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INNLEDNING 

SV vil ha et samfunn med små forskjeller 

og stor tillit der alle mennesker er like 

viktige. Sterke felleskap må til for at alle 

barn får en trygg oppvekst, og at alle gamle 

får den omsorgen de fortjener. SV foreslår 

derfor å bevilge 6 milliarder kroner mer til 

kommunene for 2017 enn det regjeringen 

gjør, fordi fellesskap fungerer. 

SVs økning sammen med regjeringens 

forslag, blir det til sammen ca 10 

milliarder kroner mer fra 2016 til 2017. Da 

kan norske kommunestyrer til neste år har 

råd til å satse på omsorg for våre gamle, til 

bedre undervisning og skoledag for våre 

barn, og til å satse på bosetting og 

integrering av de mange som har søkt asyl 

i Norge.  

SV kan bruke så mye mer på fellesskapet 

fordi vi ikke vil gi skattelette til de som har 

svært god råd og er velstående.  

Med Høyre og Frp i regjering har Norge 

blitt et kaldere samfunn. Forskjellene øker 

fordi de på toppen får store skattekutt, 

mens de med dårligst råd får lite og til og 

med kutt.  Mens Høyre og FRP bruker 

mulighetene vi har i budsjettene til å 

oppfylle sine løfter til Norges rikeste, vil 

SV bruke pengene på det som kommer alle 

til gode. 

Dette er SVs prioriteringer:  

 Barn foran skattekutt – Innfasing 
av heldagsskole, to 
barnehageopptak og satsning på 
barnevern  

 Tiltak for arbeid – få bukt med 
arbeidsløsheten  

 Enklere hjelp for de som sliter 

psykisk og mer til rusomsorg
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BARN I STEDET FOR BUTIKK 

Alle barn skal trives og lære mye på skolen. 

Da trengs flere lærere og de må få tid og 

mulighet til å følge opp hver enkelt elev. 

Barn trenger sunn mat og mer tid til å 

bevege seg. Det er bra både for læring og 

for helsa. SV vil ha en skoledag der alle 

barn blir sett, og der det er rom for å lære 

på ulike måter. SV vil derfor gå inn for å 

fase inn en heldagsskole. Heldagsskole er 

en mer variert og kreativ skoledag, med 

skolemat og fysisk aktivitet hver dag. 

Leksene gjøres på skolen med lærer til 

stede. Det er en mye bedre investering enn 

dyre skattekutt. 

Barn som begynner i barnehage får en 

unik start. Barna skal møtes med tillit og 

respekt, slik at de kan utvikle seg i trygge 

omgivelser. Barnehagen er det første 

steget i utdanningsløpet for de fleste barn i 

dag, og en viktig arena for barns sosiale 

utvikling, språkutvikling og læring. Derfor 

ønsker SV å ha to barnehageopptak i året, 

og sørge for at alle barn som bor på 

asylmottak skal få gå i barnehage. Da 

sikrer vi både en normalisert barndom, og 

bedre integrering.  

Barn fortjener et barnevern som har tid, 

mulighet til å undersøke når det er grunn 

til bekymring, og kunnskap til å fatte de 

riktige beslutningene.  Dette er livsviktig 

for de barna de gjelder, og derfor vil SV 

satse på barnevernet.  

Slik satser SV på barn:  

 Innfasing heldagsskole: 800 

millioner  

 Ressursnorm for lærere: 874 

millioner  

 Flere lærlingeplasser: 120 millioner  

 To barnehageopptak i året: 431 

millioner 

 Barnehageplass til barn på 

asylmottak: 330 millioner 

 Satsning på barnevern: 260 

millioner  

 100 % Refusjon for 

barnevernsutgifter til kommunene: 

440 millioner  

 Øremerket satsning på 

skolehelsetjeneste og helsesøster: 

200 millioner  
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TILTAK FOR ARBEID – FÅ BUKT MED ARBEIDSLØSHETEN 

I 2015 og 2016 har arbeidsløsheten steget 

drastisk, i stor grad på grunn av krise i 

oljebransjen. Regjeringen har ikke klart å 

sette i gang tilstrekkelige tiltak for 

arbeidsmarkedet, og skattekuttene til de 

som har mest har ikke skapt flere 

arbeidsplasser.  

SV mener at kommunesektoren kan spille 

en stor rolle for å skape vekst, og få ned 

arbeidsløsheten. Kommunene har mange 

uløste oppgaver, men har også hatt 

problemer med å tiltrekke seg riktig 

kompetanse, kanskje spesielt innenfor de 

tekniske fagene.  

Når kommune skal kutte i klimautslipp og 

omstilles til nullutslippskommune trengs 

de flere med teknisk kompetanse, som er 

et av områdene hvor arbeidsløsheten har 

slått hardest ut. SVs generelle satsning på 

kommunene, slik som heldagsskole, økt 

vekst- og storbytilskudd og satsning på 

psykisk helse vil også være med på å skape 

nye arbeidsplasser.  

