengende nasjonalparker på tvers av 
landegrensene, særlig på Nordkalotten.
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35 Statlige erverv, skogvern 315 727 435 000

Støre-regjeringen kutter den kanskje viktigste 
enkeltposten i statsbudsjettet for norsk naturvern 
med en fjerdedel. MDG reverserer kuttet, og 
styrker posten med 315 mill. kroner 
sammenlignet med Solberg-regjeringens 
budsjettforslag med sikte på en videre 
opptrapping for å nå Stortingets vedtatte mål om 
10 prosent vern. 

36 Statlige erverv, marint vern 1 231 20 000
Vi setter av 20 millioner til eget program for 
etablering av marine nasjonalparker.

38
Restaurering av myr og annen 
våtmark 41 090 20 000

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 
posten med 20 mill sammenlignet med Støre-
regjeringens forslag. 

39 Oppryddingstiltak 12 483 30 000

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.

60

Tilskudd til ivaretakelse av 
naturmangfold i 
kommuneplanlegging 3 026 −3 026

Vi legger denne bevilgningen inn under 
Natursats-ordningen (post 67). 

61
Tilskudd til klimatiltak og 
klimatilpasning 222 838 1 000 000

Ordningen omfatter tilskuddsordningene 
Klimasats (tilskudd til kommuner og 
fylkeskommuner for å kutte utslipp) og tilskudd til 
klimatilpasningstiltak i kommuner og 
fylkeskommuner. Vi øker posten med 1 mrd. 
kroner, fordelt som følger: 

- 500 mill. kroner til en generell styrking av 
Klimasats, for å kunne innvilge flere søknader. 
Ordningen er i dag kraftig underfinansiert. 
- 200 mill. kroner til en storstilt satsing på grønne 
kommunale anskaffelser.
- 150 mill. kroner til å styrke kommunenes og 
fylkeskommunenes arbeid med klimatilpasning.
- 100 mill. kroner til å bygge ut elbillading i 
borettslag og sameier.
- 50 mill. kroner til en tilskuddsordning til elsykler.

62 Tilskudd til grønn skipsfart 87 157 500 000

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 hurtigbåter.

67

Natursats - tilskudd til 
naturmangfoldstiltak i kommuner 
og fylkeskommuner 0 200 000

Natursats skal være en tilskuddsordning hvor 
kommuner og fylkeskommuner blant annet kan 
søke om støtte til:

- arealregnskap, kommunedelplaner for 
naturmangfold, planer og krav til 
naturrestaurering og naturmangfoldtiltak i 
byggeprosjekter og by- og tettstedsutviklingen, 
flomdemping og klimatilpasning med mer
- tiltak for reetablering av det marine livet ved 
havne- og kaiområder i sjø og vann og 
gjenåpning av bekker og vassdrag
- etablering av grøntkorridorer for dyr og planter 
i tettbygde strøk og tiltak for å styrke naturen og 
det biologiske mangfoldet i byer og tettsteder, 
for eksempel grønne tak og fasader, parker, 
naturområder mm

Natursats skal også innrettes med en 
belønningsordning for kommuner som forplikter 
seg til naturrestaurering og arealnøytralitet over 
lang tid.



32

68

Tilskudd til å hindre utslipp av 
gummigranulat og andre 
mikroplastutslipp 0 35 000

Vi etablerer en tilskuddsordning for å støtte tiltak 
som reduserer utslipp av mikroplast. Vi vil blant 
annet støtte forsøksordninger med andre 
materialer enn gummigranulat i kunstgressbaner, 
eller tiltak som kan redusere mikroplastutslipp fra 
bildekk, tekstiler, maling og andre større 
utslippskilder. Mange kommuner og idrettslag 
ønsker å bidra i dette arbeidet og vi ønsker å 
senke terskelen ved at staten blir med på 
spleiselaget.

69 Oppryddingstiltak 102 962 200 000

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 derfor en kraftig økning i 
bevilgningen.

70 Tilskudd til vannmiljøtiltak 47 905 70 000

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

71 Marin forsøpling 50 290 65 000

Vi setter av 15 mill. kroner 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. kroner. 

73 Tilskudd til rovvilttiltak 79 575 35 000

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 
mill. kroner.

77
Diverse organisasjoner og stiftelser 
m.m. 16 843 8 000

Generell økning til å styrke organisasjoner som 
spiller en viktig rolle for natur og friluftsliv.

78 Friluftsformål 181 798 75 000

Til tross for økt friluftslivsaktivitet har det samlede 
aktivitetsnivaet i befolkningen gatt ned, og de 
sosioøkonomiske forskjellene i aktivitetsnivå i 
samfunnet har økt. Dette er en alvorlig 
folkehelseutfordring. Vi styrker derfor denne 
posten med 75 mill. kroner. 

81 Naturarv og kulturlandskap 69 527 35 000

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, for å nå målet om 100 utvalgte 
kulturlandskap. I dag fins det kun 46. 

82
Tilskudd til truede arter og 
naturtyper 43 919 60 000

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 
øremerkes oppfølging av tiltak for sjøfugler.

84 Internasjonalt samarbeid 5 651 3 000

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 bidrag til panelets arbeid. 

85 Naturinformasjonssentre 82 801 2 000

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

1428 Enova SF
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50
Overføring til Klima- og 
energifondet 3 684 013 950 000)

Enova er et viktig og velfungerende virkemiddel 
for å redusere klimagassutslipp i industrien. Vi 
øker derfor støtten som følger:

- 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 karbonfangst og bruk-
prosjekter (CCU).
- 350 mill. kroner til økt støtte til omlegging til 
lavutslippsløsninger for industrien
- 400 mill. kroner til raskere utbygging av 
hurtigladestasjoner, målrettet mot områder der 
utbygging er kommersielt vanskelig
- 100 mill. kroner til oppstart av et nytt 
biogassprogram som bl.a. skal støtte opprettelse 
av biogassanlegg.

Vi trekker husholdningenes påslag i nettariffen ut 
av Enova (400 mill. kroner), og etablerer en 
tilsvarende tilskuddsordning under Husbanken 
(kap. 2412). Enova-tilskuddet til husholdningene 
har ikke fungert godt nok. 

1474
Fram - Nordområdesenter for 
klima- og miljøforskning

50 Tilskudd til statlige mottakere 25 020 5 000)

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 
for å styrke arbeidet. 

70 Tilskudd til private mottakere 29 001 5 000)
Midlene under post 70 går til private partnere, 
etter samme kriterier som under post 50. 

1481 Klimakvoter

26
Innkjøp og sletting av kvoter i ETS-
systemet 0 646 750)

Vi setter av 647 mill. kroner til å kjøpe og slette 
kvoter i EUs kvotesystem (ETS) tilsvarende en 
million tonn CO2. Vi legger til grunn en kvotepris 
på 65 Euro per tonn og en valutakurs på 9,95 
NOK per Euro.

1482
Internasjonale klima- og 
utviklingstiltak

1 Driftsutgifter 100 311 3 000)

Vi styrker driftsbudsjettet i tråd med økte 
ambisjoner for regnskogsatsingen og etablering 
av en ny global finansieringsordning for livet i 
havet.

73 Klima- og skogsatsingen 2 981 543 370 000)

MDG vil at klima- og skogsatsingen på sikt skal 
utvides til et internasjonalt 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 
tresorter. Vi øker bevilgningen. 

74
Internasjonal finansieringsording 
for livet i havet 0 200 000)

Vi etablerer en ny global finansieringsordning for 
livet i havet, gjerne etter modell fra REDD. 
Bestandene av marine arter er halvert siden 
1970, ifølge WWFs Living Blue Planet Report, 
med klimaendringer og havforsuring, forurensing, 
ødeleggelse av viktige leveområder og overfiske 
som viktige årsaker. Et koordinert internasjonalt 
krafttak for å styrke forvaltningen er nødvendig 
for å unngå kollaps i marine økosystemer. Norge 
har stor kompetanse på økosystembasert 
havforvaltning og mulighet til å ta ledelsen for å 
styrke forvaltningen globalt, regionalt og 
nasjonalt i utviklingsland.

Sum utgifter 16 379 317 6 198 464)

HHeellssee
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Kap. Post Formål
Prop. 1 S 

 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

700 Helse- og omsorgsdepartementet

1 Driftsutgifter 250 803 5 000

MDG øremerker 5 mill. kroner til å lede 
gjennomføringen av rusreformen slik den var 
planlagt, slik at ansvaret for samfunnets reaksjon 
på bruk og besittelse av narkotika til personlig 
bruk overføres fra justissektoren til 
helsetjenesten. 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 skadevirkninger. 

701 E-helse, helseregistre mv.

21 Spesielle driftsutgifter 593 274 2 000

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 213 
og 200)

72 Nasjonale e-helseløsninger 0

MDG prioriterer 5 mill. kroner innenfor rammen 
til å utvikle bedre samarbeid og utrede felles 
elektronisk journal mellom spesialist- og 
primærhelsetjenesten

702 Beredskap

22
Beredskapslagring legemidler og 
smittevernsutstyr 150 000 100 000

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 
oppskaleres ved behov.

