Resolusjon nr 3: Skape trygge arbeidsplasser gjennom omstilling
Norge går nå gjennom en periode med en krevende omstilling av vår økonomi. Høyre har
over lang tid påpekt hvor viktig det er å ruste landet for en ny tid hvor oljesektoren står for
en mindre del av de offentlige inntektene og bidrar mindre til sysselsettingen enn vi har vært
vant til tidligere. Derfor har Høyre både i regjeringsposisjon og i opposisjon vært opptatt av å
bruke det økonomiske handlingsrommet oljeinntektene har gitt oss til å investere i
samferdsel, utdanning, forskning og innovasjon, samt vekstfremmende skattelettelser. Dette
sikrer et sterkt privat næringsliv, trygger arbeidsplassene i eksisterende bedrifter og legger til
rette for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser.
Oljenæringen vil fortsatt være viktig for norsk økonomi i mange tiår fremover. Oljeprisfallet
etter sommeren 2014 har avdekket sårbarheten i norsk økonomi som Høyre lenge har
advart mot. I tillegg til at nedgangen i sektoren bidrar til en økende ledighet i deler av landet,
avdekker den behovet for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor. Det er kun
med en høy sysselsetting og lønnsomme, private bedrifter vi kan sikre at Norge forblir et
godt land å bo i med gode, universelle velferdsgoder. Det er også avgjørende for
velferdssamfunnets bærekraft at det lønner seg å jobbe og at flere som i dag står utenfor
arbeidslivet kommer innenfor.
Regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk og oljepengebruk som gjør
pengepolitikken effektiv. Lavere kronekurs har gitt en kraftig styrking av norske
arbeidsplassers konkurransekraft og bidratt til å reversere deler av svekkelsen av
konkurranseevnen de senere årene. Dette gir mer arbeid og aktivitet blant annet i
eksportindustrien og reiselivsnæringen.
Den økonomiske situasjonen i Norge varierer nå mellom regioner og næringer. Derfor trengs
det forskjellige politiske virkemidler som både håndterer en raskt stigende ledighet i deler av
landet, samtidig som andre landsdeler og sektorer får den arbeidskraften de har behov for.
Regjeringen må løpende vurdere situasjonen og sette inn nødvendige tiltak. De tiltakene vi
gjør på kort sikt må henge sammen med tiltakene for å ruste Norge for den langsiktige
omstillingen norsk økonomi skal gjennom.
Regjeringen er godt i gang med sitt arbeid for å forenkle og avbyråkratisere Norge. En
betydelig forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser er under gjennomføring, økt
digitalisering gir bedre tjenester og effektiviserer rapporteringen. Styrket verdiskaping
forutsetter et godt regelverk som kan bidra til et mer effektivt byråkrati.
Teknologi og innovasjon skaper nye muligheter og utfordringer. Vi vet at kunnskap og
kompetanse vil være avgjørende for den omstillingen vi skal gjennom og for at den enkelte
skal få jobb i fremtiden. Derfor er Høyres kunnskaps- og utdanningspolitikk en viktig del av
løsningen i den langsiktige omstillingen. En sterk eiendomsrett og virksom konkurranse
bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser, holder kostnadene nede, fremmer
innovasjon og reduserer ulikhetene i samfunnet.
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Delingsøkonomien og ny teknologi gjør at flere kan skape sin egen arbeidsplass. I tillegg kan
vi få en bedre ressursutnyttelse, noe som vil være et positivt bidrag til det grønne skiftet
Norge og verden skal gjennom. Dette utfordrer imidlertid strukturene i et velfungerende og
organisert arbeidsliv. Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede hvordan
delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk. Høyre vil utnytte mulighetene i
delingsøkonomien, og imøteser utvalgets konklusjoner.
Høyre vil berømme partene i arbeidslivet som sikret et ansvarlig og moderat lønnsoppgjør i
frontfagene. Høyre legger vekt på et godt trepartssamarbeid. Det er særlig viktig for norske
arbeidsplasser i den situasjonen norsk økonomi nå er inne i at partene kan enes om et
moderat lønnsoppgjør.
For å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser vil Høyre:
o Styrke det private norske eierskapet.
o Stille seg positive til nye forretningsmodeller innen delingsøkonomien, men
oppdatere og modernisere regelverk for å sikre like konkurransevilkår i samme
markeder for nye og gamle aktører.
o Fremme tiltak, for eksempel fradrag i skatt, med sikte på å styrke private aktørers
investeringer i unge, innovative bedrifter.
o Styrke insentivene til ansattes medeierskap.
o Være garantist for et konkurransedyktig skattenivå og stabile rammevilkår for
næringslivet.
o Forbedre og forenkle virkemiddelapparatet i Innovasjon Norge for å sikre at dette
er tilpasset behovene for bedrifter i etableringsfasen.
o Opprette en stipendordning for studenter og stipendiater som ønsker å bli
gründere.
o Forenkle regelverket for oppstartsbedrifter og kontakten med det offentlige.
o Fortsette et høyt tempo i investering og realisering av samferdselsprosjekter og
annen infrastruktur.
o Legge til rette for at flere kan ta utdanning mens de mottar dagpenger.
o Fortsette det pågående arbeidet med å forenkle og redusere rapporteringskrav
for bedriftene. Det er viktig at målet om 25 % reduksjon nås.
o Styrke forskning og utvikling som fremmer innovasjon og vekst i næringsklynger.
For å sikre omstilling for fremtiden vil Høyre:
o Føre en politikk som bidrar til at det skapes flere lønnsomme arbeidsplasser i
privat sektor gjennom et effektivt skattesystem, mindre byråkrati og mer satsing
på utdanning og forskning.
o Sørge for et grønt skatteskift som gjør det lønnsomt å velge miljøvennlig.
o Sikre lavere beskatning av norsk eierskap og av arbeid, blant annet gjennom
fortsatt nedtrapping av formuesskatten.
o Forvalte våre naturressurser og øke naturbasert verdiskapning basert på sterk
privat eiendomsrett, lokal råderett og prinsippet "vern gjennom bruk».
o Sørge for rammebetingelser som bidrar til utvikling av industri med lave utslipp.
o Legge bedre til rette for at naturressurser og areal i større grad kan tas i bruk for
å skape utvikling og arbeidsplasser.
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o Utarbeide en strategi for at flere ufaglærte i offentlig sektor får tilbud om
kompetanseheving.
o Redusere detaljstyring av og øke handlefriheten for NAV for å sikre at flere
kommer fra stønad til arbeid.
o Støtte teknologiutvikling og digital infrastruktur som stimulerer grønn omstilling.
o At Regjeringen bes vurdere en ordning der unge arbeidsledige under 25 år* som
ikke har tatt ut opplæringsretten sin får muligheten til å kombinere et
voksenopplæringsløp og det å være reell arbeidssøker, og samtidig motta
dagpenger. Dette skal være et løp som kvalifiserer for en mer varig tilknytning til
arbeidslivet. Målet er raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet.
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