Vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2018

Frihet under ansvar
Frihet er en av Unge Høyres viktigste kjerneverdier.
Selv om Norge stort sett er et fritt land legger staten likevel mange små og store begrensninger på
innbyggernes liv. Unge Høyre mener at staten skal legge færrest mulig begrensninger på
enkeltmenneskets mulighet til å leve frie liv.Politikken skal ta utgangspunkt i at mennesker skal få
gjøre som de vil og leve frie og selvstendige liv. Reguleringer, forbud og påbud skal kun benyttes
der det er helt nødvendig for å sikre at et individets frie vilje ikke går utover andre menneskers
frihet. Formynderstaten er selvforsterkende. For hver regulering og forbud staten innfører
reduseres enkeltmenneskets mulighet til å bestemme over eget liv. Unge Høyre mener at friheten
til å ta egne valg er en verdi i seg selv, også når politikere skulle ønske at valgene var annerledes.
Unge Høyre vil:
•
Sikre fritt brukervalg i helse og omsorgsvesenet.
•
Gjøre det enklere å starte egen bedrift.
•
At i det offentlige rom skal være lov til å gå kledd som man vil
•
Tillate bruk av snøscooter i skog, fjell og mark.
•
Kraftig redusere skatte- og avgiftstrykket
•
Fjerne formueskatten
•
Øke frikortgrensen
•
Fjerne inntektsgrensen og formuesgrensen for stipend
•
Fjerne nøytral-emballasjen på snus og røykpakker
•
Fjerne flytevestpåbudet
•
Fjerne begrensninger på utesteders sjenke- og åpningstider
•
Fjerne alle begrensninger i lukkeloven og la butikkeierne selv bestemme når man ønsker å
holde åpent
•
At lovgivningen alltid raskt skal tilpasses nye disruptive forretningsmodeller og
teknologiske innovasjoner som delingsøkonomien
•
Fjerne muligheten til å søke opp andre i skattelistene
•
Fjerne fedrekvoten
•
Liberalisere lovgivningen knyttet til genmodifisert mat
•
Si nei til videoovervåking av elever
•
Si nei til generelle skolerassiaer
•
Fjerne bo- og driveplikten
•
Tilate salg av vin og sterkøl i butikk
•
Opphave pengespillmonopolet til Norsk Tipping
•
Ha alkoholsalg uten tidsbegrensning
•
Kraftig forenkle plan- og byggeloven