710 Vaksiner mv.

21 Spesielle driftsutgifter 267 509 5 000

MDG setter av midler til opptrapping av et 
voksenvaksinasjonsprogram, med 
oppfriskningsvaksiner til voksne

714 Folkehelse

70 Rusmiddeltiltak mv. 179 747 17 000

MDG styrker tilskuddsordningen for frivillig 
rusmiddelforebyggende innsats med 7 mill. 
kroner og styrker tilskudd til organisasjoner på 
rusfeltet med 10 mill. kroner, inkludert midler til 
analysetjenester og brukerutstyr

74 Skolefrukt mv. 21 050 613 000

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

75
Tilskudsordning for skolemat i 
grunnskolen 0 250 000

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

79 Andre tilskudd 87 603 15 000

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

732 Regionale helseforetak
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21 Spesielle driftsutgifter 19 116 410 000

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 ønsker derfor en 
utredning om hvordan man kan reversere 
regjeringens avbyråkratiserings- og 
effektiviseringsreform og setter av 500 mill. 
kroner i friske midler gjennom 
basisbevilgningene, for å gi rom til investeringer 
og kompetanseutvikling og bedre tjenester, og til 
arbeidet med å utrede alternativer til 
helseforetaksmodellen. 90 mill. kuttes ved å 
redusere konsulentbruken med 10 % (ref spm 
203)

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 
antallet overvåkingsplasser med 300.

70 Særskilte tilskudd 1 343 200 25 000

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 oppvarming av bygninger 
frem til 1. januar 2025.

72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF 61 442 935 128 500

For helseforetakene som helhet: MDG bruker 250 
mill. kroner på å øke grunnbemanningen, 100 
mill. kroner på flere utdanningsstillinger for 
sykepleiere, 10 mill. kroner på flere 
utdanningsstillinger for jordmødre, 150 mill. 
kroner på å styrke føde- og barselstilbudet, 15 
mill. kroner på flerkulturell Duola (fødetilbud), 45 
mill. kroner på å øke antall døgnplasser i psykisk 
helsevern, 50 mill. kroner på oppussing og økt 
vedlikehold av de psykiatriske spesialsykehusene, 
20 mill. kroner på å styrke ettervern for psykisk 
helse og rus, 20 mill.kroner på tiltak mot 
antibiotikaresistente bakterier og 4 mill. kroner 
på å rulle ut nye metoder for behandling av 
behandlingsresistent depresjon etter modell av 
DPS ved sykehuset Østfold.  MDG kutter 150 
mill. kroner i bruk av bemanningsselskaper

73 Basisbevilgning Helse Vest RHF 21 764 800 128 500

74
Basisbevilgning Helse Midt-Norge 
RHF 16 299 450 128 500

MDG prioriterer tilpasning av 
landingsmulighetene ved sykehus som benyttes 
av dagens redningshelikoptre, slik at Sykehuset 
Namsos så raskt som mulig blir et av stedene der 
det gjøres tilpasninger til det nye 
redningshelikopteret. (ref spm 203)

75 Basisbevilgning Helse Nord RHF 14 454 732 128 500

78
Forskning og nasjonale 
kompetansetjenester 1 347 102 20 000

MDG setter av 20 mill. kroner til etableringen av 
et senter for forskning og utvikling av innovative 
behandlingstilbud for psykiske lidelser og mental 
helse

82 Investeringslån 7 260 350 0

MDG omprioriterer i tråd med at vi vil stanse 
gigantsykehuset på Rikshospitalet og sykehuset i 
Innlandet, og vil heller bevare Ullevål og mer 
regional fordeling i Innlandet. (ref spm 208)

734
Særskilte tilskudd til psykisk helse 
og rustiltak
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72
Utviklingsområder innen psykisk 
helsevern og rus 13 448 20 000

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 
systemene. 

740 Helsedirektoratet

21 Spesielle driftsutgifter 38 014 115 000

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 
mill.)

761 Omsorgstjeneste

21 Spesielle driftsutgifter 213 249 249 000

MDG setter av 224 mill. kroner til livsglede for 
eldre-sertifisering av alle kommunale helse- og 
omsorgsinstitusjoner. (ref spm 196) MDG setter i 
tillegg av 25 mill. til prøveprosjekter for 
samlokalisering av eldre og studenter i nye bolig- 
og omsorgsinstitusjoner, etter modell fra 
Nederland.

65
Forsøk med statlig finansiering av 
omsorgstjenestene 120 365 0

68 Kompetanse og innovasjon 386 900 110 000

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 
ansatte i omsorgstjenestene

71 Frivillig arbeid mv. 20 026 10 000

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

762 Primærhelsetjeneste

21 Spesielle driftsutgifter 187 653 5 000

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 204 
og 206)

60 Forebyggende helsetjenester 413 078 44 800

MDG vil styrke skolehelsetjenesten og vil innføre 
en norm på én helsesykepleier per 500 elev i 
grunnskole og videregående skole. MDG gir 44,8 
mill. kroner i øremerket tilskudd til dette i 2022. 
(ref. spm 199)
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63 Allmennlegetjenester 416 455 760 000

MDG styrker fastlegeordningen med en 
opptrappingsplan som i løpet av 
stortingsperioden skal sikre totalt 2 mrd. kroner 
til økning av basistilskudd og takster for å få flere 
leger med kortere lister uten at det gir redusert 
inntekt, og
totalt 500 mill. kroner til nasjonal ALIS ordning for 
å rekruttere allmennleger.
MDG styrker derfor regjeringens opptrapping av 
ALIS med ytterligere 100 mill. kroner i 2022 og 
styrker fastlegeordningen med 500 mill. kroner.
MDG setter av 50 mill. kroner til tilskudd til 
kommuner som sliter med høye kostnader til 
vikarbruk pga stor rotasjon eller ubesatte 
fastlegestillinger.
MDG setter av 50 mill. kroner til fastleger for 
kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste ved 
deltagelse på obligatoriske kurs. Ref spm 266
MDG styrker SOP(Sykehjelps- og 
pensjonsordningen for leger)-fondet med 50 mill. 
kroner årlig.
MDG setter i tillegg på denne posten av 10 mill. 
kroner til videreutdanning innen avansert klinisk 
fysioterapi for sykepleiere.

70 Tilskudd 70 062 8 000

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 papirløse migranter Bergen (ref spm 201)

73 Seksuell helse 61 538 10 000

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

765 Psykisk helse, rus og vold

21 Spesielle driftsutgifter 215 357 55 000

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

60 Kommunale tjenester 341 904 50 000

MDG setter av 50 mill. kroner til å arbeide mot 
målet om 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 spm 192
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62 Rusarbeid 412 874 2 000 000

MDG prioriterer gjennomføringen av rusreformen 
slik den var planlagt, som innebærer at ansvaret 
for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av 
narkotika til personlig bruk overføres fra 
justissektoren til helsetjenesten 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 2022 i sin 
helhet over kap 765 post 62 i tillegg til 
regjeringens forslag på denne posten. Dette 
medfører 1350 mill. kroner i frigjorte frie inntekter 
til kommunene. Regjeringen Solberg hadde 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. MDG gir derfor en samlet 
økning på rusfeltet på 650 mill. kroner 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, Fredrikstad, Tromsø og Bodø (ref 
spm 197)

71 Brukere og pårørende 184 258 10 000

MDG øker potten til tilskuddsordningen til 
Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk 
helse- og voldsfeltet med 10 mill. kroner, 
herunder arbeid mot kropspress og 
spiseforstyrrelser. MDG prioriterer innenfor 
rammen en økning til Pårørendealliansen ifht 
2021 og øremerker et fast tilskudd på 3 mill. 
kroner (ref spm 211).

72 Frivillig arbeid mv. 491 705 5 000
MDG styrker det frivillige arbeidet innen psykisk 
helse og rus med 5 mill. kroner

73 Utviklingstiltak mv. 165 773 50 000

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 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 
dersom samfunnet må stenges igjen; 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 
matutlevering. MDG vil også prioritere 5 mill. 
kroner innenfor rammen til styrking av arbeidet 
med seksuell helse i primærhelsetjenesten og 
øremerke 1,5 mill til å reversere regjeringens kutt 
av hjelpetelefon for studenters mentale helse.
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75 Vold og traumatisk stress 257 083 3 000

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 
kunnskap etter oppstartsfasen.

