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SVs forslag til tiltakspakke mot arbeidsløshet og for 

grønn omstilling 

Regjeringa møter den økende arbeidsløsheten med et skuldertrekk, og budsjettforliket 

mellom regjeringa, Krf og Venstre gir ikke trygghet eller framtidsmuligheter til 

arbeidsløse ungdommer og alle som nå mister jobben i oljebransjen. Arbeidsløshet er 

ødeleggende for samfunnet og svært dramatisk for de som rammes. Allerede nå er 

arbeidsløsheten høyere enn på noe tidspunkt under finanskrisa. I stedet for å peke på 

forrige regjering, burde Høyre og Frp ta grep og omprioritere midler slik at flere får jobb 

og utdanning. 

Sosialistisk Venstreparti foreslår derfor tiltak for i alt 1,1 mrd. kr. i en egen tiltakspakke 

mot arbeidsløshet og for grønn omstilling, nye investeringsfondsmidler på i alt 13,5 mrd. 

kr., og rentekompensasjon for innhenting av vedlikeholdsetterslep i kommunene på 

opptil 2 mrd. kr. Midlene er i stor grad målrettet mot de yrkes- og aldersgruppene som er 

hardest rammet, og med en geografisk helning mot områdene som nå opplever størst 

nedgang. 

 

Sysselsetting 

Flere tiltaksplasser, 135 mill. kr: 2 000 tiltaksplasser mer enn budsjettforliket, i alt 

3 000 tiltaksplasser 

Ungdomsgaranti, 125 mill. kr. «Stortinget ber regjeringen innføre rett til utdanning, 

kompetansegivende aktivitet og/eller veiledning og arbeidstilbud innen tre måneder for 

ungdom under 25 år som ikke er i utdanning eller arbeid. Denne retten skal ikke erstatte 

ordinær studiefinansiering.»  

Krav om flere lokale oppdrag til industrien: Som eier har staten mulighet til å 

dreie mer av Statoils investeringer og oppdrag til norsk industri. «Stortinget ber 

regjeringen ved eierstyring sørge for at Statoil i så stor grad som mulig benytter seg av 

lokale leverandører» 

Pålegg om bruk av ledig riggkapasitet til plugging av brønner, Ptil, 3 mill. 

kr: Alle letebrønner skal være plugget etter to år og produksjonsbrønner etter tre. 

Allikevel er det et betydelig etterslep av gamle brønner som ikke er permanent plugget 

og forlatt. I følge anslag fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass dreier det seg 

om rundt 3000 oljebrønner som det vil ta 15 rigger 20 år å plugge igjen. Når aktiviteten 

på norsk sokkel går ned kan en bruke ledige rigger og arbeidskraft til å gjøre et viktig 

vedlikeholds- og miljøarbeid, som uansett må gjøres. «Stortinget ber regjeringen påse at 

oljeselskapene raskt tar i bruk ledig riggkapasitet for permanent å plugge brønner som i 

dag er midlertidig plugget på norsk sokkel.» 
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Kunnskap og opplæring 

Flere nye studieplasser, 136 mill. kr: Gir 2 500 flere nye studieplasser, i alt 3000. 

Lærlinger, 100 mill. kr: Flere lærlingeplasser/økt lærlingetilskudd til 

fylkeskommunene, i tillegg til budsjettforliket, i alt 124,35 mill. kr. 

Flere lærlinger i privat sektor: «Stortinget ber regjeringen innføre strengere krav om 

bruk av lærlinger som betingelse ved offentlige anbud» 

Flere lærlinger i offentlig sektor: «Stortinget ber regjeringen påse at kommuner og 

fylkeskommuner tar inn flere lærlinger i sine velferdstilbud» 

Grønn omstilling 

Transferit, 35 mill. kr: Pakke for kompetanseoverføring fra oljeindustrien til ny 

industri, utformet av Norsk Industri, Norsk olje og gass, Abelia og Tekna. 

Pilotinvest, 50 mill. kr: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med 

forslag om å opprette et Pilotinvest-fond under Innovasjon Norge på 3 500 000 000 

kroner, og der avkastningen skal brukes på fornybar energi, ENØK og annen 

miljøteknologi». 

Fond for Vestlandet, 75 mill. kr: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 

Stortinget med forslag om å opprette et investeringsfond for Vestlandet under Innovasjon 

Norge på 5 000 000 000 kroner». 

Fond for Nord-Norge, 75 mill. kr: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til 

Stortinget med forslag om å opprette et investeringsfond for Nord-Norge under 

Innovasjon Norge på 5 000 000 000 kroner». 

Støtte til kommunene for vedlikehold inntil 2 mrd kr., 7,5 mill. kr: «Stortinget ber 

regjeringen tilby rentekompensasjon til kommuner for å finansiere etterslep i vedlikehold 

av vann og avløp på inntil 7,5 mill kr i 2015» (Tilsvarer lån på inntil 2 mrd kr) 

Flere ingeniører og geologer, 50 mill. kr: Mens ingeniører og geologer mister jobben 

i oljebransjen trengs de på fastlandet. Støtte til klimakartlegging, kartlegging av flom- 

og skredfare og klimanendringer for øvrig, NTE/NGU. 

Skog, 20 mill. kr.: Verdiskapningstiltak i skogbruket og industrielt bruk av trevirke. 

Demonstrasjonsanlegg for havvind, investeringsfullmakt: «Stortinget samtykker i 

at Olje- og energidepartementet i 2015 kan pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret 

for på opptil 400 mill kr for investeringer i å bygge opp et fullskala 

demonstrasjonsanlegg  for havvind» 

Framtidig støtteordning for mer havvind og annen fornybar 

eksportteknologi: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 

legge fram forslag til teknologidrivende støtteordninger for fornybar energi og teknologi 

for innføring i 2020». 

Bedre støtte til solcelleinvesteringer i de tusen hjem, 100 mill. kr: «Stortinget ber 

regjeringen sørge for at støtte til energitiltak i husholdningene innrettes slik at man får 

fart på investeringene, og sørger for en satsing på solceller på norske tak». 


