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1

HØYRES ALTERNATIVE BUDSJETT 2007: HØYRE VIL INVESTERE MER I
MORGENDAGENS VELFERD OG SKAPE MULIGHETER FOR ALLE!

Høyre vil investere i fremtiden og gi muligheter for alle. En fremtidsrettet næringspolitikk og
en ansvarlig økonomisk politikk under sentrum-Høyre-regjeringen la grunnlaget for de
historisk gode tidene vi nå opplever i Norge. Vi har nå en unik mulighet til å bygge videre på
et samfunn som skaper muligheter for alle – og vi har en forpliktelse til å investere slik at de
gode tidene vedvarer. Dette er de viktigste prioriteringene i Høyres alternative budsjett.
Regjeringen har valgt annerledes. I budsjettet for 2007 kutter regjeringen i kunnskap og
nedprioriterer forskning, bevilger for lite til veibygging og øker skattene for vanlige
lønnsmottakere. Kutt i fremtidens velferd gir tapte muligheter for Norge.
Innenfor en rekke områder ser vi at regjeringens allergi mot private alternativer gjør at folk får
dårligere tilbud og mindre valgfrihet. Dette gjelder innenfor helsesektoren, eldreomsorgen,
skolen, samferdselssektoren og i forhold til pensjonssparing.
Høyres alternative statsbudsjett:
•

Et ansvarlig budsjett – som øker vekstevnen i økonomien
o Mindre bruk av penger fra pensjonsfondet enn Regjeringen
o Økt premiering av sparing
o Bedre tilgang til arbeidskraft

•

Økte investeringer i morgendagens velferd
o Økte investeringer i kunnskap og forskning
o Økte investeringer i veibygging

•

Muligheter for alle
o En målrettet politikk som gir mennesker en ny sjanse i skolen og på
arbeidsmarkedet
o Økt satsing på pasientbehandling og rehabilitering

Den nordisk samfunnsmodellen
Den nordisk samfunnsmodellen, hvor det offentlige finansierer de viktigste velferdstjenester
innen blant annet skole, helse og eldreomsorg, har bred tilslutning i Norge. Vi nyter godt av et
fleksibelt arbeids- og næringsliv med gode samarbeids-forhold og et velutviklet
sikkerhetsnett. Høyre mener dette er kvaliteter og fortrinn ved det norske samfunnet som det
er viktig å beholde og videreutvikle.
Globalisering, teknologiutvikling og økt flytting av bedrifter og personer vil utfordre oss
fremover. I arbeidslivet vil nye grupper fra utlandet tilby sine tjenester billigere og stadig
oftere med ambisjon om også å være bedre på kunnskap og kvalitet. Automatisering av
produksjonen i bedriftene vil kreve andre kvalifikasjoner enn før.
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Næringslivet er i stadig endring og på leting etter nye, lønnsomme investeringer. Høyres
fremtidsrettede næringspolitikk og vekstskapende skattepolitikk skal stimulere bedrifter og
gründere til å satse i Norge. I tillegg vil Høyre investere mer i kunnskap og forskning og
utbygging av veier, for å trygge morgendagens velferd.
Globaliseringen og bruk av ny teknologi vil også gi oss muligheter til å styrke norske
arbeidsplasser og eksport. Økonomisk vekst og nye internasjonale handelsavtaler reduserer
fattigdommen i verden, og har bidratt til å gi millioner av mennesker nye muligheter. I
globaliseringens tid er det viktigere enn før at bedriftene, den enkelte og samfunnet har gode
og stabile vilkår for utvikling.
Samtidig må det være lov å lykkes. Ikke alle drømmer om en jobb i finansnæringen eller et
departement. Mange vil skape noe selv – de vil starte egen bedrift – et slikt mangfold av
drømmer og ambisjoner er viktig for landet og næringslivet. Uten gode ideer og pågangsmot
får vi mindre dynamiske bedrifter og færre nye arbeidsplasser.
Høyre tror at fornyelse og tilpasning til verden utenfor er en forutsetning for at den nordiske
samfunnsmodellen kan bestå.
Regjeringens motstand mot private løsninger innen velferd og skole vil svekke våre
muligheter til å gi et godt tilbud til alle. Høyre vil åpne for private løsninger og for at frivillige
organisasjoner kan supplere de offentlige tilbudene. Høyre vil ha mer mangfold og valgfrihet.
I økende grad knytter forskjellene i samfunnet seg til gapet mellom de som har utdannelse og
arbeid, og de som blir hengende etter i skolen eller faller utenfor arbeidsmarkedet. Høyre vil
skape muligheter for alle, og fremmer derfor en rekke forslag som er målrettet mot de som
trenger en ny sjanse, enten det er i skolen eller i arbeidsmarkedet. Høyres fremtidsrettede
politikk vil fornye ”verktøykassa” og trygge velferden! Målet er at Norge forblir verdens
beste land å bo i – også for våre barn og barnebarn.

1.1

Et mer ansvarlig budsjett som øker vekstevnen i økonomien

Norge går så det suser. Grunnlaget ble lagt i forrige periode ved at Høyre i regjering førte en
næringsvennlig og ansvarlig politikk med bla. satsing på forskning og vekstfremmende
skattelettelser. Det er positivt at arbeidsledigheten fortsetter å gå nedover og at lønnsomheten
i næringslivet er god. Utfordringen fremover er økende mangel på arbeidskraft i store deler av
bedrifts-Norge og deler av offentlig sektor. Norges Bank spår nå en arbeidsledighet ned i 2
prosent og en lønnsvekst på 5 prosent i 2007. Det betyr at ”kampen” om arbeidskraften øker
og at lønnsveksten vil tilta med økt press på kronen og renten som resultat. Da taper
bedriftene konkurranseevne i forhold til andre land og lønnskostnadene i offentlig virksomhet
”spiser” av velferdstilbudet. Det hjelper lite å satse milliarder på helse hvis det ikke finnes
nok mennesker til å gjøre jobben.
Mer forsiktig bruk av penger fra pensjonsfondet enn regjeringen

4

Høyres alternative budsjett 2007

Det følger av handlingsregelen at regjeringen i dårlige tider kan bruke noe mer penger fra
pensjonsfondet for å stabilisere økonomien, mens den i gode tider bør bruke noe mindre. Den
rødgrønne regjeringen har i 2007 et større handlingsrom enn noen regjering tidligere. Den
velger likevel å bruke 800 mill. kr mer enn det handlingsregelen gir rom for. Vi er trolig nær
toppen av en høykonjunktur, med økende mangel på arbeidskraft og fare for høyere
lønnsvekst og raskere renteøkninger. Det tilsier en noe mer forsiktig bruk av penger fra
pensjonsfondet. Høyre velger derfor å redusere bruken av penger fra pensjonsfondet med 1,3
mrd. kr i forhold til regjeringen, som betyr 500 mill. kr mindre enn det som følger av
handlingsregelen. Sammen med en politikk som øker tilgangen på arbeidskraft og øker
incentivet til å spare, bidrar det til mindre press på renten og kronen enn regjeringens
budsjettopplegg.
Økt premiering av sparing
For å dempe det private forbruket, og dermed presset på renten, vil Høyre stimulere til økt
privat sparing. Regjeringen går motsatt vei og fjerner all premiering av sparing til egen
pensjon. Det er et kraftig angrep på småsparere og alle som tar ansvar for eget liv ved å spare
til alderdommen. Det er også et galt signal i en tid hvor det private forbruket er økende og
boligmarkedet stiger kraftig. Da bør man stimulere til sparing, og ikke slippe mange titalls
milliarder kroner i sparekapital ut i boligmarkedet. Høyre vil gjeninnføre skattestimulansen av
IPA (individuell pensjonsavtale) og livrente. Rundt 830.000 personer, hvorav svært mange
med helt vanlig inntekt og formue, rammes av regjeringens foreslåtte kutt i
pensjonsordningene. I tillegg er kuttene i IPA og ordningen med individuelle og kollektive
livrenteavtaler et klart brudd med det brede i pensjonsforliket i Stortinget i mai 2005. Høyre
opprettholder de skattefavoriserte pensjonsordningene, noe som gir en skattelettelse på 540
mill kr.
For å stimulere spareviljen blant unge, og legge bedre til rette for deres adgang til
boligmarkedet, foreslår Høyre en betydelig økning av BSU-ordningen (boligsparing for
ungdom). Det årlige sparebeløpet økes til 20.000 kr og det maksimale sparebeløp dobles, fra
100.000 til 200.000 kroner.
Formueskatten virker også som en ekstra skatt på sparing. Økt bunnfradrag vil gjøre det
lønnsomt for flere å spare. Høyre foreslår derfor å øke bunnfradraget i formueskatten til
250.000 kr. Det vil innebære at 1,1 mill personer får redusert formueskatt sammenliknet med
regjeringens forslag. Til sammen vil 31.000 færre trygdede betale formueskatt med Høyres
forslag.
Høyre går også mot regjeringens forslag om 5 prosent økning av formuesverdsettelsen på
aksjer og aksjefond, samt fjerningen av verdirabatten på fond som ikke er aksjefond. Opp mot
1,5 million nordmenn sparer på denne måten. Ikke minst gjennom eierskap i sine egne
bedrifter. Regjeringens forslag er derfor både et anslag mot sparing, men også mot det private
eierskap i særlig små og mellomstore bedrifter.
Bedre tilgang på arbeidskraft
I 2007 vil både bedriftene og helse- og omsorgssektoren oppleve en økende mangel på
arbeidskraft. Det er et viktig prinsipp at det må lønne seg å jobbe. Det er uheldig at mange
pensjonister og folk med lave inntekter nesten ikke får noe igjen for økt arbeidsinnsats. Høyre
vil at langt flere skal få muligheten til å klare seg på egen inntekt. En mer inkluderende
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satsing på bl.a. eldre og innvandrere, kan utløse en stor reserve av arbeidskraft som bedriftene
og samfunnet trenger. Aktivitet må lønne seg mer enn passivitet.
I 2006 bidrar ansatte fra andre land med nødvendig arbeidskraft i bla. bygge- og
verftsnæringene og innen flere servicebransjer. Uten denne ekstra tilgjengelige arbeidskraften
kunne store prosjekter stå i fare for å bli forsinket og/eller langt dyrere enn planlagt. I
verftsindustrien har utenlandske arbeidere sikret konkurransekraften og gjort det mulig å
levere flere skip årlig enn tidligere.
Høyre vil oppheve de overgangsreglene som gjelder for arbeidstakere fra de nye EU-landene.
Høyre vil også gå imot nye overgangsregler for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania. Det er
også behov for flere tiltak som mer målrettet vil tiltrekke spesiell kompetanse som
næringslivet, men også helsesektoren, har behov for fremover. Videre må mange ulike
virkemidler tas i bruk for å inkludere flere i dagens arbeidsmarked. Det er også behov for en
holdningsendring hos ledere når det gjelder å ansette mennesker som har vært marginalisert
på arbeidsmarkedet.
Høyre foreslår å stramme inn AFP-ordningen (avtalefestet pensjon) for 62- og 63-åringene.
Målet er å få flere 62- og 63-åringer til å stå lengre i arbeid, slik pensjonsreformen også legger
opp til. Endringene vil ikke berøre de som allerede har gått av med AFP. Nye AFPpensjonister på 62 og 63 år må bl.a betale hel trygdeavgift. I tillegg foreslår Høyre å redusere
Statens pensjonskasses dekning av utgiftene til AFP for offentlig ansatte som er 62 og 63 år.
Høyre vil øke tilgangen på arbeidskraft gjennom:
- En inkluderingspolitikk som trekker marginale grupper inn i arbeidsmarkedet
- Forenkle ordninger for å sikre nødvendig arbeidsinnvandring
- Et skatteopplegg som gir alle mer igjen for å jobbe
- Et pensjonssystem som stimulerer til å jobbe mer og lenger enn i dag
- Modernisering av offentlig sektor som frigjør arbeidskraft
- Økt pasientbehandling og rehabilitering vil få sykmeldte raskere tilbake i arbeid
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Høyres satsing på tiltak som kan øke tilgangen på arbeidskraft:
Fra trygd til arbeid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAV-utvidelse av trygdelegeordningen, omorganisering av praksis
30 mill. kr
Tiltak på arbeidsplassen, prosjektstøtte til tiltak på arbeidsplass for
å unngå uføretrygding
30 mill. kr
Økt pasientbehandling/rehabilitering
500 mill. kr
Færre 62- og 63-åringer på AFP
Fjerne kutt i pensjon for pensjonister mellom 67 og 70 som arbeider
160 mill. kr
Avvikle ventelønnsordningen for nye tilfeller
Kjøp av operasjoner
142 mill. kr
Bruke attføringsmidler tidligere i sykmeldingsperioden (verbalforslag)
Gjeninnføre fradrag for behandlingsforsikring
20 mill. kr
"Snu i døra" - tiltak for å gi unge sosialhjelpsmottakere arbeidstrening
10 mill. kr
Arbeidstrening - gjeninnføre øremerkede overføringer til prosjekter som
"Skreddersøm" i regi av Fretex i Drammen
5 mill. kr
Fattigdomsrettede arbeidsmarkedstiltak
35 mill. kr
Lavterskeltilbud/arbeidstrening (grønn omsorg)
10 mill. kr
Tiltaksplasser for yrkeshemmede, 1000 nye plasser
120 mill. kr
Uføretrygd som lønnstilskudd – hele landet
Gå imot regjeringens forslag om forsøk med 6-timers dag
Pålegge legene å vurdere gradert sykemelding ved enhver sykemeldingsattest
der det ikke åpenbart foreligger medisinsk grunn til 100 pst sykemelding

Arbeidsinnvandring
•
•
•
•
•
•
•

Prosjekt under NAV: Aktiv rekruttering av arbeidskraft
utenfor EØS
5 mill. kr.
Tiltak for kvalifisert arbeidsinnvandring, herunder Språkkurs i utlandet
15 mill. kr
Opplæring helsefag, styrking overfor arbeidsinnvandring
10 mill kr
Fjerne overgangsreglene ift arbeidsinnvandring fra de nye
EU-landene
Ikke innføre overgangsregler for Romania og Bulgaria
Foreslå naboland visum med Russland
Utrede midlertidig arbeidstillatelse i påvente av ferdigbehandling av søknad, ved
kvalifiserte bedrifter
Arbeidsstimulerende skattelettelser

•
•
•
•

Økt øvre grense i minstefradrag med 720 kr (lønn og pensjonsinntekter)
454 mill. kr
Redusert toppskatt trinn en og to
955 mill. kr
Arbeidende pensjonister mellom 67 og 70 år får ikke avkortning av pensjon 160 mill. kr
Halvert arbeidsgiveravgift for nye lærlinger
70 mill. kr
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Modernisering av offentlig sektor
•
•
•
•

Stimulans til effektivisering ved redusert vekst i statlig administrasjon
Mer effektiv statlig bygge og eiendomspolitikk
Konkurranse om statlige innkjøp – nøytral moms i staten
Samordne helsetjenestene i hovedstadsområdet

