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Kjære
Høyres Studenter,

“Vi forstod tida vi levde i, og ga svar folket 
trodde på”.

Sitatet stammer fra avdøde Trygve Bratte-
li, og programkomiteen har hatt som ambi-
sjon å gjøre som han.

Vår konservative ryggmargsrefleks må 
alltid være en viktig rettesnor i vårt arbeid, 
men ideologien må aldri bli en tvangstrøye. 
Videre kan vi ikke konsentrere oss om 
gårsdagens problemstillinger når vi søker 
å løse morgendagens utfordringer.

Står vi selv stille suser verden likevel av-
gårde.

Vi i programkomiteen håper og tror vi har 
funnet en fornuftig balanse mellom tradi-
sjonell konservativ tenkning, og nytenken-
de pragmatisme. Vi har etter beste evne 
forsøkt å lære av erfaringer høstet forut 
oss, samtidig som vi har forsøkt å utfordre 
vedtatte sannheter.

Hvorvidt vi har lykkes blir det opp til dele-
gatene å avgjøre.

Det har uansett vært nok av utfordringer å 
adressere. Vi blir stadig flere eldre. År for 
år blir vi færre yrkesaktive per pensjonist. 
Summen av vår felles arbeidsinnsats er vår 
viktigste nasjonalformue, og for balansen i 
statsbudsjettet er det viktig at flest mulig 
jobber lenger. Å kanalisere en større andel 
av arbeidskraften over i en produktiv og 
verdiskapende privat sektor er et annet 
viktig poeng.

Høy innvandring over tid, en stadig vok-
sende offentlig sektor, og lenge annonser-
te synkende oljeinntekter, er også blant 
faktorene som bidrar til å sette statsfi-
nansene under press. At mange vestlige 
økonomier preges av lav til middels øko-
nomisk vekst og høy inflasjon bidrar heller 
ikke til å bedre nattesøvnen.

Legger vi i tillegg til et situasjonsbilde av 
en urolig verden preget av korona-pande-
mi, krig og konflikt, er det all mulig grunn 
til å utvikle en bekymret nerve i pannen.

Likevel, mine venner, henvender jeg meg 
til dere preget av både optimisme og frem-
tidstro. Alle erfaringer antyder at vi lever 
på det stedet i verden, og på det punktet 
i historien, hvor det er klart best å være 
menneske. Alle de utfordringer vi har lagt 
bak oss har vi løst, og ut av ruinene av den 
gamle verden har alltid en ny og bedre tid 
åpenbart seg for oss.

Vi er kjent med mange av våre største 
utfordringer, og vi mener at vi her presen-
terer gode svar på disse.

I arbeidet med programmet har jeg vært 
så privilegert å ha med meg Daniel Lyng-
seth Fenstad (HSB), Jonas Økland (DKSF), 
Erlend Eikeland Uthaug (HSFT) og Tomine 
Øyen (HSFT). Jeg ønsker å takke dem for 
å ha gitt av sin tid og delt av sin kunnskap. 
Dessuten vil jeg takke alle eksterne som 
har bidratt til å opplyse oss.

Vi takker for tilliten organisasjonen har vist 
oss, og gleder oss til gode debatter under 
landsmøtet.

 

Lykke til med debatten!

Beste hilsen
Carl Christian Grue Solberg 
Leder av Høyres Studenters 
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Del 1: Finans- og pengepolitikk 

De overordnede finans- og pengepolitiske 
prinsipper 

Som konservative ser vi på samfunnet som et felleseie mellom alle som har levd, alle som lever, og 1 
alle som skal leve.  2 
 3 
Fellesskapets ressurser skal forvaltes med sunt måtehold. Alltid i tråd med de grunnleggende 4 
konservative prinsipper Høyres Studenter holder høyt. Større strukturendringer og andre 5 
gjennomgripende endringer av det bestående bør gjøres så skånsomt som mulig, alltid med et øye 6 
på den opprinnelige begrunnelsen for innretningen. 7 
 8 
Høyres Studenter forplikter seg ved dette program til å basere sitt arbeid på de konservative 9 
kjerneverdier.  10 
 11 
Høyres Studenter vil: 12 

  13 
• Legge til grunn en generasjonstenkning i eget politisk arbeid, hvor politikken som foreslås 14 

utformes i forståelse med alle som har levd før oss, og alle som kommer etter oss. 15 
• Legge til grunn en sunn og måteholden fiskalkonservatisme som utgangspunkt for eget 16 

politisk arbeid. 17 
• Forplikte seg til en hovedregel om en helhetlig tilnærming i eget politisk arbeid, hvor 18 

summen av utgiftsøkninger i sin helhet dekkes inn av organisasjonens egne forslag. 19 
 20 
Fundert i de grunnleggende liberale og demokratiske prinsipper ønsker Høyres Studenter å bidra til 21 
utformingen av gode fellesskap ved å legge til rette for en sunn, fri og velregulert markedsøkonomi.  22 
 23 
Staten kan og skal føre en restriktiv og ansvarlig finans- og pengepolitikk, med mål om å sikre 24 
stabilitet, økonomisk vekst, og en kontrollert lav inflasjon. Prinsippet om bærekraft skal alltid legges 25 
til grunn.  26 
 27 
Staten må ha frihet til å basere sine valg på økonomifaglig innsikt og øvrig relevant kunnskap. 28 
Likevel er det grunn til å advare mot å føre en ekspansiv finanspolitikk over tid. Historien har vist oss 29 
at enkeltstående tiltak som har til hensikt å stimulere til økt etterspørsel under en økonomisk krise 30 
har en tendens til å vedvare også etter at krisen er over.   31 
 32 
Høyres Studenter understreker derfor behovet for å utvise varsomhet med å føre en aktiv 33 
motkonjunkturpolitikk over tid.  34 

Høyres Studenter vil: 35 

• Føre en helhetlig og ansvarlig økonomisk politikk som gir handlingsrom både for sparing og 36 
investeringer til det beste for fremtidige generasjoner. 37 

• Føre en økonomisk politikk som stimulerer til økonomisk vekst basert på økt verdiskapning i 38 
privat sektor. 39 
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• Føre en  ansvarlig og restriktiv finanspolitikk med sikte på å opprettholde en sunn 40 
markedsorientert samfunnsøkonomi.  41 

• Begrense bruken av krisepakker til tilfeller hvor det er strengt nødvendig. Ved bruk av 42 
krisepakker skal disse avvikles så snart behovet er redusert eller bortfalt. 43 

• Sikre at motkonjunkturpolitikken ikke blir brukt til å legitimere vedvarende ekspansiv 44 
finanspolitikk. Det må etableres et tydeligere skille mellom ekstraordinære kortsiktige tiltak 45 
og vedvarende utgiftsøkninger.  46 

• Sikre gode vilkår for det norske næringslivet blant annet ved å sørge for avbyråkratisering, 47 
forenklinger av regelverk, gode rammevilkår, fungerende markeder og stabil 48 
samfunnsstyring.  49 

• Sikre en god balanse mellom privat og offentlig sektor gjennom ansvarlig pengebruk og 50 
måteholdne utgiftsøkninger ved å etablere en regel om at offentlig sektor over tid ikke skal 51 
overstige 50 prosent av fastlands-BNP.  52 

• Føre en skattepolitikk som alltid uten unntak understreker prinsippet om at det skal lønne 53 
seg å jobbe. Det skal alltid være et selvstendig poeng at folk får beholde en størst mulig 54 
andel av egen inntekt. 55 

Bank og finans 56 

Norges bank og Statens pensjonsfond (SPU og SPN) 57 

Det påhviler oss et ansvar for å begrense innfasingen av den enorme oljerikdommen i økonomien. 58 

Fremskrivninger viser at vi vil måtte håndtere krevende utfordringer i årene framover. Avkastningen 59 
fra oljefondet eies like meget av våre barn som av oss, og det er ikke opp til den enkelte generasjon 60 
å svekke sine barns anledning til å nyte godt av de frukter de selv har nytt godt av.   61 

Et statlig fond uten annet formål enn å tjene penger til seg selv kan være en risiko. For å hindre at 62 
fondet skal bli for stort for det norske verdipapirmarkedet og plutselig bli brukt til et uplanlagt 63 
formål, foreslår Høyres Studenter at SPN tas inn i beregningsgrunnlaget for den finanspolitiske 64 
handlingsregelen, kombinert med at handlingsregelen reduseres noe. 65 

Videre understreker Høyres Studenter behovet for å sikre sentralbankens uavhengighet. Norges 66 
Bank må føre en ansvarlig og forutsigbar pengepolitikk med mål om å sikre økonomisk stabilitet og 67 
lav inflasjon.  68 

Høyres Studenter vil: 69 

• Sørge for at Statens pensjonsfond Utland fortsatt skal ligge under Norges Bank, men med 70 
et eget styre for kapitalforvaltningen i tillegg til styret for Norges Bank, samt en komité for 71 
pengepolitikk og finansiell stabilitet, jf. Gjedrem-utvalget. 72 

