Hva betyr statsbudsjettet for Fellesforbundets medlemmer?
Et statsbudsjett har stor betydning for både den enkeltes økonomi og samfunnsøkonomien.
Nærmere halvparten av summen av all verdiskaping i fastlands-Norge fordeles via
statsbudsjettet. Hvordan disse pengene trekkes inn gjennom skatter og avgifter, og hvordan
de deretter brukes og fordeles, har stor betydning for levekår, velferd og næringsutvikling i
Norge.
Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2019 behandles nå i Stortinget. Fellesforbundet
arbeider for at det skal gjøres forbedringer i budsjettet:
➢ Arbeidsløsheten går heldigvis nedover og flere kommer i arbeid. Likevel forventes det
at over 100 000 personer i gjennomsnitt vil gå arbeidsledige til neste år. I denne
situasjonen reduserer regjeringa kraftig på tiltak som skal gi opplæring og
kvalifisering for ledige. Forslaget er 4 200 færre tiltaksplasser. Fellesforbundet mener
tiltakene må økes, og særlig benyttes overfor ungdom, langtidsledige og personer
med nedsatt arbeidsevne.
➢ Det må skapes flere nye arbeidsplasser. Statsbudsjettet gir ingen økning i tilskuddene
til dette. Det bør etter Fellesforbundets syn gis langt mer i støtte til utvikling og bruk
av miljøteknologi. Tilskuddene til næringsutvikling regionalt er også for neste år
foreslått kuttet kraftig. Slikt blir det ikke flere arbeidsplasser av. Innenfor
oljeindustrien er det behov for utvikling av ny teknologi. Programmene for dette økes
ikke. Her mener Fellesforbundet at innsatsen må økes. Treforedlingsindustrien får
både økt avgift på olje og økt el-avgift. Det er dårlige tiltak overfor en industri vi bør
satse sterkere på i Norge.
➢ Arbeidstilsynet er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø og hindre sosial dumping.
Ressursene til Arbeidstilsynet svekkes reelt sett. Og vi ser virkningene. De må
redusere på antall tilsyn og prioritere innsatsen mellom ulike oppgaver som alle er
viktige. Fellesforbundet ber om at midlene til Arbeidstilsynet må styrkes.
➢ Også for 2019 er det de som tjener og eier mest som får de største skattelettelsene.
Det er komplett uforståelig at de som tjener over 1 million kroner får en
skattereduksjon på 1 200 kroner, mens de lavest lønte får 200-300 kroner. Dette øker
forskjellene i samfunnet. Det er de rikeste som får fordelene av reduksjon i formuesog eiendomsskatten. Derimot skjerper regjeringa skatten på noen områder for
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vanlige arbeidsfolk. Verdien av fradraget for fagforeningskontingent foreslås redusert
også for neste år. Dette gjøres av en regjering som sier det er viktig med et organisert
arbeidsliv.
➢ Regjeringa foreslår et bransjeprogram for etter- og videreutdanning innen industri og
byggenæring. Det skjer etter innspill fra blant annet oss. Det er positivt.
Norge er rikt. Mulighetene kan utnyttes bedre enn det regjeringa gjør. Fellesforbundet
arbeider for at du som arbeidstaker og bedriftene våre skal få bedre vilkår.
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