770 Tannhelsetjenester

70 Tilskudd 354 579 150 000

MDG starter innfasingen av en tannhelsereform 
gjennom å styrke ordningene for de svakeste, slik 
som TOO-ordningen, og sette igang en helhetlig 
gjennomgang av hele tannhelsetjenesten

780 Forskning

50 Norges forskningsråd mv. 370 562 20 000

MDG styrker prosjektet “Bedre helse og 
livskvalitet” med 5 mill.kroner. MDG vil bruke 5 
mill. kroner til å styrke forskning på 
kvinnesykdommer, som endometriose, 
adenomyose osv. i tillegg til forskning på 
mannehelse.  
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 dette, i tillegg til 5 mill. kroner til forskning på 
håndtering av antibiotikaresistente bakterier

2711 Spesialisthelsetjeneste mv.

71 Psykologhjelp 375 000 10 000

MDG starter arbeidet med å utvide den øvre 
aldersgrensen for egenandelsfritak for psykisk 
helsehjelp fra 18 til 20 år (ref spm 198) og senker 
egenandelene  for psykologhjelp med 20 % (ref 
spm 212)

72 Tannbehandling 2 450 020 50 500
MDG reverserer regjeringens fjerning av støtte til
tannregulering for pasienter i gruppe c

Sum utgifter 242 165 978 5 711 300

UUttddaannnniinngg  oogg  ffoorrsskknniinngg
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

200 Kunnskapsdepartementet

1 Driftsutgifter 366 860 5 000

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

201 Analyse og kunnskapsgrunnlag

21 Spesielle driftsutgifter 261 361

5 mill. av midlene innenfor rammen skal 
øremerkes til forskning på mobbing i barnehager. 
5 mill. av midlene innenfor rammen skal 
øremerkes til en nasjonal statistikk over 
størrelsen, kvaliteten og innholdet i utearealene 
for norske skoler og barnehager, som følges opp 
med en handlingsplan for oppgradering av 
utearealer i eksisterende skoler og barnehager.

220 Utdanningsdirektoratet

21 Spesielle driftsutgifter 200 805 150 000
MDG foreslår 150 millioner til opptrappingen av 
arbeidet med universelt utformede skoler

225 Tiltak i grunnopplæringen

60 Tilskudd til landslinjer 247 269 50 000

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

61 Uteaktiviteter 0 35 000

25 mill. til støtte til til opprusting av utearealer og
skolekjøkken og veiledning i skolehage for lærere 
og skoleledere, samt 10 mill. til et 
ekskursjonsfond. 
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64
Tilskudd til opplæring av barn og 
unge som søker opphold i Norge 30 705 30 000

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

70
Desentralisert videregående og 
høyere utdanning 130 000

 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 
på 50 mill kommunene kan søke på. I tillegg 
setter vi av 80 mill. kroner til oppstartsfinansiering 
for reetablering av en fullverdig høyere 
utdanningsinstitusjon på Nesna så prosjektet kan 
realiseres allerede vinteren 2022.

71
Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i 
opplæringen 0 10 000

Hever kvaliteten i kunst- og kulturundervisning i
grunnskolen

74 Prosjekttilskudd 6 914 10 000

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 5 mill.

75 Grunntilskudd 104 436 1 000

Vi øker tilskuddet til Elevorganisasjonen med 1 
million kr for å styrke organisasjonens arbeid med 
elevers rettigheter og kompensere for 
underregulering.

226
Kvalitetsutvikling i 
grunnopplæringen

21 Spesielle driftsutgifter 1 657 687 79 000

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, 10 mill til et 
kompetansesenter for praktisk og variert 
undervisning i skolen, 20 mill for å øke kvaliteten 
på sykkelopplæringen, 20 mill. til en helhetlig 
plan for kvalitetsutvikling av PPtjenesten og 20 
mill. til lokale mobbeombud. 200 mill. i 
øremerkede midler til å styrke kvaliteten på PP 
tjenesten. MDG kutter i mengden nasjonale 
prøver tilsvarende 215 mill. kroner og 
internasjonale prøver tilsvarende 25 mill. kroner.

71 Tilskudd til vitensentre 94 651 10 000

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

231 Barnehager

21 Spesielle driftsutgifter 516 853 180 000

15 mill. av midlene innenfor rammen skal 
øremerkes til arbeid mot mobbing i barnehager. 
180 mill. settes av til å innføre gratis barnehage 
for lavinntektsfamilier. 1 mill. settes av til kurs om 
normer, kjønn, identitet, seksuell erfaring og 
inkluderende praksis i barnehager.

240 Fagskoler

60 Driftstilskudd til fagskoler 1 130 826 37 000
MDG trapper opp antall studieplasser ved 
fagskolene med 1000 nye plasser

253 Folkehøyskoler

70 Tilskudd til folkehøyskoler 1 039 311 15 000 Oppstartstilskudd Sjunkhatten folkehøgskole

257 Kompetanseprogrammet

70 Tilskudd 305 873 50 000

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 landet, men særlig rettet mot arbeidere i 
petroleumsnæringen som vil omskoleres og skifte 
jobb til andre næringer

260 Universiteter og høyskoler
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50 Statlige universiteter og høyskoler 39 356 360 359 000

Vi øker basisbevilgningene med 100 mill. bla for 
å løfte forskning i humaniora, 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 universitets- og 
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 setter av 59 mill til dette. I tillegg 
setter vi av 5 mill. kr til startbevilgning for nytt 
veksthus for Naturhistorisk museum/UiO på 
Tøyen

70 Private høyskoler 2 076 647 18 000

Posten for private høyskoler økes med 18 
millioner som øremerkes Nordland film og 
kunsthøyskole for å sikre videre drift av skolen.

270 Studentvelferd

74 Tilskudd til velferdsarbeid mv. 106 588 25 000
Styrking av psykisk helsetilbud for studenter 25 
millioner

75
Tilskudd til bygging av 
studentboliger 959 158 215 000

Vi bygger flere studentboliger enn regjeringen, 
totalt 4000 (165 mill. kroner). I tillegg åpner vi for 
å bruke midler på posten til å rehabilitere 
studentboliger som ellers ville blitt revet, og 
setter av 50 mill til dette spesifikt.

272

Direktoratet for 
internasjonalisering og 
kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning

51 Tiltak for internasjonalisering 0 22 500 MDG halverer gebyr på visum

52 Tiltak for høyere utdanning 0 5 000
Trapper opp satsningen på 
kvalitetsprogrammene

274 Universitetssenteret på Svalbard

70
Tilskudd til Universitetssenteret på 
Svalbard 158 265 30 000

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 
gjøres om til løsninger resten av verden vil 
trenge.

285 Norges forskningsråd

53
Sektorovergripende og strategiske 
satsinger 1 885 508 575 000

MDG reverserer kuttet av Fellesløftet (500 mill. 
kroner) og setter av 75 mill. kroner til forskning 
for å understøtte Grønn omstilling. Videre vil 
MDG gå bort fra forrige regjerings praksis med å 
skjule kutt i forskningsbudsjettet ved å 
omdisponere midler som allerede er avsatt til 
forskningsprosjekter.

57
Forskning for frivillige 
organisasjoner 0 50 000

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

286 Regionale forskningsfond

60
Regionale forskningsfond, tilskudd 
til forskning 159 012 10 000

Styrking av rammene til de regionale 
forskningsfondene

920 Norges forskningsråd
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50 Tilskudd til næringsrettet forskning 1 777 800 425 000

Vi oppretter DEMO-2000 ordning for grønn 
skipsfart for testing og kvalifisering av teknologier 
for grønn skipsfart, tilsvarende DEMO 2000-
ordningen på sokkelen, med 30 mill. kroner.
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 
ekstra til MAROFF-programmet for å utløse flere 
prosjekter knyttet til fremtidens nærskipsfart. Vi 
vil også etablere et nytt forskningsprogram for 
marin bioprospektering som et ledd i vår satsing 
på bioøkonomi og setter av 25 mill. til dette. I 
tillegg til omprioritering av forskning på økt 
utvinning av fossile ressurser til forskning for 
omstilling.

923 Havforskningsinstituttet

21 Spesielle driftsutgifter 433 400 28 000

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

928 Annen marin forskning og utvikling

72 Tilskudd til Nofima AS 96 900 50 000

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

1137 Forskning og innovasjon

50
Forskningsaktivitet, Norges 
forskningsråd 216 290 52 000

Setter av 6 mill. til å gjeninnføre en egen avslinje 
for slaktekylling i Norge, som er mer robust og 
vokser saktere. Vi foreslår også 15 mill. til 
gjeninnføring av et eget forskningsprogram for 
økologisk landbruk, 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 
smerte. 

51
Basisbevilgninger m.m., Norges 
forskningsråd 0 25 000

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

56 Utviklingsmidler til urbant landbruk 0 20 000

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

57
Utviklingsmidler for skånsomt 
skogbruk 0 10 000

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

2410 Statens lånekasse for utdanning

50 Avsetning til utdanningsstipend 8 346 941 887 900

Vi starter opptrapping av studiestøtten til 1,5 G 
12 måneder i året (500 mill.). I tillegg økes posten 
som følge av 1000 nye studieplasser (85 mill). 
(ref. spm. 334) Dessuten settes av 302,9 mill. 
kroner til omgjøring av 40 % av lånet etter 
beståtte studiepoeng (ref. spm. 322). Vi 
reverserer regjeringen Solbergs endringer i 
tilleggsstipendet for utenlandsstudenter.