• Sørge for at Statens pensjonsfond Utland fortsatt skal forvaltes med mål om oppnå en 73 
høyest mulig avkastning over tid. Risikoprofilen skal være moderat. Fondet skal samtidig 74 
ikke være investert i selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til brudd på 75 
grunnleggende etiske normer. Fondets etiske regelverk bør gjennomgås med sikte på å 76 
gjøre forvaltningen friere. 77 

• Redusere handlingsregelen fra tre prosent til to og en halv prosent. 78 
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• Begynne å bruke av realavkastningen til folketrygdfondet (SPN) ved å inkludere det i 79 
beregningsgrunnlaget for handlingsregelen. 80 

• Justere på rammene for folketrygdfondets investeringsmuligheter med sikte på å gjøre 81 
fondet til en langt mindre betydelig aktør i det norske verdipapirmarkedet. 82 

• Sikre bærekraftig bruk av Statens pensjonsfond Utlands avkastning i overensstemmelse 83 
med handlingsregelen, både på kort og lang sikt. 84 

• Som klar hovedregel bruke uttak fra Statens pensjonsfond Utland på å finansiere 85 
investeringer, ikke vedvarende utgiftsøkninger. 86 

• Bruke en større andel av uttaket fra Statens pensjonsfond Utland på investeringer i 87 
infrastruktur, forskning og utvikling, vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser samt 88 
større forsvarsinvesteringer. 89 
 90 

Konkurs og kreditt 91 

Konkursinstituttet er nødvendig for å sikre at levedyktige selskaper kan drive videre, mens 92 
ulønnsomme virksomheter avvikles eller videreføres i mer lønnsomme former.  93 

At virksomheter går konkurs er en naturlig del av markedsøkonomien, og høy konkursrisiko er ikke et 94 
selvstendig argument for offentlige inngrep. Det er viktig med regler som sikrer næringslivet den 95 
hjelpen de trenger i vanskelige økonomiske tider, samtidig som man hindrer at staten subsidierer 96 
ulønnsomme selskaper.  97 
 98 
Et virkemiddel som kan redde selskaper som sliter med likviditetstilgangen, er reglene om 99 
gjeldsforhandling i konkursloven. Høyres Studenter mener bruken av disse reglene bør økes, og at 100 
man på den måten kan hindre at levedyktige selskaper slås konkurs. Videre bør vi vurdere flere tiltak 101 
for å bidra til å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter med akutte 102 
likviditetsproblemer som følge av kriser.  103 

Videre mener Høyres Studenter bankene bør ta større ansvar for å holde husholdningenes 104 
lånebelastning på et moderat nivå, og ønsker en innstramming av både markedsføring og tilgang på 105 
usikret kreditt.  106 
 107 
Høyres Studenter vil: 108 

• Åpne for rekonstruksjonsforhandlinger på et tidligere tidspunkt enn i dag ved å gjøre den 109 
midlertidige loven om restrukturering permanent.  110 

• Gi kreditorer mulighet til å begjære rekonstruksjon fordi kreditorene ofte har bedre 111 
oversikt enn skyldneren. 112 

• Styrke kompetansen for bobestyrere, herunder utvide bobestyrers plikt til å undersøke og 113 
rapportere om straffbare forhold mot kompensasjon fra staten. Målet er å fjerne useriøse 114 
og kriminelle aktører fra forretningslivet.  115 

• Sikre et velregulert og stabilt norsk bankvesen. 116 
• Stramme inn kredittyters frarådningsplikt og utvide muligheten til å nekte å gi usikret 117 

kreditt.   118 
• Innføre et generelt reklameforbud for aktører som søker å markedsføre forbrukslån 119 

 120 
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Statens inntekter 121 

Skatter 122 
Skattesystemet skal stimulere til arbeidsinnsats, privat sparing og sosialt engasjement.   123 
 124 
Det er viktig å opprettholde et bredt skattegrunnlag for å kunne innhente nok midler til å løse de 125 
mange offentlige oppgaver samt sikre sosial utjevning. Norge har aldri vært et skatteparadis, og 126 
skal aldri bli det.  127 
 128 
Likevel må ikke skattesystemet være til hinder for verdiskapning.  129 
 130 
Klarer vi å legge til godt til rette for sunn forretningsvirksomhet vil det skapes flere verdier, verdier vi 131 
kan omsette i felles velferd. Derfor ønsker Høyres Studenter å føre en politikk som styrker norske 132 
bedrifters konkurranseevne, og mener det er riktig å prioritere vekstfremmende skatte- og 133 
avgiftslettelser.  134 
 135 
Det er også et selvstendig poeng at folk får beholde en størst mulig andel av egen inntekt. Høyres 136 
Studenter innehar et grunnleggende positivt menneskesyn, og tror som regel folk investerer sine 137 
midler til det beste for seg og sin familie. Høyres Studenter mener derfor den fremste 138 
skatteprioriteten de kommende årene bør være å redusere inntektsbeskatningen betydelig.   139 

Høyres Studenter vil: 140 

• Redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket betydelig. 141 
• Videreføre gjeldende skatteliste-ordning under dagens betingelser.  142 

 
DISSENS 1: 
Endre punkt på line 142 til: 
Erstatt med: Begrense tilgangen til personsensitiv informasjon om inntekt og formue i 
skattelistene. Privatpersoner skal ikke gis tilgang til andre privatpersoners informasjon. 
 
Dissensen er tatt ut av Carl Christian Grue Solberg. 

 
• Fjerne formuesbeskatningen på arbeidende kapital. 143 
• Øke bunnfradraget i formuesbeskatningen. 144 
• Gjennomføre en moderat reduksjon av verdsettelsesrabatten i formuesskatten for både 145 

primær- og sekundærbolig. 146 
• Øke den samlede beskatningen av sekundærbolig.  147 
• Styrke ordningen for Individuell pensjonssparing (IPS). 148 
• Beholde selskapsbeskatningen på inneværende 22 prosent.  149 
• Redusere inntektsbeskatningen betydelig. Alle skatteklasser skal prioriteres.  150 
• Øke innslagspunktet for toppskatt fra 750.000 kroner til 1.000.000 kroner 151 
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• Beholde skattefritaket for beløp stående på aksjesparekonto.  152 
• Beholde utbyttebeskatningen av aksjeinntekter på dagens nivå.  153 

 
DISSENS 2: 
Endre punkt på line 153 til: 
Gjennomføre en moderat økning av utbyttebeskatningen på aksjeinntekter. 
 
Dissensen er tatt ut av Daniel Lyngseth Fenstad og Tomine Øyen. 

 

Avgifter 154 

Avgifter bør som hovedregel brukes for å oppnå bestemte politiske formål. Lavere klimagassutslipp 155 
er et eksempel på et slikt formål. Rent fiskalt begrunnede avgifter er sjeldent optimalt.  156 

Dessuten rammer avgifter folk likt uavhengig av inntekt. Derfor mener Høyres Studenter det er 157 
grunn til å være varsomme med å øke avgiftene ytterligere.  158 

Merverdiavgiftssystemet er lite egnet for å ivareta fordelingshensyn, støtte enkeltgrupper, påvirke 159 
sammensetningen av forbruket med videre. Andre virkemidler vil normalt være mer effektive. 160 
Høyres Studenter foreslår derfor en full gjennomgang av de særlige unntakene med sikte på å 161 
oppnå en langt mer oversiktlig struktur enn tilfellet er i dag. 162 

Høyres Studenter vil:  163 

• Beholde bensin- og dieselavgiftene på dagens nivå.  164 
 
DISSENS 3: 
Endre punkt på line 164 til: 
Åpne for en reduksjon av bensin- og dieselavgiftene dersom pumpeprisene forblir høye. 
 
Dissensen er tatt ut av Carl Christian Grue Solberg. 

 
• Sørge for en skattemessig likebehandling av alle motorvogner ved å fjerne elbil-165 

subsidiene. 166 
• Motsette seg innføringen av en ny arveavgift. 167 
• Innføre en ekstrabeskatning av luksuriøst forbruk. Luksusvarer som dyre båter og biler skal 168 

ilegges en særegen luksusavgift. 169 
• Fjerne dokumentavgiften.  170 

 
DISSENS 4: 
Endre punkt på line 170 til: 
Fjerne dokumentavgiften, og erstatte den med en ny form for boligbeskatning. 
 
Dissensen er tatt ut av Daniel Lyngseth Fenstad. 

 
• Endre merverdiavgiftsordningen. Dagens nullsatser og reduserte satser økes til 15 171 

prosent. Generell sats opprettholdes på 25 prosent. 172 
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• Fjerne momsfritaket for mediebransjen, og bruke besparelsen til å øke pressestøtten til 173 
regional- og lokalaviser.  174 

• Redusere el-avgiften betydelig frem til kraftoverskuddet sikrer vedvarende lave 175 
strømpriser 176 

• Fjerne fagforeningsfradraget. 177 
 
DISSENS 5: 
Stryke punkt på line 177. 
 
