Vedtatt av Unge Høyres landsstyre 2013

Unge Høyre i regjering
Årets stortingsvalg førte til et historisk borgerlig flertall, Høyre utvidet stortingsgruppen med 18
representanter, vi fikk 11 statsråder fra Høyre og en borgerlig regjering. Dette resultatet har gitt
Høyre et mandat til å gjøre viktige endringer i samfunnet. Unge Høyre vil kjempe for at den nye
regjeringen skal gjennomføre fem nye saker de neste fire årene.
1. Raskere psykisk helsehjelp
De borgerlige partiene har spilt en viktig rolle i å løfte frem forbedringspotensialet innenfor tilbuded
for psykisk syke. Løftet om forbedring og kutt i ventetid er bra, men det er rom for å gå lengre. I
dag gir man allerede flere tidsgarantier til fysiske sykdommer. Ved å innføre en tilsvarende garanti
for psykisk syke kan man bidra til å likestille viktigheten av psykiske lidelser og fysiske
sykdommer. Alt for lenge har psykisk helse vært nedprioritert, og derfor vil Unge Høyre sørge for
at ingen skal måtte vente lenger enn fem dager fra konsultasjon til første behandlingstime.
2. Jobbskattefradrag
Et av Høyres og Unge Høyres viktigste mottoer er at det skal lønne seg å jobbe. I dag er det
dessverre ikke alltid sånn. Ved enkelte tilfeller har man funnet ut at personer tjener mer på å
motta stønader enn å gå ut i jobb. Der som signaliserer en grunnleggende feil med
arbeidsmarkedet i Norge. Unge Høyre mener at alle som jobber 100% og likevel tjener mindre enn
laveste trygdesats må få jobbskattefradrag, slik at det alltid lønner seg å jobbe.
3. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
Både Høyre og Unge Høyre er for aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Likevel er er det ikke
ivaretatt i regjeringsplattformen, og Unge Høyre vil sørge for at denne saken ikke blir glemt.
Tanken om å stille krav til mottakeren er rettferdig, og det å utføre arbeid for pengene sine er mer
meningsfylt enn alternativet. Ordningen vil også gjøre overgangen fra stønad til arbeid mykere,
noe som reduserer sjansen for tilbakefall til trygd.
4. Fritt nivåvalg
Da Høyre og FrP overtok regjeringskontorene hadde man i åtte år blitt lovet tilpasset undervisning.
Dette løftet viste seg kun å være ivaretatt på papiret. Både Høyre og Unge Høyre har lovet elevene
tilpasset undervisning, og fritt nivåvalg er en av de beste måtene å tilby dette på. Til nå har man
kun lovet fritt nivåvalg på videregående skole, men Unge Høyre mener at også
ungdomsskoleelever burde ha rett til god, tilpasset undervisning. Derfor vil Unge Høyre å innføre
fritt nivåvalg i norsk, engelsk og matematikk fra ungdomsskolen. Slik kan man tidlig både hjelpe de
svakeste og utfordre de flinkeste elevene.
5. Legg om bilavgiften
For å forbedre miljøet må det bli dyrere å forurense, og billigere å velge miljøvennlig. Derfor bør vi
legge om bilavgiften slik at nye biler som slipper ut mindre CO2 koster mindre, mens forbruk av
bensin og diesel koster mer. En måte å gjøre dette på er ved å kutte engangsavgiften og øke
avgiftene på bensin og diesel. En omlegging av bilavgiften vil gjøre det mer lønnsomt å velge el- og
hybridbiler, og det vil være mye mer lønnsom for miljøet.
Unge Høyre vil kjempe for at en ny borgerlig regjering:
1. Sørger for at pasienter med psykiske lidelser ikke skal måtte vente lengre enn 5 dager på
behandling hos psykolog
2. Innfører jobbskattefradrag for alle i 100 % jobb som tjener mindre enn laveste trygdesats
3. Innfører aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
4. Innfører fritt nivåvalg innenfor engelsk, matematikk og norsk fra ungdomsskolen
5. Legger om bilavgiften slik at forurenseren må betale mer