70 Utdanningsstipend 3 743 822 108 800

Vi styrker posten med 58,8 mill. for å øke 
utstyrsstipendet til elever i videregående 
opplæring med 20%. Setter av 50 mill til økt 
borteboerstipend

72 Rentestøtte 1 346 441 6 900

Sum utgifter 92 081 695 3 715 100

TTrraannssppoorrtt  oogg  kkoommmmuunniikkaassjjoonn
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Kap. Post Formål
Prop. 1 S 

 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

541 IT- og ekompolitikk

50 Forskningsprogrammer 152 302 5 000

Vi vil styrke forskning på teknologi for innovasjon 
og bærekraftig utvikling, samt bidra til økt 
kunnskap om digital kommunikasjon og 
sikkerhet.

60 Bredbåndsutbygging 304 648 200 000

Vi vil ha raskere utbygging av bredbånd til alle 
deler av landet for å legge til rette for 
desentraliserte arbeidsplasser, spredt bosetting 
og digitale møter fremfor flyreiser.

70
Forvaltningsutvikling, IT- og 
ekompolitikk 38 656 500

Økningen går til arbeidet med å heve den 
digitale kompetansen blant seniorer og sikre at 
Seniornett får kompensert for lønns- og 
prisstigning.

543
Nasjonal 
kommunikasjonsmyndighet

70 Telesikkerhet og -beredskap 153 510 20 000

Vi vil styrke beredskapen innen elektronisk 
kommunikasjon ved hendelser knyttet til økt 
ekstremvær, krisesituasjoner i kommunene, 
digitale angrep og et endret trusselbilde.

71
Funksjonell internettilgang og 
telefontjeneste til alle 10 000 10 000

Vi dobler potten i innkjøpsordningen for å sikre 
at flere husstander og virksomheter i grisgrendte 
områder får tilgang på et funksjonelt internett og 
telefontjenester. Ordningen er rettet mot 
enkeltstående bygninger som faller utenfor 
støtteordningen til bredbånd i kap 541, post 60.

970 Kystverket

1 Driftsutgifter 2 073 500 50 000

Vi styrker Kystverkets sjøsikkerhetsarbeid og 
beredskap mot akutt forurensing med 50 mill. 
kroner

30 Nyanlegg og større vedlikehold 556 000 0

Vi omprioriterer 75 mill. kr fra bygging og 
planlegging av Stad skipstunnel til:
- å redusere vedlikeholdsetterslepet med 50 mill. 
kroner knyttet til navigasjonsinfrastruktur som 
godstransport på sjø er avhengig
- 25 mill. kr til en full gjennomgang av 
farvannstiltakene med sikte på å identifisere 
mulige konflikter mellom naturmangfold, 
vannmiljø og utbyggingstiltak, særlig sett opp 
mot cruise-næringen. Midlene skal også gå til 
bedre kartlegging og metodeutvikling for marin 
naturrestaurering og avbøtende tiltak ved 
utbygging i sjø og havner.

45
Større utstyrsanskaffelser og 
vedlikehold 196 800 20 000

Vi styrker vedlikeholdet og anskaffelse av utstyr 
knyttet til beredskap mot akutt forurensing med 
20 mill. kroner.

70
Tilskudd for overføring av gods fra 
vei til sjø 32 400 70 000

De Grønne mener det er behov for en kraftig 
satsing på flere miljøvennlige transportruter langs 
kysten. Vi foreslår en tredobling med til sammen 
over 100 mill. kroner til tilskuddsordningen for 
overføring av gods fra vei til sjø.

71
Tilskudd til effektive og 
miljøvennlige havner 55 500 100 000

Vi setter av 50 mill. kr til en utvidet 
tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige 
havner, rettet mot kommuner og fylkeskommuner 
som vil teste ny teknologi, utrede “blå 
kollektivtransport” og etablere nødvendig 
infrastruktur for å starte opp nye utslippsfrie 
båtruter i byer og tettsteder. Tilskuddet kan også 
benyttes til tilrettelegging av ladeinfrastruktur til 
elektriske fritidsbåter. I tillegg bruker vi 50 mill. kr 
til en satsing på autonom og utslippsfri skipsfart, 
herunder etablering av energistasjoner i de 
viktigste gods- og fiskerihavnene.

1300 Samferdselsdepartementet
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71
Tilskudd til trafikksikkerhetsformål 
mv. 77 100 5 000

Vi øker tilskuddet med 5 mill. kr til Trygg Trafikk 
og andre organisasjoner som jobber med 
trafikksikkerhetstiltak særlig rettet mot barn og 
unge, herunder oppfølging av "Barnas 
transportplan". 

1301 Forskning og utvikling mv.

21
Utredninger vedrørende miljø, 
trafikksikkerhet mv. 12 100 1 000

Vi styrker posten med 1 mill. kr til utredning av 
dynamisk veiprising som supplement til 
bompenger for å sikre nedgang i biltrafikken og 
finansiering av kollektivtiltak, støyskjerming, 
sykkel og gange.

50 Samferdselsforskning 135 500 35 000)

Vi reverserer regjeringen Støres kutt i forskning 
på nye mobilitetsløsninger (Pilot-T) og til 
forskningssentre for bærekraftig transport (25 mill 
kr), og styrker forskningen ytterligere med 5 mill. 
kr for å utvikle framtidens smarte 
transportløsninger som kan sørge for at Norge 
ligger i front i å ta i bruk ny teknologi som 
effektiviserer transport, gir mindre naturtap og 
reduserer klimagassutslipp. Vi setter i tillegg av 5 
mill. kr i forskningsmidler til tiltak som kan 
redusere utslipp av mikroplast og svevestøv, for 
eksempel nye typer veidekker og bildekk, og til 
en tiltaksplan som identifiserer hvordan andelen 
personer som er utsatt for støyplager fra 
veitrafikken kan reduseres med minst 30 prosent 
innen 2030.

70
Pilotprosjekter for fossilfrie 
anleggsplasser 50 000 100 000

Vi tredobler potten til pilotprosjekter som kan 
bidra til raskere omstilling, med mål om at alle 
bygge- og anleggsprosjekter under Bane NOR 
og Statens vegvesen.blir fossilfrie innen 2025 og 
utslippsfrie innen 2030.

1310 Flytransport

71
Tilskudd til utredning og forsøk på 
el- og hydrogenfly 0 50 000

Vi vil sette i gang elfly-satsingen på det norske 
kortbanenettet og setter av 50 mill. kroner til å 
etablere et innovasjonssenter for utslippsfri 
luftfart. På sikt vil vi også bygge opp et 
servicesenter for elfly på Andøya, etablere 
ladeinfrastruktur på flyplassene, utvikle 
utdanningstilbud for elfly-piloter og -teknikere, 
og insentivordninger og uttesting av elfly i Nord-
Norge og Vestlandet.

1315 Tilskudd til Avinor AS

71 Tilskudd til pålagte oppgaver 250 000 −250 000

MDG sier nei til ny flyplass ved Mo i Rana og 
flytting av Bodø lufthavn av hensyn til natur og 
klima.

1320 Statens vegvesen

1 Driftsutgifter 4 100 600 5 000

Vi vil erstatte dagens statlige normer for 
veibygging med nye vei- og gatenormaler som 
vektlegger myke trafikanter, byutvikling, 
universell utforming, bomiljø, trafikksikkerhet, 
natur og klima. I tillegg vil vi lage en nasjonal 
sykkelstrategi med sikte på å doble andelen som 
sykler innen 2025.

22 Drift og vedlikehold av riksveier 8 320 500 200 000

Vi øker potten til drift, vedlikehold og fornying av 
riksveier med 200 mill. kr for å redusere 
vedlikeholdsetterslepet og bedre 
trafikksikkerheten. I tillegg økt satsing på 
universell utforming av bussholdplasser.

28 Trafikant- og kjøretøytilsyn 2 236 400 5 000

Vi setter av 5 mill. kr til å styrke grensekontrollen 
av varebiler og tyngre kjøretøy for utslipp og 
teknisk stand, samt til å styrke samarbeidet 
«Trygg Trailer» mellom Statens vegvesen og 
transportbedriftene.

29 OPS-prosjekter 1 773 400 −1 000 000

Vi kutter regjeringens forslag på 1 mrd. kr til det 
nye OPS-prosjektet rv. 555 Sotrasambandet. 
Motorveidelen av prosjektet må planlegges på 
nytt med sikte på redusert biltrafikk, større 
hensyn til naturmiljøet på Sotra, og bedre 
løsninger for kollektiv, sykkel og gange.
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Porteføljen 6 200 000 −1 000 000

Vi stopper oppstart og forberedende arbeider av 
store motorveiprosjekter, herunder E16 
Trengereid-Arna og E18/E39 i Kristiansand.