Dissensen er tatt ut av Daniel Lyngseth Fenstad og Carl Christian Grue Solberg. 

 
• Gi kommunene anledning til å innføre en moderat turistskatt for å sikre at utgifter knyttet 178 

til turisme dekkes inn av inntektene fra denne.  179 
• Senke avgiftene på grensehandel-utsatte varer. 180 
• Øke CO2-avgiften. 181 

 182 

Unge aktører 183 

Det er alltid enklere å være en del av et arbeids- eller et boligmarked enn å stå utenfor.  184 

Før unge kommer seg inn i disse markedene vil de alltid stille til start ett knepp bak de eldre. Derfor 185 
finnes det mange gode grunner til å etablere enkelte særordninger. Frikort- og BSU-ordningen 186 
tjener som eksempler på slike ordninger.  187 

All den tid samfunnet på generelt grunnlag favoriserer eldre anser Høyres Studenter det som viktig 188 
å hegne om ordninger som stimulerer til sparing og arbeidsinnsats blant unge.  189 
 190 
Høyres Studenter vil:  191 

• Styrke ordningen Ungt Entreprenørskap. 192 
• Åpne for at ungdom kan starte enkeltpersonforetak fra fylte 16 år, eksempelvis ved at 193 

foresatte eller andre stiller garanti for virksomheten.  194 
• Øke grensen for maksimalt tillatt årlig BSU-sparing fra 27 500 kroner i året til 35 000 kroner. 195 
• Øke BSU-maksgrensen fra 300 000 kroner til 400 000 kroner. 196 

 
DISSENS 6:  
Endre punkt på line 196 til: 
Senke BSU-maksgrensen fra 300 000 kroner til 150 000 kroner. 
 
Dissensen er tatt ut av Jonas Økland. 

 
• Øke frikortgrensen fra 55.000 kroner til 75.000 kroner.  197 

 198 
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Bærekraftige statsfinanser  199 

Pensjon og andre sosiale ytelser 200 

Den norske velferdsmodellen har tjent oss godt.  201 
 202 
Gjennom vår omfattende velferdsstat sørger vi for at viktige tjenester blir allment tilgjengelige, og 203 
gjennom dette lik tilgang på viktige ressurser. Høyres Studenter slutter helt og holdent opp om den 204 
norske modellen, men understreker viktigheten av å sikre et bærekraftig system. 205 
 206 
Sosiale ytelser må aldri bli så lukrative at de fremmer passivitet fremfor aktivitet. Det bør alltid være 207 
egenandeler knyttet til de ulike ordningene for å hindre at ordninger blir misbrukt. De som trenger 208 
hjelp skal få hjelp, og de som kan jobbe skal jobbe. Arbeid er helsefremmende, og kombinerte 209 
løsninger bør foretrekkes der det foreligger en restarbeidsevne.  210 
 211 
Vi må også jobbe lenger enn det vi gjør i dag om våre barn skal kunne nyte godt av de samme 212 
velferdsgodene vi har nytt godt av. 213 
 214 
Høyres Studenter vil: 215 
 216 

• Fjerne dagens særaldersgrenser og innlemme de som i dag kvalifiserer til særordningene i 217 
det ordinære pensjonssystemet. Særsaldersgrensene skal erstattes med individuell 218 
vurdering av egnethet for den enkelte arbeidstaker. 219 

• Innføre en ordning for offentlig ansatte som på grunn av arbeidets karakter må gi seg i en 220 
viss alder, for eksempel forsvarsansatte. Ordningen må ha som siktemål å gi 221 
arbeidstakeren andre arbeidsoppgaver, slik at vedkommende går over i ny jobb fremfor å 222 
gå av med pensjon. Ordningen vil omfatte arbeidstakere som tidligere ble omfattet av 223 
særaldersgrensene.  224 

• Inflasjonsjustere pensjonsutbetalingene fra Folketrygden. Inflasjonsjusteringen skal slå 225 
inn først etter pensjonstidspunktet. 226 

• Reversere avkortningen av pensjon for enslige og samboende pensjonister. 227 
• Avskaffe ordningen hvor staten delfinansierer avtalefestet pensjon-ordninger i privat 228 

sektor. 229 
• Øke pensjonsalderen fra 67- til 69 år. Levealdersjusteringen opprettholdes.  230 
• Innføre en hovedregel om aktivitetsplikt for alle aldersgrupper ved sosialhjelp. Unntak må 231 

begrunnes i helsemessige forhold hos brukeren.  232 
• Legge til rette for økt bruk av gradert uføretrygd. 233 
• Ta sykelønnsordningen ut av IA-avtalen for å sikre politisk fastsettelse av sykelønnen.  234 
• Innføre en egenandel på 20 prosent fra første fraværsdag slik at man får utbetalt 80 235 

prosent av full lønn under sykdom. Unntak ved kronisk sykdom, arbeidsuhell og barns 236 
sykdom. Bedrifter med lite sykefravær skal premieres med redusert arbeidsgiveravgift, jf. 237 
Sandmann-utvalget.  238 

• Innføre standardiserte sykemeldinger. 239 
 240 
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Offentlig sektor 241 

I dag står offentlig sektor for to av tre kroner i norsk økonomi.  242 
 243 
Det offentliges andel av verdiskapingen har vokst fra 60,5 prosent i 2019 til 66 prosent i 2020. Det er 244 
den kraftigste økningen registrert i et enkeltår i nyere tid, som igjen kommer på toppen av en 245 
gradvis økning det siste tiåret. 246 
 247 
Dermed troner Norge øverst på OECDs oversikt over størrelsen på offentlig sektor som andel av 248 
verdiskapning. En av tre arbeidsføre nordmenn jobber i offentlig sektor, og det er et problem.  249 
 250 
Høyres Studenter ønsker en full gjennomgang av finansieringen av offentlig sektor, en 251 
gjennomgang som må frigjøre både kapital og arbeidskraft. Vi må få mer ut av hver krone. 252 
 253 
Høyres Studenter vil:  254 

• Redusere antallet direktorater, for å styrke fagmiljøene og effektivisere driften. 255 
• Bremse veksten i sentralbyråkratiet omgående. Over tid må sentralbyråkratiet reduseres. 256 
• Gjennomføre en oppgavereform i offentlig sektor hvor det stilles krav om at offentlige 257 

etater kutter ut oppgaver som ikke er nødvendige for at etaten skal gjennomføre sitt 258 
samfunnsoppdrag. 259 

• Etablere en oppgave-norm i offentlig forvaltning som tilsier at der en ny oppgave legges til, 260 
skal minst en annen fjernes.  261 

• Modernisere offentlig sektor ved å innføre en årlig øremerket investeringsstøtte til 262 
offentlige etater, som skal gå til digitaliseringstiltak med formål om å tilgjengeliggjøre mer 263 
menneskelige ressurser som kan erstattes med ny teknologi 264 

• Videreføre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE).  265 
• Gjennomføre en ABE-reform i fylkene og kommunene. 266 
• Gjennomføre en “bygg billigere”-reform. Alle byggtekniske standarder skal gjennomgås og 267 

forenkles, med mål om å gjøre både prosessene og selve byggingen enklere og billigere.  268 
 269 

Innvandring 270 

Mennesker har alltid flyttet på seg, men en statlig initiert masseinnvandring som vi har sett de siste 271 
tiårene er noe nytt. 272 
 273 
Høyres Studenter er av den oppfatning at alle mennesker er like mye verdt. Det er mye godt å si om 274 
innvandring. Arbeidsinnvandringen har tjent Norge godt, og bidratt med mangfold i befolkningen. 275 
Alle mennesker skal behandles med respekt, men alle mennesker kan ikke bosette seg i Norge.  276 
 277 
Vi opplever store utfordringer knyttet til integrering, blant annet grunnet store kulturelle forskjeller. 278 
Ofte er også språkbarrierer, lite utdanning og annen formell kompetanse hindre som vanskeliggjør 279 
full integrasjon i det norske samfunnet.  280 
 281 
Brochmann-utvalgene og annen forskning viser at masseinnvandringen representerer en enorm 282 
kostnad for Norge. Dessuten betyr raske og større endringer av homogeniteten i befolkningen en 283 
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økt risiko for ustabilitet. Konsekvensene av disse forholdene er etter Høyres Studenters oppfatning 284 
at det er på høy tid å redusere asylinnvandringen betydelig. 285 
 286 
Høyres Studenter vil: 287 
 288 

• Føre en restriktiv, forutsigbar og rettferdig flyktningpolitikk. 289 
• Over tid redusere norsk asylinnvandring betydelig. Hovedregelen skal være hjelp i 290 

nærområdene der effekten av norsk innsats er størst og hjelper flest mennesker.  291 
• Legge til rette for europeisk arbeidsinnvandring i tråd med EØS-avtalen. 292 
• Styrke det internasjonale samarbeidet for å sikre den felles europeiske yttergrensen. 293 
• Arbeide internasjonalt for å bekjempe årsaker til at mennesker legger ut på flukt. 294 
• Arbeide for en reform av asylinstituttet. Herunder reforhandle Dublin-instituttet, med sikte 295 

på å sikre en mer rettferdig fordeling som vil redusere norske ankomsttall betydelig.  296 
• Ta et felles-europeisk initiativ til å opprette regionale flyktningmottak i Midtøsten og Nord-297 