Lavere skatt vil stimulere til mer arbeid
Vekstfremmende skattelettelser vil gi høyere vekst og øke tilbudet av arbeidskraft – det skal
lønne seg både å jobbe og å etablere arbeidsplasser.
Det er god vekst i norsk økonomi og en betydelig økning i skatteinntektene til både
kommunene og staten. I regjering fikk Høyre vedtatt vekstfremmende skatte- og
avgiftslettelser for bedriftene og arbeidstakerne på til sammen 23 mrd kroner. I kombinasjon
med en ansvarlig økonomisk politikk bidro skattelettelsene til å få fart i økonomien. Veksten
gir nå rom for å øke velferden.
I en situasjon med økende mangel på arbeidskraft er det viktig å stimulere flere i
arbeidsmarkedet til å tilby sin arbeidskraft. I tillegg må det være lønnsomt for de som er i jobb
å gå fra deltid til heltid eller å jobbe noen timer ekstra. Derfor øker Høyre minstefradraget
med 720 kr. Regjeringens forslag til budsjett går i motsatt retning ved at 65.000 flere personer
må betale toppskatt på normale inntekter rundt 400.000 kroner. En person i full jobb med
gjennomsnittlig inntekt vil med den rødgrønne regjeringens politikk måtte betale toppskatt av
all overtid. I tillegg senkes innslagspunktet for toppskatten i trinn 2 til 650.000 kr. Det
rammer ca 68.000 personer. Høyre går i mot disse forslagene, fordi det ikke stimulerer til
arbeid for viktige grupper som f.eks. lærere, ingeniører og småbedriftsledere.
Norge trenger seniorenes arbeidskraft. De besitter en kompetanse som bedriftene og offentlig
sektor har behov for. Mange ønsker å arbeide ut over ordinær pensjonsalder, men lar det være
fordi de får en kraftig avkorting i pensjonen. Høyre foreslår derfor at pensjonister mellom 67
og 70 år kan beholde pensjonen uavkortet, uansett hvor mye de velger å arbeide ved siden av.
Modernisering av offentlig sektor
Fornyelse og innovasjon i offentlig tjenestetilbud kan bedre kvaliteten og sikre riktig bruk av
arbeidskraften – en fordel med supplerende private leverandører.
Det er en stor utfordring å sørge for tilstrekkelig med ”hoder og hender” for å løse oppgavene
best mulig innen utdanning, helse og omsorg. Det er viktig at vi benytter arbeidskraften riktig
og tilpasset behovene til brukerne. Med den rødgrønne regjeringen har
moderniseringsarbeidet stoppet helt opp.
Høyre tror at private supplerende ordninger kan bidra positivt til mangfold i skolen og at flere
får bedre tjenester innen helse og omsorg. Det blir enda viktigere å benytte seg av flere
løsninger for å klare de store oppgavene fremover. Desto smartere vi kan videreutvikle et
offentlig tjenestetilbud og supplerende private leverandører, desto større er muligheten for at
vi har nok arbeidskraft til å gi gode tilbud over hele landet.
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1.2 Økte investeringer i morgendagens velferd
I gode tider er det viktig å investere for fremtiden. Høyre vil øke bevilgningene til kunnskap,
forskning og nye veier. Dette vil skape vekst og et grunnlag for morgendagens velferd.
Økte investeringer i kunnskap
God skole og utdannelse er det viktigste samfunnet kan gi hvert enkelt barn. Høyres mål er et
kunnskapssamfunn som satser på skole, høyere utdanning og forskning. Dette gjenspeiles
tydelig i Høyres alternative budsjett.
Høyre vil gjøre det mer lønnsomt å ta høyere utdanning og lettere å starte egen bedrift. Vi
trenger kompetanse i verdensklasse for å opprettholde et konkurransedyktig næringsliv, høy
kvalitet på forskningen og gode velferdsordninger. Andre land i Europa har kompetanse og
forskning som hovedsatsinger for å styrke konkurransekraften for fremtiden. De vestlige land
opplever nå at asiatiske konkurrenter tar markedsandeler på stadig mer avanserte produkter og
tjenester. Da nytter det ikke med ”et hvileskjær” i satsingen på forskning og høyere utdanning
som de rødgrønne unnskylder seg med i sitt forslag. Høyre vil blant annet øke
Forskningsfondet med 25 mrd, reversere en uheldig svekkelse av SkatteFunn og styrke
universiteter og høyskoler.
Økte investeringer på kunnskap og forskning - til sammen 1079 mill kr
•
•

Økt satsing på kunnskap i skolen og høyere utdanning: 514 mill. kr
Økt satsing på forskning:
565 mill. kr

+ Øke fondet med 25 mrd. kr utover Regjeringens forslag (til sammen 35 mrd),
noe som vil gi 1,1 mrd. kr mer til forskning i 2008 enn den rødgrønne regjeringen
foreslår.

Økte investeringer i veibygging
Det er i gode økonomiske tider vi må investere for fremtiden. Høyre vil derfor øke
bevilgningene til investeringer i infrastruktur, spesielt veier. Det vil både redusere
konkurranseulempen til næringslivet og øke sikkerheten til folk som ferdes i trafikken. Høyre
prioriterer å ta igjen investeringsetterslepet i forhold Nasjonal transportplan og oppfylle
fylkenes handlingsprogrammer på veiinvesteringer og rassikring.
Økte investeringer i veier og infrastruktur

•
•
•

Mer til vei gjennom:
Økt satsing på veiinvesteringer og rassikring
611 mill. kr
Etablere et Veifond på 20 mrd kr hvor avkastningen brukes til investeringer gir om lag
880 mill. kr til investering årlig fra 2008.

9

Høyres alternative budsjett 2007

1.3 Muligheter for alle
Høyres politikk handler om å skape muligheter for den enkelte og legge til rette for at
mulighetene kan utnyttes over hele landet. Derfor satser Høyre på kunnskap, en fremtidsrettet
næringspolitikk, og tiltak som gir mennesker trygghet og en ny sjanse.
1. En kunnskapsskole der ingen elev skal bli hengende etter
Skolen er vårt viktigste verktøy for å bygge unge menneskers selvtillit. Kunnskap gir alle
mennesker mulighet til å mestre, noe som er viktig når vi møter arbeidslivets mange
utfordringer og et arbeidsmarked i endring. Vi må være trygge på at alle behersker
grunnleggende ferdigheter som å lese, skrive og regne.
Blant Høyres forslag er:
•
•
•
•
•

En undervisningstime ekstra, øremerket til matematikk
Leksehjelp
Sommerskole
Kapitaltilskudd friskoler
Rådgivningstjeneste - prøveprosjekt

56 mill. kr
25 mill. kr
15 mill. kr
30 mill. kr
8 mill. kr

2. Et arbeidsliv der alle får bidra og der alle som faller utenfor får en ny sjanse
Nesten hvert fjerde menneske i arbeidsfør alder står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.
Mange både kan og vil bidra helt eller delt, men har ikke fått en ny sjanse. Samtidig mangler
vi arbeidskraft til å utføre viktige velferdsoppgaver.
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Blant Høyres forslag er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiltaksplasser for yrkeshemmede, 1000 nye plasser
Ungt Entreprenørskap
Opplæring helsefag, styrking overfor arbeidsinnvandring
"Grunnopplæring for voksne" - ny sjanse
Tiltak på arbeidsplassen, prosjektstøtte til tiltak på arbeidsplass for
å unngå uføretrygding
Bruke attføringsmidler tidligere i sykmeldingsperioden – verbalforslag
"Snu i døra" - tiltak for å gi unge sosialhjelpsmottakere arbeidstrening
Arbeidstrening - gjeninnføre øremerkede overføringer til prosjekter som
"Skreddersøm" i regi av Fretex i Drammen
Fattigdomsrettede arbeidsmarkedstiltak
Green-card ordning for arbeidssøkende med særskilte behov
for tilrettelegging av arbeidsplassen
Lavterskeltilbud/arbeidstrening – grønn omsorg
Uføretrygd som lønnstilskudd – over hele landet

120 mill. kr
5 mill. kr
10 mill. kr
15 mill. kr
30 mill. kr
10 mill. kr
5 mill. kr
35 mill. kr
5 mill. kr
10 mill. kr

3. Et nyskapende næringsliv som utløser muligheter i hele landet
Høyre ønsker et fremtidsrettet og nyskapende næringsliv i Norge. En fremtidsrettet
næringspolitikk skaper gode arbeidsplasser i dag og bedre arbeidsplasser i morgen. Skal vi
hevde oss i den globale konkurransen må vi investere for fremtiden. Vi må satse på forskning
og innovasjon, samferdsel og energi.
Blant Høyres forslag er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Likestilte trygderegler for gründere ved graviditet og fødsel
Reiseliv
Forsknings- og utviklingskontrakter
Maritim utvikling
Omstillingsstøtte til Q-meieriene
Forskning, lavere avgifter og bedret kontroll på havbruks- og
fiskeriområdet
Havbrukspakke: Øke FoU innen havbruksnæringen med 30 mill i Norges
Forskningsråd og 20 mill. kr settes av til miljøtiltak for oppdrettslaks
SkatteFunn strammes ikke inn (påløpt)
Ikke innføre NOx-avgift
Økte avskrivningssatser for maskiner
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290 mill. kr
50 mill. kr
50 mill. kr
10 mill. kr
9,5 mill. kr
40 mill. kr
50 mill. kr
150 mill. kr
440 mill. kr
360 mill. kr
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4. Et offentlig velferdstilbud som sikrer hjelp når vi trenger det
Høyre ønsker et samfunn der alle mennesker får muligheten til å forsørge seg selv og sin
familie. Samtidig vil de fleste mennesker i løpet av livet være i situasjoner hvor de har behov
for offentlige tjenester. Alle har vi krav på trygghet for at vi får nødvendig hjelp fra det
offentlige, når vi trenger det.
Blant Høyres forslag er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Økt pasientbehandling / rehabilitering,
Ressurssenter for rehabilitering, tilbud til døve og synshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering, og tilbud til barn av rusavhengige
Arbeidsrettede tiltak for mennesker med psykiske lidelser
Omsorgstjenesten, styrket kvalitet
Omsorg ved livets slutt
Forskning på demenssykdommer
Kjøp av behandlingsplasser for psykisk syke barn og unge
Økte bevilgninger til Helse Vest og Helse Midt for å rette opp
skjevfordeling
Øke bevilgningen til klinisk arbeid med psykisk syke
flyktninger og asylsøkere,
Fattigdomstiltak utover Regjeringens forslag

300 mill. kr
100 mill. kr
50 mill. kr
50 mill. kr
75 mill. kr
25 mill. kr
25 mill. kr
50 mill. kr
50 mill. kr
10 mill. kr
125 mill. kr

5. Et mangfoldig samfunn der mennesker møtes med respekt, åpenhet og toleranse
Gode samfunn skapes av mennesker som har frihet til å utvikle seg på egne premisser og til å
forme sine egne fellesskap. Det spontane og frivillige engasjement kan skape varmere,
sterkere og tryggere fellesskap enn ett pålagt system for alle.
Blant Høyres forslag er:
•
•
•
•
•
•
•

Økt kultursatsing
Økt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
Økt valgfrihet i familiepolitikken, gjennom økt støtte til
private barnehager, økt kontantstøtte og økt fedrekvote
Økt støtte til barnerike familier, fire eller flere barn, med
1 000 kr pr familie pr år
Økt støtte til integrering
Opprettholde premiering av privat pensjonssparing
Økt fribeløp for skattefritt arbeid i hjemmet (fra 2 000 til 5 000 kr)
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50 mill. kr
15 mill. kr
142 mill. kr
30 mill. kr
30 mill. kr
480 mill. kr
12 mill. kr
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2

HØYRES SATSINGER PÅ HVERT FAGOMRÅDE

Helse og omsorg:
2.1

Høyre prioriterer mer til helse enn regjeringen

Når vi blir rammet av sykdom, er det avgjørende at vi får rask helsehjelp av høy kvalitet. I
dag opplever mange pasienter for lang ventetid og for dårlig organisering i helsetjenesten. I
Høyres alternative budsjett har vi økt bevilgningene til helse og omsorg med 375 mill kr
utover regjeringens forslag. Sammen med forslag om mer effektiv organisering av
helsetjenesten, legger Høyres budsjett opp til at det kan behandles om lag 23.000 flere
pasienter enn det den rødgrønne regjeringen foreslår. Dette vil bidra til at pasientene får
raskere og bedre helsehjelp.
Høyre prioriterer først og fremst økt pasientbehandling og rehabilitering, og foreslår å bevilge
hele 500 mill kr til en satsing på dette området. Rehabilitering handler om å gi mennesker
som er rammet av sykdom eller skade en mulighet til å komme tilbake til arbeidsliv og aktiv
deltakelse i samfunnet. I dag opplever mange mennesker at de ikke får nødvendig
rehabilitering, og at de derfor blir avhengig av andres hjelp og av trygdeytelser. Høyres
satsing på rehabilitering er en investering i økt livskvalitet og selvhjulpenhet for mange
mennesker. Samtidig gir denne satsingen grunnlag for reduserte utgifter til sykepenger og
uføretrygd, og er derfor god samfunnsøkonomi.
Høyre mener at det er uholdbart at pasienter venter lenge på hjelp, samtidig som det er ledig
kapasitet hos private aktører. Det er særlig alarmerende at psykisk syke barn og unge i
gjennomsnitt venter mer enn tre måneder på nødvendig behandling. Vi går derfor inn for at
helseforetakene skal kjøpe flere helsetjenester fra private sykehus og spesialister, slik at
pasientene kan benytte disse tilbudene for det offentliges regning. Høyre foreslår å bevilge
192,4 mill kr mer til kjøp av helsetjenester fra private aktører enn det regjeringen foreslår.
Dette vil særlig bidra til raskere helsehjelp for barn og ungdom som trenger psykisk
helsevern, og for pasienter som trenger ortopediske operasjoner. Innenfor satsingen på
rehabilitering legges det opp til kjøp av flere plasser i private opptreningsinstitusjoner. For
Høyre er det viktigere at pasientene får behandling og hjelp, enn hvem det er som utfører
behandlingen.
Høyre er skuffet over at den rødgrønne regjeringen gjør minst for dem som trenger det mest.
Det er godt dokumentert at det er svikt i alle ledd innenfor rusbehandling og psykisk
helsevern. Til tross for dette foreslår regjeringen å trappe ned innsatsen på disse områdene i
forhold til de budsjettene Høyre i regjering la frem for 2005 og 2006. Høyre foreslår å øke
bevilgningene til psykisk helsevern med til sammen 110 mill kr i forhold til regjeringens
forslag (inkludert 50 mill kr nevnt under satsingen på rehabilitering og 50 mill kr til kjøp av
behandling for psykisk syke barn). Innenfor denne bevilgningen er arbeidsrettede tiltak
prioritert, sammen med tiltak for de sykeste pasientene og kriminalitetsforebyggende tiltak.
Høyre dobler regjeringens forslag til satsing på rusbehandling, og legger til rette for at flere
kan få tilbud om legemiddelassistert rehabilitering.
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Høyre mener det er behov for en kraftig satsing på bedre kvalitet i omsorgstjenestene,
herunder i eldreomsorgen. Mens regjeringen bare vil sette av 25 mill kr til dette, foreslår
Høyre 125 mill kr til økt kompetanse, mer forskning på demens og bedre omsorg ved livets
slutt.
I tråd med forslag fra sentrum/Høyre-regjeringen har Helse Vest og Helse Midt nå fått en
større andel av basisbevilgningen til regionale helseforetak. Det er imidlertid tidligere varslet
at det er behov for en ny gjennomgang av fordelingen mellom helseforetakene for å sikre et
mer likeverdig behandlingstilbud i hele landet. Regjeringen skal sette ned et utvalg som skal
foreta denne vurderingen. Høyre mener det er viktig at dette arbeidet ikke trekker ut i tid, og
vil derfor foreslå at konklusjonene legges frem for Stortinget senest i statsbudsjettet for 2008.
Omstillingsutfordringene i Helse Vest og i Helse Midt Norge er særlig krevende fordi
regionene får lavere bevilgninger enn objektive kostnadsnøkler skulle tilsi. Høyre går inn for
å bevilge 50 mill kr for å bidra til en ytterligere oppretting av skjevfordelingen for disse
helseregionene. Dette vil blant annet legge til rette for at Helse Stavanger i samarbeid mellom
Stavanger kommune kan opprette et forsterket sykehjem for å gi et bedre tilbud til syke eldre.

Helsesatsingen til Høyre omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Økt pasientbehandling/ rehabiliteringstiltak i helseforetakene,
herunder kjøp av plasser i private opptreningsinstitusjoner og
og styrket rusomsorg i regi av ideelle organisasjoner.
Ressurssenter for rehabilitering, tilbud til døve og synshemmede
Arbeidsrettede tiltak for mennesker med psykiske lidelser
Legemiddelassistert rehabilitering for rusavhengige samt tilbud
til barn av rusavhengige
Tiltak for økt kvalitet i omsorgstjenesten, herunder eldreomsorg
Fordelt på: Kompetanseheving, omsorg ved livets slutt, forskning
på demens
Kjøp av behandlingsplasser for psykisk syke barn og unge
Økte bevilgninger til Helse Vest og Helse Midt for å rette opp
skjevfordeling
Til skudd til bedre behandling for flyktninger med psykiske lidelse
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300 mill. kr

100 mill. kr
50 mill. kr
50 mill. kr
125 mill. kr

50 mill. kr
50 mill. kr
10 mill. kr
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Utdanning og forskning:
2.2

