Politisk
regnskap
2017–2018

En samling av vedtak og beslutninger hvor
Venstre har tatt initiativ eller bidratt til
flertall, på Stortinget og i regjering.
Side 1

Venstre i 2017-2018
Venstre fikk etter Stortingsvalget 2017 en
oppslutning på 4,4 prosent, hvilket innebar 8
stortingsrepresentanter. 17. januar 2018 gikk
Venstre inn i regjeringen Solberg, og fikk da
tre statsråder, seks statssekretærer og tre
politiske rådgivere.

Venstre i regjering:
Trine Skei Grande, kulturminister
Ola Elvestuen, klima- og
miljøminster
Iselin Nybø, forsknings- og høyere
utdanningsminister
Statssekretærer: Sveinung Rotevatn(JD), Rebekka Borsch (KD), Frida
Blomgren(KUD), Jan-Christian Kolstø (KUD), Atle Hamar (KLD), Audun
Rødningsby (SMK), Geir Olsen (FIN).

Venstre på Stortinget:
Terje Breivik, Hordaland. Parlamentarisk leder og medlem av Stortingets
arbeids- og sosialkomite.
Abid Q. Raja, Akershus. Parlamentarisk nestleder, Femte visepresident,
Medlem av Stortingets finanskomite og Stortingets utenriks- og
forsvarskomite.
Ketil Kjenseth, Oppland. Leder i energi- og miljøkomiteen.
Jon Gunnes, Sør-Trøndelag. Andre nestleder i Transport- og
kommunikasjonskomiteen.
Guri Melby, Oslo. Vararepresentant for Trine Skei Grande. Medlem av
Stortingets utdannings- og forskningskomité.
Andrè N.Skjelstad, Nord-Trøndelag. Medlem av Stortingets
næringskomièCarl-Erik Grimstad, Vestfold. Medlem av Stortingets helse- og
omsorgskomite.
Grunde Almeland, Oslo. Vararepresentant for Ola Elvestuen. Medlem av
Stortingets familie- og kulturkomité
Venstre er ikke representert i alle Stortingets komiteer. Arbeidet i justiskomiten følges av
Abid Q.Raja. Guri Melby følger innvandrings- og integreringsdelen av kommunal- og
forvaltningskomiteen som for øvrig følges av Andrè N. Skjelstad.

Side 2

Viktige
gjennomslag.
Venstre legger med dette fram vårt politiske regnskap for

stortingssesjonen 2017/2018. Da Venstre gikk i regjering 17.
januar startet også jobben med å ta Norge i en grønnere,
rausere og mer sosialliberal retning. En viktig del av dette
arbeidet er å satse på skolen, ta vare på naturen og skape
arbeidsplasser i hele landet.
Vi satser på skolen: Det blir flere lærere i skolen. Søkningen til lærerutdanning øker
kraftig, og flere lærere får og ønsker videreutdanning. I den videregående skolen er
frafallet lavere, flere søker yrkesfag og flere får lærlingeplass. 11 måneder
studiefinansiering innføres, og fra juni 2018 er vi halvveis i gjennomføringen.
Barnehageplass er blitt billigere for familier med dårlig råd.
Vi skaper arbeidsplasser: Arbeidsledigheten synker, det skapes flere
arbeidsplasser og det er vekst i økonomien. Det er gjort mange små viktige tiltak for
næringslivet, som for eksempel forenklinger der målet var 15 mrd. og resultater for
2018 er på 15,2 mrd. Det viser at vi er på rett vei, selv om unødvendige skjema og
regler fortsatt hemmer ytterligere vekst i næringslivet.
Vi tar vare på naturen: Vi har vernet Lofoten, Vesterålen og Senja. Ressursene til
kampen mot plast i havet er mer enn doblet. Vi ser en grønn revolusjon i
fergetransport og norske verft, og det utvikles nye skip med mindre utslipp som gir
grunnlag for eksport. Antallet elbiler på norske veier er i kraftig vekst, og satsingen
på kollektivtrafikk er styrket og har gitt grunnlag for passasjervekst.
Samtidig er en rusreform som hjelper folk på vei. I mange år har vi fremmet forslag
på Stortinget om en mer human rusomsorg. Det er stemt ned av et flertall i Stortinget
en rekke ganger. Tredeling av foreldrepermisjon ble vedtatt på Venstres landsmøte i
2017. Et år senere er det regjeringens politikk, og fedre får en lengre
permisjonskvote enn de noen gang tidligere har hatt, en mulighet som fedre, mødre
og ikke minst barna vil ha stor glede av.
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Skole og kunnskap.