Afrika finansiert av de europeiske statene.  298 
• Holde ankomsttallene lave gjennom å kommunisere tydelig at det stilles strenge krav til 299 

opphold i Norge. De som får avslag skal returneres raskt og effektivt.  300 
• Åpne for en langt mer liberal holdning til asylinnvandring i de tilfeller Norge er nærområdet. 301 

Ukraina-krisen tjener som et godt eksempel på et slikt tilfelle.  302 
• Innføre en asylinnvandringsstopp de kommende ti årene. Store deler av besparelsene skal 303 

brukes til å integrere allerede ankomne innvandrere, med spesielt fokus på sysselsetting.  304 
• Anse ankomsttallene som en helhet. Dersom flere asylsøkere innvilges opphold, må dette 305 

tilsi færre kvoteflyktninger. Kvoteflyktninger skal i utgangspunktet foretrekkes.  306 
• Åpne for å prioritere de kvoteflyktningene som enklest lar seg integrere, jf. canadisk 307 

praksis. 308 
• Kun gi oppholdstillatelse til asylsøkerne med et reelt beskyttelsesbehov. 309 
• Føre en restriktiv politikk knyttet til familiegjenforening. 310 

 311 
Øvrige utgifter 312 

For Høyres Studenter vil det alltid være et selvstendig poeng å etterstrebe nøysomhet og måtehold 313 
med offentlig pengebruk.  314 
 315 
En dyr stat som eser ut forringer maktbalansen i samfunnet. Skal viktige motmakter som 316 
selvrådende kommuner, et fritt og selvstendig næringsliv og en livskraftig sivil sektor kunne prege 317 
samfunnet tilstrekkelig er det viktig at statens omfang og makt begrenses.  318 
 319 
Derfor vil Høyre Studenter alltid søke å begrense statens forbruk. Videre er det nødvendig å hindre 320 
eskalering for å kunne opprettholde et så lavt skatte- og avgiftstrykk som mulig, som igjen sikrer 321 
privatpersoner større frihet i eget liv. Makten må være delt for at mennesket skal være fritt.   322 
 323 
Høyres Studenter vil: 324 

• Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av organisasjonene som mottar overføringer over 325 
statsbudsjettet med sikte på å redusere antallet organisasjoner og størrelsen på 326 
overføringene.  327 

• Gjennomføre en moderat økning av egenandelene i helsevesenet.  328 
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• Gjennomgå de ulike særordningene som sikrer bestemte grupper ulike tilskudd, 329 
eksempelvis offentlig støtte til svaksynte gjennom brille-støtten, med sikte på å redusere 330 
både antallet mottakere og størrelsen på tilskuddene.  331 

• Halvere bistandsbudsjettet. Ved lave asylankomsttall åpnes det for ekstra overføringer.  332 
• Halvere kulturbudsjettet. Drift av tradisjonsrike kulturinstitusjoner, opplæring og liknende 333 

prioriteres, ordninger innført ved Kulturløftet og overføringer til kunstnere nedprioriteres.  334 
 
DISSENS 7:  
Stryke punkt på line 333-334 til: 
 
Dissensen er tatt ut av Tomine Øyen. 

  335 
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Del 2: Næringspolitikk 

De overordnede næringspolitiske prinsipper 336 

Hovedmålet med næringspolitikken må være å fremme høyest mulig samfunnsøkonomisk 337 
verdiskaping. Tiltak for å fremme effektive markeder bør være de viktigste virkemidlene. 338 

Som hovedregel bør negative eksterne effekter av produksjon og forbruk, eksempelvis utslipp av 339 
klimagasser, motvirkes ved avgiftsbelegging av det vi ønsker mindre av. Tilsvarende bør det 340 
stimuleres til å fremme positive eksterne effekter av bestemte handlemåter gjennom subsidier. 341 

Rammebetingelser og spilleregler bør så langt som mulig og som klar hovedregel være lik på tvers 342 
av næringer, men prinsippet om næringsnøytralitet vil ikke alltid være hensiktsmessig. Sterke 343 
beredskaps- og bosettingshensyn kan være eksempler på begrunnelser som tilsier avvik. I slike 344 
tilfeller må begrunnelsen for avvik være god samt tilfredsstille grunnleggende krav til 345 
konkurransenøytralitet. 346 

På generelt grunnlag må avvik fra de styrende prinsippene i næringspolitikken bygge på grundige 347 
og offentlig tilgjengelige analyser og vurderinger, eksempelvis kostnad-nytte-vurderinger, hvor 348 
bevisbyrden som hovedregel må ligge på den som foreslår særordninger og andre selektive tiltak.  349 
 350 
Høyres Studenter vil: 351 

• Legge til grunn et hovedformål om høyest mulig samfunnsøkonomisk verdiskapning for 352 
næringspolitikken. 353 

• Understreke prinsippet om næringsfrihet. Det er ingen politisk oppgave å avvikle næring 354 
det er økonomisk grunnlag for.  355 
 
DISSENS 8:  
Stryke setning på line 354-355 til: 
“Det er ingen politisk oppgave å avvikle næring det er økonomisk grunnlag for”. 
 
Dissensen er tatt ut av Erlend Eikeland Uthaug og Tomine Øyen. 

 
• Etablere som hovedregel at statens ansvar først og fremst er å sikre samt fremme tiltak for 356 

effektive markeder med fri konkurranse og fri etableringsrett. 357 
• Etterstrebe nærings- og teknologinøytralitet som en hovedregel. 358 
• Forenkle alle særodninger og selektive tiltak, og avvikle de som ikke har dokumentert 359 

effekt, samt understreke viktigheten av transparens og etterprøvbarhet hva angår 360 
effekter. 361 

• Sørge for at avgifter som hovedregel ikke skal være fiskalt begrunnet, snarere begrunnet i 362 
ønsker om å motvirke negative effekter av produksjon og forbruk. 363 

• Stimulere til videre satsning på det familieeide norske eierskapet. 364 
 365 
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Globale forhold 366 

Internasjonal handel 367 

Mennesker har alltid handlet med hverandre, og Norge har alltid vært en handelsnasjon. 368 
 369 
Høyres Studenter stiller seg grunnleggende positive til internasjonal handel. Som utgangspunkt er 370 
det ikke ønskelig med handelspolitiske restriksjoner på det internasjonale varebyttet.  371 
 372 
Frihandel øker mulighetene for spesialisering og arbeidsdeling, og gjør at små land får tilgang til 373 
større markeder. For den norske eksportnæringen er det av avgjørende betydningen at 374 
markedsadgangen til våre handelspartnere er god, og Høyres Studenter ønsker å føre en 375 
internasjonal handelspolitikk som sikrer slik tilgang.  376 
 377 
Høyres Studenter vil: 378 
 379 

• Hegne om den norske EØS-avtalen for å sikre norske bedrifter eksporttilgang. 380 
• Arbeide aktivt for å bygge ned handelshindringer for å fremme norske eksportinteresser. 381 
• Intensivere arbeidet med å opprette flere samt oppdatere eksisterende frihandelsavtaler, 382 

med sikte på å bedre norske bedrifters eksporttilgang. 383 
• Øke satsningen på et felles nordisk handelssamarbeid, og aktivt motvirke grense- og 384 

handelshindringer mellom de nordiske landene.  385 
• Sørge for et økt nordisk samarbeid om samferdsel, blant annet ved opprettelsen av en 386 

felles nordisk transportplan. 387 
• Inngå flere bilaterale investeringsavtaler (BITs). Dette for å beskytte norske investeringer i 388 

utlandet, spesielt i land der den politiske og økonomiske situasjonen er ustabil, og sikre 389 
norske små og mellomstore bedrifter kan konkurrere på lik linje med bedrifter i andre land. 390 

• Flytte ansvaret for å hjelpe norske bedrifter i utlandet fra Innovasjon Norge til 391 
Utenriksdepartementet ved å innføre en egen avdeling i Utenriksdepartementet med 392 
særlig ansvar for dette. 393 

• Sikre norsk støtte til arbeidet med å etablere en internasjonal beskatning av 394 
multinasjonale selskaper som Google og Facebook.   395 
 396 