Mer investeringer i morgendagens velferd

God skole og utdannelse er det viktigste samfunnet kan gi hvert enkelt barn. Høyres mål er et
kunnskapssamfunn som satser på skole, høyere utdanning og forskning. Dette gjenspeiles
tydelig i Høyres alternative budsjett.
Drivkraften bak Høyres store skolesatsning Kunnskapsløftet, er ønsket om at alle barn skal
være sikret at skolen øver opp grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning.
Disse ferdighetene er avgjørende viktige for å gi alle barn muligheter til å lykkes både på
skolen og senere i livet. Høyre foreslår å øke støtten til leksehjelp med 25 mill kr, for å bedre
læringsutbyttet og gi alle barn muligheter til å lykkes. Av samme grunn foreslår Høyre å
bevilge 15 mill kroner for å motivere flere skoler til å tilby sommerskole. Høyre foreslår også
å utvide timetallet med en ekstra uketime matematikk på barnetrinnet. Høyre registrerer at
regjeringen viderefører den forrige regjeringens betydelige satsning på kompetanseheving for
lærere.
Forskning forbereder samfunnet på å håndtere nye utfordringer – utfordringer vi ikke kjenner
i dag. Forskningen har både et langsiktig og et mer kortsiktig perspektiv. Det er svært viktig å
ta vare på begge perspektivene, og gjennom bevilgninger i dag gjøre investeringer for
fremtiden.
På den bakgrunn foreslår Høyre å reversere den rødgrønne regjeringens store kutt på ca 275
mill.kr i basisbevilgningen til universiteter og høyskoler. Videre foreslås det å styrke
Forskningsfondet med 25 mrd kroner utover regjeringens forslag, noe som vil sikre 1,1 mrd.
kr mer til forskning i 2008 enn regjeringen foreslår. Kapitalen i fondet vil med Høyres forslag
bli 85 mrd kroner. I tillegg foreslår Høyre å bevilgningene til forskning for 2007 med 200
mill. kr, fordelt med 20 mill kr til Universitetet i Stavanger og 180 mill kr til vitenskapelig
utstyr. Pengene til vitenskapelig utstyr kanaliseres via Forskningsrådet, og brukes til å støtte
opp om de tematiske satsningene og teknologiplattformene. Høyre foreslår også å øke
forskningsbevilgningene på andre fagbudsjetter.
Det har til nå vært tverrpolitisk enighet om å opprette 350 nye stipendiatstillinger årlig til og
med 2007, for å rekruttere og utdanne fremtidens forskere i Norge. Dessverre viser det seg
også her at løftene regjeringspartiene kom med i valgkampen, er uten innhold når de får
regjeringsmakt. Høyre vil følge den vedtatte opptrappingsplanen for stipendiater, og foreslår å
bevilge 105 mill. kr til 350 nye stipendiater. Høyre vil holde forskningsinnsatsen på et høyt
nivå, og gi forskningen langsiktige og gode arbeidsvilkår.
For Høyre er det viktig å videreføre den målrettede stipendordningen for læremidler som ble
innført i 2003. Den retter seg inn mot elever fra familier med svak økonomi, og gjelder elever
på alle trinn i videregående opplæring. Dette er svært viktig for å sikre reell lik rett til
utdanning for de elevene som har dårligst økonomiske forutsetninger. Ordningen kan enkelt
utvides, både ved å omfatte flere elever og ved å øke stipendbeløpet. Regjeringen foreslår å
bevilge penger til en fylkesadministrert ordning med gratis læremidler til elever på 2. trinn i
videregående. Høyre ønsker i stedet å bruke pengene til å foreta en utvidelse av den
målrettede ordningen, noe som kommer elever på alle klassetrinn til gode. Det månedlige
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stipendbeløpet økes fra 350 kr. til 590 kr. I tillegg økes innslagspunktet for behovsprøving fra
187 000 til 210 000 kr. Dermed blir det årlige læremiddelstipendet maksimalt 5 900 kr, og
flere elever kommer inn under ordningen. I tillegg til dette ønsker Høyre å bruke 50 mill kr til
PC-er og andre digitale læremidler. Penger til digitale læremidler kan det søkes på i tillegg til
andre læremidler, og behovsprøves på samme måte som læremiddelstipendet.
For å støtte opp om det viktige arbeidet prestene gjør, foreslår Høyre å bevilge ytterligere 15
mill. kr til prestetjenesten. Av dette øremerkes midler til to nye studentprestestillinger, i
henholdsvis Oslo og Nord-Hålogaland.
Høyre øker investeringene i kunnskap og forskning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SkatteFunn strammes ikke inn (påløpt)
Oppretting av skjevfordeling Universitetet i Stavanger (forskning)
Økt bevilgning til forskning
Studentbarnehager
Studentboliger
350 nye Stipendiatstillinger, i tråd med opptrappingsplan
Øke forskningsfondet med
Karrieresenter for studentene ved universiteter/høyskoler
Startbevilgning til odontologibygget ved universitetet i bergen,
Økte Basisbevilgning universiteter og høyskoler
Basisfinansiering private Høyskoler
Støtte til freshman-året norske studenter i USA og førsteårsstudenter
ikke-vestlige land
Husleiekompensasjon Høyskolen i Buskerud
Prestetjeneste
Leksehjelp
Sommerskole
Kapitaltilskudd friskoler
Folkehøyskoler
Rådgivningstjeneste, prøveprosjekt
Utvikling hjem-skole-samarbeid
Økt stipend for læremidler inklusiv digitale læremidler – omdisponert
En ekstra time i matematikk på barnetrinnet (over kommunalbudsjettet)
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150 mill. kr
20 mill. kr
180 mill. kr
10 mill. kr
6 mill. kr
105 mill. kr
25 mrd. kr
5 mill. kr
5 mill. kr
274 mill. kr
13 mill. kr
3,2 mill. kr
3 mill. kr
15 mill. kr
25 mill. kr
15 mill. kr
30 mill. kr
20 mill. kr
8 mill. kr
2 mill. kr
227 mill. kr
56 mill. kr
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Rødgrønne kutt i kunnskap og forskning i 2006 og 2007:
Budsjettet for 2006:
• Kuttet den foreslåtte økningen i Forskningsfondet med 25 mrd. Dette gir ca. 900 mill,
kr mindre til forskning i 2007.
• Kuttet i Norges Forskningsråd med 10 mill. kr
• Kuttet tilskuddet til internasjonal romvirksomhet med 15 mill. kr
• Kuttet 30 mill. kr i bevilgningene til tilskuddsordningen for ulønnet forskningsinnsats.
Det ble dermed ikke bevilget noe til ordningen i 2006.
• Kuttet bevilgningen til Forsknings- og utviklingskontrakter under Innovasjon Norge
med 15 mill. kr.
• Kuttet tilskuddet til SIVA med 10 mill. kr.
Revidert budsjett 2006:
• Omprioriterte 100 mill. kr fra Norges Forskningsråd til gaveforsterkningsordningen,
og Regjeringen forutsatte muntlig at de 100 mill. kr skulle tilbakeføres til Norges
Forskningsråd i budsjettet for 2007. Det har ikke skjedd.

Budsjettet for 2007:
• Kutter 275 mill. kr i basisbevilgningen til universiteter og høyskoler. Vil ramme
forskningsaktiviteten ved institusjonene.
• Bryter den vedtatte opptrappingsplanen for stipendiater. Bevilger ikke penger til noen
nye stipendiater – skulle iflg. planen bevilget penger til 350 stipendiater.
• Kutter 150 mill. kr til SkatteFUNN.
• Kutter 159 mill. kr til forskning. Veksten i avkastning fra dagens kapital i
Forskningsfondet tilsier en forskningsbevilgning som øker med 159 millioner kroner
mer enn forslaget fra regjeringen.
• Kapitalen i Forskningsfondet kunne vært 85 mrd 1.1.07. I stedet blir kapitalen 60 mrd.
• Avstanden til det vedtatte målet om at Norge skal bruke 3 % av BNP til
forskningsformål inne 2010, øker med dette budsjettet.

Transport og kommunikasjon:
2.3

Uten bedre veier stopper Norge!

Store avstander og spredt bosetting gjør Norge som nasjon avhengig av gode
transportløsninger. En effektiv infrastruktur er avgjørende for at bedrifter i distrikts-Norge
skal være konkurransedyktige. I dag er det en vel så stor utfordring å sikre gode
mobilitetsløsninger for å tiltrekke seg arbeidskraft, som å korte avstanden til markedene.
Veibygging er både god distriktspolitikk og god næringspolitikk. Bedre veier er også
avgjørende for å komme videre mot visjonen om null drepte og varig skadde i trafikken.
Må investere i fremtiden for å sikre morgendagens velferd
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Det er i gode tider vi må investere for fremtiden. Et av Høyres viktigste grep i alternativt
budsjett for 2007 er derfor å øke bevilgningene til investeringer i infrastruktur, og spesielt i
veier. Høyre løfter den statlige andelen av veiinvesteringene på vei med over 600 mill. kr i
forhold til regjeringen. Høyre prioriterer å ta igjen investeringsetterslepet i forhold Nasjonal
transportplan og oppfylle fylkenes handlingsprogrammer på veiinvesteringer og rassikring.
Høyre vil etablere et veifond for å møte utfordringene med det store etterslepet på vedlikehold
av riksveiene og for å øke bevilgningene til å bygge nye veier i årene som kommer. Det store
etterslepet i vedlikehold er anslått til 12-15 mrd. kroner. Høyre vil derfor opprette et veifond
på 20 milliarder kroner. Avkastningen av dette fondet vil bli ca 880 mill kr i 2008. Midlene
skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger.

Økte investeringer i veier og infrastruktur

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mer til vei gjennom:
Økt satsing på veiinvesteringer og rassikring:
611 mill. kr
Å etablere et Veifond på 20 mrd. kr hvor avkastningen
brukes til investeringer (årsvirkning cirka 880 mill. kr)
Økt satsing på tilskudd til fiskerihavner
20 mill. kr
Beholde belønningsordningen for kollektivtrafikk
20 mill. kr
Stord Flyplass, Nytt kontrolltårn og brannstasjon, oppstartsbevilgning
3 mill. kr
Åpne for nye OPS-prosjekter.
Oppheve restmonopol på brevpost
Konkurranse på persontransport på jernbanen og Jernbaneverkets drifts- og
vedlikeholdsoppgaver

Fiskerihavnene spiller en viktig rolle for verdiskapingen langs kysten. Høyre er opptatt av det
store behovet for oppgradering av fiskerihavnene, som større og mer dyptgående fartøy har
medført. Høyre vil derfor foreslå en økning i tilskuddet til fiskerihavner for 2007 på 20 mill.
kr i forhold til regjeringens forslag. Det økte tilskuddet øremerkes oppstartstilskudd til to
fiskerihavneanlegg det er spesielt viktig å fremskynde, Gryllefjord i Torsken kommune i
Troms og Gjerdsvika i Sande i Møre og Romsdal.
Høyre prioriterer 20 mill. kr mer enn regjeringen til kollektivtrafikken. For Høyre innebærer
et godt transporttilbud helhetlige løsninger. Satsingen på belønningsordningen var et av de
viktigste satsingsområdene på kollektivtrafikk fra sentrum/Høyre-regjeringen.
Høyre er opptatt av å finne nye løsninger som kan gi raskere og mer rasjonell utbygging, drift
og vedlikehold av veianlegg. Høyre konstaterer at regjeringens varslede modell for bygging
av infrastruktur ”prosjektfinansiering” er skrinlagt. Høyre mener dette gjør det enda viktigere
å jobbe videre med bygging av vei gjennom offentlig privat samarbeid (OPS). Erfaringene fra
de første prosjektene er så gode at modellen bør videreføres på egnede strekninger.
Høyre er opptatt av å få best mulig tilbud til brukerne med de ressursene som er tilgjengelige.
Konkurranse på persontransporten på Gjøvikbanen har vært en stor suksess. Gjøvikbanen har
fått et tilbud av bedre kvalitet, stor økning i antall avganger og universell utforming slik at
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den nå er tilgjengelig også for funksjonshemmede. Høyre vil foreslå konkurranse på de
resterende persontransportstrekningene som drives av NSB.
For å sikre mer midler til jernbaneinvesteringer vil Høyre ha økt konkurranse ved utbygging,
drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur. Konkurranseutsetting er ikke noe nytt i
jernbanesektoren. Tall fra Jernbaneverket for de siste årene viser at om lag 90 prosent av
Jernbaneverkets investeringsbudsjett og om lag 35 prosent av vedlikeholdsbudsjettet har vært
konkurranseutsatt. Den ytterligere omstilling og konkurranseutsetting som Stortinget vedtok
høsten 2004, og som ble satt i verk i 2005, har allerede ført til lavere kostnader for flere
vedlikeholdsoppdrag på jernbanenettet. Innsparte midler bør brukes til å styrke jernbanen.
Sikkerhet skal fortsatt være et statlig ansvar og ha prioritet nummer én.

Arbeid og sosial
2.4

Få flere i arbeid og gi alle en ny sjanse

Arbeid er viktig for den enkeltes mulighet til å leve et selvstendig liv. I tillegg trenger Norge
mer arbeidskraft. På kort sikt, for å unngå at mangelen på arbeidskraft skal bremse veksten og
gi høyere rente, og på lengre sikt for å trygge velferden. Høyres arbeidspolitikk skal bidra til å
øke tilgangen på arbeidskraft, slik at fremtidens velferd sikres. I Norge er det i dag mange
mennesker i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet. Dette utenforskapet fører med seg
store kostnader, for samfunnet som helhet og for de menneskene som står på sidelinjen og
ikke får bidra til sin egen velferd gjennom arbeid. Høyre foreslår derfor tiltak som skal gi
mennesker i utenforskapet en ny sjanse til arbeid.
Høyre mener inngangen til arbeidsmarkedet må gjøres lettere for mennesker i utenforskapet.
Det er et svakhetstegn ved samfunnet når mange unge mennesker må leve på sosialstøtte fordi
de ikke gis en sjanse til arbeid. Høyre foreslår derfor i sin fattigdomssatsning en bevilgning på
60 mill. kroner til fattigdomsrettede arbeidsmarkedstiltak, som skal bidra til at mennesker i
fattigdom får et skreddersydd opplegg for tilbakeføring til arbeid, og som skal hjelpe unge
sosialhjelpsmottagere til å ”snu i døra” til sosialkontoret. Høyre ønsker å gi yrkeshemmede en
ny sjanse til arbeid gjennom å opprette 1000 nye tiltaksplasser for yrkeshemmede.
Sykefraværet i Norge bidrar til at om lag 110.000 årsverk forsvinner, og tendensen er økende.
Spesielt skremmende er det at andelen langtidssykemeldte som kommer tilbake i fullt arbeid
er under 50 pst. Høyre mener måten det offentlige møter sykemeldte må forbedres, slik at den
sykemeldte raskt kan få den oppfølging og behandling det er behov for. Høyre foreslår derfor
å styrke trygdelegeordningen med 30 mill. kroner, og omorganisere ordningen slik at
trygdelegene også skal ha en funksjon i behandling av sykemeldte tidlig i sykefraværet. Høyre
foreslår også at attføringsmidler skal kunne brukes i sykemeldingsperioden.
Høyre mener det er et paradoks at den reelle pensjonsalderen i Norge i dag er godt under 60 år
og synkende, samtidig som levestandarden og levealderen i Norge øker for hvert år.
Samfunnet har behov for at seniorer forblir i arbeid så lenge som mulig. Høyre vil derfor
gjøre det mer lønnsomt for eldre arbeidstagere å jobbe heltid eller deltid, ved å fjerne kutt i
pensjonene for de som er mellom 67 og 70 år og som arbeider.
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For å gjøre rekrutteringen av arbeidsinnvandrere til det norske arbeidsmarkedet lettere
foreslås et eget prosjekt for mer aktivt å rekruttere kompetent utenlandsk arbeidskraft.
Prosjektet omfatter bla. midler til norskkurs i utlandet.
Høyre foreslår å stramme inn AFP-ordningen for 62- og 63-åringene. Målet er å få flere 62og 63-åringer til å stå lengre i arbeid, slik pensjonsreformen også legger opp til. Endringene
vil ikke berøre de som allerede har gått av med AFP. Nye AFP-pensjonister på 62 og 63 år må
bl.a betale hel trygdeavgift. I tillegg foreslår Høyre å redusere Statens pensjonskasses dekning
av utgiftene til AFP for offentlig ansatte 62- og 63-åringer.
Høyres forslag er:
• Fjerne avkorting i pensjon for 67- til 70-åringer som arbeider
160 mill
• Prosjekt under NAV: Aktiv rekruttering av arbeidskraft utenfor EØS,
5 mill. kr. Tiltak herunder Språkkurs i utlandet 15 mill. kr
20 mill
• Green-card ordning for arbeidssøkende med særskilte behov for
tilrettelegging av arbeidsplassen
5 mill
• Opplæring helsefag, styrking overfor arbeidsinnvandring
10 mill
• "Grunnopplæring for voksne" - ny sjanse
15 mill
• Arbeidstilsynet, styrket tiltak mot svart arbeid/brudd på arbeidsmiljøloven 5 mill
• Ikke ha særkrav for arbeidsinnvandring fra de 12 siste EU-land,
inklusiv Bulgaria og Romania. (verbalforslag)
• Halv arbeidsgiveravgift for nye lærlinger
70 mill
• NAV-utvidelse av trygdelegeordningen, omorganisering av praksis
30 mill
• Tiltak på arbeidsplassen, prosjektstøtte til tiltak på arbeidsplass for
å unngå uføretrygding
30 mill
• Uføretrygd som lønnstilskudd over hele landet (verbalforslag)
• Tiltaksplasser for yrkeshemmede, 1000 nye plasser
120 mill
• Likestilte trygderettigheter for selvstendig næringsdrivende kvinner,
inklusiv administrasjon
290,5 mill
• Kjøp av operasjoner
142,4 mill
Mer målrettet fattigdomspakke
Høyre øker bevilgningene til kampen mot fattigdom med 125 mill kr ut over regjeringens
forslag, slik at den målrettede innsatsen blir på 835 mill kr. I tillegg bedrer vi innretningen på
regjeringens forslag.
Høyres satsning har tre hovedretninger: Boligfremmende tiltak, styrking av familieforhold og
å gi mennesker som faller utenfor arbeidslivet en ny sjanse til arbeid. Vi foreslår en samlet
bevilgning på 60 mill. kroner for å bedre bomiljøene i storbyene og for at fattige skal bo i
varig bolig fremfor hospits. Vi foreslår 20 millioner kroner til å styrke tiltak overfor barn og
ungdom og vi foreslår 10 mill. kroner til tidsbegrenset omstillingsstønad til familiepleiere,
som skal gi mennesker som gjennom mange år har hatt omsorg for pleietrengende slektninger
mulighet til å gjennomgå utdanning og kvalifisering.