Flere barn får gå i barnehage. Rekordmange lærere ønsker
videreutdanning og rekordmange lærere får tilbud om
videreutdanning. Masterstudiet får internasjonalt skryt, og
søkertallene til lærerutdanningen øker. Det bygges flere
studentboliger, bedre studiefinanisering gir flere mulighet
til å studere og norske forskere publiserer mer enn noen
gang.

Barnehagene
Venstre har bidratt til:
✓ At inntektsgrensen for rett til gratis kjernetid i barnehage heves til 533 500 kr, fra 1.
august 2018. Endringen medfører at om lag 6 600 flere barn vil få rett til gratis
kjernetid.
• I 2017 fikk 35 700 barn lavere betaling som resultat av ordningen med redusert
foreldrebetaling, mens 21 000 fikk innvilget gratis kjernetid på grunn av lav
inntekt. Det er 3 000 flere husholdninger og nærmere 2 400 flere barn som får
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inntekstredusert foreldrebetaling sammenlignet med 2016. Det er også 2 700
flere barn som får gratis kjernetid i barnehage.

✓ At det innføres en minimumsnorm for grunnbemanning i offentlige og private
barnehager.

Skolen
Venstre har bidratt til:
✓ Flere lærere i skolen gjennom historisk lærersatsning, samt fortsatt
satsing på videreutdanning av lærere.
✓ Et løft for tidlig innsats
• Lovfestet plikt til intensiv opplæring for elever som strever.
• Lovfestet plikt til å samarbeide om barnas overgang fra
barnehage til skole og SFO
• Innføring av plikt for skolen til å samarbeide med andre
kommunale tjenester for å sikre at elever som strever får
oppfølgingen de trenger.
• Evaluering av seksårsreformen, og tilrettelegging for bedre
overgang mellom barnehage og skole.
• Nasjonale retningslinjer for barnehage- og skoleeiere, slik at de
tar i bruk løsninger som skjuler alvorlig skadelig innhold på
nettbrett, PC og lignende digitale enheter som deles ut eller er
tilgjengelige for barna.
✓ At flere søker yrkesfag, flere får læreplass, flere fullfører og flere tar
fagbrevet. Ved lovendring i vår får også flere nå mulighet for å ta
fagbrev på jobb

Studenter og høyere utdanning
Venstre har bidratt til:
✓ At innfasingen av 11 måneders studiestøtte fortsatte i juni 2018.
• 175.000 studenter fikk utbetalt 5317 kroner som resultat av
denne satsingen. Til sammen vil studentene ha 8 800 kr mer å
rutte med i studieåret 2018–19, enn de ville hatt uten satsingene
til dette flertallet.
✓ At studenters rettigheter er styrket ved at studenter som klager på
eksamenskarakteren sin og som får en vesentlig dårligere karakter,
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✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

