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Svar på skriftlig spørsmål nr. 296 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg  

 

Jeg viser til brev fra Stortingets presidentskap av 4. desember 2015 vedlagt spørsmål til 

skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg. 

 

Spørsmål 

«Regjeringen la i statsbudsjettet frem en ekstra tiltakspakke for økt 

sysselsetning på om 1ag 4 mrd. kroner, rettet mot områder som i sær1ig grad 

merker konsekvensene av lavere vekst. Kan statsråden gi Stortinget en 

oppdatert oversikt over størrelsen på tiltakspakken etter tilleggsnummeret, 

budsjettforliket og asylforliket på Stortinget - der summene fra 

opprinnelig tiltakspakke, summen på endringer og evt. omprioriteringer 

tydelig fremkommer på tiltaksnivå? 

 

Begrunnelse: 

Regjeringen begrunnet sin egen oppstilling av den ekstra tiltakspakken med 

at tiltakene er midlertidige, og innrettet slik at de lett skal kunne 

reverseres. Tiltakspakken var ikke en oppstilling av samtlige investeringer 

på statsbudsjettet, men midlertidige tiltak innenfor spesielt vedlikehold 

som ble foreslått i den ekstraordinære situasjonen med økende ledighet. 

Stortinget ønsker å få en oppdatert oversikt over tiltakspakken, der, på 

samme måte som i oversikten i statsbudsjettet, summer og tiltak tydelig 

fremkommer.» 

 

Svar 

Jeg vil understreke at hovedlinjene i tiltakspakken mot arbeidsledighet ligger fortsatt fast. De 

delene av landet som nå opplever en vekst i arbeidsledigheten, skal føle seg trygge på at 

budsjettet fortsatt ivaretar behovet for arbeid, aktivitet og omstilling. Innretningen på det 

samlede budsjettet er endret som følge av budsjettforliket, men tiltak rettet mot disse 
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geografiske områdene vil fortsatt være prioritert fra regjeringens side.  

Som følge av budsjettforliket øker innsatsen på mange områder. Dette gjelder blant annet drift 

og vedlikehold av jernbane, og satsingen på forskning og innovasjon styrkes. Vestlandet vil 

også merke tiltak som øker vedlikeholdet av sykehusbygg og fengsler.  

Det er mange eksempler på endringer i budsjettforliket som bidrar til å øke sysselsettingen på 

kort sikt. Jeg kan for eksempel nevne:  

Nybygg til SEARCH i Rogaland 8 mill. kroner 

Lærlingtilskuddet økes ytterligere med 2500 kroner 49 mill. kroner 

Næringsrettet forskning 40 mill. kroner 

Økt såkornfond lokalisert i Agder/Telemark 67,1 mill. kroner 

Regionale utviklingsmidler og næringsrettede midler 124,2 mill. kroner 

Tilskudd til tømmerkaier langs kysten 22,5 mill. kroner 

Rassikring fylkesveier 75 mill. kroner 

Gang og sykkelvei, riks og fylkesvei 100 mill. kroner 

Drift og vedlikehold jernbane 150 mill. kroner 

Fornying jernbane 275 mill. kroner 

Belønning til utslippskutt i kommunene 100 mill. kroner 

Sum 1 010,8 mill. kroner 

 

Bare disse eksemplene summeres til 1 mrd. kroner og viser at tiltakspakken har endret 

innretning. I budsjettforliket har man omprioritert tiltakspakken på en måte som ivaretar 

sysselsettingen. Særlig vil de store vedlikeholdsbudsjettene i mange sektorer gi økt aktivitet i 

områdene som nå opplever økt ledighet. Videre inneholder tilleggsnummeret om økt antall 

asylankomster en rekke tiltak som har umiddelbar etterspørsels- og sysselsettingseffekt. I 

tillegg vil jeg peke på at reduksjonen i selskapsskatten på to prosentpoeng vil bidra til å styrke 

omstillingsevnen til norske bedrifter, også de som er lokalisert på Vestlandet. 
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