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Økonomisk bærekraft etter korona 1 

Bærekraft er Høyres ryggrad 2 

Høyres viktigste oppdrag er å overlevere samfunnet til neste generasjon i bedre stand enn vi selv mottok 3 

det. Prinsippet om bærekraft skal derfor ligge til grunn for både miljømessig, sosial og økonomisk politikk.  4 

Alle perspektivmeldinger, faglige tilbakemeldinger og framskrivninger viser at den økonomiske politikken 5 

ikke er bærekraftig. Innen kort tid vil statens utgifter vokse ut av kontroll, samtidig som inntektene 6 

reduseres. Det fordrer at Høyre må ta grep. Det bør være vårt viktigste oppdrag å sørge for at barn og 7 

barnebarn også kan nye godt av velferdsstaten.  8 

Rogaland Høyre vil:  9 

• Sikre en bærekraftig omstilling av offentlig sektor. 10 

• Ha som prinsipp at ingen overføringer skal overstige summen, eller være lik summen, av å stå i 11 

arbeid.  12 

Bærekraft gjennom kriser 13 

Vi har fortsatt ikke oversikt over de fullstendige virkningene korona-pandemien vil ha på norsk økonomi og 14 

samfunnsliv. Det vi vet er at vi har en massiv oppgave foran oss når vi skal bygge opp samfunnet igjen 15 

etter at krisen er over. Samtidig er koronakrisen en mulighet til å bygge et enda mer bærekraftig Norge.  16 

Skal Norge fortsatt være verdens beste land å bo og leve i, må vi ta grep for å sikre velferden vår nå. Vi 17 

må prioritere hardere i offentlige budsjetter, samtidig som vi må legge til rette for at næringslivet skal kunne 18 

skape nye arbeidsplasser. Vi må omstille landet. Det gjør økonomien både solid og bærekraftig. I tillegg til 19 

at vi er bedre rustet til å møte neste krise.  20 

Den varslede økningen i CO2-avgiften er viktig for å bidra til en grønn omstilling av næringslivet. Samtidig 21 

skal Høyre være garantisten for denne omstillingen skjer uten røde tall på bunnlinjen av norske bedrifter. 22 

Det samlede skattetrykket må derfor ikke økes. 23 

Vi regner med at det er ca 70 000 statlige arbeidsplasser i Oslo, og det bør være et mål at halvparten ca 24 

35 000 av disse flyttes til distriktene. Dette vil være et viktig arbeid i forhold til å sikre vekst og nye impulser 25 

til ulike fagmiljøer rundt omkring i landet vårt, og gjøre det attraktivt å bosette seg i distriktene. 26 

Rogaland Høyre vil:  27 

• Avvikle krisepakker så snart behovet for dem er redusert eller borte. 28 

• Fortsette arbeidet med å flytte statlige arbeidsplasser ut i distriktene. 29 

• Overholde pensjonsforliket. 30 

• Gjennomføre en pensjonsreform i offentlig sektor for å sikre gode pensjonsrettigheter også for 31 

kommende generasjoner. 32 

• Innføre aktivitetsplikt for alle aldersgrupper som mottar sosialhjelp. 33 

• Etablere et CO2-fond med samme modell som NOx-fondet. 34 

• I takt med økning av CO2-avgiften, redusere andre skatter og avgifter, som for eksempel 35 

selskapsskatten.  36 
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• Selge alle statens eierandeler i kategori 1-selskaper.  37 

• Gjennomføre ABE-reform i norske kommuner og fylker. 38 

De unges arv  39 

Vi vet at dagens unge må stå lengre i arbeid, spare mer til pensjon selv og sannsynligvis finansiere større 40 

deler av velferdsstaten selv. Jo lengre man venter med å ta grep, jo større blir regningen man skyver foran 41 

seg.  42 

Koronakrisen har gjort det vanskeligere for dagens unge som skal finansiere fremtidens velferdsstat å 43 

komme inn i arbeidslivet. Det er en fare for at flere kan droppe ut av studiet, bli uføre eller på andre måter 44 

falle fra samfunnet.. Dette kan få store, økonomiske konsekvenser for fremtiden.  45 

Rogaland Høyre vil:  46 

• Gjennomføre en ny runde med kriselån til studentene gjennom Lånekassen, dersom den høye 47 

arbeidsledigheten vedvarer.  48 

• Gjøre det lettere å kombinere utdanning med arbeid.  49 

• Sikre studenter et rimelig nok sted å bo.  50 

• Gjennomgå alle systemer, ytelser og incentiver som omhandler unge utenfor, eller på vei ut av, 51 

arbeidslivet.  52 

• Gi skoler og skoleeiere bedre verktøy for å begrense fravær og frafall gjennom hele skoleløpet.  53 

• Øke bruken av gradert uføretrygd. 54 
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