skal få ny vurdering. Det er også innført krav om sensorveiledning
ved alle eksamener.
At regjeringen nå skal vurdere mulighet for videopptak av muntlig
eksamen.
At kostnadsrammer og tilskuddssats til bygging av studentboliger
ble økt i RNB, slik at 2200 studentboligprosjekter kan realiseres i
2018.
At det nå er åpnet for å gi menn tilleggspoeng på flere studier der
det er skjev kjønnsfordeling, for å jevne ut kjønnsforskjeller.
At det er igangsatt et arbeid med en stortingsmelding om
internasjonal studentmobilitet til og fra norske
utdanningsinstitusjoner.
At det blir etablert studentombud på alle høyere
utdanningsinstitusjoner.
En åpning i loven for etablering av folkehøyskole på Svalbard.
Begrensing av det nasjonale forbudet mot bruk av ansiktsdekkende
plagg til bare å gjelde i undervisningssituasjoner.
At fagskoleutdanning nå blir høyere yrkesfaglig utdanning
• Ny lov om fagskoleutdanning styrker studentenes rettigheter
ytterligere, med blant annet rett til fødselspermisjon og
tilknytning til studentsamskipnad.
• Studenter med fagskoleutdanning får nå generell
studiekompetanse og kan lettere søke høyere utdanning

Forskning
Venstre har bidratt til:
✓ At forskning og utvikling i statsbudsjettet 2018 er anslått til å
utgjøre 1,03 prosent av BNP. Dette er det fjerde høyeste nivået siden
vi begynte å måle det. Den samlede FoU-innsatsen i Norge var for
første gang større enn 2 prosent av BNP i 2016.
✓ At Norge for første gang henter hjem over 2 prosent av midlene i EUs
rammeprogram for forskning og innovasjon, som lenge har vært et
mål.
✓ At bevilgningene til rekrutteringsstillinger (stipendiater og post.doc)
er økt betydelig siden 2013, til om lag 1000 stillinger, og i 2017 ble
det avlagt 1493 doktorgrader ved norske læresteder. Det er det nest
høyeste antallet noen gang. Norske forskere publiserer mer enn noen
gang, og norsk forskning siteres mer og mer.
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✓ Utvikling av ny helseanalyseplattform, som skal gjøre tilgang til
helsedata enklere for forskere, med strenge krav til IKT-sikkerhet og
personvern.
✓ Vedtak om konsept for samling av Campus NTNU, som skal utvikles
videre som et helhetlig og sammenhengende prosjekt med
tverrfaglig samling av fagmiljøer rundt Gløshaugen
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Venstre tar vare på miljøet.

Aldri har det vært ryddet mer plast i Norge. Så langt har
120 000 mennesker registrert seg til ryddeaksjoner i år. Det
er mer enn dobbelt så mange som i fjor. Elbil-suksessen
fortsetter: stadig flere velger elbil, og hittil i år har 27,7% av
alle nye biler solgt i Norge vært elbiler. Det er et tegn på at
elbilpolitikken virker.

Marin forsøpling/plast
Venstre har bidratt til:
✓ 80 millioner til nasjonale tiltak mot marin forsøpling
• I 2018 er det for første gang også bevilget penger til et
omfattende bistandsprogram for å redusere marin forsøpling, og
totalt 280 millioner går i år til dette formålet-hvorav 100
millioner til å opprette et flergiverfond mot marin forsøpling
under Verdensbanken.
✓ Første møte om forpliktende samarbeidsavtale med næringslivet er
avholdt
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✓ Plaststrategi er vedtatt i Stortinget.
✓ Senter for oljevern og marint miljø åpner straks i Lofoten. De skal ha
særlig ansvar for marin forsøpling.

Naturvern
Venstre har bidratt til:
✓ Vern av LoVeSe, Mørefeltet, Skagerak, Jan Mayen og Iskanten.
✓ Vern av Gjengedalsvassdraget
✓ Vern av Øystesevassdraget
✓ Utvidelse av Dovrefjell nasjonalpark
✓ Igangsettelse av prosess med Østmarka Nasjonalpark
✓ Har styrket arbeidet med å lage et økologisk grunnkart for Norge.
✓ Helhetlig plan for Oslofjorden med mål om at fjorden skal oppnå god
miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt
friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden. (Venstres
forslag)
✓ Stoppet forslaget om ytterligere liberalisering av snøscooterkjøring i
utmark og på islagte vassdrag.

