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SYK SYKELØNNSORDNING
Norge har det høyeste sykefraværet i Europa. Dette ble påpekt av OECD i rapporten Mental
health and work: Norway. I samme rapport ble det påpekt at Nederland og Sverige hadde
lignende utfordringer. Både Norge, Sverige og Nederland har gjort nesten tilsvarende grep,
med unntak av at Norge ikke har senket den økonomiske kompensasjonen ved sykefravær.
Man ser samtidig at flere norske bedrifter foretrekker utenlandsk arbeidskraft, og at dette går
på bekostning av norske lærlinger og arbeidere. Dette vil både på kort sikt og lang sikt være
kostbart for samfunnet og tyngende for bedriftene. Bærekraften til velferdsstaten er også en
problematikk. Alle prognoser sier at sosialbudsjettet vil vokse større enn både skole- og
forsvarsbudsjettet i dag, med mindre man gjør noen grep. Perspektivmeldingen i både 2013
og 2017 sier at i tillegg til å øke produktiviteten, må man kutte i offentlige utgifter for å takle
utviklingen.
Høyres Studentforening vil derfor redusere sykelønnen fra 100 % til 80 % av normal inntekt.
Etter erfaringer fra Nederland og Sverige har dette ført synlige resultater der svenskene har
redusert sykefraværet fra om lag 5 % til ca. 3 % på bare 3 år (2005-2008), mens Nederland
gjorde noe tilsvarende noen år tidligere og reduserte fra 6,5 % til om lag 3 % fra 2001-2005.
Nå nærmer begge landene seg EU-gjennomsnittet.
Eventuelle negative konsekvenser skal kompenseres ved lettelser i inntektsbeskatningen. De
oppsparte midlene skal etter reduksjonen av sykelønn brukes på reduksjon av
inntektsbeskatningen for lavtlønnede og de med gjennomsnittlig inntekt.
Ved å redusere sykelønnen vil man for det første motivere befolkningen til økt arbeidsinnsats.
Man vil også gjøre norsk arbeidskraft mer attraktivt. I tillegg vil man kutte i offentlige utgifter,
særlig etter at Perspektivmeldingen i både 2013 og 2017 sier at velferdsstaten ikke er
bærekraftig, og foreslår at dette som et av forslagene. Man opererer også i medisinsk
forskning med et estimat på at 90-95 % av befolkningen vil ha en positiv helseeffekt av å være
i arbeid. Dersom vi ikke evner å engasjere de psykisk syke, som OECD-rapporten peker på,
fratar vi mennesker i en sårbar posisjon muligheten til å oppnå en positiv helsegevinst.

Høyres Studenter vil:


Senke kompensasjonen ved sykdom fra 100 % til 80 %.



De oppsparte midlene skal brukes til reduksjon av inntektsbeskatningen for
lavtlønnede og de med gjennomsnittlig inntekt.

