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VEIEN UT AV KRISEN: SKAPE MER OG INKLUDERE FLERE 1 

Veien ut av krisen etter korona handler om å trygge folks liv og helse, og sikre velferd 2 

gjennom å legge til rette for nye arbeidsplasser og få folk tilbake i jobb. For å sikre velferden 3 

trenger vi et næringsliv som skaper lønnsomme arbeidsplasser, og et arbeidsliv som flest 4 

mulig kan delta i.  5 

 6 

Gjennom smitteverntiltak er smitten holdt nede, og økonomiske hjelpepakker har lagt 7 

grunnlag for at flere bedrifter kan overleve gjennom krisen. Vi er på rett vei, men det er ikke 8 

over. Vi vil gå fra generelle virkemidler rettet mot alle bedrifter til tiltak rettet mot de 9 

vekstkraftige bransjene og bedriftene som trenger hjelp for å komme fra krise til ny vekst. 10 

 11 

Norge er et samfunn preget av høy tillit. Høyre vil bevare tryggheten og tilliten i det norske 12 

samfunnet. Verdien av en slik tillit har vært avgjørende for bred tilslutning til myndighetenes 13 

håndtering av covid-19-situasjonen. Høyre vil være garantisten for trygge liv, trygge 14 

lokalsamfunn og et trygt Norge. 15 

 16 

Krisen har forsterket de utfordringene vi allerede hadde før krisen. Langsiktig verdiskapning og 17 

grønn omstilling er fortsatt løsningene for å sikre velferd, klima og miljø. Vi har lagt grunnlag 18 

for vekst gjennom: 19 

 Å bygge fremtidens kompetanse gjennom økt satsing på kunnskap og 20 
kvalitet i utdanningssektoren. 21 

 Satsing på næringsrettet forskning og utvikling som bidrar til at fremtidens 22 
produkter blir skapt. 23 

 Forenkling som gjør det lettere å starte og drive virksomhet. 24 

 Skattelette som gir bedriftene mer til investering. 25 

 Satsing på samferdsel som gir aktivitet og bedre fremkommelighet for folk 26 
og varer. 27 

 28 

Fremover må målsetningen være at Norge skal komme ut av krisen som det beste stedet å 29 

realisere nye ideer, skape bedrifter, arbeidsplasser og verdier.   30 

 31 

Høyres landsmøte vil særlig peke på fem områder som er avgjørende i tiden fremover:  32 

 Få folk tilbake i jobb - sikre folks inntekt og fremtid: Bidra til at bedriftene 33 
kommer i gang igjen over hele landet og at flere permitterte kommer tilbake 34 
i jobb. 35 

 Inkludere flere: Alle som kan jobbe, bør jobbe. Da må vi hindre at folk faller 36 
ut av arbeidslivet, og sørge for å hjelpe flere inn i jobb. 37 

 Utdanningsløftet 2020 - ingen skal gå ut på dato: Sørge for at flere kommer 38 
i jobb gjennom at de får den kompetansen som morgendagens arbeids- og 39 
næringsliv trenger. 40 
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 Grønn vekst: Legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og 41 
en mer bærekraftig fremtid.  42 

 Sikre flere bein å stå på: Vi må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele 43 
landet. Veksten må komme i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor.  44 

 45 

 46 

Få folk tilbake i jobb - sikre folks inntekt og fremtid 47 

Høyre ønsker å styrke det norske private eierskapet. Forenklingsarbeidet må også fortsette 48 

med uforminsket styrke. Saksbehandlingstiden må bli kortere. Høyre vil:      49 

 Ha et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå og forhindre en skattebombe 50 
etter krisen. 51 

 Redusere skatt på norsk eierskap, blant annet gjennom å fjerne 52 
formuesskatten. 53 

 Utvide opsjonsskatteordningen for oppstarts- og vekstselskaper, slik at den 54 
favner flere og blir enklere å bruke. 55 

 Verne om EØS-avtalen, og arbeide mot proteksjonisme og for frihandel. 56 

 Følge opp EUs initiativer for vern av hjemlige bedrifter mot fiendtlige 57 
oppkjøp i kjølvannet av koronakrisen. 58 

 Forenkle offentlige regelverk. 59 

 Sørge for mer enhetlig tilsynspraksis for næringslivet.  60 

 Fremskynde offentlige investeringer og prosjekter som er gryteklare, for å 61 
opprettholde aktiviteten i ordrebaserte næringer. 62 

 Aktivt ta i bruk konkurranseutsetting og andre samarbeidsformer mellom 63 
offentlig tjenesteproduksjon og private tilbydere for å utvikle bedre og mer 64 
effektive tjenester. 65 

 Styrke mineralnæringa gjennom kartlegging, bedrede letemuligheter og 66 
tilsynsordning. 67 