Klima og miljø
Venstre har bidratt til:
✓ At regjeringen nå jobber med Handlingsplan for grønn skipsfart med
sikte på fremlegges ved årsskiftet 2018/2019.
• Halvparten av fergemarkedet vil være elektrifisert innen 2021.
✓ Vedtakelsen av en ny klimastrategi som inneholder:
• Sektorvise ambisjoner for kutt i klimagassutslippene i ikkekvotepliktig sektor.
• Nye tiltak for å få passasjertransporten på hurtigbåt utslippsfri,
basert på hydrogen- eller el-batteriteknologi.
• Implementere krav og reguleringer til utslipp fra skip, samt en
strategi, for landstrøm og ladestrøm i de største havner og
cruisehavnene i Norge innen 2025.
• Utarbeide en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling
og bruk av hydrogen som energibærer og invitere nordiske land
til samtaler.
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✓

✓
✓
✓

• Vurdere en handlingsplan for utbygging av biogass i Norge.
• Ta initiativ til et samarbeid med biogassbransjen om å etablere
en bransjenorm for biogass og vurdere handlingsplan for
biogass.
• Utrede et nasjonalt forbud mot salg av heliumballonger.
Vedtakelsen av en ny avfallsmelding som inneholder:
• Pålegg til kommuner og næringsaktører utsortering og
materialgjenvinning av plast- og matavfall i tråd med
anbefalingene fra Miljødirektoratet.
• Utrede og legge til rette for at alt avfall fra offentlige tjenester
og andre som produserer avfall som likner husholdningsavfall,
skal ha de samme kravene til materialgjenvinning i norsk
regelverk som husholdningsavfall.
• Utredninger knyttet til bruk av husdyrgjødsel i biogassanlegg,
håndtering av kloakkslam.
• Arbeide for et forbud mot varer som inneholder PFAS i tråd med
EUs regelverk.
• Innføre et regelverk som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling
av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i
bruk med virkning fra 1. januar 2019.
Implementering av tredje energimarkedspakke i Norge.
Utredning av ulike modeller for utjevning av nettariffer i Norge
At årets avtale mellom staten og jordbrukets organisasjoner styrker
de miljørettede virkemidlene, slik at det stimuleres sterkere til
bærekraftig og miljøvennlig matproduksjon.

Transport
Venstre har bidratt til:
✓ Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy.
✓ Innstramming av miljøkrav kystruten:
• Sikre at CO2-fondets virkemiddelapparat er bredt nok til også å
omfatte Kystruten, innføre miljøbonus og sikre treffsikre
virkemidler i Enova.
✓ Utredning av belønningsordning for investeringer i fylkesveinettet i
forbindelse med rullering av NTP.
✓ Innføring av alkolås for transport mot vederlag
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Arbeidsplasser.

Arbeidsmarkedet er i bedring og sysselsettingsvekst tar
seg opp. Bruken av oljepenger i årene bak har vært riktig.
Med Venstre i regjering strammes det mer til. Det etableres
flere nye bedrifter og det drives mer forskning og
innovasjon i etablerte bedrifter.
Venstre har bidratt til:
✓ Enighet om en ny offentlig tjenestepensjon
✓ Enighet i jordbruksforhandlingene og en avtale som for første gang
inkluderte Noregs Småbrukarlag. Avtalen legger bedre til rette for
småbønder på Vestlandet og i Nord-Norge.
✓ Åpne for investering i unotert infrastruktur innenfor miljømandatene
til oljefondet (SPU-meldingen) i tråd med det SV og Venstre foreslo
ifbm SPU-meldingen 2017
✓ Gjennomslag for en forenkling av regelverket som gjør det enklere å
ta i bruk folkefinansiering/crowdfunding.
✓ Etablere en regulatorisk sandkasse for FinTech (slik Venstre som
eneste parti foreslo ved behandlingen av statsbudsjettet 2018)
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✓ Tillate forsikringsselskaper å investere i infrastruktur (slik Venstre
som eneste parti foreslo i 2014)
✓ Utredning av grunnrentebeskatning på oppdrettsnæringen med sikte
på å sikre vertskommuner stabile og forutsigbare årlige inntekter.
✓ Utredning om konkurransevilkårene i mat- og dagligvaremarkedet
for å fremme innovasjon og konkurranse, samt legge til rette for
nyetablering og fremmer innovasjon i mat- og dagligvaremarkedet.
✓ Avgiftsfritak for mikrobryggeriene.
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Gjennomslag på andre
områder.
Familie og kultur
Venstre har bidratt til:
✓ Tredeling av foreldrepermisjonen fra 1. juli 2018. Da får mor og far en

