
Vedtatt i landsstyret april 2017 

 

Skattereform for fremtiden  
 

Norge har lenge vært et rikt land.  Kombinasjonen av stor humankapital, stabile institusjoner, sterk 

rettstat og rikelige med olje og fisk i havet er Norge et av verdens rikeste land med en til tider 

velfungerende velferdsstat. Dette er likevel ikke noe vi kan ta som en selvfølge. 

Perspektivmeldingen for 2017 peker på en rekke utfordringer og omstilling Norge må igjennom. 

Det er da Unge Høyres ansvar å tenke lengere frem i tid, og lage en skatte- og avgiftspolitikk for 

fremtiden.  

 

Lavere skatt er bedre skatt  

Det er av avgjørende betydning at det handlingsrommet brukes til å styrke konkurransekraften 

gjennom et lavere skattetrykk. Dette bør finansieres gjennom kutt i offentlige utgifter. Hvis ikke vil 

skattene i fremtiden måtte økes fra et allerede høyt nivå med  store negative konsekvenser for 

næringslivet. Omstillingsfasen til økt fastlandsindustri og nye grønne jobber vanskeliggjøres i dag 

av et høyt skattetrykk. Dersom skattene økes ytterligere vil det bli enda vanskeligere å etablere de 

nye arbeidsplassene.  Det er mer fornuftig å senke skattene nå, slik at de kan økes i fremtiden ved 

behov. Lavere skatt er ikke bare ønskelig fra et ideologisk standpunkt, det er også høyst nødvendig 

for å sikre bærekraften i den norsk økonomi.   

Unge Høyre vil:  

• Redusere det samlede skattetrykket.   

• Innføre flatere beskatning på arbeid og kapital.   

• Fjerne formueskatten  

• Sikre likere verdsettelse av formuesobjekters ligningsverdi 

 

Moderasjon i offentlige utgifter  

Siden Per Kristian Foss var finansminister og gikk av sammen med resten av Bondevik II-

regjeringen i 2005 har statsbudsjettet mer enn doblet seg, uten at vi nødvendigvis har fått mye 

bedre tjenester. Dagens regjering er historisk i bruk av oljepenger og er den første som har tatt 

penger ut av oljefondet. Regjeringen har gjort viktige investeringer, men ikke kuttet i andre enden. 

Perspektivmeldingen kan fortelle oss at vi vil gå null innen 2030 og at Norge vil nå et underskudd 

på 140 milliarder i 2060. Det bør være klare restriksjoner på hvor mye en regjering kan bruke, 

lettvint valgflesk kan fort bli fristende i en valgperiode. Offentlig sektor vokser seg også 

uhensiktsmessig stor, og sliter med å utføre tjenester som tilsvarer det som bevilges over 

statsbudsjettet. Reformering av offentligsektor er det viktigste som trekkes ut fra 

Perspektivmeldingen, Thøgersen-utvalget og produktivitetskommisjonen.  

 

Unge Høyre vil:  

• Følge Thøgersen-utvalgets anbefaling om mer forsiktig oljepengebruk  

• Gjennomføre hovedanbefalingene fra Produktivitetskommisjonen  

• Ikke la statens utgifter over tid vokse mer enn økonomien   

 



Et enklere skattesystem  

Gratis er et ord som brukes i tide og utide. Politikere må huske at all velferd er skattefinansiert. Av 

hensyn til skattebetalerne bør vi jobbe for et enklere skattesystem som er enkelt å forstå, samtidig 

som vi reduserer byråkratiet. Et komplisert skattesystem med store muligheter for fradrag er ofte 

noe som kun tjener de som allerede har en god økonomi. Et enkelt skattesystem som er 

oversiktlig, er noe alle kan forholde seg til og som gjør at alle betaler sin del til fellesskapet. Norge 

har også mange skattefordeler som tjener bolig og investering i eiendom. Eiendom og bolig er død 

kapital, siden det produserer ikke verdier. Bedrifter og næringsliv skriker etter kapital, mens 

nordmenn investere i boligmarkedet. Det burde være i Unge Høyres interesse å snu nordmenns 

investeringsmønster. 

 

Unge Høyre vil:  

• Samle flere av skattefradrag i et romslig bunnfradrag 

• Heve innslagspunktet for trinnskatten 

• Innføre flatere beskatning ved å fjerne toppskattens trinn 1 og 2 

• Ha like satser for trinnskatt i hele landet 

• Redusere skattesatsene i trinnskatten 
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