 Utnytte mulighetene i IKT og digital teknologi blant annet i maskinlæring, 68 
stordata og autonome systemer.  69 

 Vurdere å endre systemet med avkortning av dagpenger mot timer. 70 

 Fremme vekstkraft i reiselivsnæringen ved å stimulere investeringer, 71 
innovasjon og markedsorientert omstilling.  72 

 Fortsette utbygging av et godt og konkurransedyktig kollektivtilbud 73 
kombinert med trygge og effektive veier, for å sikre gode rammevilkår for 74 
næringslivet og bærekraftige byer og lokalsamfunn.  75 

 Ha en aktiv petroleumspolitikk med fokus på lokale ringvirkninger. 76 

  77 

 78 
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Inkludere flere 79 

Det viktigste tiltaket for å sikre små forskjeller i Norge, er at flest mulig deltar i arbeidslivet. 80 

Høyre vil prioritere tiltak mot de som sliter med å komme i jobb og de som står i fare for å falle 81 

utenfor. Alle som ønsker å jobbe bør få jobbe. Vi trenger å se behandling og arbeid i 82 

sammenheng. Høyre vil:  83 

 At minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med 84 
nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en». 85 

 Vurdere å gjøre prøvetidsordningen mer reell, for å gjøre det lettere for 86 
arbeidsgivere å ansette mennesker med hull i CV-en. 87 

 Utvide den nasjonale aktivitetsplikten for dem som mottar sosialstønad.   88 

 Etablere flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) for personer med 89 
nedsatt arbeidsevne.  90 

 Styrke ettervernet i rusomsorgen og sikre bolig og arbeid blant annet 91 
gjennom samarbeid med private. 92 

 Styrke det psykiske helsearbeidet blant barn og unge. 93 

 Øke kapasiteten innenfor psykiske helsetjenester ved å legge til rette for 94 
private tilbydere med kunnskap og kompetanse. 95 

 Styrke overgangen mellom skole og arbeid for unge med psykiske lidelser 96 
gjennom tverrfaglige tiltak og ha fleksible ordninger for individuell 97 
oppfølging. 98 

 Videreutvikle NAV-programmer som mentorordning, inkluderingstilskudd og 99 
lønnstilskudd.  100 

 Satse mer på entreprenørskap i skolen ved at alle skoler oppfordres til å 101 
benytte seg av Ungt Entreprenørskap fra 2. klasse.   102 

 Stimulere eldre til å stå lengre i jobb. 103 

 Hindre aldersdiskriminering, blant annet gjennom å fjerne 104 
særaldersgrensene i arbeidslivet.  105 

 106 

Utdanningsløftet 2020 - ingen skal gå ut på ut på dato 107 

For at ingen mennesker skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv og at alle skal få en ny sjanse, må vi 108 
investere mer i mennesker. Skal vi lykkes med tidlig innsats, må vi også begynne så tidlig som 109 
mulig. Vi må gjøre det enklere å fylle på med kunnskap hele livet, med bedre og mer jobbnære 110 
utdannings- og påfyllsveier. Undervisning i digitale klasserom kan kombineres med praktisk 111 
undervisning på arbeidsplassen. Høyre vil: 112 

 Legge grunnlag for fremtidig fagkompetanse gjennom en innsats for å sikre 113 
tilstrekkelig mange lærlingplasser de nærmeste årene, og sikre at korona-114 
krisen ikke blir en lærlingekrise.  115 

 At flere lærere skal få mulighet til etter- og videreutdanning.  116 

 Alle skal få tilbud om å oppdatere sin kompetanse gjennom hele yrkeslivet. 117 
Ingen skal gå ut på dato. 118 
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 Gi ungdomsskoleelever som ønsker og trenger et alternativt tilbud i skolen 119 
muligheten til å få å prøve seg i arbeidslivet samtidig som de går på skolen.  120 

 Utvide leksehjelps- og sommerskoletilbudet, og sørge for at dette blir et 121 
godt supplement i tillegg til den ordinære undervisning.  122 

 Opprette flere praktiske valgfag i ungdomsskolen. 123 

 Sikre at utdanningsinstitusjoner over hele landet tar i bruk digitale løsninger 124 
og legger til rette for fleksible utdanningsløp i utdanningsløpet, slik at folk 125 
kan få kompetanse der de bor og jobber. 126 

 Tilpasse Lånekassens støtteordninger og legge til rette for opprettelse av 127 
flere kortere og mer fleksible utdanningstilbud på høyere yrkesfaglig 128 
utdanning og universiteter og høyskoler.  129 

 Ha et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, 130 
forskningsinstitusjoner og industrien for å sikre mer relevante 131 
utdanningsløp.  132 