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

kvote på 15 uker hver, og 16 uker deles fritt. Venstres gjennomslag i
Jeløyerklæringen.
At nybakte foreldre til tvillinger får 4 måneder ekstra med
foreldrepenger fra 1. juli, og de som får tre eller flere barn i samme
fødsel dobbelt så mye som tidligere. Slik kan begge foreldre være
hjemme samtidig det første året
En ny og moderne åndsverklov som sikrer kunstnernes rettigheter og
inntekter. Et av kulturgründernes viktigste verktøy
At barnevernlova har blitt en rettighetslov! Nå skal barnet settes
først i barnevernssaker, noe Venstre har jobbet for lenge. Før hadde
barnevernet plikt til å hjelpe, nå har også barn en rett til å få hjelp.
At ordet «kjærlighet» tatt inn i formålsbestemmelsen i barnevernlova.
At det nå er nedsatt et utvalg som skal se på likestillingsutfordringer
barn og unge møter i hverdagen. (Forslag fra Venstre).
At hjelpetilbudet for mennesker som opplever seksuell trakassering
skal styrkes. I tillegg fortsetter utredningen av lavterskeltilbudet for
denne gruppen, som Venstre fikk gjennomslag for i fjor.
En utredning av om barnetrygden bør holdes utenfor ved beregning
av sosialhjelp
En ny utredning av regelen om at man alltid må kunne skrive ut
kvittering på papir, som ville ført til større kostnader og mer
byråkrati for festival-Norge. (Initiativ fra Venstre)
En offensiv satsing på kultur og en større bredde i idretten
Kulturministeren har gjennom tildelinger tydeliggjort en offensiv
satsing på kultur og en større bredde i satsningen på idrett.
• 794,3 millioner kroner av spillemiddeloverskuddet til kulturformål
i 2018
• 16 mill mer til film
• 40 mill til tilskuddsordning for nyskapende kulturarenaer
• 30 mill til Bokåret 2019
• 12 mill til Arkivfeltet
Side 13

• Fordelt 2.8 mrd til idrett
• 18 mill til inkludering i idretten - tiltak rettet mot barn og unge
med innvandrerbakgrunn, med særlig vekt på jenter, og mot barn
og ungdom fra familier med lav betalingsevne.
• Doblet støtten til norsk friluftsliv (36 mill)
• Doblet støtten til samisk idrett
• 100 mill mer i merkverdiavgiftskompensasjon til private
idrettsanlegg
• Fortsatt satsning på X Games Norway
• Likestilling i idretten. Kvinnehopp/Raw Air og sykkelritt
✓ En mer offensiv mediepolitikk
• Tatt initiativ til mediestøtteforlik
• Nullmoms for digitale tidsskrifter og magasiner (RNB)
• Innovasjonsordning - regionale og lokale medier

Kommunal
Venstre har bidratt til:
✓ Gjennomføringen av regionreformen, som ble initiert av Venstre og
Krf i 2014.
✓ Nedsettelse av et bredt sammensatt offentlig utvalg for å
gjennomgå inntektssystemet for kommunene.
✓ Endring av fergeavløsningsordningen slik at også kapitalkostnader
kan dekkes av ordningen.
✓ At sammenslåtte kommuner som får tap på grunn av reduksjonen i
bosettingskriteriene, eller andre utilsiktede virkninger av
inntektssystemet, blir kompensert for dette.