Mindre investeringstiltak 5 800 000 700 000

Vi reverserer Støre-regjeringens kutt på 270 mill. 
kr som skulle gått til blant annet gående, 
syklende og trafikksikkerhetstiltak og legger på 
ytterligere 430 mill. kr, til sammen 700 mill. kr 
fordelt på:
- Gang- og sykkeltiltak langs riksveier utenfor 
byområdene: 400 mill. kr
- Trafikksikkerhetstiltak riksvei: 100 mill. kr
- Støy- og miljøtiltak langs riksvei: 100 mill. kr
- Tiltak for bedre ladenett for næringstransport: 
50 mill. kr
- Nasjonale sykkelturistveier: 50 mill. kr

Byvekstavtaler 800 000 500 000

I tillegg til midler på kap 1332 øker vi her 
midlene til de ni største byområdene med 500 
mill. kr:
- sammenhengende sykkelvei i byene: 200 mill. 
kr
- kollektivtiltak langs riksvei i byene: 100 mill. kr
- Sykkekspressveier langs riksvei inn til byene: 
100 mill. kr
- Byboulevarder, ombygging av riks-motorveier i 
de fire største byene: 100 mill. kr

31 Skredsikring riksveier 0 100 000
Vi styrker ras- og skredsikringsarbeidet langs 
riksveinettet med 100 mill kr.

65 Tilskudd til fylkesveier 379 600 800 000

Vi vil ha en betydelig sterkere satsing på 
fylkesveiene og setter derfor av 800 mill kr 
øremerket:
- 500 mill kr til bygging av gang- og sykkelveier 
langs fylkesveiene
- 200 mill kr til vedlikehold, fornying og utbedring 
av fylkesveiene
- 100 mill. kr til ras- og skredsikring langs 
fylkesveiene

66
Tilskudd til tryggere skoleveier og 
nærmiljøer 20 000 60 000

Vi reverserer Støre-regjerings kutt på 20 mill. kr til 
kommuner som jobber for tryggere skoleveier og 
nærmiljøer, og dobler så potten med ytterligere 
40 mill. kr.

72 Tilskudd til riksveiferjedriften 2 693 400 10 000

Vi setter av 10 mill kr til å reforhandle nye avtaler 
om innføring av utslippsfrie ferjer langs E39, med 
mål om å sikre hyppige, effektive og 
miljøvennlige ferjer i stedet for kostbare og 
naturødeleggende motorveier, bruer og tunneler 
på Rogfast, Hordfast og Møreaksen (ferjefri E39).

73

Tilskudd for reduserte 
bompengetakster utenfor 
byområdene 1 041 500 −1 041 500

Vi fjerner tilskuddet og overfører midlene til tiltak 
som fremmer miljøvennlig transport.

1321 Nye Veier AS

70 Tilskudd til Nye Veier AS 5 935 500 −5 000 000

Vi legger ned Nye Veier og overfører prosjekter 
som skal videreføres til Statens vegvesen. Vi 
stopper planlegging og bygging av motorveier 
inn mot og mellom de store byene, og 
gjennomgår alle andre veiplaner på nytt med 
sikte på å nedskalere prosjektene, motvirke 
trafikkvekst og ivareta hensynet til klima, natur og 
dyrka mark. Vi setter av penger til kostnader ved 
å reversere inngåtte avtaler og fullføre prosjekter 
som ikke kan reverseres.

71
Tilskudd til særskilte 
infrastrukturprosjekter 500 000 −500 000

Vi reverserer overføringen av Ringeriksbanen og 
E16 Skaret–Hønefoss (FRE16) til Nye Veier og 
stopper planene for ny motorvei. Midler til 
Ringeriksbanen tilbakeføres til BaneNORs 
budsjetter.

1323 Vegtilsynet

1 Driftsutgifter 19 200 2 000
Vi styrker Vegtilsynets arbeidet for å bedre 
sikkerheten på riksveinettet med 2 mill. kr.

1330 Særskilte transporttiltak
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60
Utvidet TT-ordning for brukere 
med særskilte behov 308 400 100 000 Vi utvider TT-ordningen til alle landets fylker

71

Tilskudd til kommersielle buss- og 
båtruter som følge av 
smitteverntiltak 0 600 000

MDG endrer tilskuddet og foreslår 500 mill kr i 
kompensasjon til kollektivselskapene for tapte 
billettinnteker, første halvår 2022. I tillegg 
øremerker vi 100 mill. kr til en omstillingspakke 
rettet mot fylkeskommuner som jobber med å 
etablere nye, miljøvennlige reisevaner etter 
pandemien. Tilskuddet rettes blant annet mot 
ekspressbussruter, etablering av skreddersydde 
kollektivløsninger av typen "HentMeg" og bruk 
av ny teknologi og nye transportløsninger som 
kan gi et mer brukervennlig kollektivtilbud i 
distriktene.

76
Reiseplanlegger og elektronisk 
billettering 81 800 30 000

Vi vil etablere en brukervennlig fellesløsning for 
alle kollektivbilletter (gjennom Entur) og jobbe 
for bedre korrespondanse mellom ulike 
kollektivoperatører i hele landet.

1332 Transport i byområder mv.

63
Særskilt tilskudd til store 
kollektivprosjekter 2 200 400 930 000

Vi styrker satsingen på kollektivtransport i byene 
med 830 mill. kr 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 
Stavanger-området. I tillegg utvider vi ordningen 
med 100 mill kr til å dekke utgifter til nytt 
signalanlegg for T-banen i Oslo og til videre 
planlegging av Majorstua stasjon, nye trikkelinjer 
og T-bane til Lørenskog

65 Konkurransen Smartere transport 15 600 1 000
Vi setter av 1 mill. kr til en pilot på støyradar i 
Oslo-området

Belønningsordningen for bedre 
kollektivtransport mv. i 
byområdene 372 000 240 000

Vi dobler belønningsmidlene til Kristiansand, 
Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og 
Tromsø for å redusere biltrafikk og styrke 
kollektivtransport, sykkel og gange (inkl. ca 130 
mill. kr på kap 1320 post 30). Halvparten av 
økningen øremerkes sykkeltiltak (ca 100 mill. kr)

Belønningsmidler til byvekstavtaler 1 191 000 820 000

Vi dobler potten til byvekstavtaler for de fire 
største byområdene (Oslo, Bergen, Trondheim 
og Stavanger) til bedre kollektivtransport, sykkel 
og gange, samt å innføre nullutslippssoner og 
redusere biltrafikken (inkl. ca 370 mill. kr på kap 
1320 post 30). Halvparten av økningen 
øremerkes sykkeltiltak (ca 400 mill. kr)

Reduserte billettpriser på 
kollektivtrafikk 319 000 780 000

Vi øker potten med over 700 mill. kr for å 
redusere kollektivprisene med 20 % i hele landet 
(inkludert å fjerne merverdiavgiften, se kap/post 
5521/70), gjør det gratis med sykkel på all 
kollektivtransport utenom rushtid, og øremerker 
5 mill kr til å utrede innføring av gratis 
kollektivreiser innad i eget fylke for ungdom 
under 26 år

Reduserte bompenger og bedre 
kollektivtilbud 954 000 0

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 Stavanger.

Fjerning av rushtidsavgift på Nord-
Jæren 53 000 −53 000

Rushtidsavgift er viktig for å redusere biltrafikken 
i byene. Vi fjerner derfor denne ordningen og 
bruker heller midler på kollektiv, sykkel og gange

Mindre investeringstiltak på 
kommunal vei og fylkesvei i 
byvekstavtaler 105 000 100 000

De Grønne vil ha økt satsing på tilgjengelighet 
for personer med funksjonsnedsettelse med flere 
universelt utformede holdeplasser og stasjoner, 
samt enklere tilgang på kollektivtransport for 
gående og syklende gjennom snarveiprosjekter, 
sykkelparkering og sykkelhotell ved 
knutepunktene.
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Tilskudd til mindre byområder 
utenfor byvekstavtalene 0 100 000

Vi reverserer Støre-regjeringens kutt på 30 mill. kr 
i tilskudd til mindre byområder og setter av 100 
mill. kr til satsingen for klima- og miljøvennlig 
byutvikling i Bodø, Ålesund, Haugesund, 
Arendal/Grimstad og Vestfoldbyene. I tillegg 
utvider vi ordningen til Mosseregionen og 
Mjøsregionen.

1352 Jernbanedirektoratet

1 Driftsutgifter 375 700 5 000

Vi styrker Jernbanedirektoratet med 5 mill kr i 
2022 for å rigge virksomheten for betydelig økt 
satsing på jernbanen.

21
Spesielle driftsutgifter - 
utredninger 147 000 20 000

Vi styrker Jernbanedirektoratet med 20 mill. kr til 
forsknings- og utviklingsarbeid som retter seg 
mot reduserte klimagassutslipp fra byggefase, 
drift og vedlikehold, reduserte naturinngrep ved 
nye jernbaneprosjekter og bruk av ny teknologi, 
herunder nye byggemetoder og materialer.

70 Kjøp av persontransport med tog 4 181 300 150 000

Vi sikrer flere avganger på pendlerruter rundt de 
store byene for å styrke kollektivandelen etter 
pandemien, herunder inkludere Flytoget i det 
ordinære rutetilbudet. Vi vil også opprette nye 
direkteruter som gir raskere tog mellom Oslo-
Trondheim/Bergen/Stavanger, Oslo-Stockholm 
og dag- og nattog mellom Oslo-København 
videre til kontinentet i konkurranse med fly. I 
tillegg vil vi innføre bedre rabattordninger for 
familier som reiser med barn på toget, herunder 
billigere nattog, og en nasjonal interrailbillett.