20

Høyres alternative budsjett 2007

Høyres Fattigdomspakke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Snu i døra" - tiltak for å gi unge sosialhjelpsmottakere arbeidstrening
Arbeidstrening - Gjeninnføre øremerkede overføringer til prosjekter som
"Skreddersøm" i regi av Fretex i Drammen
Fattigdomsrettede arbeidsmarkedstiltak
Legemiddelassistert rehabilitering for rusavhengige samt tilbud til barn
av rusavhengige
Arbeidsrettede tiltak for mennesker med psykiske lidelser
Utvikle og sikre at personer med midlertidig bolig kan få et tilbud om
varig bolig i storbyene
Omstillingsstønad for familiepleiere
Lavterskeltilbud: Inn på tunet/Grønn omsorg
Styrking av barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
Prosjekt: Samarbeid mellom kommunene og frivillige organisasjoner
for å hjelpe barn fra ressurssvake hjem
Varig bolig fremfor bruk av hospits

10 mill
5 mill
35 mill
50 mill
50 mill
40 mill
10 mill
10 mill
10 mill
10 mill
10 mill

Kommunal og forvaltning:
2.5

Et kommunalt velferdstilbud som sikrer hjelp når vi trenger det

Høyre vil gi makten tilbake til folk og lokalsamfunn. Vi har tillit til våre lokalpolitikere. De
som er nærmest utfordringene har også de beste løsningene. Høyre øker kommunesektorens
frie inntekter med 3,15 milliarder kroner i 2007. Under regjeringens og partene i arbeidslivet
sitt arbeid i sykelønnsutvalget ble skatteinntekten for 2007 oppjustert. Høyre vil at
primærkommunene skal beholde 750 millioner kroner av skatteinntektene. Vi foreslår et
høyere skattøre enn regjeringen. Høyres budsjettforslag innebærer økte bevilgninger ut over
regjeringens forslag til ny sjanse, eldreomsorg og kunnskap. Overføringer til tiltak i regi av
kommunal sektor på disse viktige områdene er i overkant av 300 millioner kroner. I tillegg
skaper Høyres forslag mindre press på renten og kronen, noe kommunene tjener på. Samlet
sett gir Høyre kommunene et økonomisk handlingsrom på om lag det samme nivå som
regjeringen. Regjeringens nye opplegg for kommunesektoren innebærer at en trekker inn hele
økningen i skattegrunnlaget for 2007, og fordeler ut igjen 1 milliard til primærkommunene i
form av rammetilskudd.

Fylkeskommunenes økonomi har lenge vært bedre enn kommunenes. Regjeringens
opprinnelige budsjettforslag for fylkeskommunene innebar et krav til effektivisering på 400
millioner kroner. I regjeringens reviderte forslag er effektiviseringskravet til
fylkeskommunene redusert til 150 millioner. Høyre mener det opprinnelige
effektiviseringskravet fra regjeringen var fornuftig. Fylkeskommunene vil bli nedlagt i 2010
og det er nødvendig å legge til grunn en strammere styring med fylkeskommunenes
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handlingsrom. Høyre mener at fylkeskommunene skal konsentrere seg om sin
primæroppgave, som er videregående opplæring. Den andre vesentlige oppgaven til
fylkeskommunen er samferdsel. Høyre bevilger mer penger enn regjeringen til dette området.
Høyre støtter derfor regjeringens nye forslag til skattøre for fylkeskommunene.
Sentrum/Høyre-regjeringen investerte for fremtiden. Det ser vi nå resultatene av. Kommunene
fikk i 2005 nesten 15 milliarder kroner i økte inntekter. Av dette var 6,6 mrd økte
skatteinntekter. Denne økningen har fortsatt i 2006 og viser at lavere skatt gir mer skatt til
kommunene. Den forrige regjeringens skattelettelser har bidratt til optimisme og vekst - og
dermed økte skatteinntekter. God kommuneøkonomi er altså avhengig av mer enn størrelsen
på de statlige overføringene. Økte skatteinntekter som følge av bedre rammebetingelser for
næringslivet er svært viktig for kommunene, og gir større inntekter til kommunene i 2006 enn
de statlige overføringene. Høyre går derfor i mot regjeringens forslag om å trekke tilbake
deler av selskapskatten og fordele den til alle kommuner. Høyre mener at kommunene som
har vært flinke til å legge til rette for arbeidsplasser og verdiskapning skal premieres.
Høyres har en helhetlig politikk hvor økte overføringer til kommunene kombineres med en
økonomisk politikk som skaper vekst og optimisme. Høyre gir også kommunene større frihet.
Dette gir kommunene muligheter til å gi gode tjenester med høy kvalitet til innbyggerne sine.
Integrering og mangfold
Over en halv million mennesker i dagens Norge har enten en mor, en far eller to foreldre som
er født utenfor Norge. Folk med opprinnelse fra over 200 land bor i Norge. Utviklingen
innebærer mange nye dilemmaer og spenningsforhold mellom samfunnets flertall og
mindretall, mellom individ og gruppe, mellom respekt for tradisjoner satt opp mot friheten til
å bryte med tradisjoner.
Høyre mener at språkferdigheter og språkkunnskap er viktig for å lykkes i det norske
samfunnet. I regjering innførte Høyre et individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram for
nyankomne flyktninger, og rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Høyre
fortsetter nå denne satsningen, og foreslår en utvidelse av språkkartlegging av 4-åringer.
Høyre støtter regjeringens forslag om å begynne norskopplæring for asylsøkere tidligst mulig,
fordi det nå - etter vellykkede grep av den forrige regjeringen - er langt færre grunnløse
asylsøkere enn tidligere.
Høyre fører en politikk som legger til rette for respekt og inkludering av minoriteter i
samfunnet og i det sosiale fellesskap. Alle som bor i Norge, uavhengig av hva slags bakgrunn
de har, skal ha like rettigheter, plikter og muligheter i alle deler av samfunnet til å bruke sine
ressurser. Integrerings- og mangfoldspolitikken må ha et stort spekter av virkemidler. Høyre
har tillit til at de som er nærmest utfordringen også finner de beste løsningene. Høyre foreslår
derfor å øke posten for kommunale integreringstiltak med 30 millioner kroner. Det er viktig at
kommuner, som har gode forslag til integreringstiltak, også skal få støtte til dette.

22

Høyres alternative budsjett 2007

Høyres satsinger på kommunebudsjettet:
• 3.15 mrd i frie inntekter til kommunesektoren
• Nei til reduksjon av selskapsskatten og høyere kommunalt skattøre, gode
næringslivskommuner bør premieres.
• En rekke tiltak som øker tilgangen på kompetent arbeidskraft i samfunnet og få ned
sykefraværet. Mangel på kompetent arbeidskraft er kommunesektorens største
utfordring i årene fremmerover.
• Mer penger til vei, utdanning og forskning, det lokalsamfunn og næringsliv i
distriktene først og fremst ber om
• Økte bevilgninger til mer fleksible og lengre åpningstider i staten
20 mill. kr
• Mer til integreringstiltak i kommunene
30 mill. kr
• En ekstra undervisningstime i matematikk på barnetrinnet
56 mill. kr

Familie og kultur:
2.6

Større satsing på kultur, mer frivillighet og flere barnehageplasser

Mangfold og samarbeid i kulturpolitikken
Høyre øker bevilgningene til kultur med 50 mill ut over regjeringens forslag. Høyre vil sikre
det mangfoldige kulturliv og den frie utøvende kunstner. Høyre vil legge til rette for et tettere
samarbeid mellom kultur og næring og vi ønsker å sikre at midler skaffes og fordeles
gjennom ulike kanaler.
Høyre vil styrke virksomheten i de frittstående institusjonene, som festivaler og frie
ensembler. Folkekultur og vern av kulturarven er prioriterte områder. En sterkere satsing på
kulturlivet i nordområdene for å ivareta et godt samarbeid over grensene vil bli prioritert.
Høyre går mot kutt til Nordnorsk Kulturråd og øker bevilgningen utover beløpet bevilget i
2006. Det flerkulturelle samfunn fører til at nye miljøer innen kulturområdet gror frem.
Høyre mener at andre kulturelle uttrykk bidrar til et spennende mangfold, og det er derfor
avsatt midler direkte til det arbeidet som gjøres i disse miljøer, slik at de kan jobbe med sine
uttrykk ut fra egne premisser.
Det frivillige arbeidet rundt omkring i kommunene og i de frivillige organisasjonene er av stor
betydning både for demokratiet og maktfordelingen i samfunnet, men også for den enkelte av
oss. Høyre vil gjennom sin politikk sikre at sektoren gis gode rammevilkår både hva angår
muligheten til selv å sikre sitt økonomiske grunnlag, men også hva angår å drive mer rasjonelt
og uten overflødig kontroll og byråkrati fra staten. Utfordringen er å sikre frivillig sektor sin
uavhengighet fra statlig styring og kontroll.
Familieøkonomi og likestilling
Familieøkonomien påvirkes av finanspolitikken. Bruker man for mye penger fra
pensjonsfondet, vil renten stige. Det vil særlig ramme småbarnsfamilier. Økte avgifter
påvirker i stor grad familieøkonomien, og Høyre vil derfor tilrettelegge for en politikk hvor
noe av den økonomiske veksten brukes på avgiftslettelser og skattelettelser. Videre vil Høyre
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sørge for at det lønner seg å spare. Med dette som utgangspunktet dannes en god
familiepolitikk.
Full barnehagedekning er villet politikk i Høyre. For å nå dette ambisiøse målet er det viktig å
sikre at private aktører fortsetter utbyggingen i samme takt som tidligere. I arbeidet med å
stimulere til fortsatt økt barnehageutbygging, vil Høyre legge til rette for større grad av
likebehandling og forutsigbarhet hva angår offentlig finansiering. Høyre vil derfor overføre
100 mill. kr til skjønnsmidler for å sikre likebehandling mellom offentlige og private aktører.
Videre vil det bevilges 50 mill. kr for å ivareta kvaliteten i barnehagesektoren. For Høyre er
det viktigere å oppnå disse målene enn en lavest mulig makspris. Høyre foreslår derfor å øke
maksprisen med 300 kr pr måned. Det er allikevel 120 kr pr måned lavere enn i 2005.
Høyre vil øke kontantstøtten med 5 prosent for andre halvår. Høyre ønsker å sikre foreldre
valgfrihet hva angår omsorg for de aller minste barna. For å sikre større likestilling i hjemmet
og en bedre fordeling av omsorgsoppgavene, vil Høyre gi far ytterligere en uke
pappapermisjon. Høyre vil, i motsetning til regjeringen, øke fedrekvoten med én uke i 2007.
Høyre vil sikre at selvstendig næringsdrivende, kvinner som menn, gis samme
trygderettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn som andre arbeidstakere.
Ordningen ønskes innført fra 8. mars i 2007 og vil beløpe seg til 290 mill. kr. Høyre mener
dette spesielt vil stimulere kvinnelig gründerskap. Ikke minst gjelder dette i et distriktspolitisk
perspektiv. Mange kvinner skaper sin egen arbeidsplass. Likestillingspolitisk er dagens
ordning diskriminerende i forhold til kvinner. Å stimulere til selvstendig næringsvirksomhet
gir et mer fleksibelt arbeidsliv og sikrer økt arbeidsdeltakelse.
Det er dokumentert at økonomien er mest presset i barnerike familier. Høyre ønsker å trappe
opp støtten til familier med flere enn to barn. Som et første skritt vil Høyre i 2007 foreslå å gi
alle familier med fire eller flere barn 1 000 kroner i ekstra støtte.
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Høyres forslag er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Økt kultursatsing
50 mill. kr
Økt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 12 000 til 15 000 kr 15 mill. kr
Økt støtte til barnerike familier, fire eller flere barn, med
1000 kr pr familie pr år
30 mill. kr
Økt valgfrihet i familiepolitikken gjennom økt støtte til likebehandling 142 mill. kr
mellom offentlig og private barnehager, økt kontantstøtte og økt fedrekvote
Kvalitetssikring i barnehagene
50 mill. kr
Økt fribeløp for skattefritt arbeid i hjemmet (fra 2000 til 5000 kr)
12 mill. kr
Støtte til lokal samlivskurs i regi av frivillige organisasjoner
6,1 mill kr
Likestilte trygderettigheter for selvstendig næringsdrivende ved
290,5 mill. kr
graviditet, fødsel og omsorg (bevilges delvis under Arbeid og sosial)

Energi:
2.7

Høyre satser på god kraftforsyning og mer forskning

Høyre fører en fremtidsrettet energipolitikk med vekt på en sikker energiforsyning og
forskning og utvikling for økt verdiskaping og sysselsetting.
I statsbudsjettet for 2007 vil Høyre prioritere:
• Forskning og utvikling av ny fremtidsrettet teknologi.
• Gode rammebetingelser for fortsatt høy verdiskaping på norsk kontinentalsokkel.
• En sikker kraftforsyning.
En kraftig økning i satsingen på petroleumsforskning var en av Høyres viktigste prioriteringer
innen Olje- og energidepartementets budsjett i regjering. De årlige bevilgningene til
petroleumsforskning ble økt fra ca. 100 mill. kr årlig til nær 400 mill. kr. Sentrum/Høyreregjeringen hadde et ambisjonsnivå på 600 mill. kroner årlig i løpet av denne
stortingsperioden. Dette ambisjonsnivået har Høyre fortsatt. Høyre vil derfor øke
bevilgningene til petroleumsforskning med 60 mill. kroner utover regjeringens forslag. Høyre
vil dessuten ha en større forskningsinnsats på ny fornybar energi og miljøvennlig
gassteknologi enn regjeringen.
Dagens anstrengte forsyningssituasjon for elektrisk kraft er en alvorlig utfordring. Høyre
mener at en sikker kraftforsyning er et område som må prioriteres høyt i 2007. Høyre vil
derfor styrke Norges Vassdrags- og energidirektorat slik at konsesjonssøknader om ny
kraftproduksjon kan behandles raskere. Høyre vil videre ha en endring i
grunnrentebeskatningen for mindre kraftverk slik at vi reduserer motivasjonen for
skattemessig tilpasning av størrelsen på kraftverket slik dagens ordning med fullt fritak for
kraftverk under 5.500 kVA, og full skattlegging for all produksjon for kraftverk med større
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effekt enn 5.500 kVA gjør. Med dagens ordning oppmuntres utbyggerne til å bygge kraftverk
som produserer mindre strøm enn ønskelig.