Varesikkerhet og beredskap 397 

Høyre Studenter er av den oppfatning at det etter de rådende geopolitiske omstendigheter er helt 398 
nødvendig å vekte sikkerhetspolitiske hensyn tungt innenfor alle samfunnsområder.  399 
 400 
Å basere egen varesikkerhet på import fra stater utenfor våre sikkerhetspolitiske allianser kan 401 
medføre en betydelig risiko i en stadig mer usikker og ustabil verden. Tysklands avhengighet av 402 
russisk gass er et godt eksempel på dette.  403 
 404 
Høyres Studenter ønsker intet generelt handelsforbud mot stater som Kina og Russland, men er 405 
samtidig sterke motstandere av å etablere frihandelsavtaler med slike stater. Å etablere en sterk 406 
avhengighet til autoritære regimer som er, eller kan komme, i konflikt med NATO-landene 407 
representerer en så stor risiko at slike varige og faste bindinger koster mer enn det smaker.  408 
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 409 
Høyres Studenter vil: 410 

 411 
• Gjøre sikkerhetspolitiske- og strategiske hensyn mer gjeldende innen handelspolitikken. 412 
• Etablere et handelspolitisk prinsipp om at usikker import av essensielle varer for norsk 413 

beredskap og sikkerhet som hovedregel legges til allierte land eller produseres i Norge 414 
• Styrke handelen med sikkerhetspolitiske allierte ytterligere. 415 
• Øke selvforsyningsgraden av livsnødvendige varer. 416 
• Skrinlegge planene om en helhetlig frihandelsavtale med Kina, og gjøre Norge mindre 417 

avhengig av import av kinesiske varer. 418 
• Opprette tettere diplomatiske forbindelser med land i Sørøst-Asia, for å forhindre Kinas 419 

voksende handels- og militære omdømme i området, og for å blokkere Kinas 420 
tilstedeværelse i resten av regionen. 421 

 422 
Verdens Handelsorganisasjon (WTO) 423 

Å sikre et velfungerende WTO er viktig for å fremme internasjonal handel.  424 
 425 
Derfor stiller Høyres Studenter seg grunnleggende positive til Ottawa Group sitt arbeid med WTO-426 
reform. Det er grunn til å understreke viktigheten at avtalepartenes gjennomfører nasjonale 427 
rettsakter som sikrer de grunnleggende rettsstatlige prinsipper. Spesielt Kinas inntreden i WTO har 428 
i dette henseende vært problematisk, og Høyres Studenter ser derfor at Kinas rolle i 429 
organisasjonen minimeres.  430 
 431 
Høyres Studenter vil:  432 
 433 

• Plassere ansvaret for å løse disputter mellom land hos WTO-sekretariatet  434 
• Sikre et sterkt norsk engasjement i Ottawa Group sitt arbeid med WTO-reform  435 
• Endre praksisen med at land selv definere egen utviklingsstatus i WTO  436 
• Stille strengere krav til avtalepartene hva gjelder etterlevelsen av grunnleggende 437 

rettsstatsprinsipper  438 
• Minimere Kinas innflytelse i WTO  439 

 440 

Industri  441 

Olje og gass 442 

Etter at Norge fant olje i 1969 har vi blitt et av verdens rikeste land.  443 
 444 
Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten gitt en verdiskaping på over 14 000 milliarder kroner, 445 
og sikret fellesskapet enorme verdier vi har omsatt blant annet i felles velferd. Olje- og 446 
gassindustrien er dessuten fremdeles landets viktigste kunnskapsnæring, og det finnes utallige 447 
eksempler på teknologi-innovasjoner herfra som har kommet andre næringer til gode.   448 
 449 
Raske endringer i petroleumspolitikken kan være skadelig både for aktørene som invester på norsk 450 
sokkel og for staten og dens inntekter. Petroleumsindustrien er fortsatt Kongerikets desidert 451 
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viktigste næring, blant annet på grunn av verdiskapningen og sysselsettingen den representerer. 452 
Høyres Studenter ønsker derfor å legge til rette for økt aktivitet på norsk sokkel, samt sikre 453 
næringen stabile og forutsigbare rammevilkår i årene som kommer.  454 
 455 
Høyres Studenter vil: 456 

• Legge til rette for økt aktivitet på norsk sokkel gjennom å fortsette å åpne opp nye områder 457 
for petroleumsvirksomhet samt sørge for tildeling av nye konsesjoner. 458 

• Slutte opp om Solberg-regjeringens oljeskatteregime, med sikte på å sikre næringen 459 
konkurransedyktighet, stabilitet og forutsigbarhet for sine investeringer.  460 

• Vurdere skattetiltak og andre ordninger som kan bidra til å øke konkurransen og dermed gi 461 
en høyere utnyttelsesgrad for alle lønnsomme ressurser på felt i drift og på nærliggende 462 
marginale felt på norsk sokkel 463 

• Åpne for økt petroleumsvirksomhet i Norskehavet og utenfor Møre-kysten 464 
• Fortsette å stimulere til økt nisje- og haleproduksjon for å øke utvinningsgraden på 465 

eksisterende felt 466 
• Øke satsing på FoU innen petroleumssektoren. 467 
• Konsekvensutrede mulighetene for olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og 468 

Senja. 469 
• Stanse den videre utbyggingen av elektrifiseringen av norsk sokkel. 470 
• Sørge for gjennomføringen av 26. konsesjonsrunde så raskt som mulig. 471 

 472 

Våpenindustri 473 

Norske bedrifter eksporterte våpen og militært utstyr for om lag 6,2 milliarder kroner i 2020, mot om 474 
lag 4,5 milliarder i 2019. Økningen i eksporten svarer til 36 prosent.  475 
 476 
Høyres Studenter ser dette som et uttrykk for et stort potensial for videre verdiskapning og 477 
sysselsetting, og ønsker derfor å legge til rette for en videreutvikling av næringen.  478 
 479 
Videre er det i en ustabil verden ualminnelig viktig å opprettholde produksjon av norsk 480 
forsvarsmateriell på norsk jord.  481 
 482 
Høyres Studenter vil:  483 
 484 

• Øke satsingen på våpen- og forsvarsteknologisk forskning. 485 
• Legge til rette for en oppskalering og videreutvikling av norsk våpenindustri. Dette blant 486 

annet for å sikre nasjonal produksjon i tilfelle krig og konflikt.  487 
• Øke produksjon og salg av varekategori A til Landgruppe 1 og 2. 488 
• Øke tilstedeværelsen i landgruppe 3 gjennom bilaterale avtaler. 489 
• Bygge videre på det gode samarbeidet mellom Utenriksdepartementet og Kongsberg 490 

Gruppen. Dette for å kunne benytte det som en inngang til nye markeder. 491 
• Tillate eksport av våpen til allierte land i krig og konflikt. 492 
• Legge til rette for gjenkjøpsavtaler ved store kjøp fra utlandet. 493 

 494 
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Grønn industri  495 
Det er ikke norske politikere som skaper arbeidsplasser. Det er det dyktige menn og kvinner i norsk 496 
næringsliv som gjør.  497 

Politikkens oppgave er slik Høyres Studenter ser det å legge til rette for private investeringer i norsk 498 
næringsliv ved å stille til rådighet gode rammevilkår, en velutviklet infrastruktur og velfungerende 499 
markeder. Ikke å plukke ut morgendagens børsvinnere.  500 
 501 
Klimaproblemet gjør det imidlertid ekstra viktig å sikre investeringer i utviklingen av ny industri.   502 
Høyres Studenter vil derfor føre en offensiv klimapolitikk, fundert i det konservative prinsippet om å 503 
overlevere våre barn kloden i bedre stand enn det vi overtok den i.  504 
 505 
Tilskuddsordninger, investeringer i forskning og innovasjon, og utviklingen av effektive hjemme-506 
markeder er blant tingene Høyres Studenter ønsker å prioritere. Politikken på dette området må 507 
koordineres med EU, slik at norske virksomheter ikke får dårligere rammebetingelser enn våre 508 
handelspartneres.  509 
  510 
Høyres Studenter vil: 511 
 512 

• Investere i forskning, infrastruktur og samferdsel der dette kan bidra til å legge 513 
forholdende til rette for etablering av ny grønn virksomhet. Virksomheter som reduserer 514 
egne klimaavtrykk skal belønnes gjennom skattefordeler og liknende.  515 

• Tilrettelegge for videre utbygging av fornybar energi. Herunder etablere en infrastruktur 516 
for å produsere og levere hydrogen til global maritim virksomhet. 517 

• Stille til rådighet arealer og kraft for å stimulere private aktører til å etablere en 518 
batteriindustri i Norge. Det bør også stimuleres til at vi får flere deler av verdikjeden til 519 
Norge, slik som battericelleproduksjon, utvinning av mineralforekomster, og gjenvinning av 520 
batterier. 521 

• Legge til rette for inkludering av delingsøkonomiens aktører. Aktørene skal kunne 522 
konkurrere på like vilkår som de andre aktørene, men må overholde norske arbeidsrettslige 523 
tradisjoner.  524 

• Innføre en nasjonal panteordning for batterier. 525 
• Endre grunnavgiften på drikkevareemballasje til en materialavgift som avtar med økende 526 

andel fossilfri plast i emballasjen og stimulerer til økt bruk av resirkulert plast. 527 
• Fortsette satsingen på karbonfangst- og lagring. Målsettingen skal være å skape lønnsom 528 

næring drevet fremover av private aktører.  529 
• Etablere en større tematisk satsing på sirkulærøkonomi. 530 
• Etablere et rammeverk og konsesjonssystem som bidrar til at vi legger til rette for en rask 531 

og effektiv utvikling av ledende hjemmemarkeder, og som sikrer et bredt aktørmangfold og 532 
markedsmessige rammebetingelser som gjør det attraktivt å investere i havvind i Norge. 533 

