Vedtatt av Unge Høyres Landsstyre august 2020

Covid-19-tiltak for å skape mer og inkludere flere
Utbruddet av covid-19 har på kort tid snudd opp-ned på Norge og verden. Pandemien innebar et
kraftig og uventet sjokk for økonomien og samfunnet. Vekst har blitt til nedgang, oljeprisen har
stupt, arbeidsledigheten øker og konkursene står i kø. Konsekvensene for den enkelte, bedriftene
og samfunnet er enorme.
Regjeringen og Stortinget har iverksatt omfattende økonomiske tiltak og bevilget hundrevis av
milliarder kroner for å motvirke de negative konsekvensene som følge av pandemien. Tiltakene
skulle sikre så høy verdiskaping som mulig, gi sikkerhet og forutsigbarhet for inntekt til de som
mistet den, samt forhindre unødige konkurser.
Samtidig som mange av tiltakene har hatt tilsiktet og positiv effekt, har tiltakene også hatt
utilsiktede og negative konsekvenser. Den foreløpige ekspertgruppen for analysene av de
økonomiske tiltakene (Holden-utvalget) viser blant annet uheldige insentivvirkninger som kan
hemme nødvendig omstilling og den økonomiske veksten i tiden fremover.
Unge Høyre mener det er avgjørende at fellesskapets midler brukes til å sikre høy verdiskaping og
sysselsetting, innovasjon, nødvendig omstilling og vekst i privat sektor. Da må tiltakene reelt sett
være innrettet for å skape mer og inkludere flere.
Unge Høyre vil:
•
Øke antallet lønnspliktdager for arbeidsgiver ved permittering til 10 dager.
•
Forlenge permitteringsperioden ytterligere for permitterte som nærmer seg slutten av
permitteringsperioden og forlenge fritaksperioden for arbeidsgiver tilsvarende, men at
dette utløser en ny periode med lønnsplikt for arbeidsgiver.
•
Innføre redusert lønnsplikt for arbeidsgivere som benytter delvis permittering.
•
Gi arbeidstakere plikt til å ta ledig jobb dersom de søker om dagpenger under permittering.
Plikten til å ta arbeidet gjelder så langt arbeidstaker er kvalifisert eller på rimelig tid kan bli
det. Nav sikrer mellomlegget mellom arbeidstakers utbetalte lønn og den opprinnelige
dagpengesatsen dersom lønnen er lavere enn dagpengesatsen. Arbeidstaker sikres lik sats
gjennom permitteringsperioden.
•
Avkorte dagpenger mot inntekt, ikke timer.
•
Reversere endringene som ble innført i skatte- og avgiftssystemet for
petroleumsvirksomhetene, som følge av utbruddet av covid-19.
•
Reversere ordningen med redusert arbeidsgiveravgift som ble innført som følge av
utbruddet av covid-19. Dette skal ikke påvirke andre generelle endringer i
arbeidsgiveravgiften.
•
Målrette sosiale ytelser som sykepenger og omsorgspenger mot personer som har behov
for ytelsene og ikke unødig utvide disse ordningene.
•
Redusere kompensasjonsgraden i inntektssikringsordningen for selvstendig
næringsdrivende og frilansere.
•
Basere kompensasjonsordningen for bedrifter med inntektsbortfall som følge av pandemien
på lønnsutgifter i tillegg til faste utgifter med lavere sats.
•
Ikke gi fulltidsstudenter med støtte fra Lånekassen krav på dagpenger.
•
Videreføre unntaksreglene om at arbeidstakere i noen tilfeller kan kombinere dagpenger og
utdanning.
•
Styrke satsingen på kompetansehevende tiltak og bedriftsintern opplæring.
•
Styrke offentlige låne- og støtteordninger som bidrar til omstilling, innovasjon, oppstart av
nye virksomheter, forskning og utvikling.
•
Lovfeste reglene om permittering og innføre sanksjoner mot misbruk av ordningen.
•
Åpne for å kunne permitter offentlige ansatte.