Slik satser SV på arbeidsmarkedstiltak:  

 Øremerke vedlikeholdsfond: 250 

millioner  

 Næringsutvikling i fylkene: 50 

millioner  

 Klimatilpasning og klimaarbeid: 

120 millioner
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ENKLERE HJELP FOR DE SOM SLITER PSYKISK OG MER TIL 

RUSOMSORG  

SV vil satse på psykisk helsevern i 

kommunene, slik at de som trenger hjelp 

kan få hjelp der de bor. Psykiske lidelser 

har for lav prioritet i helsevesenet. I dag 

må mennesker som trenger psykisk 

helsehjelp vente for lenge.  

Psykiske lidelser er blant de viktigste 

årsakene til tapte leveår, nedsatt 

livskvalitet, uførhet og fattigdom. Vi må 

satse på forebyggende arbeid for å 

redusere risikoen for at folk blir psykisk 

syke, og vi må bidra til at de som trenger 

det, får hjelp raskt. Psykisk helsevern må 

være lavterskel, og SV vil derfor sette i 

gang en opptrapping av et lavterskeltilbud 

i psykisk helsevern.     

SV vil styrke innsatsen mot 

rusavhengighet. Hovedmålet må være 

forebygging, gjennom en restriktiv 

rusmiddelpolitikk, gode oppvekstsvilkår 

for barn og unge og helse- og 

omsorgstjenester med lav terskel og 

minimal ventetid. 

 

 

De som ønsker å slutte med rusmidler, må 

få god og rask hjelp. Det er derfor viktig å 

øke satsningen på rusomsorgen, og sikre at 

pengene kommunene får til dette, faktisk 

blir brukt på helsehjelp og til oppfølging av 

rusavhengig og deres familier. SV vil 

derfor øremerke regjeringens satsning på 

300 millioner og øke den med ytterligere 

100 millioner.   

Noen mennesker har behov for 

ressurskrevende tjeneste og det kan være 

svært utfordrende for noen kommuner å 

klare utgiftene til helt livsviktig og 

nødvendig bistand og helsehjelp. For å 

sørge for at kvaliteten på de tjenestene du 

får ikke avhenge av hvor du bor så vil vi gi 

et økt tilskudd til kommunene for å klare 

disse oppgavene.  

I tillegg gir vårt kommuneopplegg rom for 

kommunene til å ansette flere lærlinger i 

helse- og omsorgssektoren.  

Slik satser SV på helse for de som er 

vanskeligst stilt:  

 Satsning på rusomsorg: 400 
millioner  

 Opptrapping for lavterskel psykisk 
helsevern: 100 millioner  

 Ressurskrevende tjenester: 100 
millioner  

 
 

 

 

 

 



 

Sosialistisk Venstreparti                                        sv.no  

Hagegata 22, 0653 Oslo              post@sv.no    5 

FORDELING AV MIDLER 
Noen av kostnadene og midlene er anslag, slik at det er usikkert hvordan den totale summen 

vil bli. Dette har SV beskrevet i innstillingen til Kommuneproposisjonen som er det 

dokumentet hvor Stortinget fastsetter hvor mye som skal til kommunene.  

Fylkeskommunen 

Tiltak Sum (i mill.) 

Kollektivtrafikk i fylkeskommunene 200 

Klimatilpasning og klimaarbeid fylkeskommune 60 

Næringsutvikling fylke  50 

SUM  310 

 

Kommunen – frie midler 

Tiltak Sum (i mill) 

Skole  

Ressursnorm for lærere 874 

Innfasing heldagsskole  800 

SUM 1674  

  

Barnehage/småbarn  

Senke makspris for barnehageplassen (Kr 1750 i 2005-kroner) 69 

Opptrapping til to barnehageopptak 431 

Barnehageplass asylmottak 330 

SUM 830 

  

Klima  

Klimatiltak og klimatilpasning 60 

SUM  60  

  

Kultur  

Biblioteksatsning  200 

SUM 200  

  

Eldresatsing  225 

SUM 225 

  

Sosial   

Brukerstyrt personlig assistanse  100 

SUM 100 

  

Uttrekk  

Rusomsorg - 300 

SUM  300 

  

SUM økning i frie midler 3099 
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Kommunen - tillegg til frie midler 

Tiltak Sum (i mill.) 

Veksttilskuddet 100  

Storbytilskuddet  100 

Rus  400 

SUM i tillegg til frie midler   600 

 

Kommunen – øremerkede midler 

Tiltak Sum (i mill.) 

Kompensasjonsordning inntektssystemet fylke 50 

Flere lærlingeplasser fylke 120 

SUM 170 

  

Arbeidstiltak  

Vedlikeholdsfond 250 

SUM 250 

  

Barnevern    

Økt satsing på barnevern 100 

100 % refusjon for barnevernsutgifter for enslige mindreårige 

asylsøkere  440 

Ta igjen etterslepet til Oslo kommune 160 

SUM 700  

  

Mindre forskjeller   

Aktivitetsstøtte for barnefamilier  100 

Fjerne avkortning av sosialhjelp mot barnetrygd 350 

SUM 450 

  

Helse  

Ressurskrevende tjenester 100  

Opptrapping lavterskel psykisk helseverk  100  

Helsestasjoner/skolehelsetjeneste 200  

SUM 400 

  

Innvandring   

100 % dekning av kostnader for bosetting 830  

SUM 830  

  

SUM øremerkede tiltak  2800 

 

Total sum; ca.  6499 
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