• Etablere en nasjonal sektor-avtale mellom næringsliv på land og hav, sammen med 534 
myndigheter, virkemiddelapparat, forskningsmiljøer og øvrige deler av klyngen som sikrer 535 
at vi bygger opp industri, kompetanse, arbeidsplasser og eksporterbar teknologi for 536 
flytende havvind.  537 
 538 
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Fiskeri og havbruk 539 

Norge er i dag verdens nest største eksportør av sjømat. 540 

Vi må hegne om denne posisjonen, og gjøre det lett og forutsigbart å drive sjømatnæring. Høyre 541 
Studenter ønsker å legge til rette for videre sysselsetting og verdiskaping i næringen. Tilgang til det 542 
internasjonale markedet gjennom EØS-avtalen og andre handelsavtaler må sikres for å oppnå 543 
dette.  544 

For næringen er det viktig at man ikke har overkompliserte reguleringer og plikter, som gjør det 545 
vanskeligere å drive.Antallet fartøy med fisketillatelse er gått ned med 35 % fra 2004 til 2020, og det 546 
er et viktig prinsipp at fiskerinæringen skal bidra til sysselsetting og bosetting i distriktene. 547 

Fisken i havet er våre felles ressurser, og bør behandles med aktsomhet. En overskuddsbasert 548 
grunnrenteskatt vil sørge for at investeringer som er lønnsomme før skatt, også er lønnsomme 549 
etter grunnrenteskatt, og vil ikke hemme investeringer i havbruksnæringen i Norge. 550 

Høyres studenter vil: 551 

• Arbeide for at Norge fortsatt skal være verdensledende i fiskeri- og havbruksnæringen. 552 
• Endre kvotesystemet for fiskebåter slik at det er lettere for nye aktører å etablere seg, som 553 

å flytte flere kvoter til mindre fartøy, samt bruke foreldede strukturkvoter til å 554 
tilgjengeliggjøre kvoter for nyetablerte fiskere. 555 

• Avvikle pliktsystemet for torsketrålere. 556 
• Endre og fjerne reguleringer i oppdrettsnæringen, som for eksempel å innføre en 557 

rullerende maksimalt tillatt biomasse. 558 
• Oppdrettsnæringen skal ha strenge miljøkrav. Næringen skal ha høye avgifter ved drift 559 

med negative eksternaliteter for natur og bestand. 560 
• Innføre en overskuddsbasert grunnrentebeskatning på oppdrett av fisk. 561 
• Legge til rette for mer videreforedling av fisk på norsk jord, blant annet ved å bruke 562 

internasjonale forhandlinger til å sikre markedsadgang for norske fiskeprodukter. 563 
 564 

Energi og kraftutbygging  565 

Å sikre samfunnet nok tilgjengelig strøm til en håndterbar pris er en av statens fremste oppgaver.  566 
 567 
Det har lenge vært et stort fortrinn for det norske næringslivet at de har tilgang på dette. Høyres 568 
Studenter ønsker å føre en kraftpolitikk som spiller videre på disse tradisjonene.  569 
 570 
Vi er avhengig av å produsere mer fornybar energi for å kunne gjennomføre elektrifiseringen av 571 
samfunnet. Derfor mener Høyres Studenter staten må påta seg et stort ansvar for å legge til rette 572 
for utbyggingen av slik energi. Det er ikke staten som skal avgjøre hvilke energikilder som har noe 573 
for seg, men staten skal legge til rette for at ulike aktører kan bidra til å forsyne nordmenn med ren 574 
energi.  575 
 576 
Høyres Studenter vil: 577 
 578 

• Føre en kraftpolitikk som sikrer norske husstander og norsk næringsliv rimelig strøm. 579 
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• Etablere et prinsipp om at det ved gjennomføring av tiltak av betydning for kraftforsyning 580 
og strømpris, skal konsekvensene for industrien kartlegges og tillegges stor vekt.  581 

• Utrede en hjemfallsordning for vindkraft.  582 
• Utrede en kommunal naturressursskatt. 583 
• Restaurere dagens vannkraftverk for å øke kapasiteten. 584 
• Bygge ut flere nye vannkraftverk i Norge. 585 
• Gjøre det enklere å etablere småkraftannlegg på egen eiendom, blant annet gjennom å 586 

forenkle regelverket. 587 
• Fjerne regionalnettet som eget nettnivå og innlemme det i distribusjonsnettet. Dette blant 588 

annet for å øke konkurransen mellom linjenetteierne.  589 
• Videreføre ordningen med et betydelig offentlig eierskap av kraftselskapene og 590 

kraftverkene, men se på muligheten for å øke innslaget av privat kapital.  591 
 592 

Øvrig distriktsnæringsliv 593 

En av våre fremste fortrinn er vår tilgang på naturressurser.  594 
 595 
Fordelingen av disse har alltid vært en viktig kilde til både verdiskapning og kompetanseutvikling, og 596 
Høyres Studenter ønsker å legge til rette for at foredling av naturressurser skal tjene fellesskapet 597 
godt også i fremtiden. Som et ledd i dette er det viktig å sikre ressursene på norske hender, i mange 598 
tilfeller også statlige hender.  599 
 600 
En av suksessfaktorene våre har vært et desentralisert bosettingsmønster. Høyres Studenter 601 
ønsker å føre en bred desentraliseringspolitikk på alle samfunnsområder for å sikre verdiskapning 602 
og kunnskapsutvikling i hele Norge.  603 

Høyres Studenter vil: 604 

• Utrede en egen leterefusjonsordning for mineralnæringen, ved at staten tar en del av 605 
kostnadene ved letingen og høster av overskuddet ved produksjon. 606 

• Vurdere å lempe på kravene som stilles som forutsetning for å få lete etter mineraler i 607 
Norge. 608 

• Sørge for at en større andel av overskuddet fra mineralnæringen skal komme fellesskapet 609 
til gode, blant annet ved å sikre nasjonalt eierskap til mineralressursene.  610 

• Igangsette et arbeid med regulering og planlegging av nettforsterkinger og tomter før det 611 
er avklart hvilke bedrifter som skal etablere seg. Dette kan for eksempel gjøres gjennom en 612 
ordning der staten dekker kostnader til regulering av industritomter og planlegging av 613 
nettforsterkninger, og forskutterer tilhørende investeringer. 614 

• Videreføre en differensiert arbeidsgiveravgift. 615 
• Legge til rette for fjernjobbing rundt omkring i hele landet. Dette blant annet gjennom en 616 

økt satsning på infrastruktur som bredbåndsutbygging og samferdsel.  617 
• Legge til rette for økt hyttebygging ved å opprette et nasjonalt rammeverk for 618 

kunnskapsutveksling. Staten skal blant annet bistå kommunene i planleggingsfasen. 619 
• Etablere en distriktsnorm om at det må særskilt begrunnes dersom offentlige 620 

arbeidsplasser skal legges til hovedstaden. Hovedregelen skal være at nye offentlige 621 
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arbeidsplasser legges utenfor Oslo. Langt flere eksisterende fagmiljøer bør også flyttes ut 622 
av hovedstaden.  623 

• Tilrettelegge for norsk snusproduksjon. 624 
• Fjerne forbudet om pelsdyrhold. 625 
• Begrense Statsforvalterens rett til å overprøve kommunale vedtak om bygging i 626 

strandsonen, og gjøre det enklere for kommunen å planlegge utbygging i disse områdene.  627 
• Innføre insentivordninger for at høyskoler og fagskoler skal etablere flercampusmodeller.  628 

 
DISSENS 9:  
Stryke setning på line 628. 
 
Dissensen er tatt ut av Jonas Økland og Tomine Øyen. 