Justis
Venstre har bidratt til:
✓ Avvikling av fengselsavtalen med Nederland
✓ At det nedsettes en personvernkommisjon, som også skal se på
barns personvern.
✓ Ny personopplysningslov som styrker den enkeltes personvern og
skjerper sanksjonene ved brudd på loven
✓ Vedtakelsen av en ny personopplysningslov som styrker den enkeltes
personvern og skjerper sanksjonene ved brudd på loven
✓ Offensive tiltak for å bekjempe negativ sosial kontroll
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✓ En utredning av en helhetlig behandlings- og oppfølgingstjeneste til
personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn.

Innvandring/Integrering
Venstre har bidratt til:
✓ Raskere bosetting av familier med begrensede tillatelser
✓ At det blir enklere å få arbeidstillatelser for asylsøkere i
✓
✓

✓
✓

integreringsmottak
At asylsøkere i mottak inkluderes i introduksjonsordningen og får
norskopplæring fra dag en. Kommunen får plikt til å sikre opplæring.
At det skal utredes om utlendingsforvaltningen kan supplerere bruk
av utvisning og innreiseforbud med et bredere sett av
reaksjonsformer når særlige forhold tilsier det, som hensynet til
barns beste,
At tap av statsborgerskap må avgjøres av domstolene, og kan ikke
vedtas administrativt.
At søkerne fortsatt vurderes som barn ved ny vurdering av
søknadene til Oktoberbarna.

Helse
Venstre har bidratt til:
✓ En rusreform som regjeringen nå er i gang med å gjennomføre.
✓ En ny handlingsplan for å forebygge selvmord (nullvisjon)
✓ At vi når får en liberalisering av bioteknologiloven med blant annet

✓

✓
✓
✓
✓

en åpning for assistert befruktning for enslige, samt anledning til
eggdonasjon.
At lagring av biologisk materiale må skje på en måte som ivaretar
personvernet, informasjon om ordningen og reservasjonsretten etter
16 års alder
Kommuner ikke kan bosette barn i sykehjem i strid med familienes
ønske og barnets beste
At kapasitet og kvalitet for å utføre rettsgenetiske analyser bedres.
At det etableres flere røykfrie arenaer og gis økt vern mot passiv
røyking
At kvaliteten i legespesialistutdannelsen sikres
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✓ At det innføres samboergaranti ved sykehjemmene
✓ At det skal gjennomføres en evaluering av Pasientreiser.
✓ Mer innsyn i og åpenhet rundt kommunale helse- og
omsorgstjenester
✓ At samhandlingsreformen skal følges opp og fastlegeordningen
evalueres.

Utenriks og forsvar
Venstre har bidratt til:
✓ At det skal utredes et forbud mot atomvåpen.
✓ Viktige gjennomslag i Landmaktproposisjonen, med 2000 flere HVsoldater, mer utstyr og øving, samt at Bardufoss videreutvikles som
helikopterbase med eget ansvar for ledelse og økonomi.

Viktige gjennomslag for Venstre i Revidert
nasjonalbudsjett:
✓ 700 millioner til oppfyllelse av lærernormen. Gir 2 300 flere lærere
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

høsten 2018.
10 millioner kroner til tiltak som kan bidra til å styrke rekruttering til
grunnskolelærerutdanning for trinn 1 – 7.
450 millioner kroner til den teknologiske skolesekken over en periode
på fem år.
17 millioner til tre tiltak for integrering. 10 av disse skal gå til frivillige
organisasjoner, mens 3,8 mill. skal sikre flere minoritetsrådgivere på
norske skoler.
Rammen og tilskudd til studentboliger økes med totalt 93,5 millioner
kroner, slik at det er mulig å nå målet om 2.200 nye studentboliger.
Regjeringen legger opp til å øke innsatsen mot marin forsøpling med
130 millioner kroner til totalt 280 millioner kroner for 2018.
Nullmoms for digitale fagtidskrifter.
Reduserte alkoholavgifter for småskalabryggerier
18 mill kroner til X Games 2019
Filmfondet styrkes med 16 mill. kroner i 2018.
100 mill. kroner til merverdiavgiftskompensasjonordning for
idrettsanlegg.
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✓ Regjeringen myker opp reglene for ID-dokumenter og setter av 38