 Tilby voksne som tar videregående opplæring et tilleggslån for å 133 
gjennomføre utdanningen. Vurdere hvorvidt stipendandelen i 134 
Lånekassen bør øke for denne utdanningsgruppen. 135 

 136 

Grønn vekst 137 

Klima- og miljøpolitikken må sørge for ny verdiskaping og vekst, kutte utslipp og gjøre det 138 

enkelt å velge miljøvennlig.  Staten må tilrettelegge for å identifisere og utvikle fremtidens 139 

verdikjeder. Norge skal bli et foregangsland for produksjon og eksport av ren og fornybar 140 

energi. Høyre vil: 141 

 Realisere ambisjonen om en kostnadseffektiv fullskalaløsning for CO2- 142 
fangst og lagring. 143 

 Bidra til at nye industrielle satsinger på grønne verdikjeder dyrkes frem, som 144 
eksempelvis havvind, batterier, grønn skipsfart, datalagring, energisystemer 145 
og både grønt og blått hydrogen. 146 

 Legge til rette for infrastruktur for å realisere havvind, elektrifisering og 147 
kraftutveksling. 148 

 Gjøre det attraktivt for kraftselskapene å oppgradere eksisterende 149 
vannkraftverk og legge til rette for utbygging av ny vannkraft, gjennom å 150 
blant annet å revidere skatteregimet for vannkraft. 151 

 Sikre et mer rettferdig skatteregime for vindkraft på land. 152 

 Bidra til teknologiskiftet for grønn skipsfart. 153 

 Innføre insentiver for økt bruk av utslippsfrie maskiner generelt herunder 154 
landbruksmaskiner. 155 

 Etablere plastgjenvinningsanlegg i Norge. 156 

 Ta i bruk virkemidler for å gjøre reparasjon av klær og elektronikk, og 157 
bruktsalg av klær, mer attraktivt for forbrukerne, for å styrke gjenbruk og 158 
den sirkulære økonomien.   159 
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 Stimulere til nye sirkulære forretningsmodeller, deriblant «produkter-som-160 
tjenester» (Product-as-a-Service).  161 

 Bruke offentlig anskaffelser som pådriver for nye materialgjennvinnbare 162 
løsninger og for å skape et lønnsomt marked for resirkulerte materialer.  163 

 At det skal utvikles et veikart for hydrogen der blant annet mål for 164 
elektrolysekapasitet og produksjon bør inngå. 165 

 166 

Sikre flere bein å stå på 167 

De nye jobbene må skapes over hele landet og i mange ulike bransjer. Helsenæringene, fiskeri 168 

og sjømat, skipsfarten, kreative næringer, teknologi og digitalisering er bare noen av 169 

eksemplene. Høyre mener at det private bør eie og drive de selskapene der det ikke er 170 

nødvendig for samfunnet at staten driver eller har et strategisk eierskap. Høyre vil: 171 

 Utvikle et «fasttrack» i virkemidelapparatet for de mest lovende 172 
innovasjonsideene.  173 

 Styrke klyngeprogrammene med spesiell vekt på vekstnæringer, deriblant 174 
energi, helse og teknologi.  175 

 Redusere statens eierandeler i selskaper staten eier og som ikke er av 176 
nasjonal strategisk betydning eller avgjørende for statens virksomhet 177 

 Bruke eiermeldingen til å vurdere organiseringen av statlige eierandeler i 178 
strategisk viktige statlig eide selskaper. 179 

 Redusere særavgifter på enkelte grensehandelutsatte varer. 180 

 Bidra til at norsk avansert industri tar del i produksjon og testing av 181 
romfartsteknologi. 182 

 Bruke innovasjonspartnerskap mellom det offentlige, FoU-institusjoner og 183 
privat næringsliv for å hjelpe norske bedrifter til å utvikle og nå ut i nye 184 
markeder. 185 

 Bruke «regulatoriske sandkasser» på flere områder slik at lovverket ikke 186 
forsinker digital innovasjon. 187 

 Stimulere til bygging av nye verdikjeder og løsninger for bærekraftig 188 
biodrivstoff, økt mat- og fôrproduksjon, sirkulære og biobaserte prosesser 189 
og materialer. 190 

 Bidra til å oppnå potensialet for nye arbeidsplasser i sjømatklyngen gjennom 191 
blant annet satsing på nye oppdrettsarter, fangst på lavere trofisk nivå 192 
(eksempelvis plankton), mesopelagisk fangst, teknologiskifte i 193 
sjømatindustrien og avklare konsesjonsregler for havbruk til havs. 194 

 Styrke norsk deltakelse i internasjonalt forsknings- og 195 
innovasjonssamarbeid, herunder Horisont Europa, Digital Europe, Erasmus+, 196 
EUs romprogrammer, COSME og Det europeiske fondet for 197 
forsvarsforskning. 198 