Høyres forslag er:
• Øke bevilgningene til petroleumsforskning, inkl. fornybar energi
• Styrke Norges Vassdrags- og energidirektorat slik at
konsesjonssøknader om ny kraftproduksjon kan behandles raskere

80 mill
10 mill

Miljø:
2.8

Høyre tar miljøutfordringene på alvor

Høyre tar miljøutfordringene og generasjonsperspektivet alvorlig. Høyre vil prioritere tiltak
som gir reelle miljøforbedringer, og vil ha effektive og treffsikre miljøtiltak. Respekt for
privat eiendomsrett og bruk av markedet er nødvendig for en effektiv håndtering av
miljøutfordringene.
Høyres prioriteringer er:
• Bekjempelse av miljøgifter og opprydding av gamle miljøsynder.
• Biologisk mangfold.
• Kulturminner
Høyre mener at det er viktig med oppryddingstiltak i vann, grunn og sedimenter som er
forurenset med farlige miljøgifter. Å rydde opp etter oss er et ansvar vi har overfor kommende
generasjoner. Dessverre har regjeringen valgt å kutte i disse tiltakene. Høyre foreslår derfor
økte bevilgninger til oppryddingstiltak.
Parasitten Gyrodactylus Salaris (”gyro”) er en alvorlig trussel mot villaksen i norske vassdrag.
Å sikre villaksen gjennom bekjempelse av denne parasitten var et satsingsområde under
sentrum/Høyre-regjeringen. Høyre vil fortsette denne satsingen og foreslår å øke
bevilgningene til bekjempelse av gyro.
Vern om kulturminner er viktig for et konservativt parti. Vern av fornminner og kulturminner
er avgjørende for å forstå norsk kulturarv og historie. Vern gjennom bruk og verdiskaping er
temaer på den politiske dagsorden som stadig blir viktigere. Høyre vil derfor øke støtten til å
ta vare på våre kulturminner både gjennom økte driftsmidler og gjennom å styrke
fondskapitalen i Kulturminnefondet. Høyre mener dessuten at organisasjonen Norsk
Kulturarv gjør en viktig jobb for kulturminner i privat eie, og mener at de bør komme inn
under Miljøverndepartementets grunnstøtte til frivillige organisasjoner.
Høyres forslag er:
• Økte bevilgninger til oppryddingstiltak gamle miljøsynder
• Bevilgning til naturforvaltning
• Bevaring av kulturminner
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Justis:
2.9

Mer til politiet gir et tryggere samfunn

Trygghet i hverdagen er en forutsetning for god livskvalitet. Folk skal ha tillit til at politiet
griper kontant inn når kriminalitet begås. Regjeringens forslag til politibudsjett innebærer en
reduksjon av innsatsen i 2007. Det er uakseptabelt. Høyre vil styrke politiets evne til å
forebygge og avdekke alvorlig kriminalitet. Høyre foreslår derfor å bevilge 50 mill. kr til
fortsatt aktiv bekjempelse av organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og menneskehandel.
Vold og seksuelle overgrep mot barn vil også kreve særskilt oppmerksomhet fra politiet i
tiden fremover. Arbeidet med å etablere Politiråd i kommunene trappes opp som et sentralt
tiltak i det forebyggende arbeidet.
Effektive og veldrevne domstoler er en viktig forutsetning for å få pådømt kriminalitet raskt
og for å få lovbryterne inn til soning. Høyre vil styrke domstolenes budsjett med 10 mill. kr
for å kunne etablere hurtigdomstoler for ungdom. Dette er et viktig forebyggende tiltak fordi
de yngste lovbryterne vil få en særlig rask reaksjon. Slik vil Høyre hindre at ungdom utvikler
en mer omfattende kriminell karriere.
Individuelle kontrakter for soningsopplegg som innebærer en forsiktig og gradvis
introduksjon til arbeidslivet utenfor murene må tas mer i bruk og koordineres bedre.
Vellykket rehabilitering innebærer at den domfelte må sikres tett oppfølging og hjelp den
første tiden etter løslatelsen. Slik kan vi på sikte også redusere antall arbeidsuføre.
Barnas Hus – landsomfattende tiltak
Høyre vil styrke barns rettslige stilling. Målet er økt samhandling mellom ulike etater og
hjelpetjenester for barn og tydeliggjøring av ansvaret for oppfølging av barn og familier i
krise. SLT-samarbeidet (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) representerer
kanskje noe av det beste forebyggende arbeidet for barn og unge i risikosonen. Høyre foreslår
å bevilge 5 mill. kr for å stimulere samarbeidsprosjekter på kommunenivå og til å spre
kunnskap om hva som er ”best practise” på området.
Høyre vil gjøre ordningen med Barnas Hus til et landsdekkende tilbud. Høyre foreslår derfor
å styrke bevilgningen til Barnas Hus med 10 mill. kr til etablering av ytterligere 3 regionale
Barnas Hus i 2007. Disse tre husene kommer i tillegg til det pilotprosjektet som er omtalt i
budsjettforslaget fra regjeringen. Barnas Hus er et målrettet tiltak som betyr samlokalisering
av ulike tjenester for barn som bl.a. har vært utsatt for vold og overgrep. Ideen er at barna på
ett og samme sted skal kunne få oppfølging av barnevernet, få utført helseundersøkelser og
møte politi og dommere som kan gjennomføre nødvendige avhør.
Døgnberedskap er viktig for å redusere utrykningstiden og redde flere liv. Høyre vil fortsette
opptrappingen av rednings- og helseberedskapen og forslår å bevilge 5 mill. kroner som
startbevilgning til etablering av heldøgns legebemannet luftambulanse på Rygge.
Mange private og frivillige organisasjoner gjør en betydelig innsats for å forebygge
kriminalitet og ved å bistå innsatte og deres familier i en vanskelig livssituasjon. Høyre mener
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denne frivillige innsatsen fortjener økt anerkjennelse. Derfor vil Høyre styrke bevilgningen til
private og frivillige organisasjoner slik at disse kan videreføre og forsterke sitt
kriminalitetsforebyggende arbeid i lokalmiljøet.
Høyres forslag er:
• Politiet, drift
• Kriminalomsorgen
• Hurtigdomstol for ungdom
• Barnas Hus, etablere 3 nye regionale Barnas Hus
• Prosjekt for bedre samhandling for å hjelpe barn i krise
• Redningstjenesten. Oppstart døgnstilstedevakt på Rygge
• Støtte til frivillige organisasjoner

50 mill. kr
10 mill. kr
10 mill. kr
10 mill. kr
5 mill. kr
5 mill. kr
2,5 mill. kr

Utenriks:
2.10 Fortsatt på verdenstoppen i bistand
Høyre vil øke utviklingshjelpen med 2,5 % i forhold til budsjettet for 2006. Dette er allikevel
en reduksjon i forhold til Regjeringens forslag. Samtidig foreslår Høyre å fjerne toll for u-land
som eksporterer varer til Norge slik at de får et bedre grunnlag for å utvikle sin økonomi.
Dette er i tråd med vedtaket under Høyres landsmøte i mai 2006. Høyres engasjement for å gi
dem som faller utenfor en ny sjanse gjelder også i utviklingspolitikken: Målet er å hjelpe
fattige land til å stå på egne ben, utvikle seg selv og delta på like fot i internasjonalt samarbeid
og handel. FNs tusenårsmål, der fattigdoms-reduksjon står høyest, må fortsatt være
retningsgivende for bistanden. Samtidig vil Høyre til enhver tid vurdere forholdene for
demokrati, respekt for menneskerettigheter og godt styresett i mottakerlandene før ytterligere
bistand gis. Korrupsjon og unødvendig byråkrati må reduseres og fjernes. Tilstrekkelige
ressurser må derfor anvendes i den norske bistandsforvaltningen til evaluering og kontinuerlig
forbedring.
Høyres utviklingspolitikk er samtidig integrert i Høyres utenriks-, forsvars- og
handelspolitikk. Afrika forblir hovedprioriteten i utviklingshjelpen. Samtidig må Afghanistan
få høyere prioritet i norsk bistand for å bidra til at NATO lykkes i landet: Det krever bedre
tjenester som helse og utdanning, bedre infrastruktur som veier og vannforsyning og
institusjonsoppbygging for å hjelpe sentralmyndighetene til å få kontroll over hele landet.
Samtidig må myndighetenes eierskap til planlegging, utvikling og administrasjon styrkes.
Internasjonal handel har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom, men dette
har bare vært mulig gjennom god markedsadgang til i-landene. De minst utviklede landene
(MUL) er allerede i dag fritatt for toll til Norge. Det er fortsatt usikkert hvorvidt WTOforhandlingene vil bli gjenopptatt og gi de resterende utviklingslandene bedre adgang til
industrilandenes markeder. Høyre vil derfor fjerne tollen overfor disse u-landene, slik at
nærmere 90 nye lavinntekts - og mellominntektsland slipper toll når de selger varer til Norge.
Høyre vil imidlertid opprettholde et tollvern på sensitive landbruksprodukter.
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Høyre er opptatt av et aktivt engasjement i nærområdene. Som oppfølging av sentrum/Høyreregjeringens stortingsmelding nr 30 (2004-2005) om nordområdene, vil Høyre øke
bevilgningene både til samarbeid med Russland og til internasjonalt samarbeid om arktiske
spørsmål. Atomsikkerhet, helse, klima - og miljøtiltak samt menneskerettigheter og demokrati
er av særlig viktighet. Samtidig foretas en betydelig opptrapping av støtten til nye EUmedlemmer i tråd med de fremforhandlede avtaler med EU. Selv om Norge dessverre ikke er
medlem av EU, er dette ressurser og kanaler som tillater Norge å delta i den videre
stabiliseringen og moderniseringen av de nye medlemslandene.
Høyre har en grunnleggende positiv holdning til globaliseringen og internasjonalt samarbeid
innenfor alle arenaer der vi får innpass. En aktiv norsk utenrikspolitikk forutsetter derfor
fortsatt høy fagkompetanse i utenrikstjenesten, en moderne og fleksibel organisasjon og klare
prioriteringer.
Høyres forslag er:
•

Øke bistanden med 2,5 % i forhold til budsjettet for 2006 til
samlet bistand på 19,234 mrd.

•

Fjerne toll for u-land som eksporterer varer til Norge slik at de
får et bedre grunnlag for å utvikle sin økonomi.

•

Trappe opp assistansen til bedrifter og næringsinstitusjoner i u-landene.

•

Øke rammen for Garantiinstituttet for Eksportkreditt sin
U-landsordning fra 2,1 til 3 mrd. kroner for andre halvår

•

Styrket satsing i nordområdene: utvidelse av prosjektsamarbeidet
med Russland på alle områder. I tillegg satsing innenfor demokrati og
menneskerettigheter.

200 mill

20,9 mill

•

Sterk satsing på kvinner i utviklingsland, spesielt til reproduktiv helse gjennom FN

•

Økt tilskudd til opplysningsvirksomhet i Norge om europeisk samarbeid.
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Forsvar:
2.11 Økte bevilgninger til Forsvaret
Regjeringens budsjettforslag legger opp til et forsvarsbudsjett med en utgiftsramme på om lag
31 mrd. kroner, hvilket innebærer et kutt på 366 mill. kroner sammenlignet med saldert
budsjett for 2006. Det foreslåtte budsjettet for 2007 ligger over 800 mill. kroner under det
årlige budsjettnivået Arbeiderpartiet og de tidligere regjeringspartiene var enige om i
forsvarsforliket for perioden 2005-2008.
Økt utgiftsramme
Høyre foreslår et forsvarsbudsjett med en utgiftsramme på ca 31,4 mrd kroner, hvilket
innebærer en økning på 9 mill kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2006 og en
økning på 375 mill. kroner sammenlignet med Regjeringens forslag.
Den videre moderniseringen
Stortinget har forutsatt at Forsvaret i perioden 2005-2008 skal frigjøre minst 2 mrd kroner fra
logistikk- og støttevirksomhet til øvrige deler av forsvarssektoren. Av budsjettforslaget går
det frem at regjeringen ikke makter å følge opp dette i 2007: ”Prognosen for forsinkelser i de
planlagte gevinstrealiseringene anslås til om lag 0,6 mrd. kroner årlig ved utgangen av 2007”.
Høyre mener at det er avgjørende for den videre moderniseringen at trykket i omstillingen er
høyt nok til at Stortingets mål om gevinstrealisering nås i løpet av langtidsperioden.
For å sikre tilstrekkelig tempo i moderniseringen prioriterer Høyre å øke investeringsrammen
for nyanskaffelser av materiell, nybygg og nyanlegg.
Forslag på forsvarsbudsjettet:
• Øke budsjettrammen med 375 mill. kr sammenlignet med regjeringens forslag
som da utgjør om lag 31,4 mrd samlet og innebærer en svak realvekst.

Næringsliv:
2.12 Flere gode bedrifter sikrer velferden
Næringspolitikken
En god næringspolitikk trygger morgendagens velferd og er det beste grunnlag for å skape
muligheter over hele landet. Høyres fører en fremtidsrettet næringspolitikk med gode
generelle rammevilkår gjennom ansvarlig finanspolitikk, vekstfremmende skattelettelser, god
infrastruktur og en offensiv satsing på kunnskap, forskning og innovasjon.
Reiseliv
Reiselivsnæringen er en stor og viktig næring, og bidrar med mange fremtidsrettede
arbeidsplasser over hele landet. Mange steder er reiselivsvirksomhet en viktig avløser for en
nedadgående sysselsetting i jordbruket. Reiseliv er en global bransje i sterk vekst og Norge er
et attraktivt reisemål. For at Norge skal få sin del av veksten er det viktig at vi er synlige i
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utlandet. Høyre har tidligere foreslått en kraftig styrket internasjonal markedsføring og
profilering av Norge som reisemål. Høyre ønsker å videreføre veksten ved å øke profileringen
av Norge utover regjeringens forslag med 50 mill. kroner, til 250 mill. kroner totalt.
Forskning
Forsknings- og utviklingskontrakter i regi av Innovasjon Norge er viktige bidrag for å trygge
arbeidsplassene og øke verdiskapningen i bedriftene. Høyre ønsker å fortsette satsingen fra
vår regjeringstid med å styrke forsknings- og utviklingskontrakter med 50 mill til 295 mill.
Høyre er sterkt kritisk til regjeringens nedprioritering av forskning. Regjeringens politikk
rammer særlig bransjer som er tunge innen IKT, verkstedsteknologi, olje og offshore,
materialteknologi og helse. Høyre styrker forskningen på bred front i statsbudsjettet.
Nordområdesatsing
Nordområdene representerer store muligheter for Norge. Høyre vil legge til rette for økt
næringsutvikling og et tettere samarbeid i Barentsregionen. Stortingsmelding nr. 30 (20042005) om nordområdene, som sentrum/Høyre-regjeringen fremla våren 2005, som fikk bred
tilslutning i Stortinget, ligger til grunn også for den rødgrønne regjeringens
nordområdepolitikk. Det økte politiske fokus på nordområdene, og den økte aktiviteten, har
skapt økt optimisme i den nordlige landsdelen. Barentshavet og barentsregionen utgjør et
gigantisk område. Det byr på både utfordringer og muligheter innen fiskeri, miljø, olje, gass,
helse, transport, så vel som demokrati og menneskerettigheter. Høyre ønsker en sterkere
satsing på nordområdene, og fremmer derfor forslag om følgende satsing ut over regjeringens
forslag.
Ut over regjeringens forslag, vil Høyre prioritere:
•

Seismikkundersøkelser i Nord - Nordland VI, VII og Troms II

20 mill. kr

•

Tiltak mot piratfiske

5 mill. kr

•

Økt reiselivssatsing øremerket nordområdene

10 mill. kr

•

Kultur, herunder på Nordnorsk kulturråd

•

Styrket satsing i nordområdene: utvidelse av prosjektsamarbeidet
med Russland på alle områder. I tillegg satsing innenfor demokrati og
menneskerettigheter.

•

Foreslå nabolandvisum med Russland (verbalforslag)
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Skipsfartspolitikken
Norsk skipsfartsnæring er global og konkurranseutsatt. For å sikre næringens
konkurransedyktighet, beholde maritim kompetanse og styrke den norske maritime klyngen,
må rammevilkårene for skipsfartsnæringen være på nivå med EU’s rammevilkår.
Skattenivået er viktig for lokaliseringsbeslutninger og for utvikling av skipsfartsnæring eiet
og drevet fra Norge.
Det er derfor helt utilstrekkelig at Regjeringen i budsjettet verken angir tidspunkt eller
målsettinger for et nytt rederiskattesystem, og knapt omtaler Rederiskatteutvalgets innstilling
som ble avgitt allerede i mars 2006. Høyre vil under budsjettbehandlingen fremme forslag om
at Regjeringen senest i RNB 2007 legger frem for Stortinget forslag om innhold i et nytt
tonnasjeskattesystem som skal kunne gjøres gjeldene snarest mulig og senest innen 1/1-08.
Høyre mener at et slikt system innholdsmessig bør være etter mønster av og fullt ut
konkurransedyktig med EU’s tonnasjeskattesystemer. Det betyr at endelig skattepliktig
inntekt fastsettes ut fra netto tonnasje hvert enkelt år. Det må også gis muligheter til å drive
annen virksomhet innenfor tonnasjebeskattede selskaper, men da med ordinær
selskapsbeskatning. Dette vil gi mer fleksible selskapsstrukturer, mindre byråkrati og gi bedre
næringsmessig og kommersiell handlefrihet. Høyre mener at det bør settes krav til strategisk
og kommersiell drift fra Norge for å gå inn under ordningen og at det bør være bindingstider
nå man først trer inn i ordningen.
Høyre mener at opparbeidede skattekreditter ikke skal kunne innkreves etter nåværende
regelverk ved uttreden av dagens ordning som følge av obligatorisk inntreden i et nytt
rederiskattesystem. Skattekredittene i dagens system innebærer en mulighet for tidsubegrenset
utsettelse av betalbar skatt. Høyre mener at det bør lages overgangsordninger slik det historisk
har vært gjort ved skifte av rederiskatteregimer i Norge. I overgangsperioden bør det være
fleksible ordninger for bruk av kapital låst i skattekredittene, slik at disse kan brukes til
direkte investeringer og lån til investeringer i annen maritim virksomhet i Norge.
Mindretallet i Schjelderup-utvalget har pekt på den danske modellen med nedskrivning over
10 år for opparbeidede skattekreditter. Høyre tar ikke nå stilling til hvilke løsninger som bør
velges, men peker på viktigheten i at overgangsordningene utformes ut fra målene om å
beholde skipsfartsvirksomhet i Norge, bidra til nyetableringer og til ringvirkninger for annen
maritim virksomhet drevet fra Norge. Overgangsordningene må utformes i dialog med
næringen.
Høyre vil under budsjettbehandlingen også foreslå at områdebegrensningene i fartsområdet
for NIS oppheves i tråd med de anbefalinger som tidligere er gitt i Arbeidsgruppens rapport
”NIS med fokus på service og kvalitet”. Det er i øyeblikket stor etterspørsel etter og til dels
mangel på kvalifiserte sjøfolk i skipsfartsnæringen. Høyre mener at dette forslaget er et av de
tiltakene som kan avhjelpe denne situasjonen. Samtidig vil det forbedre norsk
skipsfartsnærings konkurranseevne i forhold til utenlandske rederier som i dag er favorisert
ved trafikk mellom norske kysthavner og til og fra norsk sokkel.
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Fiskeripolitikken
Regjeringen har påført fiskerinæring en rekke tiltak og reguleringer som svekker
lønnsomheten. Gjeninnføring av distriktskvoter, utvidelse av nettolønnsordningen, kraftig
innskjerping av leveringsforpliktelsene, strukturfrys og innføring av en NOx-avgift som vil
kanalisere råstoff i store mengder ut av landet, er tiltak som rammer en fiskerinæring med
stramme marginer. Høyre er meget kritisk til alle disse tiltakene.
Høyre merker seg også de betydelige utfordringer fiskerinæringen har på rekrutteringssiden
som følge av stor etterspørsel fra blant annet offshorenæringen. Offshorenæringen har høy
lønnsomhet, høy vekst og full nettolønn til samtlige sjøfolk
Regjeringen foreslår i budsjettet å innføre en NOx-avgift som vil ramme fiskeflåten hardt.
Den årlige avgiften kan komme opp mot 5 – 6 mill. kroner per båt. De fartøyene som vil bli
rammet hardest er også de største og mest mobile. Disse fartøyene kan levere fisken sin
utenfor Norge til samme pris som i Norge, men uten avgift. Dette kan bety kroken på døra for
flere fiskerindustribedrifter langs kysten. Høyre støtter forpliktelsene i Gøteborgprotokollen
som medfører at vi må redusere NOx-utslippene, men vi kan ikke støtte en innretning på
avgiften som ødelegger lønnsomheten i fiskeflåten.
Havbrukspolitikken
Høyre ønsker større frihet i oppdrettsnæringen og mer produksjon. Norsk sjømat er en av våre
største eksportartikler og er en betydelig distriktsnæring.
Høyre mener er at norskekysten skal få ta del i veksten og vil legge ut én ny
oppdrettskonsesjon i hvert fylke langs kysten fra Troms til Aust-Agder. Finnmark har allerede
10 konsesjoner som ikke er fordelt. De nye konsesjonene skal fordeles etter en lukket
budrunde der høyeste bud får tilslaget. Konsesjonenen utlyses med en pris på minimum 5
mill. kroner. Pengene som tas inn skal i sin helhet gå til tiltak som kommer oppdrettsnæringen
til gode. Forskningen for å øke verdiskapingen i havbruksnæringen styrkes med 30 mill.
kroner gjennom Norges Forskningsråd og 20 mill. kroner til miljøtiltak som evaluering av
nasjonale laksefjorder og styrking av arbeidet mot rømming av oppdrettslaks.
Landbrukspolitikken
For Høyre er det viktig å skille mellom jordbruks- og skogbruksnæringen. Jordbruksnæringen
er en beskyttet og tungt subsidiert næring. Skogbruksnæringen er subsidiefri og konkurrerer
globalt. Disse to næringene trenger forskjellige virkemidler. Det er i hovedsak jordbruket som
står overfor de største omstillingene i årene som kommer.
Jordbrukspolitikken må bli mer fremtidsrettet. Høyre vil at norske bønder i større grad skal
være selvstendig næringsdrivende med muligheter for fremtidsrettet satsing, lønnsom drift og
reell eiendomsrett til verdiene på det enkelte bruk. Dagens overregulerte støttesystem koster
mye, gir lav lønnsomhet for bøndene og likevel rask nedgang i bruk og årsverk. Høyre vil
deregulere, avbyråkratisere, forenkle og redusere det totale støttenivå. Betydelige restriksjoner
på eiendomsomsetning i landbruket gjør at omstillingen blir mer smertefull for de som velger
å forlate næringen og øker samtidig risikoen for bønder som vil investere for fremtiden.