 629 

Næringslivet og staten 630 

Virkemiddelapparatet og kapitaltilgang 631 

Det norske kapitalmarkedet fungerer i hovedsak godt.  632 
 633 
Kapitaltilgang er en viktig forutsetning for utvikling og kommersialisering av ny teknologi. 634 
Kapitalmarkedet har tre formål: 1) å kanalisere og samle kapital, 2) å omfordele og spre risiko, og 3) å 635 
verdsette økonomisk virksomhet. 636 
 637 
Et effektivt kapitalmarked er en nødvendig forutsetning for en velfungerende økonomi. Høyres 638 
Studenter mener det er rom for forbedringer i kapitalmarkedet. Det gjelder blant annet i statens 639 
rolle i kapitalmarkedet og informasjonsflyten mellom investorer og bedrifter. Innenfor visse sektorer 640 
og delmarkeder vil bedre kapitaltilgang bidra til økt innovasjon og utvikling.  641 
 642 
Høyres Studenter vil styrke det norske selveierdemokratiet ved å gjøre det lettere for folk å eie 643 
aksjer i bedriften de jobber. Når ansatte er eiere reduserer ulikheten ved at kapitalen spres på flere 644 
hender. Forskning viser at dette er bra for samfunnet, fordi det bidrar til å redusere forskjeller og 645 
gjør bedrifter mer robuste. 646 
 647 
Høyres Studenter vil:  648 
 649 

• Sikre en raskere saksgang av godkjennelser i offentlig forvaltning, forenkling av regelverk, 650 
og sørge for at tilskuddsordninger er treffsikre, effektive og fleksible.  651 

• Se på muligheten for å etablere såkalte testbeds, hvor teknologileverandører kan jobbe 652 
sammen med aktører i offentlig sektor i å utvikle teknologi sammen med brukerne.  653 

• Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av det næringspolitiske virkemiddelapparatet med 654 
sikte på å fjerne ordninger uten dokumentert effekt.  655 

• Fjerne de regionale utviklingsmidlene. 656 
• Legge ned Innovasjon Norge. Oppgaver som går på kompetanseutveksling, tilbud om 657 

kontorfellesskap og liknende ordninger overtas av andre deler av statsapparatet.  658 
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• Foreta en dreining av statlige ordninger fra direkte investeringer til fond-i-fond-løsninger 659 
for å stimulere utviklingen av investeringsmiljøer og gi addisjonalitet i bruken av offentlige 660 
midler. 661 

• Klargjøre regelverket for låne- og egenkapitalplattformer ytterligere, og fjerne utilsiktede 662 
hindringer for drift av disse plattformene.  663 

• Bygge videre på ideen om det norske selveierdemokratiet, med mål om at alle bedrifter skal 664 
åpne for at ansatte kan kjøpe aksjer i selskapet. 665 

• Liberalisere eierskapsreglene i advokatbransjen, slik at det ikke er begrensninger på hvem 666 
som kan eie advokatfirmaer.  667 
 668 

Offentlige anskaffelser  669 

Offentlige anskaffelser utgjør omtrent 15 prosent av BNP i Norge.  670 
 671 
Dagens prosesser er vanskelige og rigide, og oppdragsgiver opplever ofte å være redd for å gjøre 672 
feil. Terskelverdiene, som regulerer reglene rundt anskaffelsen ut fra verdien på oppdraget, kan for 673 
små og mellomstore bedrifter spesielt oppleves som hemmende. I tillegg er det essensielt for god 674 
gjennomføring at kravene til anskaffelsene senkes. 675 
 676 
Høyres Studenter vil: 677 
 678 

• Øke terskelverdiene ved offentlige anskaffelse. 679 
• Fjerne hindringer som gjør det vanskelig å få utført de tjenestene som er etterspurt på en 680 

hensiktsmessig og enkel måte. Krav og spesifikasjoner må forenkles og reduseres i 681 
omfang.  682 

• Gjøre det enklere for små- og mellomstore bedrifter å delta i offentlige anbud, blant annet 683 
gjennom å gjøre innkjøpsordningen mindre komplisert å forholde seg til.  684 

• Samarbeide med EU om å legge bedre til rette for såkalte innovasjonsinnkjøp.  685 
• Innføre sterkere tilsyn med det offentliges rolle i påvirkning av markedet gjennom 686 

støtteordninger, regelverk og levering av tjenester i konkurranse med private aktører.   687 
• Sikre næringslivet en langt bedre oversikt over offentlige anskaffelser etter inspirasjon fra 688 

Sverige. Det må opplyses om hvem som kjøper, hva som kjøpes og hvem som selger. 689 
• Gjøre endringer i statens standardkontrakter og maler med sikte på å gi næringslivet økt 690 

forutsigbarhet omkring spørsmål knyttet til eier- og bruksrettigheter til data.  691 
• Utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen bedre for å sikre at lokale tjenesteytere i større 692 

grad prioriteres i anbudsprosesser i distriktene. 693 
 694 

Eierskap 695 

Høyres Studenter mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv, og ønsker å 696 
redusere det statlige eierskapet.  697 
 698 
Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap i 70 selskaper. Staten bør i fremtiden 699 
kun ha eierandeler i selskaper når det er den beste løsningen for å ivareta ulike behov staten har. I 700 
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slike tilfeller bør staten heller ikke ha større eierandeler i enkeltselskaper enn det som er nødvendig 701 
ut fra begrunnelsen for eierskapet. 702 
 703 
Det offentlige eierskapet, både statlig og kommunalt, i enkeltselskap bør vurderes nøye ut fra 704 
formålet med eierskapet, og andelen bør ikke være større enn det formålet krever. Videre bør staten 705 
være tilbakeholden med å gjøre nye direkteinvesteringer i det norske næringslivet. 706 

Høyres Studenter vil: 707 

• Redusere det statlige eierskapet. Dette bør gjøres gjennom delprivatisering der dette er 708 
mulig og hensiktsmessig, og fullt nedsalg der eierskapet utelukkende er begrunnet av 709 
forretningsmessige formål. 710 

• Profesjonalisere utøvelsen av det offentlige eierskapet, blant annet ved å samle 711 
eierskapsutøvelsen i en egen avdeling i næringsdepartementet.  712 

• Dele opp Statkrafts virksomhet i en norsk og en internasjonal del, hvor den internasjonale 713 
delen blir delprivatisert. 714 

• Starte nedsalget av kategori 1-selskaper som Flytoget og Mestra, hvorpå siktemålet 715 
langsiktig er et fullt statlig nedsalg dersom klassifiseringen vedvarer.   716 

• Gå inn for en delprivatisering og børsnotering av Posten og Vy.  717 
• Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av statens eiendommer, med mål om å redusere 718 

antallet eiendommer på det offentliges hender. 719 
 720 
Innovasjon og gründerskap 721 

Konkurranseevnen til norske virksomheter er avhengig av innovasjoner. Spesielt i høykostnadsland.  722 
 723 
Like viktig er dette for den økonomiske utvikling i regioner og nasjoner. Spredning av innovasjoner 724 
og at innovasjoner tas i bruk i store deler av samfunnet bidrar til å frigjøre både kapital og 725 
menneskelige ressurser som kan benyttes andre steder.  726 
 727 
Høyres Studenter mener staten må legge til rette for innovasjon på en rekke ulike 728 
samfunnsområder. Blant annet må staten sikre at næringspolitiske virkemidler og kompetanse er 729 
tilgjengelig for små- og mellomstore bedrifter som ikke har anledning til å engasjere mange ansatte.  730 
 731 
Høyre Studenter vil: 732 
 733 

• Styrke SkatteFUNN-ordningen betydelig gjennom å øke maksimalt beregningsgrunnlag fra 734 
25 til 35 millioner kroner. 735 

• Styrke arbeidet med etablering av målrettede og effektive tilskuddsordninger for 736 
innovasjon i offentlig sektor, herunder organisasjonsutvikling, tjenesteutvikling og 737 
anskaffelser. Næringslivet skal inkluderes i dette arbeidet, med mål om økt innovasjon og 738 
omsetningsvekst.  739 

• Forenkle prosessen fra oppstart- til vekstselskap. Eksempelvis må opsjonsbeskatningen 740 
utformes slik at det treffer oppstartsselskaper som trenger å tilknytte seg 741 
spisskompetanse, men som ikke har økonomisk handlingsrom til å betale høye lønninger. 742 

• Gjennomføre en forenklingsreform for småbedrifter. Blant annet må beløpsgrensen for rett 743 
til årlig oppgaveplikt heves, kravet om årsrapportering må fjernes, og terskelen i 744 
omstillingsloven må heves.  745 
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• Legge til rette for at flere norske bedrifter skal få kunnskap om, og muligheten til å søke, 746 
EU-midler. COSME-programmet tjener som et eksempel.  747 

• Innføre et næringsfradrag for selvstendig næringsdrivende, jf. NARF 748 
• Forskyve starttidspunktet for nyutdannede gründere for tilbakebetaling av studielånet 749 

med fem år, slik at de får et økonomisk pusterom til å etablere seg. 750 
• Satse på næringshager og lignende arenaer for å sikre gründere et sosialt, kompetent og 751 

oppmuntrende miljø.  752 
 753 

Utdanning og forskning 754 

Blant statens viktigste oppgaver er å legge til rette for et effektivt og fruktbart samarbeid mellom 755 
næringslivet og UH-sektoren.  756 
 757 
Tilgang på riktig kompetanse styrker konkurransekraften til norske virksomheter. Studenter og 758 
nyutdannede har også stor nytte av arbeidserfaring fra næringslivet, og er også typisk på utkikk 759 
etter jobb. Høyres Studenter mener det er mye å hente på å redusere avstanden mellom kontoret 760 
og lesesalen, og ønsker å styrke innsatsen for å oppnå dette betydelig.  761 
 762 
Videre er det av avgjørende betydning for innovasjonsgraden i et samfunn å sikre finansieringen av 763 
forskning. Høyres Studenter ønsker en økt offentlig satsing på dette, men ønsker også å stimulere 764 
til økt privat finansiering.  765 
 766 
Høyres Studenter vil:  767 
 768 