71
Kjøp av infrastrukturtjenester - drift 
og vedlikehold 7 593 300 1 000 000

Med 1 milliarder ekstra sikrer vi at 
vedlikeholdsetterslepet på jernbanen ikke øker i 
2022, slik at vi får færre stans og forsinkelser i 
togtrafikken.

72
Kjøp av infrastrukturtjenester - 
planlegging av investeringer 0 650 000

MDG vil ha full fart i planlegging av jernbanen og 
prioriterer følgende prosjekter i 2022:
- Intercity: utvidet satsing til Hamar, Fredrikstad 
og Porsgrunn, og ny togtunnel under Oslo
- Nord-Norgebanen
- Dovrebanen og Trønderbanen: dobbeltspor 
Trondheim-Stjørdal, tiltak redusert reisetid 
Lillehammer-Trondheim
- Bergensbanen: Ringeriksbanen om Nittedal, 
Vossebanen (K5) Arna-Stanghelle-Voss, tiltak 
redusert reisetid Hønefoss-Voss
- Sørlandsbanen og Jærbanen: dobbeltspor 
Sandnes-Nærbø, Grenlandsbanen (Genistreken), 
tunnel Drangsdalen, gjenåpning Ålgårdbanen, 
tiltak redusert reisetid Oslo-Kristiansand-
Stavanger
- Utredning av Ishavsbanen
- Oppgradering av knutepunkt og stasjoner til 
universell utforming

73
Kjøp av infrastrukturtjenester - 
investeringer 19 075 500 450 000

Vi satser på jernbanen og bruker 100 mill. kroner 
til å sette i gang byggeklare jernbaneprosjekter, 
inkludert viltgjerde langs Nordlandsbanen for å 
hindre påkjørsel av dyr, tiltak på og ved Hamar 
stasjon og på Nyhavna i Trondheim. Vi øremerker 
150 mill. kr til elektrifisering og andre 
nullutslippsløsninger på Nordlandsbanen, 
Raumabanen, Solørbanen og Rørosbanen. 150 
mill. kroner går til bedre mobil- og nettdekning 
på togene. I tillegg har vi en særskilt satsing på 
sikkerhet og miljø på 50 mill. kroner.

74 Tilskudd til togmateriell mv. 199 100 50 000

Vi bruker 50 mill. kroner ekstra på innkjøp og 
ombygging av vogner som kan gi flere avganger, 
som gjør det enklere å ta med sykkel og som gir 
et mer skreddersydd togtilbud. Vogner til 
fjerntog skal tilpasses behovene til de reisende 
på dag- og nattog mellom byene og til utlandet, 
med sikte på å styrke togets konkurransefortrinn 
mot fly og bil.



48

75
Tilskudd til godsoverføring fra vei 
til jernbane 92 300 50 000

Vi styrker tilskuddordningen til godsoverføring 
med ytterligere 50 mill kr i 2022 for å sikre bedre 
vilkår for godstransportørene på jernbanen. Som 
del av dette vil vi vurdere om ordningen skal 
utvides med en stimuleringsordning for 
etablering av nye rutetilbud, etter mønster fra 
sjøfarten.

76
Tilskudd til kulturminner i 
jernbanesektoren 23 600 40 000 Støtte til Tinnosbanen

77

Kjøp av infrastrukturtjenester - 
planlegging og investeringer av 
godstiltak 0 500 000

Storsatsing på gods på bane med 500 mill. kr til å 
gjennomføre byggeklare tiltak på 
godsterminaler, bygge nye og lengre 
kryssingsspor, tilsvinger og planoverganger, og 
legge til rette for økt terminalkapasitet og 
byutvikling ved Alnabru og i Trondheim. Vi 
styrker de fire tiltakspakkene for gods på bane 
mellom: Oslo–Bergen, Oslo–Narvik (inkl. økt 
satsing på Ofotbanen), Oslo–Trondheim og 
Trondheim–Bodø, og vil i tillegg oppretter en ny 
tiltakspakke Oslo-Gøteborg, fullføre godspakken 
for Innlandet og styrke tilrettelegging for gods på 
Sørlandsbanen og Jærbanen.

Sum utgifter 85 062 005 820 000

RRaammmmeeoovveerrfføørriinnggeerr  kkoommmmuunneesseekkttoorreenn
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

571 Rammetilskudd til kommuner

60 Innbyggertilskudd 143 796 064 464 000

MDG øker kommunenes frie inntekter med over 
3,9 mrd. kroner i 2022 for å
styrke grunnlaget for gode velferdstjenester til 
befolkningen, og
styrke arbeidet med bærekraftig by- og 
tettstedsutvikling.
Dette setter Norge i stand til å løse klima- og 
naturkrisen.

Se MDGs oversikt over hva de økte frie midlene 
bør brukes til på
listen nedenfor. (3 mrd. kroner inkluderer 3085 
mill. kroner i økt
formuesskatt og fjerning av verdsettelsesrabatt, 
og 250 mill. kroner
frigjort ved at vi øker budsjettet til Arbeids- og 
sosialdepartementet
kap 605 post 1 med 250 mill. kroner til 
brukerstyrt personlig
assistanse, BPA)
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60 Innbyggertilskudd −1 350 000

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 planlagt, 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 2022 i sin
helhet over kap 765 post 62 i tillegg til 
regjeringens forslag 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. 
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60 Innbyggertilskudd

MDGs prioriteringer av økte frie midler:
- 200 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
- 350 millioner til opptrapping av lavterskeltilbud 
for psykisk helse og rus
- 180 millioner til å styrke skolehelsetjenesten
- 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
- 930 millioner til skjerpede pedagognormen og 
innføringen av
bemanningsnormer i barnehagesektoren som er 
det KS beregner
underfinansieringen til i 2022.
- 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 for å sikre alle barn født i 
desember barnehageplass
når de fyller ett år. MDG styrker 
kommuneøkonomien
slik at foregangskommuner hvor MDG er med å 
styrer raskere vil nå MDGs mål om å øke til 
løpende opptak etter at barnet
har fylt ett år (helårsvirkningen for løpende 
opptak i 2022 er
anslått til 7,3 mrd. kroner. opptak ref spm 280)
- 400 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. 
- 1 000 mill. kroner for å bidra ti å styrke 
kommunenens kollektivtilbud.
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64 Skjønnstilskudd 990 000 220 000

Elbil uten å være rik. MDG øker skjønnstilskuddet 
og øremerker 120 mill. kroner til en støtteordning 
til el-mobilitet. MDG vil at flere personer med 
dårlig råd og behov for bil eller el-lastesykkel skal 
ha mulighet til å kjøpe eller lease en elbil. Vi 
innfører derfor en ordning med el-
mobilitetsstøtte for å kunne lease elbil eller el-
lastesykkel 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 170 millioner 
skal forvaltes av Husbanken og innenfor den økte 
rammen.Ordningen kan gi opp til 10 000 nye 
elbiler på norske veier i 2022. Se også kap 2412 
postene 1, 72 og 90.

MDG oppretter en støtteordning på 100 mill. 
kroner til foregangskommuner i det grønne 
skiftet. Midlene skal gå til lokal prosjektstøtte, 
lokale initiativ og forbilde- og pilotprosjekter 
innen bærekraftig by- og tettstedsutvikling. 
Nærområder i hele Norge kan søke inntil 300 000 
kroner til prosjekter for lokal bærekraft

66 Veksttilskudd 145 756 100 000

For kommuner med høy vekst ønsker MDG å 
styrke og innrette veksttilskuddet med 100 mill. 
kr slik at disse kommunene tilrettelegger for at 
nye bo-områder planlegges og bygges etter 
bærekraftskriterier.

67 Storbytilskudd 608 665 300 000

MDG utvider ordningen med 300 mill. kroner slik 
at flere byer kan prioritere sosialt og økologisk 
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 byutvikling, gode og trygge 
oppvekstmiljø, sosial utjevning og levekår i 
utsatte byområder.

572 Rammetilskudd til fylkeskommuner



52

60 Innbyggertilskudd 39 552 452 720 000

Vi øker tilskuddet til fylkeskommunene med 200 
mill. kr til kompensasjon av merutgifter knyttet til 
innføring av utslippsfrie ferjer og hurtigbåter, og 
for å legge til rette for innføring av utslippsfri 
kollektivtransport.

MDG starter innføring av tannhelsereform med 
100 mill. kroner til styrking av den offentlige 
tannhelsetjenesten, og 120 mill. kroner til 
opptrapping av tannbehandling i regi av den 
offentlige tannhelsetjenesten.
MDG øker lærlingtilskuddet med 10 000 per 
lærling som koster 225
mill. kroner (ref spm 264)
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 266 og 267) 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 karriereveiledningstilbudet (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. 

MDG øker fylkeskommunens ramme til 
skredsikring gitt som særskilt fordeling med 100 
mill kroner.