33

Høyres alternative budsjett 2007

Høyre vil modernisere gradvis for å sikre fortsatt sterkt distriktslandbruk, opprettholde
produksjonsvolum og produksjonsareal om lag på dagens nivå. Kulturlandskap prioriteres. Et
visst tollvern innenfor rammene av internasjonale avtaler og forpliktelser må trolig
opprettholdes i overskuelig fremtid.
Som følge av at sysselsettingen i jordbruket går ned år for år, er det viktig å satse på andre
virkemidler som gir bosetting i distriktene som reiseliv og annet næringsliv. Dette gjøres
særlig gjennom penger til markedsføring av Norge som turistmål, høyere avskrivningssatser
for industrien, satsing på forskning i små og mellomstore bedrifter gjennom blant annet
SkatteFunn, veibygging og satsing på økt kraftproduksjon.
Høyre mener det er nødvendig å gradvis redusere overføringsnivået til jordbruket. Dette må
gjøres samtidig som man fjerner reguleringer som i dag legger hindringer på de i næringen
som ønsker å satse. Høyre foreslår å redusere direkte tilskudd og pristilskudd innen
landbruksavtalen reduseres med om lag 1,5 mrd kr
For Høyre er det viktig med konkurranse i meierimarkedet. Høyre ønsker derfor å utbetale
omstillingsstøtte til Q-meieriene på 9,5 mill. kroner slik Landbruks- og matdepartementet tok
til orde for i dialog med selskapet i vår samt å ta en helhetlig gjennomgang av
konkurranseforholdene i meierisketoren. Omstillingsstøtten er ikke ønskelig som en
permanent ordning, men et resultat av at regjeringen har trenert endringer av rammevilkårene
som kan gi en tilfredsstillende konkurranse i meierisketoren. Høyre fremmet høsten 2006 et
eget forslag i Stortinget om konkurranse i meierisektoren.
Konkurransepolitikken
Regjeringsskiftet høsten 2005 medførte en kraftig linjeskifte i konkurransepolitikken. Mens
Høyre i regjering fikk vedtatt en av Europas strengeste konkurranselover, har regjeringen
hyppig brukt muligheten til å overkjøre beslutninger tatt av Konkurransetilsynet. Priors kjøp
av Nordgården, Gilde/Prior fusjonen og godkjennelsen av Statkrafts oppkjøp av Trøndelag
Energiverk er eksempler på saker der forbrukerhensyn er satt til side.
Regjeringen varsler at de vil ta større politisk kontroll over konkurransepolitikken.
Regjeringen varsler at den i løpet av 2007 vil komme med endringer i konkurranseloven § 21
om saker av prinsipiell og stor samfunnsmessig interesse og vurdere forenkling av saksgangen
når regjeringen ønsker å overprøve tilsynets vedtak. Høyre er meget kritisk til dette. Høyre vil
gå imot å svekke konkurranseloven på forbrukernes vegne. Konkurransetilsynet bør få en mer
sentral rolle i forhold til å legge til rette for konkurranse i meierisektoren samt utvikle
konkurransepolitikken på nye områder. Høyre vil på denne bakgrunn styrke bevilgningene til
KOFA med 3 millioner og Konkurransetilsynet med 7 millioner.
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Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
Høyre ønsker å gå lenger enn regjeringen når det gjelder å gi norske bedrifter muligheten til å
investere i fattige land. Høyre ønsker å stimulere investeringer i vital infrastruktur som vil
være avgjørende for næringsutvikling og vekst i de fattigste landene. I ECON-rapport nr.
19/2000 står det om GIEKs u-landsordning: ”Investeringsordningene utgjør en
kostnadseffektiv og bærekraftig form for bistand. Statens reelle kostnader i forbindelse med
investeringsstøtteordningene utgjør bare én prosent av det totale bistandsbudsjettet. For hver
krone det offentlige skyter inn i et prosjekt, mobiliserer norsk og lokalt initiativ langt større
ressurser.” Høyre vil derfor be regjeringen om å komme med forslag til økning i rammen for
Garantiinstituttet for Eksportkreditts u-landsordning fra 2,1 til 3 mrd. kroner i forbindelse med
revidert nasjonalbudsjett 2007.
Høyres forslag er:
• Reiseliv
50 mill
• Næringsrettet forskning
50 mill
• MARUT (tiltak mot NOx-utslipp)
10 mill
• Konkurransetilsynet og KOFA
10,5 mill
• Redningsselskapet
10 mill
• Omstillingsstøtte Q-meieriene
9,5 mill
• Havbrukspakke – forskning, evaluering av laksefjorder og
tiltak mot rømming av laks
50 mill
• Tiltak mot ulovlig fiske
10 mill
• Fiskeriforskning
10 mill
• Marint verdiskapingsprogram
10 mill
• Ungt entreprenørskap
5 mill
• Center of Expertise (bevilges over kommunalbudsjett)
5 mill
• I tillegg kommer skatte- og avgiftslettelser for næringslivet;
bedre avskrivningsregler, ikke NOx-avgift, ingen kutt i SkatteFunn,
lavere formueskatt, lavere arveavgift ved generasjonsskifte og halv arbeidsgiveravgift
for nye lærlinger..

2.13 Skatte- og avgiftslettelser øker tilgangen på arbeidskraft
Målet for Høyres skattepolitikk er at det skal:
• Lønne seg å jobbe – derfor reduserer vi marginalskatten for vanlige lønnsinntekter.
• Lønne seg å spare – derfor fremmer vi flere forslag som premierer sparing.
• Lønne seg å investere – derfor senker vi skatten for investeringer i norske
arbeidsplasser.
Det er god vekst i norsk økonomi og en betydelig økning i skatteinntektene til både
kommunene og staten. I regjering fikk Høyre gjennom vekstfremmende skatte- og
avgiftslettelser for bedriftene og arbeidstakerne på til sammen 23 mrd kroner. I kombinasjon

35

Høyres alternative budsjett 2007

med en ansvarlig økonomisk politikk bidro skattelettelsene til å få fart i økonomien. Veksten
gir nå rom for å øke velferden.
Stoltenberg II regjeringen øker skatten på arbeid, sparing og eierskap i næringslivet. Høyre
går motsatt, og vil videreføre en skatte- og avgiftspolitikk som øker vekstevnen i økonomien.
Høyres alternative budsjett innebærer derfor skatte-og avgiftsreduksjoner på om lag 5 mrd.
kr påløpt og ca 3,5 mrd bokført i forhold til regjeringens forslag. Skatte-og
avgiftsreduksjonene har som mål å øke tilgangen på arbeidskraft gjennom lavere
inntektsbeskatning på vanlige lønnsinntekter og å øke spareviljen gjennom å øke grensene for
Boligsparing for ungdom (BSU), reversere regjeringens kutt i IPA og livrenteordninger og
bedre betingelsene for eierskap gjennom å reversere økningen av verdiansettelsene på aksjer
og aksjefond. Videre vil Høyre stimulere norsk eierskap og næringsliv, og sikre arbeidsplasser
gjennom økte avskrivningssatser for maskiner, fjerning av NOx avgiften, fjerning av
sjokoladeavgiften og redusering av tollsatser.
Minstefradraget - Høyre prioriterer lavere skatt for å stimulere til arbeid
Høyre øker minstefradragene for alle med lønn- og pensjonsinntekt for å gjøre det mer
lønnsomt å jobbe og sikre at pensjonister også får glede av skattereduksjonen. I tillegg
foreslår Høyre at personer mellom 67 og 70 år kan beholde pensjonen uansett hvor mye de vil
arbeide ved siden av.
Lavere toppskatt med Høyre
I et stramt arbeidsmarked er økt tilgang på arbeidskraft viktig for vekst, verdiskaping og
nødvendig omstilling i næringslivet. De betydelige utfordringene i forbindelse med den økte
andelen eldre krever også at tilgangen på arbeidskraft øker. Høyre mener at lavere beskatning
av økt arbeidsinnsats vil styrke tilgangen på arbeidskraft. Høyre foreslår derfor at
toppskattegrensen i trinn 1 lønnsjusteres fullt ut til kr. 412.000. Videre at den foreslåtte
reduksjonen i innslagspunkt for toppskatt fra 750.000 til 650.000 i trinn 2 reverseres. Vårt
alternativ vil medføre at 65.000 færre vil få toppskatt og 68.000 færre vil få økt toppskatt i
forhold til forslaget fra regjeringen. Det innebærer en skattereduksjon på 955 mill kr.
Sparing og formuesskatt
Høyre mener det er helt uforståelig at regjeringen fjerner all premiering av sparing til egen
pensjon. Det er også et galt signal i en tid hvor det private forbruket er økende og
boligmarkedet stiger kraftig. Da bør man stimulere til sparing, og ikke slippe mange titalls
milliarder sparekapital ut i boligmarkedet. Høyre vil gjeninnføre skattestimulansen av IPA og
livrente. 830.000 personer rammes av regjeringens foreslåtte kutt som i tillegg kommer helt
uten forutgående konsekvensanalyser eller høringer. Høyre opprettholder de skattefavoriserte
ordningene, noe som gir en skattelettelse på 540 mill kr. For å gjenreise og stimulere
spareviljen blant unge foreslår Høyre en betydelig økning av BSU-ordningen hvor det årlige
sparebeløp økes til 20.000 kr. og det maksimale sparebeløp dobles fra 100.000 til 200.000
kroner.
Høyre går også mot en 5 prosent økning av verdsettelsen på aksjer og aksjefond, samt
fjerningen av verdirabatten på fond som ikke er aksjefond. Opp mot 1,5 mill. nordmenn
sparer på denne måten, ikke minst gjennom eierskap i sine egne bedrifter. Regjeringens
forslag er derfor både et anslag mot sparing, men også mot det private eierskap i særlig små
og mellomstore bedrifter.
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I regjering fjernet Høyre fordelsbeskatningen på bolig og fritidsbolig. De rødgrønne partiene
øker nå beskatningen av boliger og hytter. Regjeringen har åpnet for økt bruk av
eiendomsskatt og øker formuebeskatningen av bolig og hytter. I 2006 økte de ligningstakstene
med 25 pst og for 2007 med ytterligere 10 pst. Høyre går imot en slik økning i ligningstakster
noe som ville bety en skattereduksjon på 225 mill for norske boligeiere.
Høyre foreslår også å øke bunnfradraget i formueskatten til 250.000 kr. Det vil innebære at
1,1 mill personer får redusert formueskatt sammenliknet med regjeringens forslag. Den
gjennomsnittlige reduksjonen vil være om lag 270 kroner. Forslaget vil bety ytterligere
lettelser for mange minstepensjonister. Til sammen vil 31.000 færre trygdede betale
formueskatt med Høyres forslag. Samlet skattelettelse er beregnet til 230 mill for 2007.
Samlet innebærer Høyres forslag en reduksjon i formueskatten for personer som sparer og for
personer som investerer i arbeidsplasser og verdiskaping 905 mill kroner.
Lavere skatt for næringslivet - eierskap
Høyres foreslåtte reduksjon i ligningstakster for aksjer er særlig viktig for mindre bedrifter.
Høyre foreslår i sitt alternative budsjett å øke avskrivningssatsen på maskiner med 5 pst opp
til 25 pst. Norsk næringsliv har jevnt over gode tider nå. Det er derfor viktig å stimulere til
nye investeringer som kan øke konkurransekraften i vanskeligere perioder. Dette utgjør en
skattelettelse for bedriftene på 360 millioner og er særlig viktig for mindre og nye
virksomheter som ofte bygges opp i en høykonjunktur som nå.
Høyre mener at de ansattes eierskap er av stor betydning for bedrifters utvikling og foreslår
derfor å tredoble fribeløpet ved kjøp av aksjer i egen bedrift.
I en tid hvor mangelen på arbeidskraft begynner å bli prekær er det viktig at flest mulig
kommer raskest mulig tilbake i jobb, og vi vil derfor gjeninnføre skattefritak for fordelen av
arbeidsgivers dekning av behandlingsforsikringer og sykdomsutgifter.
SkatteFunn-ordningen har vist seg å være en god og ubyråkratisk ordning som bidrar til økt
forskning og utvikling på bedriftsnivå også i mindre bedrifter. Høyre vil derfor gå imot
innstrammingen i ordningen som kan medføre at ledende ansatte ikke lenger vil ønske å
prioritere utviklingsarbeid på grunn av reduksjonen i timelønnssatser.
Lavere skatt for næringslivet – avgifter
Høyre foreslår igjen å fjerne sjokoladeavgiften. Fjerningen av sjokoladeavgiften vil sikre
mange arbeidsplasser i de gjenværende sjokoladefabrikkene. Sjokoladeavgiften utgjør over
1,1 mrd. pr. år eller over 400.000 kroner pr. arbeidsplass i bransjen
Høyre vil gå imot Regjeringens forslag om NOx-avgift. Avgiften vil særlig ramme
nærskipsflåten og fiskeflåten. Økt avgift på nærskipsflåten betyr at mer gods vil bli
transportert på vei, med økte utslipp fra den virksomheten som resultat. For fiskeflåten vil
avgiften på 15 kroner kiloet tilsi fra 500.000 kroner til kr. 5 mill. kroner per skip. Det vil få
svært uheldige konsekvenser. Høyre mener det må utarbeides alternative løsninger som kan gi
et bedre resultat for miljøet uten å kvele virksomhetene med en avgift. Høyre går i likhet med
bl.a. en samlet fiskerinæring, NHO og kysttransportflåten inn for en fondsløsning. Dette
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systemet vil betale ut midler til de tiltak som vil gjøre mest for miljøet for hver investerte
krone.
Høyre går også imot den foreslåtte CO2-avgiften på gass. Høyre ønsker økt bruk av gass
innenlands, ikke mindre slik konsekvensen av en ny avgift vil bli. Regjeringens foreslåtte
dieselavgift for fritidsbåter, er en avgift som rammer nær 60.000 personer med båter av helt
ordinær størrelse. Høyre mener dette er en smålig avgiftsøkning som ikke kan begrunnes
utover ønsket om å beskatte befolkningen hardere.
Lavere bilavgifter
Høyre støtter regjeringens forslag om å introdusere en CO2-komponent i engangsavgiften for
bil. Dessverre tar ikke denne endringen høyde for andre miljøutslipp som NOx og partikler fra
blant annet diesel. Høyre er svært kritisk til at regjeringen endrer avgiftssystemet men
tviholder på at like mye penger som før skal kreves inn til staten. Det vil ikke føre til en
høyere utskiftningstakt av bilparken. Norge har en av Europas eldste bilparker, noe som gjør
den mindre sikker og mer miljøskadelig. Høyre vil foreslå en reduksjon i bilavgiftene på 250
millioner og en videre reduksjon i senere budsjetter. Det vil føre til både mer miljøvennlige
biler og sikrere biler. Årsavgiften på veterankjøretøyer halveres. Denne avgiften har økt
meget sterkt de siste årene. Høyre ønsker å premiere de som bruker sin fritid på å ivareta vår
felles nasjonalarv også innen kjøretøy.
Reduksjoner i arveavgiften
De høye bolig- og eiendomsprisene tvinger mange familier til å selge barndomshjem og
fritidsbolig ved generasjonsskifte fordi arveavgiften blir for høy. Høyre foreslår derfor en
avdragsordning uten renter for betaling av arveavgift ved arv av boligeiendom og
fritidseiendom fra foreldre til barn. I regjering fikk Høyre vedtatt en slik modell for
generasjonsskifte i familiebedrifter. Vi ønsker nå også å gjøre det lettere økonomisk med
generasjonsskiftene av fast eiendom fra foreldre til barn.
Høyre går inn for at reglene om arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter lettes
ytterligere til betinget avgiftsfrihet ved arv og gave av næringsvirksomhet. I regjering fikk
Høyre innført en bestemmelse om rentefri avdragsordning, nå fremmer vi forslag om at den
utvides til fullstendig avgiftsfrihet på visse vilkår.
Vilkårene i forslaget er at arving eller mottaker må fortsette eierskapet i minst 20 år og at det
gjelder små foretak. Definisjonen av små foretak er som i regnskapsloven at man må oppfylle
2 av 3 vilkår: 1) ha mindre enn 60 mill. i salgsinntekt 2) ha mindre enn 30 mill. i balansesum
eller 3) ha færre enn 50 ansatte.
I tillegg må overdrager eller dennes ektefelle/samboer eie minst 25 % av aksjer eller andeler i
foretaket umiddelbart før overdragelsen. Etter de første 10 års eierskap foreslåes særregler om
delvis avgiftsfrihet med 10 % for hvert år opp til 20-års perioden er avviklet.
Halv arbeidsgiveravgift for nye lærlinger
Høyre foreslår å redusere arbeidsgiveravgift for nye lærlinger for andre halvår 2007. Det gir
en beregnet skattelette for bedriftene på 70 mill. kr. Dette tiltaket kan gi flere unge god
fagopplæring og en første sjanse i arbeidslivet.
Andre skatte- og avgiftsreduksjoner
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Handel kombinert med målrettet bistand er de beste midlene til å løfte land og mennesker ut
av fattigdommen. Høyre foreslår en reduksjon i tollsatser på 200 mill.. Dette vil være et viktig
skritt for at u-land utover de aller fattigste kan handle med Norge helt uten tollsatser.
Det foreslåtte minstefradrag og utvidet barnetrygd på Svalbard kompenserer ikke bortfallet
av lønnstrekkordningen og er i tillegg en svært byråkratisk ordning. Høyre vil derfor
gjeninnføre trekkordningen på 8 % med virkning fra 1/1-2007. Fribeløpet for skattefritt arbeid
i hjemmet foreslåes øket til 5.000 kr. Det er 3.000 kr. mer enn regjeringens forslag og vil
forhindre unødvendig byråkrati for svært mange.
Skattekontroll
Høyre foreslår å øke bevilgningene til skattekontroll med 75 mill kr.

