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Resolusjon nr. 27 - Prioriteringer for fremtidens velferd 1 
 2 
Norges økonomi er i en overgangsfase. Lavere oljeinntekter og stadig flere eldre per yrkesaktiv, vil 3 
endre forutsetningene for Norges statsfinanser, og om få år sette statsbudsjettet under sterkt press. 4 
Norge beveger seg mot en situasjon der skattene må økes hvert år, for å kompensere for 5 
utgiftsveksten. En stadig økende skattebyrde vil true landets evne til verdiskaping og skade 6 
fundamentet for velferdsstaten. 7 
 8 
Perspektivmeldingen fra 2013, som er et langtidsvarsel for norsk økonomi, viste at Norge i 2060 kan 9 
gå med underskudd på over 140 milliarder (2013-kroner). Dette forutsetter imidlertid at utgiftene til 10 
og kvaliteten på velferdstjenestene forblir på 2013-nivå. De siste ti årene har realveksten i statens 11 
utgifter vært på 54 prosent. Det fremstår urealistisk å tro at innbyggerne om 50 år vil akseptere et 12 
2013-nivå på velferdstjenestene. Hvis velferdstjenestene fortsetter å øke i samme tempo som de 13 
siste årene, så risikerer vi å gå med 600 mrd. i underskudd. Etter regjeringsskiftet i 2013 har ikke 14 
denne trenden endret seg. 15 
 16 
Uten stram økonomisk styring og tøffe prioriteringer, vil underskudd være uunngåelig og nye 17 
satsinger umulig. Her mener Unge Høyre at man bør prioritere å beholde et solid sosialt 18 
sikkerhetsnett, samtidig som man sikrer statens viktigste kjerneoppgaver. I tillegg må vi forberede 19 
oss på at staten i fremtiden skal gi mer hjelp til de som trenger det mest, og mindre til folk flest som 20 
klarer seg selv. I denne ånd foreslår Unge Høyre å fortsatt prioritere og satse på 21 
fattigdomsbekjempelse, miljø, forsvar, justis, infrastruktur, forskning og utdanning i fremtidige 22 
statsbudsjetter. I dette ligger det et ønske om å sikre en trygg rettsstat, samtidig som man legger 23 
til rette for fremtidig vekst.  24 
 25 
Unge Høyre vil gjøre prioriteringer for å sikre fremtidens velferd, og foreslår derfor en rekke kutt i 26 
statsbudsjettet. Kuttforslagene legges ikke frem fordi man nødvendigvis er uenig med tiltakene, men 27 
fordi det er tvingende nødvendig for å sikre velferdsstatens bærekraft. Når man gjennomfører kutt i 28 
statsbudsjettet er det også naturlig at staten krever inn mindre skatt.  29 
 30 
Unge Høyre vil: 31 

 Gjøre prioriteringer for å sikre fremtidens velferdstjenester, gjennom gradvis å frigjøre deler 32 
av statsbudsjettet gjennom flere kutt og reformer.  33 

 Dreie satsningene i retning av tiltak som omhandler statens kjerneoppgaver og legger til 34 
rette for fremtidig vekst.  35 

 36 
Selv om det er vanskelig å slå fast den totale effekten av alle kuttene og deres ringvirkninger, vil 37 
summen av forslagene tilsvare omlag 80 mrd. kroner.  38 
 39 

Beskrivelse av tiltak (tallene er i hovedsak hentet fra Scheel-utvalget (2015) og Statsbudsjettet for 40 
2015/2016)  41 
 42 
Større tiltak/reformer 43 

- Innføre 3 karensdager i kombinasjon med å senke sykelønnsordningen til 70 prosent 44 
- Gjennomføre pensjonsreform i offentlig sektor  45 
- Prioritering av prosjekter i Nasjonal transport plan (NTP) skal gjøres etter 46 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet  47 
- Rasjonalisere sykehusstrukturen 48 

 49 
Tilskudd og særordninger 50 



- Avvikle fylkeskommunen og spesielle og skjønnsbaserte tilskudd til kommunene (ca.8,7 51 
mrd.) 52 

- Gradvis redusere og avvikle bilateral bistand (ca. 3,3 mrd.) 53 
- Redusere foreldrepenger (ca. 3 mrd.) 54 
- Reversere avkortningen for gifte og samboende pensjonister (ca. 2,7mrd.) 55 
- Gradvis fryse kulturbudsjettet  56 
- Redusere statens finansieringsandel av kirke- og trossamfunn 57 
- Gradvis avvikle pendlerfradraget (ca. 1,32 mrd.) 58 
- Avvikle fradraget for merutgifter til kost og losji for pendlere (ca. 0,66 mrd.) 59 
- Gradvis trappe ned og på sikt avvikle foreldrefradraget (ca. 1,73 mrd.) 60 
- Avvikle støtten til (Avtalefestet pensjon) AFP-ordningen 61 
- Gradvis trappe ned og på sikt avvikle støtten til folkehøgskole (stipend og drift) (ca. 1,07 62 

mrd.) 63 
- Avvikle kontantstøtten (ca. 1,5 mrd.) 64 
- Avvikle tilskudd for økt lærertetthet (ca. 1,1 mrd.) 65 
- Innføre statlig skatteinnkreving (ca. 0,3 mrd.) 66 
- Behovsprøve barnetrygden (ca. 15 mrd.) 67 
- Avvikle fagforeningsfradraget (ca. 0,9 mrd.)  68 
- Avvikle subsidier til Hurtigruten (ca. 0,6 mrd.) 69 
- Vurdere å konkurranseutsette oppgaver som i dag ligger under Statsbygg og forsvarsbygg 70 

(ca.0,5 mrd.) 71 
- Innføre aktiv frikortsøknad i HELFO (ca. 0,4 mrd.) 72 
- Fjerne skatteklasse 2 (ca.0,2 mrd.) 73 
- Effektiviseringskrav til Kongehuset (ca.0,05 mrd.)  74 
- Fjerne kravet om utsmykning av offentlige bygg og prosjekter (ca.0,016 mrd.)  75 
- Avvikle tilskudd til Nettverk for GMO-fri mat (ca.0,015 mrd.) 76 
- Kutte stortingslønnen med 10 prosent (ca. 0,015 mrd.) 77 
 78 
Total sum = omlag 70 mrd. Kroner.   79 


