Vedtatt av Unge Høyres landsstyre 2014

På tide å tenke nytt!
I dag står mange sosiale problemer uløst. På grunn av ineffektive systemer, manglende politisk
vilje og finansiering, er det flere sosiale problemer i samfunnet som ikke blir løst på en effektiv og
god måte. Samtidig står det mennesker på utsiden med et engasjement og ønske om å løse disse.
Møre og Romsdal Unge Høyre vil, ved bruk av velferdsobligasjoner, hjelpe stat og enkeltmennesker
til å finne hverandre!
I den siste tiden har det kommet frem en helt ny måte å løse sosiale problemer på, kalt Social
Impact Bonds eller velferdsobligasjoner. Velferdsobligasjoner går ut på at staten tilbyr en sum
penger for å løse et sosialt problem, eksempelvis tilbakefall for kriminelle som har sittet i fengsel.
Dersom en privat person eller organisasjon har en måte de ønsker å løse dette på, kan de gå til
staten og bli enige om belønning, tidsramme og kriterier. Etter dette vil den private initiativtaker
finne investorer fra næringslivet eller andre privatpersoner. Disse investerer i prosjektet, og gir
initiativtaker handlingsrom til å gjennomføre de planlagte tiltakene. Dersom tiltakene fungerer vil
staten utbetale sin belønning, investorene vil få tilbake sin del med avkastning, og initiativtaker vil
også muligens sitte igjen med profitt.
Grunnen til at velferdsobligasjoner er fremtiden for hvordan vi burde løse sosiale problemer er
todelt. For det første må man erkjenne at det er mange problemer som i dag står uløst, og som
myndighetene over tid ikke har klart å løse. Dette kan grunne i mangel på politisk vilje og
usikkerhet rundt investeringer som gjør det vanskelig å bevilge penger, men også at politikere ikke
alltid har svaret. Ved å åpne for private initiativtakere får man slippe til mennesker som enten har
et reelt ønske om å løse problemet, eller som har et ønske om profitt. Uavhengig av motivasjon vil
viljen for å lykkes være svært høy, samtidig som man får tilgang til et bredt spekter av muligheter
og ideer. For det andre vil staten gå inn i prosjektene uten økonomisk risiko. Dersom prosjektet
mislykkes, vil tapet ligge hos den private initiativtaker og andre investorer.
Velferdsobligasjoner løser sosiale problemer på en helt ny måte. Enkeltmennesker unngår sosiale
problemer bedre og mer effektivt, og staten kaster ikke bort skattebetalernes penger på
mislykkede prosjekter. Unge Høyre vil derfor gå inn for å åpne for bruken av velferdsobligasjoner.

Unge Høyre vil:
● Åpne for bruk av velferdsobligasjoner (Social Impact Bonds), for å løse sosiale problemer
raskere, mer effektivt og billigere.