Sum utgifter 201 721 055 454 000

TTiillffeellddiiggee  uuttggiifftteerr  oogg  iinnnntteekktteerr
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

2309 Tilfeldige utgifter

1 Driftsutgifter 4 750 000 500 000)

V setter av 0,5 mrd. kroner for å styrke etatenes 
arbeid med økonomisk kriminalitet og svart 
arbeid. Midlene forutsettes allokert til NAV, 
Skatteetaten, Tolletaten, Brønnøysund 
Registrene, Etikkrådet for oljefondet og 
påtalemyndigheten.

Sum utgifter 4 750 000 500 000)

SSttoorrttiinnggeett,,  FFiinnaannssaaddmmiinniissttrraassjjoonn
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

1600 Finansdepartementet

1 Driftsutgifter 416 321 5 000)

Vi foreslår å utrede redusert mva på 
serveringssteder, herunder hvordan en kan 
avgrense forslaget og innføre det på en måte 
som ikke fører til mer matsvinn.
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21 Spesielle driftsutgifter 101 700 10 000)

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 produktet, 
uansett opphavsland.

Sum utgifter 64 997 499 15 000)

SSkkaatttteerr,,  aavvggiifftteerr  oogg  ttoollll
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Inntekter (i tusen kroner)

5501 Skatter på formue og inntekt

70 Trinnskatt mv. 78 811 000 8 200 000)

Vi øker skattesatsen for alminnelig inntekt for 
personer og bedrifter fra 22 til 23 pst. 
Innslagspunktet Trinn 1 heves til 250.000 kroner, 
Trinn 2 heves til 300.000 kroner, satsene for trinn 
3 og 4 økes med 3 prosentpoeng, 
personfradraget økes fra 58.250 til 72.000 kroner. 
Det innføres et nytt trinn 5 i trinnskatten på 16G 
med sats på 27%.

-2 300 000

Vi innfører fradrag i skattbar inntekten for 
kollektiv-reiser. Dette innebærer et provenytap 
på anslagsvis 3,3 mrd kroner. Skatteutgiften 
reduseres med 1 mrd kroner ved samordning 
med reisefradraget. Forutsetter samme 
reiseaktivitet som i 2019.

0)

Vi vil endre reglene for innbetaling av 
forskuddsskatt for å gjøre det enklere å være 
selvstendig næringsdrivende. Dette har antakelig 
ikke provenyeffekt av betydning.

-190 000

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 
samordnes med minstefradraget i lønns- og 
pensjonsinntekt

-110 000

Vi øker avsrivningssats for driftsmidler i 
saldogruppe e) Skip fra 14-20%. Påløpt kostnad 
490 mill. kroner.

100 000)

Vi reduserer avsrivningssats for driftsmidler i 
saldogruppe c) for fossile vogntog, lastebiler, 
busser til 20%. Påløpte kostnader 560 mill kroner

-80 000

Vi reverserer Støres forslag om å redusere 
maksimalt fradrag for gaver til frivillige 
organsiasjoner fra 50 000 til 25 000 kroner

-345 000

Vi reverserer Støre regjeringens forslag om å øke 
verdsettingen av elbiler i firmabilbeskatningen til 
samme nivå som tradisjonelle biler.

-25 000
Vi reverserer Støre regjeringens forslag om ikke å 
lønnsjustere frikortgrensen.

500 000)

Svært store summer blir i dag unndratt 
beskatning, gjemt bort i skatteparadis og ikke 
rapportert. Vi foreslår flere tiltak for å bekjempe 
skattejuks i dette budsjettet. Vi legger til grunn at 
dette vil gi merinntekter på 0,5 mrd. kroner i 
2022. Dette anses å være et moderat forslag.
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0)

Skattefunn - refusjonssatsene settes til 25% for 
SMB og 20% for større selskap. Ordningen gjøres 
skattepliktig for å tilfredsstille EØS regelverket. 
Bokført effekt i 2022 vil være tilnærmet null, men 
påløpt effekt vil være lavere 840 mill. kroner pga 
skatteeffekten.

-150 000

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 som følge av dette.

0)

Vi innfører pensjon fra første kroner. Dette anslås 
å redusert skatteinngang på 400 mill. kroner i 
2023. 

390 000)
Vi avvikler individuell skattefinansiert 
pensjonssparing. Påløpt kostnad 485 mill. kroner.

800 000)

Vi fjerner rett til fradrag for renter på forbrukslån. 
Ikke mottatt anslag på effekt. 85 mrd. kroner er 
anslått forbruksgjeld i norske husholdninger. Men 
vet ikke hvor stor andel som faktisk betaler renter 
- da første 30 dager normalt er rentefrie. Antar at 
under halvparten av lånene blir ilagt rente, og 
forutsetter en lav rente -satt til 10%. Effektiv rente 
er ofte over 20%.

640 000)
Vi reverserer regjeringens endringer i 
reisefradraget.

1 580 000)

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 4,3 mill 
kroner for enslige 8,6 mill for ektefeller, mens det 
gis normalt fradrag for den delen av lånet som er 
under 40 G.

-40 000

Vi øker fiskerfradraget fra 154 000 ( tilleggsprop) 
til 180 000 kroner og endrer satsen fra 30 til 35 
prosent 

-40 000

Vi øker jordbruksfradraget. Det 
inntektsuavhengige fradraget økes til 110 000, 
satsen øke til 42 prosent og maksimalt 
jordbruksfradrag til 200 000

75 Formuesskatt 4 526 000 3 315 000)

Vi innfører en trinnvis formuesskatt der den 
statlige andelen av formuesskatten økes med 
0,15 prosentpoeng for formuer over 10 mill. 
kroner og 0,5 prosentpoeng for formyer høyere 
enn 50 mill. kroner samtidig som bunnfradraget 
heves til 2 mill kroner. Videre øker verdsettelsen 
av aksjer og driftsmidler til 77,5 prosent.

5502 Finansskatt

70 Skatt på lønn 2 600 000 -2 600 000

Erstatte skatt på lønn med skatt på overskudd 
tilsvarende kuttet i skatt på lønn. Inntektene 
knyttet til økt skatt på overskudd vil først 
bokføres i 2023.

71 Skatt på overskudd 3 120 000 0)

Erstatte skatt på lønn med skatt på overskudd 
tilsvarende kuttet i skatt på lønn. Inntektene 
knyttet til økt skatt på overskudd vil først 
bokføres i 2023.

72
Finansskatt på handel med aksjer 
og obligasjoner 0 2 640 000)

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. MDG 18 
2015.

5503
Tilbakebetaling av høy 
grunnrenteskatt
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70
Tilbakebetaling til folk for høy 
grunnrenteskatt -5 100 000

Vi fremmer forslag om at grunnrenteskatt utover 
et "normalår" deles ut igjen til folk gjennom 
klimabelønningsordningen. Slik vil alle få del av 
kraftselskapenes økte profitt som følge av økte 
strømpriser. 

5506
Miljøavgift på deponi av 
gruveavfall

75
Miljøavgift på deponi av 
gruveavfall 0 475 000)

Vi foreslår å innføre en avgift på deponi av 
gruveavfall på 25 kr tonnet. Vi legger til grunn tall 
fra Direktoratet for mineralforvaltning som viser 
at det oppstod ca 19 mill tonn ikke-salgbare 
masser i mineralindustrien i 2020.

5507
Skatt og avgift på utvinning av 
petroleum

72 Særskatt på oljeinntekter 112 800 000 15 000 000)

Vi endrer avskrivningsreglene til 25 år (12mrd. 
kroner bokført, 23 mrd kroner påløpt), som for 
andre liknende investeringering og fjerner 
friintekten (3 mrd. kroner bokført og 6 mrd. 
kroner påløpt).

5508

Avgift på utslipp av CO2 i 
petroleumsvirksomhet på 
kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i 
petroleumsvirksomheten på 
kontinentalsokkelen 6 300 000 8 700 000) Vi øker CO2 avgiften på sokkelen med 50%.

71 Avgift på produsert vann 0 1 263 000)

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 2020 var 126,3 mill m3.  Det legges 
til grunn at avgiften reduserer utslippene med 
25% i 2021.

5521 Merverdiavgift

70 Merverdiavgift 360 530 000 -3 300 000 Vi fjerner moms på frisk frukt og grønt

-500 000
Vi fjerner moms på gjenbruk og reparasjoner av 
klær og sko, husholdnings- og fritidsvarer

-400 000

Vi fjerner moms på økologisk mat, med unntakt 
av økologisk kjøtt som avgiftslegges som annen 
mat.

1 800 000)
Vi øker moms på vanlige kjøttvarer fra 15-25%. Vi 
antar 10% reduksjon i etterspørselen.

1 980 000)
Vi øker moms på brus og godteri. Antar 10 pst 
redusert etterspørsel. Svar fra tidligere budsjett

-150 000 Vi fjerner moms på reparasjon av elektronikk.

-640 000 Vi fjerner moms på elsykler og elsparkesykler.

-1 850 000
Vi fjerner moms på persontransport med unntak 
av flyreiser.

