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255 milliarder kroner i formue 
- men hjelper det oss?· 

Aldri har den norske statsøkonomien vært sterkere enn nå. Aldri har 
overskuddene i de store bedriftene vært større. Aldri har økonomien 
ligget bedre til rette for å skape jobber og å løse sosiale problemer. Aldri 
har det vært mer å hente på å slåss for rettighetene sine. 

Spådommene om økonomisk katastrofe etter et NEI til EU er gjort 
grundig til skamme. Statens formue er nå på 255 milliarder kroner. 100-
110 av disse er rene bankinnskudd og kan tas ut cash på dagen! 
Problemet er imidlertid at regjeringa og stortingsflertallet ikke bruker 
den sterke økonomien til å gå løs på de oppgavene som betyr noe for 
folk flest. 

Høykonjunkturen til tross: Den store arbeidsløsheten er nesten 
uforandret. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett går regjeringa inn for 
å skjære ned på bevilgninger som skulle korte sykehuskøene. Midler til 
kreftomsorgen i fylkene kuttes. Staten pålegger kommunene skole for 6 
åringer, men dekker ikke de reelle kostnadene. Olja pumpes opp i 
rekordtempo. Ikke for å gjennomføre viktige samfunnsoppgaver, men for 
å omdannes til kapital som blir investert i de landa hvor profitten er 
høyest. Arbeiderpartiregjeringa ter seg som de rikes beste venn. 

Bruk pengene til 6-timersdag 
og nye arbeidsplasser 

Stortinget har revidert nasjonal- og statsbudsjettet nå i juni . Rød 
Valgalli-anse foreslo at 10 milliarder kroner av statens oppsamla 
overskudd skal brukes i fylker og kommuner. Det kunne gitt 50 000 
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tusen varige arbeidsplasser. Den viktigste enkeltreformen for å få til dette 
vil være 6 timers normalarbeidsdag i de tunge og kvinnedominerte 
omsorgsyrkene i offentlig sektor. En slik reform vil føre til bedre forhold 
for sjuke og eldre, den vil føre til kraftig reduksjon i arbeidsløsheten, og 
den vil gjøre det mulig for mange av de dobbeltarbeidende kvinnene å 
«få hverdagen til å gå opp». 

Stortinget støtta ikke disse RV-forslagene. Det betyr at det må ytterligere 
press til for å få til 6-timersdagen. Vi oppfordrer fagforeninger og 
kvinneorganisasjoner til å reise forslag lokalt om 6-timersforsøk, slik det 
bl.a. er gjort i Oslo og Finnmark. RV vil også foreslå slike forsøk i 
kommunestyrer og fylkesting. 

De eldre trenger ikke 
oljefond 

Regjeringas nye glansnummer er forslaget om å salte ned penger i 
Petroleumsfondet, angivelig «for å sikre pensjonene for framtidas eldre». 
Dette kan høres tilforlatlig: Vi sparer for å trygge framtida. 

«Problemet» er at staten allerede har 255 milliarder kroner i formue. 
Denne formuen er bygd opp gjennom flere år, samtidig som vi har fått 
føre at «vi» ikke har penger og at «A/S Norge» har gått med underskudd. 
Nå er overskuddet så stort at regjeringa må sette av penger på oljefondet. 

RV mener den beste inv~steringen er at disse 255 milliardene brukes til å 
skape arbeidsplasser og aktivitet. Skatteinngangen fra ny virksomhet er 
den beste garantien for framtidas eldre. 

RV mener også at økologiske grunner taler for å «spare» olja der den 
ligger. Storproduksjon og dumpingsalg av norsk olje på 
verdensmarkedet, gir oss noen ekstra kroner - men bidrar også til å øke 
C02-utslippene. 
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Ha·rde fakta om norsk økonomi 
Landets økonomi - privat og 
offentlig sektor tilsammen - er 
svært bra. Og utsiktene framover 
er ikke mindre gode: 

Norsk ·økonomi er sterk, og forholdene igger til rette for 
fortsatt vekst i produksjon og sysselsetting: 

- Etter flere år med nedgang eller stagnasjon har det funnet 
sted et klart omslag i intcrnaSjonal økonomi. Spesielt 
er konjunktursituasjonen nå lysere for mange av Norges 
viktigste handelspartnere. Dette vi l gi betydelige 
vekstimpulser for norske eksportnæringer de nærmeste 
årene. 

- Prisstigningen i Norge har i flere år vært lavere eM hos 
våre handelspartnere, og norsk næringslivs kostnads
messige konkurranseevne er vesentlig styTket siden 
1988. Vi står'dermed godt rustet ti l å dra n}11e av den 
internasjonale konjw1lcturoppgangen. 

I 
Norges utenr iksøkonomi er solid. Overskuddet på 
driftsregnskapet overfor utlandet er anslått til '?,.m ~ 
~995, og det antas at Norge i løpet av 
inneværende år vil komme over i en positiv netto 
fordringsposisjon overfor utlandet. 

Statsfinansene (statlige virksom
heter og kommunesektoren til
sammen) går like bra. Ved årsskif
tet var formuen 255 mlrd. kr. I 
løpet av- 1995 vil den øke med 
ytterligere 11 milliarder. 

For hele sta!sfo rvaUninocn som i tillegg ii! I 
statsbudsjettet inkluderer blant annet stat 1ge fond , anslås 
!lå et overskudd for lånetransaks joner på 10,7 mrd. 
lg:oner i I 995. Kapitalinnsk"lldd i statens forretningsdrift-;; 
da ikke re1Wet med i utgiftene. I Salderingsproposisjonen 
var det tilsvarende oversk"llddet for statsforvaltningen 
anslått til 6,3 mrd. kroner. 

Statsforvaltningens f"'wa nsie llc stillin g er god til tross for 
betydelige undersk"lldd i statsbudsjettet de senere årene. 
Inklusive kapi ta!innsk"lldd i statlig forretningsdrift hadde 
statsforvaltningen ved utgangen av_ 1994 en netto finansiell 
~å 255 mrd. kroner, som etter anslagene i denne 
meldingen vi l øke med om lag 11 mrd. kroner ITOpet av 
1995. _..,____, 

Side 2 i Revidert nasjonalbudsjett 1995 Side 2/3 i Revidert nasjonalbudsjett 1995 

~ 
~ r- --------------------------7 
: Ta kontakt med Rød Valgallianse!. : 
: Er du interessert i opplysninger om RV, fyll ut talongen og send den ti l 1

1 I Rød Valgallianse, Osterhausgt. 27·, 0183 OSLO I 

I □ Send meg RVs programmer I 
I □ Send meg innmeldingsblankett I 
I I 
:- Navn:___________ _ _ _______ I 
I Adresse: _______ _ ______ ______ : 

I Postested:----- ---------------- I 
I Telefon: ---------------------- I 
L------~--------------------~ 
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