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De eldre skal også bidra
I løpet av de siste tjue årene har kjøpekraften hos nordmenn økt med seksti prosent ifølge
tall fra OECD. Den aldersgruppen med betydelig sterkest økonomisk vekst er innbyggerne
som mottar alderpensjon. Generasjonen som nå skal ut i arbeidsmarkedet kommer ikke til å
få i nærheten av de samme pensjonsordningene som dagens pensjonister, og derfor må vi
allerede i dag fjerne lite målrettede tiltak for å forberede oss på omstillingen som kommer.
Velferdsordningene i det norske samfunnet har vist seg å ikke være bærekraftige, og derfor
er det enda viktigere enn før at alle aldersgrupper bidrar.
Et elementært grunnprinsipp for velferdsstaten må være at den skal støtte oppom de som
har behov for det, men med dagens honnørrabatter ser vi heller det motsatte. Ordninger som
er økonomisk gunstige for enkeltpersoner må være basert på behov, ikke på personens
alder.
De samme prinsippene er det også viktig at bæres over inn i arbeidsmarkedet. For selv om
det er viktig at det legges til rette for at sekstiåringer skal stå lengre i arbeid, er det noen av
dagens seniortiltak som stimulerer til det motsatte.
Med dagens høye arbeidsledighet er det viktig at alle aldersgrupper blir sett på som
ressurser. Seniortiltak som krav på en ekstra ferieuke bidrar til å gjøre denne gruppen mindre
attraktive i arbeidsgiverens perspektiv, dette bidrar derfor til en svekkelse av eldres posisjon i
både arbeidslivet og arbeidsmarkedet. Tiltakene kan heller ikke henvise til å ha noen positiv
virkning på eldres motivasjon rettet mot å holde seg lengre innenfor arbeidslivet.
Unge Høyre vil:
•

Fjerne en ekstra ferieuke fra fylte 60 år

•

Fjerne minst 8 ekstra fridager fra fylte 62 år i staten

•

Fjerne honnørrabatter på tog, bane og lokalbusser fra fylte 67 år

•

Fjerne honnørrabatter på teater, opera og kommunale kinoer fra fylte 67 år

•

Gjeninnføre avkortning i pensjonen til gifte og samboende pensjonister

•

La institusjonene selv bestemme om det skal tilbys honnørrabatt på teater, opera,
kino og lignende