✓

✓
✓
✓
✓

millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å flytte 80 familier og
170 barn ut av asylmottak.
Borgarting lagmannsrett får 15 nye utrederstillinger, i revidert blir det
bevilget penger til ti av stillingene, mens de siste fem skal domstolen
finansiere selv.
148 millioner kroner til boligbygging og infrastruktur på Svalbard
16,5 millioner kroner settes av til avansert norsk datasikring.
Innføring av en forenklet beskatningsordning (kildeskatt) for
utenlandske arbeidstakere på midlertidige opphold i Norge.
116 millioner mer i økt nødhjelp og humanitær bistand til Jemen og
Den demokratiske republikken Kongo.

Gjennomslag i budsjettavtalen for 2018, mellom
Venstre, Krf og daværende regjeringspartier
Høyre og Frp.
Miljø
✓ Belønningsordning for bedre kollektivtransport 100 mill
✓ Tilskudd til gang- og sykkelveier: 70 mill.
✓ Innovasjon Norge, miljøteknologiordningen 100 mill
✓ Infrastruktur for nullutslippsbiler gjennom Enova 100 mill
✓ Forskningssentre for miljøvennlig teknologi, 15 mill
✓ Økologisk grunnkart 20 mill.
✓ Skogvern 75 mill.
✓ Restaurering av myr 3 mill
✓ Klimasats i kommunene: 50 mill.
✓ Tiltak mot marin forsøpling 50 mill.
✓ Tilskudd til truede arter og naturtyper 20 mill
✓ Kunnskapsløft for havet 20 mill.

Skole
✓ Videreutdanning av lærere: 200 mill
✓ IKT-tiltak i grunnskolen: 50 mill.
✓ Utvidet satsning på programmering i skolen: 25 mill.
✓ Styrke basisfinansieringen av UH-sektoren: 100 mill, hvorav 50 mill.
øremerkes til digitalisering.
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✓ Tilskuddsordning mot barnefattigdom: 25 mill.
✓ Tiltak for å bedre psykisk helse for studenter: 10 mill.
✓ Svømmeopplæring i barnehager: 30 mill .
✓ Tilskudd til folkehøyskoler: 25 mill.
✓ Heve beløpsgrensen for rett til gratis kjernetid i barnehage for 3, 4 og
5-åringer til 535.500 kroner fra 1. august 2018: 24,8 mill.
✓ Helsesøstre: 100 mill.

Arbeidsplasser
✓ Bedriftsrettede programmer i distriktene: 20 mill. Gjelder bl.a.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Næringshageprogrammet, Bioraffinerings-programmet og
Mentortjenesten for gründere
Tilskudd til tiltak som forebygger ungdomsledighet: 10 mill. Gjelder
bl.a. e-læringsplattformer og karrieresenter for ungdom.
SIVA inkubatorprogram: 50 mill.
Næringsrettet forskning: 50 mill.
Pressestøtte: 25,7 mill.
Diverse kulturminnetiltak: 49 mill.
Tilskudd til rettshjelpstiltak: 20 mill.
Støtte til organisasjoner gjennom landbruksdepartementet: 30,5 mill
Tilskudd til studieforbund: 22,5 mill.
Jobbsjansen: 20 mill

Andre områder
✓ Ta imot 1 000 flere kvoteflyktninger
✓ Områdesatsning i Oslo: 10 mill
✓ Forskings-, innovasjons- og utviklingskontrakter: 50 mill
✓ To nye enheter i dyrepolitiet
✓ Flom og skredforebygging: 100 mill
✓ Tilskudd til bredbåndsutbygging: 80,3 mill
✓ Opptrappingsplan for rus: 75 mill
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