Høyres forslag er:
Reversering av regjeringens skatte- og avgiftsøkninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lønnsjustere toppskatt trinn.1 til 412.000 kr, ikke underregulere
slik regjeringen foreslår
Ikke redusert innslagspunkt toppskatt trinn.2 fra 650.000 til 750.000 kr,
som foreslått av regjeringen
Ikke øke formuesverdsettelse av skog, som foreslått av regjeringen
Ikke fjerne rabatten for verdipapirfond som ikke er aksjefond, som
foreslått av Regjeringen
Ikke øke ligningsverdi av boliger mv med 10 % i formuesskatten,
som foreslått av regjeringen
Ikke øke verdsettelse av aksjer med 5 % i formuesskatten, som foreslått
av regjeringen
IPA - privat pensjonssparing fjernes ikke, som foreslått av regjeringen
Individuelle liverenteavtaler fjernes ikke, som foreslått av regjeringen
Kollektive livrenteavtaler fjernes ikke, som foreslått av regjeringen
Gå imot innstramming i SkatteFunn (påløpt)
Gå imot CO2 avgift på gass
Gå imot dieselavgift for fritidsbåter
NOx, netto effekt

600 mill
355 mill
10 mill
90 mill
270 mill
225 mill
180 mill
80 mill
280 mill
150 mill
5 mill
20 mill
440 mill

Nye skatte- og avgiftsforslag fra Høyre:
•
•
•
•
•

Øke minstefradraget med 720 kr for lønnsinntekt og pensjonsinntekt gir opp til 200 kr i redusert skatt pr skatteyter
Formuesskatten: Økt bunnfradrag fra 200.000 til 250.000 kr
Samlet lettelse i formueskatten i Høyres forslag sammenliknet
regjeringens forslag er 905 mill kr.
Lettelser i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter
Lettelser i arveavgiften ved generasjonsskifte bolig/fritidsbolig
Økt skattefradragsbeløp ved gaver til frivillige
organisasjoner til 15.000 kr
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•
•

Øke avskrivingssats for maskiner fra 20 til 25 % ·
Svalbardskatt, gjeninnføre lønnstrekkordningen på 8 %

•
•
•

Halv arbeidsgiveravgift for nye lærlinger
Triple fribeløp ved aksjekjøp i egen bedrift, til 4500 kr
Reduksjon i bilavgifter, inklusiv halvering av årsavgiften
for veterankjøretøyer (18 mill. kr)
Fjerne sjokoladeavgiften fra 1. desember
Passgebyr for barn, redusert med 107 kr, fra 420 kr til 313 kr
Fjerne tollsatser for alle u-land
Utvide fribeløpet for helt skattefritt arbeid i hjemmet til 5.000 kr,
dvs 3.000 kr mer enn regjeringen
BSU: Maksimalt BSU-sparebeløp dobles, fra 100.000 til 200.000 kr
og det årlig sparebeløpet økes fra 15.000 til 20.000 kr
Gjeninnføre skattefritak for fordelen av arbeidsgivers dekning av
behandlingsforsikringer og sykdomsutgifter

•
•
•
•
•
•
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HØYRES OPPLEGG:
- ØKTE UTGIFTER INKLUDERT SKATTEREDUKSJONER
- FORSLAG TIL INNDEKNING
= REDUSERT BRUK AV PENGER FRA PENSJONSFONDET
3

8 978 MILL. KR
10 278 MILL. KR
1.300 MILL. KR

INNDEKNINGSFORSLAG I ALTERNATIVT BUDSJETT

Under gis en oversikt over inndekningsforslagene i Høyres alternative budsjett for 2007.
Beløpene som er oppgitt er brutto inndekningsforslag på det enkelte punkt, med virkning i
2007.
3.1