-520 000

Vi reduserer lav momssats fra 12 til 8 pst. 
Nettoeffekt er 520 mill. kroner da vi foreslår 
momsfritak på persontransport og 
persontransport utgjør en stor del av 
momsgrunnlaget.

-2 750 000

Vi reduserer moms på matservering og 
alkoholservering fra 25 til 20%. Neste år 
reduserer vi dette med ytterligere 5% slik at 
moms på takeaway og moms på mat servert i 
restaurant er den samme.

525 000)

Vi avvikler tax-free og halverer kvoten for alkohol 
og tobakk.(Se også  kap 5526 post 70 og kap 
5531 post 70)

-10 000

Vi innfører fritak for elektriske motorbåter, 
elektriske båtbatterier og elektriske småfly. 
Anslag ikke mottat fra FIN. 

5522
Særavgift for produkter med høy 
miljøbelastning
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70
Særavgift for produkter med høy 
miljøbelastning 0 3 290 000)

Vi ønsker å gi insentiver til resirkulering, 
reparasjon og gjenbruk og innfører en særavgift 
for produkter med stor miljøbelastning. 
Gjennomføres fra 1. juli.

5526 Avgift på alkohol

70 Avgift på alkohol 15 520 000 600 000)

Vi avvikler tax-free og halverer kvoten for alkohol 
og tobakk.(Se også kap 5521 post 70 og 5531 
post 70)

5531 Avgift på tobakkvarer mv.

70 Avgift på tobakkvarer mv. 7 310 000 350 000)

Vi avvikler tax-free og halverer kvoten for alkohol 
og tobakk.(Se også kap 5521 post 70 og 5526 
post 70)

5536 Avgift på motorvogner mv.

71 Engangsavgift 8 560 000 430 000)

Vi reverserer lettelser gjennomført av 
Solbergregjeringen for motorsykler, snøscootere, 
vannscootere og båtmotorer. Bokført 
provenyeffekt 430 mill. kroner. 

368 000)

Vi fjerner vektfradraget for ladbare hybridbiler. Vi 
legger til grunn at det vil redusere etterspørselen 
med 20%. Endringen skal kun gjelde for 
hybridbiler bestilt etter 1.1.2022. 

320 000)

Regjeringen økte de to laveste positive satsene i 
CO2-komponenten for personbiler med 35%. Vi 
foreslår å erstatte denne økningen med et 
alternativ hvor alle satsene i CO2-komponenten 
for personbiler økes med 50%, samtidig som 
laveste innslagspunkt settes til 70 g/km.

90 000) Vi dobler NOx komponenten i engangsavgiften.

2 780 000)
Vi fjerner CO2-rabatten i engangsavgiften for 
lette varebiler.

72 Trafikkforsikringsavgift 10 430 000 -70 000
Reversere økningen i trafikkforsikringsavgiften for 
elbiler.

73 Vektårsavgift 370 000 100 000) Årsavgift for campingtilhengere gjeninnføres.

75 Omregistreringsavgift 1 750 000 -300 000
Fjerne omregistreringsavgiften for elbiler. Viktig å 
få igang annenhåndsmarkedet for elbiler.

5538 Veibruksavgift på drivstoff

70 Veibruksavgift på bensin 4 170 000 1 480 263)

Reverserer Støre regjeringens reduksjon i 
veibruksavgiften (130 mill. kroner). Øker videre 
veibruksavgiften for å gi 5 kroners økning i 
bensinprisen, inklusive økning i CO2 pris (1 350 
263 kr).

71 Veibruksavgift på autodiesel 9 340 000 3 398 486)

Reverserer Støre regjeringens reduksjon i 
veibruksavgiften (560 mill. kroner.). Øker videre 
veibruksavgiften for å gi 5 kroners økning i pris 
på autodiesel for privatbiler og 1,5 kroner i pris 
på autodiesel til nyttetransport. Dette inklusiv 
økning i CO2 pris (2 808 486 kr.). Vi fjerner videre 
fritak for veibruksavgift for fritidsbåter fra 
1.7.2022 (fordi det kan ta tid å innføre)(30 mill.
kroner).

5539 Klimabelønning  

70 Tilbakebetaling av el-avgift 0 -2 584 000
Vi utbetaler inntekter fra el-avgift fjernet av 
regjeringene Solberg og Støre.

71
Tilbakebetaling av regjeringens 
flypassasjeravgift -1 600 000 Vi utbetaler regjeringens flypassasjeravgift.

72
Tilbakebetaling av deler 
flyseteavgiften -6 500 000

Vi deler ut igjen deler av flyseteavgiften til alle 
bosatt i Norge.

73
Tilbakebetaling av økt bensin og 
dieselavgifter -5 640 000

Utbetaling av økt CO2 avgift i bensin og diesel 
pris som foreslått av Solberg regjeringen 
sammen med økt CO2 avgift for å få 3000 kroner 
per tonn CO2 i 2030. 

74
Avsetning til fond for 
næringstransport -1 632 000

Vi setter av 1,6 mrd kroner til utvikling av 
utslippsfri nyttetransport. Deler av fondet skal 
benytte til etableringer av hydrogen og 
ladestasjoner for næringstransporten langs 
hovedveinettet.
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75
Avsetning til fond for utvikling av 
utslippsfri luftfart. -3 100 000

Deler av flyseteavgiften settes av til fondet for 
utvikling av utslippsfri luftfart.

5541 Avgift på elektrisk kraft

70 Avgift på elektrisk kraft 9 816 000 2 584 000)

Vi reverserer kuttet i elavgift, både forslaget fra 
Solbergregjeringen og Støreregjeringen. Vi deler 
samme beløp ut igjen som klimabelønning (se 
kap 5539).

5542 Avgift på mineralolje mv.

70 Grunnavgift på mineralolje mv. 1 750 000 350 000)

Vi fjerner fritak for grunnavgift for mineralolje i 
luftfarten. Vil kreve reforhandling av 
internasjonale avtaler om ikke å avgiftsbelegge 
leveranser til bruk i internasjonal luftfart.

5543
Miljøavgift på mineralske 
produkter mv.

70 CO2-avgift 11 017 000 1 361 010)

Vi øker CO2 avgiften med 48% fra avgiften i 
2021 slik at vi har en jevn stigning av CO2 prisen 
frem til en pris på 3000 kroner per tonn i 2030.

5544 Omstillingsavgift på olje og gass

75 Produksjonsavgift på olje og gass 0 24 000 000)
Vi innfører en omstillingsavgift på 43 kroner per 
fat oljeekvivalent. Avgiften føres ikke inn i SPU.

5549 Avgift på utslipp av NOX

70 Avgift på utslipp av NOX 65 000 13 000) Vi øker NOx avgiften med 20%

5552 Avgift på produksjon av fisk

70 Avgift på produksjon av fisk 880 000 900 000)

Oppdrettsanleggene påfører villaks og sjøørret 
store skader. Vi mener at forurenser skal betale 
og ber regjeringen utforme en modell som gir 
inntekter på omlag 900 mill. kroner.

5559 Avgift på drikkevareemballasje

70 Grunnavgift på engangsemballasje 2 200 000 0)

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

5560 Avgift på fossil plastemballasje

70 Avgift på fossil plastemballasje 0 1 100 000)

Vi innfører en avgift på 10 kroner på fossil 
plastemballasje og 5 kroner per kg resirkulert 
plast. Avgiften må ilegge på alle typer plast 
uavhengig av produsentland.

5561 Flypassasjeravgift

70 Flypassasjeravgift 1 600 000

Vi deler ut flypassasjeravgiften som 
klimabelønning til alle innbyggere i Norge. Se 
kap 5539 Klimabelønning.

71 Flyseteavgift 0 13 100 000)

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 
antall flyseter. 3,1 mrd kroner settes at til fond for 
utvikling av en utslippsfri luftfart se kap 5539 
Klimabelønning.

5700 Folketrygdens inntekter

72 Arbeidsgiveravgift 214 198 000 190 000)

Vi innfører pensjon fra første kroner. Dette anslås 
å redusert skatteinngang på 400 mill. kroner i 
2023. Fører til økt arbeidsgiveravgift.

Sum inntekter 1 335 750 391 13 223 759) Økte skatter og avgifter fastlandet.

UUttbbyyttttee
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Inntekter (i tusen kroner)

5685 Aksjer i Equinor ASA
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85 Utbytte 13 000 000 500 000)

Den ekstraordinære skattepakken gitt 
oljenæringen i 2020 gir også ekstraordinære 
resultat og vi bør kreve en ytterligere økning i 
utbytte.

Sum inntekter 38 597 752 500 000)

SSPPUU
Kap. Post Formål

Prop. 1 S 
 Tillegg 1 2022 MDG 2022 Kommentar

Utgifter (i tusen kroner)

2800 Statens pensjonsfond utland

50 Overføring til fondet 277 101 000 28 351 000)

Sum utgifter 277 101 000 28 351 000)

Inntekter (i tusen kroner)

5800 Statens pensjonsfond utland

50 Overføring fra fondet 300 076 486 -89 203

Sum inntekter 300 076 486 -89 203
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