Reduserte utgifter – sum 7405,6 mill. kr

Bistand – 1452,3 mill. kr
Høyre vil øke bistandsbudsjettet med 460 mill. kr i 2007, dvs. 2,5 pst., til 19,25 mrd. kr. Det
innebærer en lavere vekst enn det regjeringen legger opp til, men plasserer Norge fortsatt helt
i verdenstoppen og høyt over FNs mål på 0,7 pst. av bruttonasjonalinntekten. Høyre vil
kombinere bistand med å legge bedre til rette for handel slik at landene kan utvikle sin egen
økonomi og eget næringsliv. Høyre foreslår derfor å fjerne all toll på varer fra utviklingsland i
løpet av 2007, noe som reduserer tollinntektene med 200 mill. kr. I tillegg vil Høyre øke
GIEK sin u-landsramme fra 2,1 til 3 mrd for andre halvår 2007. Dette vil være et bidrag til å
gjøre u-landene mer selvhjulpne og mindre avhengige av bistand på sikt.
Reduksjon i pris- og direktetilskudd i landbruksavtalen – 1 517 mill. kr
Jordbrukspolitikken må bli mer fremtidsrettet. Høyre vil at norske bønder i større grad skal
være selvstendig næringsdrivende med muligheter for fremtidsrettet satsing, lønnsom drift og
reell eiendomsrett til verdiene på det enkelte bruk. Dagens overregulerte støttesystem koster
mye og gir lav lønnsomhet for bøndene og likevel rask nedgang i bruk og årsverk. Høyre vil
deregulere, avbyråkratisere, forekle og redusere det totale støttenivå. Betydelige restriksjoner
på eiendomsomsetning i landbruket gjør at omstillingen blir mer smertefull for de som velger
å forlate næringen og øker samtidig risikoen for bønder som vil investere for fremtiden.
Høyre mener det er realistisk og nødvendig å gradvis redusere overføringsnivået til
jordbruket. Dette må gjøres samtidig som man fjerner reguleringer som i dag legger
hindringer på de i næringen som ønsker å satse. Det er også viktig å frigjøre budsjettmidler til
andre formål som sikrer økt verdiskaping og vekst i økonomien og i distriktene. Høyre
foreslår derfor en reduksjon i pristilskuddet til bøndene på 404 mill. kr. Direktetilskuddet til
jordbruket foreslås redusert med 1,1 mrd. kr. Det totale støttenivået som ytes, direkte og
indirekte, til jordbruket er på ca. 20 mrd. kr. I den sammenheng mener Høyre de foreslåtte
reduksjoner både er realistiske og gjennomførbare.
Statlig administrasjon – 643,6 mill. kr
Høyre vil effektivisere driften av statlig administrasjon i departementer og underliggende
etater. Høyre foreslår derfor at de fleste departementer og underliggende etater får videreført
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sitt bevilgningsnivå nominelt eller får redusert nominell vekst. For enkelte prioriterte instanser
blir bevilgningen foreslått styrket. Høyre foreslår bl.a reduserte bevilgninger til
Fylkesmennene samtidig som Høyre vil begrense fylkesmannens oppgaver. Høyre vil at
fylkesmennene skal konsentrere sin virksomhet om lovlighetskontroll, tilsyn og
beredskapsarbeid. Det er bygget opp 6 nasjonale statlige tilsyn og direktorat som ivaretar de
fleste av Fylkesmennenes tradisjonelle rådgiving og rettlednings oppgaver ovenfor lokale
myndigheter. Det er i dag er for mye dobbeltarbeid mellom statlige direktorat,
fylkesmannsembetene, fylkeskommunene og kommunene. En kombinasjon av reduksjon av
oppgaver og bedre utnyttelse av ressursene gir grunnlag for å redusere bevilgningene
Bedre samordning av helsetjenester i hovedstadsområdet – 400 mill. kr
En utredning foretatt på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet viser at det kan
frigjøres 600-900 mill kr gjennom bedre samordning av helsetjenestene i hovedstadsområdet.
Høyre legger til grunn at en bedre organisering kan frigjøre 400 mill kr til mer
pasientbehandling i 2007, som kan brukes på mer og bedre pasientbehandling over hele
landet. Det vises til svar på Høyres spørsmål nr. 80 i Revidert nasjonalbudsjett 2006.
Redusert sykepengeutgifter ved bl.a kjøp av operasjoner til sykemeldte pasienter innen
ortopedisk dagkirurgi og innstramming i praksis for utskriving av sykemeldinger – 320
mill. kr.
Som et bidrag til å få flere sykmeldte raskt tilbake i jobb og å få ned kostnadene til
sykepenger foreslår Høyre kjøp av 6.000 operasjoner til sykemeldte pasienter innen
ortopedisk dagkirurgi. Dette ble i Arbeiderpartiets alternative budsjett forrige stortingsperiode
anslått brutto å gi en reduksjon i sykepengeutgiftene med om lag 270 mill. kr. Høyre fremmer
en samlet pakke for å få folk fra trygd til arbeid. Den omfatter bl.a innstramning i praksis for
legenes utskriving av sykemelding, en større satsing på trygdeleger, tilrettelegging på
arbeidsplass og en ytterligere satsing på rehabilitering og pasientbehandling på 500 mill
kroner. Et moderat anslag gir en reduksjon i sykepengeutgiftene på 320 mill kr.
Gratis læremidler - 287,4 mill. kr
For Høyre er det viktig å videreføre den målrettede stipendordningen for læremidler som ble
innført i 2003. Den retter seg inn mot elever fra familier med svak økonomi, og gjelder elever
på alle trinn i videregående opplæring. Dette er svært viktig for å sikre reell lik rett til
utdanning for de elevene som har dårligst økonomiske forutsetninger. Ordningen kan enkelt
utvides, både ved å omfatte flere elever og ved å øke stipendbeløpet. Regjeringen foreslår å
bevilge penger til en fylkesadministrert ordning med gratis læremidler til elever på 2. trinn i
videregående skole. Høyre ønsker i stedet å bruke pengene til å foreta en utvidelse av den
målrettede ordningen vi har. Det månedlige stipendbeløpet økes fra 350 kr. til 590 kr. I tillegg
økes innslagspunktet for behovsprøving fra 187.000 til 210.000 kr. Dermed blir det årlige
læremiddelstipendet maksimalt 5900 kr, og flere elever kommer inn under ordningen. I tillegg
til dette ønsker Høyre å bruke 50 mill kr til digitale læremidler, og dette omfatter både PC-er
og digitale løsninger for selve læremiddelet. Penger til digitale læremidler kan det søkes på i
tillegg til andre læremidler, og behovsprøves på samme måte som læremiddelstipendet.
Redusert vekst antall uføretrygdede – 270 mill kr
Veksten i antallet uføretrygdede er en av de største utfordringer som det norske
velferdssamfunnet står overfor. I 2007 anslår regjeringen at antallet nye uføretrygdede vil
være 33.000 personer, mens det i 2006 er om lag 325.000 personer som er uføretrygdet.
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Høyre har derfor fremmet en helhetlig pakke med tiltak for å redusere veksten i antallet
uføretrygdede og få personer som er uføretrygdet tilbake til arbeidslivet. Reduseres tilveksten
i antallet nye uføre med om lag 10 %, 3.300 personer, gir det en inndekning på over 540 mill
kr – fordi uføretrygdingen foregår jevnt gjennom året blir virkningen ca 270 mill på årsbasis.
Det anslås på meget moderat grunnlag at Høyres tiltakspakke vil redusere antall nye
uføretrygdede og få uføre tilbake i arbeidslivet slik at bevilgningen kan reduseres med 270
mill kr. Utviklingen må følges gjennom 2007, og nye tiltak iverksettes dersom veksten i
antallet uføretrygdede ikke reduseres.
Som følge av nytt skattegrunnlag primærkommunene - 250 millioner kr
Høyres forslag innebærer et høyere kommunalt skattøre enn regjeringen. Det betyr at av det
økte skattegrunnlaget for 2007 som er beskrevet i St.prp.nr. 1 Tilegg nr. 4 (2006-2007) vil
primærkommunene få beholde 750 millioner kroner mer av de økte skatteinntektene, enn det
regjeringen legger opp til. Men Høyre øker ikke rammetilskuddet med 1 milliard slik
regjeringen foreslår. Differansen mellom dette er 250 millioner. Samtidig gjennomfører
Høyre en rekke andre prioriteringer knyttet til skole, rehabilitering og ny sjanse som
innebærer at kommunene vil få et økonomisk handlingsrom på om lag det samme nivå som
regjeringen.
Rammetilskudd til fylkeskommunene - 250 millioner kr
Høyre støtter regjeringens forslag til nytt skattøre (St.prp.nr. 1 Tilegg nr. 4 (2006-2007)) for
fylkeskommunen, men ønsker ikke å øke fylkeskommunens rammetilskudd. Det innebærer at
Høyre mener at det effektiviseringskravet på 400 millioner som regjeringen hadde foreslått
for fylkeskommunen i sitt opprinnelige budsjett fortsatt er fornuftig. Fylkeskommunene har
gjennom lengre tid hatt bedre økonomiske resultater enn kommunene og skal avvikles i 2010.
Det tilsier en noe strammere økonomisk styring med fylkeskommunene i årene frem til
avvikling. Høyre mener derfor at fylkeskommunene bør prioritere drift av de videregående
skolene. Regjeringens nye opplegg for fylkeskommunene innebærer til sammenlikning et
effektiviseringskrav på 150 millioner kroner.
Mer effektiv statlig bygge- og eiendomspolitikk – 250 mill. kr
Sentrum-Høyre regjeringen foreslo i budsjettet for 2006 en mer effektiv statlig bygge- og
eiendomspolitikk. Reformen omfatter bl.a. utvidelse av husleieordningen med skille mellom
bruker og forvalter slik at dette som hovedregel omfatter all statlig eiendom, innføring av nye
beslutningsrutiner i bygge- og eiendomssaker, opprettelse av et eget rådgivningsorgan for å
skille rådgiver- og leverandørrollen, opprettelse av en forvaltningsbedrift som skal forvalte
alle statlige eiendommer i universitets- og høyskolesektoren, rammebetingelser som bidrar til
økt konkurranse og effektivitet i eiendomsforvaltningen og tilrettelegging, for bedre og mer
kontinuerlig vedlikehold. Samlet innsparingsanslag av denne politikken ble anslått til 1 - 2
mrd. kr. Reformen var ment satt i verk 1/1 -07. Høyre ønsker at staten skal drive så effektivt
som mulig og ønsker derfor å bygge videre på effektiviseringsforslaget fra sentrum-/Høyreregjeringen. Det anslås at dette ville gi en innsparing på 250 mill. kr i 2007.
Omprioritering av 2.000 ordinære arbeidsmarkedstiltaksplasser til tiltaksplasser for
yrkeshemmede og utsatte grupper – 216 mill. kr
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Lav arbeidsledighet og god tilgang på nye jobber gjør at utfordringen nå er å hjelpe
mennesker med spesielle behov ut i arbeid, samt redusere fattigdommen, og på den måten
redusere utenforskapet. Høyre foreslår derfor å opprette 1.000 flere tiltaksplasser for
yrkeshemmede. I tillegg foreslås det til sammen 100 mill. kr i arbeidsrettede tiltak for
mennesker med psykiske lidelser og fattigdomsbekjempende arbeidsmarkedstiltak for utsatte
grupper. Reduksjonen i de ordinære arbeidsmarkedstiltaksplassene frigjør mindre ressurser
enn satsingen som brukes på de yrkeshemmede og utsatte gruppene.
Landbrukets utviklingsfond – 206,6 mill. kr
Dette er primært et virkemiddel for bygdeutvikling og ikke et tiltak som spesifikt er
øremerket jordbruket. Høyre foreslår å redusere bevilgningene til Landbrukets utviklingsfond
med 206,6 mill. kr. Dette må blant annet sees i sammenheng med styrkete bevilgninger til
Innovasjon Norge og andre tiltak som skal vekst og utvikling i distrikts-Norge.
Kompetansemodellen - 202 mill. kr
Norske sjøfolk er en betydelig ressurs for sine rederier, mange tar jobber i rederiene eller i
maritime næringer på land etter flere år på havet. De styrker dermed tilhørigheten for
maritime bedrifter til Norge. Høyre mener derfor det er viktig å ha ordninger som stimulerer
rederier til å ha norske sjøfolk i nøkkelstillinger. Dette er med på å videreutvikle den maritime
kompetansen. Høyres kompetansemodell for sysselsetting av sjøfolk er en nettolønnsordning
for maritimt utdannet mannskap i NIS og NOR registrene. Høyres modell innebærer at alt
mannskap i offshoreflåten som er flagget i NOR er omfattet av kompetansemodellen. Med
Høyres modell vil norsk mannskap med maritim kompetanse i NIS komme bedre ut enn
regjeringens forslag med kun refusjonsordning. Høyre foreslår også å innføre
kompetansemodell for maritimt utdannet mannskap på Hurtigruten fra 1/7- 2007, som er
tidspunktet regjeringens nettolønnsordning er foreslått å gjelde fra.
Nøytral merverdiavgift for statsforvaltningen – 200 mill. kr
I budsjettet for 2006 foreslo sentrum-/Høyre-regjeringen å innføre en nettoordning for
budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorganer.
Ordningen innebærer at virksomhetenes budsjetter ikke lenger belastes betalt merverdiavgift
ettersom dette skal føres på eget budsjettkapittel. Innføring av en slik nettoordning medfører
en nøytral vurdering mellom egenproduksjon og kjøp av varer og tjenester. Den rødgrønne
regjeringen reverserte ordningen, og sørget dermed for at kjøp av varer og tjenester fremstår
som dyrere enn ved egenproduksjon i staten. Høyre foreslår å innføre en nøytral
merverdiavgift for statsforvaltningen. Statsforvaltningens innkjøp var i følge SSB i 2004 på
over 120 mrd. kr. Det er på moderat basis anslått at en nøytral merverdiavgift for
statsforvaltningen vil gi en besparelse på 0,2 mrd. kr, under 0,2 pst, i 2007.
Pressestøtten – 157 mill. kr
Høyre foreslår å redusere pressestøtten. Høyre har som utgangspunkt at vi skal ha en fri og
uavhengig presse. En økonomisk binding kan virke uheldig på denne uavhengighet. Da
pressestøtten ble innført fantes det to aviser i mange byer med ulik partipolitisk tilhørighet.
Dette er ikke lenger tilfelle. Kun syv norske byer har to aviser. Pressestøtten har med andre
ord ikke bidratt til å opprettholde det avismangfold som lå i intensjonene bak statlig
subsidiering.
Regional utvikling og nyskaping – 150 mill. kr
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Høyre viderefører støtten til regional utvikling, men omprioriterer regjeringens økning til
formål som har bedre effekt. Næringsliv og lokalsamfunn ber i første rekke om mer ressurser
til vei, utdanning, forskning og reiseliv for å kunne skape vekstkraftige lokalsamfunn. Høyre
prioriterer disse områdene i forslaget til alternativt budsjett, kombinert med en økonomisk
politikk som sikrer bunnplanken for eksisterende næringsliv. I tillegg fremmer Høyre forslag
soml prioritere ressursene til satsingen på FORNY-programmet, inkubatorordningen,
programmet Norwegian Centres of Expertise, Ungt entreprenørskap og tiltak som særlig er
rettet inn mot kvinnelige innovatører.
Familiegjenforening, strengere regler – 100 mill. kr
Høyre mener at personer som søker om familiegjenforening, har hovedansvaret for at de
familiemedlemmer som bosettes i landet gis en fullgod introduksjon til det norske samfunnet.
Dette omfatter utvikling av språklige ferdigheter så vel som forståelse av norsk kultur,
normer, regler og samfunnsliv. På samme måte har også søker et klart økonomisk ansvar for
ankomne familiemedlemmer. Vi foreslår å øke kravet til underhold, samtidig som det kuttes
på overføringene på dette området med 100 millioner kroner.
Færre 62 og 63-åringer på AFP – 176 mill. kr
Finansdepartementet har ikke gitt endelige tall for innsparing på dette området, innsparingen
er derfor basert på et foreløpig anslag. Høyre foreslår å stramme inn AFP-ordningen for 62 og
63-åringene. Målet er å få flere 62 og 63-åringer til å stå lengre i arbeid, slik
pensjonsreformen også legger opp til. Endringene vil ikke berøre de som allerede har gått av
med AFP. Nye AFP-pensjonister på 62 og 63 år må bl.a betale hel trygdeavgift. I tillegg
foreslår Høyre å redusere Statens pensjonskasses dekning av utgiftene til AFP for offentlig
ansatte 62 og 63 åringer.
Ymse utgifter - 64 mill. kr
Det vises til at regjeringspartiene i forbindelse med budsjettarbeidet foreslår å redusere
bevilgningen til ymse-posten med 64 mill kr.
Studieforbundene - 58 mill. kr
Høyre foreslår å ikke øke bevilgningene til studieforbundene med 58 millioner kr. Høyre vil
minne om Budsjett-innst. S. nr. 12 (2005-2006), der komiteens medlemmer fra
Fremskrittpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ba departementet foreta en helhetlig
gjennomgang av lov- og regelverket for voksenopplæring. Gjennomgangen bør ha det formål
at studieforbundenes rolle i utdanningen defineres, og at forventningen til studieforbund
klargjøres sammen med arbeidsoppgaver og hvordan dette arbeidet skal foregå. Spesiell vekt
bør bla. legges på små og verneverdige håndverksfag.
Endringer i lønnsgarantiordningen – 50 mill. kr
Sentrum-/Høyre-regjeringen foreslo for 2006 to innstramminger og en utvidelse i
lønnsgarantiordningen, som ville gi redusert administrasjon men fortsatt dekke lønnskrav.
Samlet ville det gi over 90 mill. kr i helårig besparelse. Kun utvidelsen ble vedtatt, til en
helårskostnad på 115 mill. kr. Høyre foreslår å gjennomføre alle de foreslåtte endringene i
budsjettet for 2007. Kombinert med at utviklingen i antallet konkurser er fallende, fra 5.072 i
2003, 4.297 i 2004 og 3.502 i 2005 og i 1. halvår 2006 med ytterligere 27,1 pst, så finner
Høyre det riktig å beholdte bevilgningen til lønnsgarantiordningen på samme nivå som i 2006,
på 440 mill. kr.
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Utviklingstiltak – 44,2 mill. kr
Posten reduseres med knappe 20 pst. Reduksjonen vil medføre mindre overføringer til
avlstiltak mv. Jordbruket vil kunne nytte seg av andre tilskudd gjennom Innovasjon Norge og
det øvrige virkemiddelapparatet. De delene styrkes i Høyres alternative budsjett.
Fjerne eksportsubsidier – 43 mill. kr
I WTO-forhandlingene har det vært et sterkt fokus på eksportsubsidienes uheldige virkninger
for u-landene. Høyre mener eksportsubsidier til norsk jordbruk bør reduseres og foreslår i
2007 å fjerne eksportsubsidene over statsbudsjettet på 43,4 mill. kr.
Dagpenger – beholde 5 ventedager – 39,5 mill. kr
Høyre foreslår å videreføre dagens ordning med fem ventedager for dagpengeutbetaling.
Muligheten for å komme ut i arbeid er for de fleste god. Kuttet frigjør kr. 40 mill. som brukes
til å gi en ny sjanse til de menneskene som har vanskeligheter med å komme inn i
arbeidsmarkedet.
Forsøk med 6-timersdag – 20 mill kr
Regjeringene foreslår å benytte 20 millioner på enda flere forsøk med 6-timersdagen. Utallige
rapporter og forsøk i andre land viser at 6-timers dag ikke gir de positive virkningene som de
rød/grønne argumenterte med. Høyre foreslår at disse pengene brukes til forsøk med utvidet
åpningstid i statlig sektor.
Skjønnstilskudd – 20 mill. kr
Regjeringen vil bruke 20 millioner kroner til kommuner som etablerer prøveordninger med
barnevakt, hushjelp, kurs osv. for å lette rekrutteringen av kvinnelige lokalpolitikere. Høyre
mener at det er en oppgave som de enkelte kommunestyrer kan diskutere og prioritere selv. Vi
mener at det viktigste virkemiddelet for å rekruttere kvinner til lokalpolitikken er å gjøre
arbeidet meningsfullt og spennende. Dyktige unge kvinner vil engasjere seg hvis
lokalpolitikernes makt øker. Regjeringens planer om å etablere nye regioner kan innbære en
utarming av kommunenes makt og er derfor et skritt i helt feil retning.
Ikke øke antallet plasser på Lier Ventemottak fra 100 til 200 – 10 mill. kr
Gjennomsnittlig antall beboere på Lier ventemottak har siden oppstart vært 33 personer. Pr
13. oktober 2006 var det 26 personer. Høyre mener det ikke er nødvendig å øke antallet
plasser fra 100 til 200, slik regjeringen foreslår.
Statens ventelønn avvikles for nye tilfeller – 9 mill. kr
Høyre foreslår å avvikle statens ventelønn for nye tilfeller. Ventelønnen fungerer i dag på en
slik måte at mennesker plasseres passive i utenforskapet. De 9 mill. kr dette frigjør brukes på
målrettede arbeidsmarkedstiltak og i Høyres fattigdomspakke.

3.2

Skatte- og avgiftsveksling – sum 836 mill. kr

MVA på mat økes med 1 pst. – 575 mill. kr.
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Regjeringen foreslår å øke MVA på mat med 1 pst i 2007 (fra 13 pst til 14 pst), og
argumenterer med at økningen vil ha begrenset virkning overfor forbrukere. Høyre foreslår å
øke MVA på mat med ytterligere 1 pst. Forslaget må sees i sammenheng med at Høyre
foreslår å øke minstefradraget og går i mot regjeringens skatteskjerpelse i toppskatten. I
tillegg vil Høyres forslag om reduserte tollsatser bidra til rimeligere mat.
Fagforeningsfradraget settes til 1800 kr – 260 mill. kr
Høyre foreslår at fagforeningsfradraget settes til 1 800 kr, samme nivå som under Stoltenberg
I-regjeringen og som foreslått av sentrum-/Høyre-regjeringen for 2006
Alternativ skattereduksjon Svalbard – 1 mill. kr
Høyre har en alternativ modell for beskatning på Svalbard, ved at Høyre foreslår å gjeninnføre
lønnstrekkordningen på 8 %. Dette reduserer skatteinntektene med 13 mill. kr. Fjerningen av
regjeringens foreslåtte Svalbardtillegg fra og med 2007 gir på den annen side kun 1 mill. kr i
inntekt til staten.

3.3

Andre forslag – sum 2 037,2 mill. kr

Barnehagepris – 700 mill. kr
Høyre prioriterer mål om full barnehagedekning og kvalitet i barnehagetilbudet fremfor en
ytterligere reduksjon i maksprisen. Høyre foreslår å heve barnehagesatsen pr. mnd. med 300
kr i forhold til regjeringen, til 2630 kr. Dette er likevel en reduksjon på 120 kr ift maksprisen i
2005. Nye barnehageplasser etableres fortrinnsvis av private aktører. For å stimulere disse til
fortsatt å satse på utbygging, må det i større grad sikres likebehandling mellom offentlige og
private aktører. Høyre velger derfor å kanalisere mer midler til økt likebehandling. Ved
massiv barnehageutbygging vil det alltid være en fare at det går utover kvaliteten. Høyre vil
ivareta god kvalitet i barnehagene gjennom ekstra bevilgninger.
Salg av eiendommer – 500 mill. kr
Eiendomsmarkedet har for tiden høy verdsettelse. Høyre foreslår i alternativt budsjett salg av
statlig eide eiendommer for 500 mill. kr.
Økte skatteinntekter fra økt kontroll – 300 mill. kr
Høyre foreslår å øke skattemyndighetenes bevilgning slik at de kan styrke sin
kontrollaktivitet. Netto anslås styrkingen å gi en inntektsøkning på 225 mill kr. Forslaget om
økt skattekontroll er på linje med forslag fremmet av andre partier i tidligere alternative
budsjetter, bl.a. av Arbeiderpartiet.
Økt utbytte fra statlige selskaper – 272,2 mill. kr
Høyre foreslår noe høyere utbytteprosent fra de statlige selskapene Entra, Argentum, NSB,
Posten Norge og Baneservice. Samlet gir dette om lag 272 mill. kr. i inntektsøkning.
Halv reduksjon av tvangsforretningsgebyret – 115 mill. kr. til målrettede
fattigdomstiltak
I Høyres fattigdomspakke halveres regjeringens varslede reduksjon i gebyr for
tvangsforretninger, som er regjeringens største enkeltstående tiltak i handlingsplanen mot
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fattigdom. Høyre mener at andre tiltak vil større effekt hvis målet er å bekjempe fattigdom.
Det vises til at regjeringen ikke har kunnet dokumentere effekten av sitt eget forslag. De 115
mill. kr som frigjøres, sammen med ytterligere 125 mill kr i ytterligere opptrapping av
målrettede fattigdomsbekjempelsestiltak, sikrer en bedre innsats overfor fattige og sårbare
grupper enn det regjeringen foreslår.
Salg av forsvarseiendommer – 100 mill. kr
Eiendomsmarkedet har for tiden høy verdsettelse. Høyre foreslår i sitt alternative budsjett å
forskuttere 100 mill kr i vedtatt salg av forsvarseiendommer.
Inntekter konsesjoner - 50 mill. kr
Høyre vil gi befolkningen langs kysten mulighet til å ta del i veksten i sjømatkonsumet på
verdensbasis og vil legge ut en ny oppdrettskonsesjon i hvert fylke langs kysten fra Troms til
Aust-Agder. Finnmark har allerede 10 konsesjoner som ikke er fordelt. De nye konsesjonene
skal fordeles etter en lukket budrunde der høyeste bud får tilslaget. Konsesjonene utlyses med
en pris på minimum 5 mill. kroner. Pengene som tas inn skal i sin helhet gå til tiltak som
kommer oppdrettsnæringen til gode. Forskningen for å øke verdiskapingen i
havbruksnæringen styrkes med 30 mill. kroner gjennom Norges Forskningsråd, og 20 mill.
kroner til miljøtiltak som evaluering av nasjonale laksefjorder og styrking av arbeidet mot
rømming av oppdrettslaks.
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