• Trappe opp offentlig finansiert forskning til 1,5 prosent av BNP.  769 
• Forsterke gaveforsterkningsordninger og lignende ordninger som har til hensikt å øke den 770 

private finansieringen av forskningen. 771 
• Etablere en offentlig nasjonal portal for digitale læremidler som tilfredsstiller bestemte 772 

kvalitetskrav, hvor skolene kan kjøpe subsidierte digitale læremidler.  773 
• Legge til rette for et tettere samarbeid mellom UH-sektoren og næringslivet, blant annet 774 

gjennom å etablere flere traineeordninger for student-grundere. En slik satsning må også 775 
innebære økt tilførsel av klynge- og nettverksvirkemidler samt finansiering og bruk av flere 776 
nærings-ph.der og professor II-stillinger fra næringslivet. 777 

• Gjøre det lettere å ansette personer med tung praktisk erfaring fra næringslivet i 778 
vitenskapelige stillinger i akademia. 779   780 
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Dissenser og 
dissensbegrunnelser:  

Dissens 1:  781 
Forslag: Endre punktet til: Begrense tilgangen til personsensitiv informasjon om inntekt og formue i 782 
skattelistene. Privatpersoner skal ikke gis tilgang til andre privatpersoners informasjon. 783 
 784 
Forslagstiller: Carl Christian Grue Solberg 785 
 786 
Begrunnelse: Det finnes mange gode grunner til å sikre åpenhet rundt skattemessige forhold. 787 
Relevante offentlige myndigheter som skatteetaten og økokrim må åpenbart ha tilgang til 788 
informasjon vedrørende skattemessige forhold for å kunne avdekke eventuelle kriminelle forhold. 789 
Den som har penger har også makt, derfor bør også mediene ha tilgang på informasjonen. Deres 790 
oppgave er å stille gode spørsmål, og da må de ha tilgang på all relevant informasjon.  791 
 792 
Det er imidlertid vanskelig å se hvorfor privatpersoner skal ha tilgang på naboens opplysninger om 793 
inntekt og formue. Dagens system innbyr til udelikat snoking. Det er ingen menneskerett å stilne 794 
egen nysgjerrighet ved å snoke i andres private anliggende. En moderat innskrenkning av denne 795 
muligheten vil ivareta de viktige prinsipielle hensynene til transparens, samtidig som det vil sikre 796 
personlig eierskap til personsensitiv informasjon.  797 
 798 
Flertallets begrunnelse: I et liberalt demokrati må det være et generelt prinsipp at offentlige 799 
myndigheter ikke skal kunne bestemme hvordan samfunnet for øvrig skal kunne bruke offentlig 800 
informasjon. Dagens system sikrer transparens. At vi kan se hverandre i kortene også hva angår 801 
skattemessige forhold bidrar til å styrke tilliten i samfunnet generelt, og til skattesystemet spesielt. 802 
Dette er umistelige verdier vi har grunn til å være stolte av.  803 
 804 
Å sikre gjennomsiktighet på dette området styrker skatteviljen, og gjør det mulig for medier, 805 
offentlige myndigheter og andre interesserte å etterprøve informasjonen. Det er en styrke for det 806 
norske samfunnet at vi har tillitt både til hverandre og til myndighetene. Så lenge inneværende 807 
praksis har tjent oss så godt som den har, er det vanskelig å identifisere gode grunner til å foreta 808 
endringer som skaper nye praktiske og prinsipielle problemer.  809 
 810 

Dissens 2:  811 
Forslag: Endre punktet til: Gjennomføre en moderat økning av utbyttebeskatningen på 812 
aksjeinntekter. 813 
 814 
Forslagstiller: Daniel Lyngseth Fenstad og Tomine Øyen 815 
 816 
Begrunnelse: Prinsippet om at man skal kunne bære fruktene av egen innsats er et godt prinsipp 817 
som stimulerer til pågangsmot. Det skal alltid lønne seg å jobbe, og skattesystemet må alltid 818 
tilgodese den som velger å legge ned en ekstra innsats. Det er imidlertid vanskelig å se hvordan 819 
dette prinsippet skal kunne rettferdiggjøre lav skatt på aksjeutbytte. Den som har penger i 820 
aksjemarkedet tar en velkalkulert risiko og skal kunne høste fruktene av gode investeringer, men 821 
gevinsten er i svært liten grad basert på innsats.  822 
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 823 
Dessuten er det et fordelingspolitisk poeng at den som har mest også vil hente ut de største 824 
gevinstene. Dette bidrar til å øke forskjellene. I de kommende årene vil norske politikere måtte 825 
prioritere hardere enn før, og behovet for offentlige inntekter vil vokse. En moderat økning av 826 
utbytteskatten vil være en rettferdig og fornuftig måte å sikre finansieringen av det norske 827 
velferdssamfunnet på.  828 
 829 
Flertallets begrunnelse: I Norge er staten en betydelig kapitaleier. Det finnes intet annet OECD-830 
land hvor staten sitter på en større andel av formuen enn i Norge. Dette gjør det vanskeligere for 831 
det norske næringslivet å satse. Sammenlikner man Norge med Sverige, er tilgangen på privat 832 
risikovillig kapital større i Sverige. Dette har gjort det mulig for svenskene å etablere solide 833 
kapitalmiljøer med kultur for å plassere pengene sine i svenske industriprosjekter.  834 
 835 
Dette gjør det enklere for svenske gründerbedrifter å satse enn for de norske, hvilket svekker 836 
konkurransekraften til norsk næringsliv. Derfor blir det helt feil å redusere Ola Nordmanns insentiver 837 
for å putte pengene sine i norsk næringsliv fremfor å kjøpe en sekundærbolig. Norsk næringsliv 838 
trenger kapital for å finansiere fremtidig verdiskapning, og flere, ikke færre, privatpersoner bør 839 
investere i norsk næringsliv for å oppnå dette. Det norske selveierdemokratiet er en flott tanke, at 840 
vanlige folk er deleiere i norske bedrifter styrker det norske familieeide næringslivet.   841 
 842 

Dissens 3:  843 
Forslag: Endre punktet til: Åpne for en reduksjon av bensin- og dieselavgiftene dersom 844 
pumpeprisene forblir høye. 845 
 846 
Forslagstiller: Carl Christian Grue Solberg 847 
 848 
Begrunnelse: Pumpeprisene vi er vitne til nå er historiske. De sammenfaller med høy inflasjon, 849 
høyere renter, og flere andre aspekter som påvirker nordmenns kjøpekraft negativt. I de fleste 850 
tilfeller vil det ikke være ønskelig å redusere avgiftene midlertidig begrunnet i et situasjonsbilde, 851 
men nå er prisene så høye at vi må vurdere det. 852 
 853 
Norge er et langstrakt land. Med unntak av noen få byer er svært mange nordmenn helt avhengig av 854 
bilen for å få hverdagen til å gå opp. Unga skal på skole og fotballtrening, foreldrene skal på jobb, og 855 
kollektivtrafikk er de fleste steder i landet ikke et reelt alternativ. Det må være en politisk oppgave å 856 
sikre hardtarbeidende nordmenn muligheten til å leve et levelig liv selv om de ikke bor i bynære 857 
strøk, og situasjonen er i ferd med å bli kritisk.  858 
 859 
Flertallets begrunnelse: I et effektivt skatte- og avgiftssystem er det klare regler, få unntak, og 860 
enkle innretninger. Overordnet bør vi beskatte ting vi ønsker mindre av, som klimagassutslipp, mer, 861 
og ting vi ønsker mer av, som arbeid, mindre. I dette henseende er drivstoffavgifter godt begrunnet. 862 
Det stimulerer både til mindre forbruk, og til å foreta mer klimavennlige valg.  863 
 864 
Drivstoffprisene styres av markedet, og kan vanskelig forutsies av norske politikere. Vi kan ikke 865 
endre på skatter og avgifter hver gang prisene beveger seg, da ville vi ikke gjort annet. I 866 
ekstraordinære tilfeller er det langt mer fornuftig å kompensere befolkningen gjennom lavere skatt 867 
eller direkte kontantytelser. Da kan befolkningen bruke det ekstra handlingsrommet til å gjøre det 868 
som passer dem best, uten å fjerne insentivene for å handle klimavennlig eller redusere eget 869 
drivstofforbruk.   870 
 871 
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Dissens 4:  872 
Forslag: Endre punktet til: Fjerne dokumentavgiften, og erstatte den med en ny form for 873 
boligbeskatning. 874 
 875 
Forslagstiller: Daniel Lyngseth Fenstad 876 
 877 
Begrunnelse: En av de beste aspektene ved det norske skatte- og avgiftssystemet er at vi har et 878 
bredt skattegrunnlag. Vi henter inn litt overalt fremfor å beskatte enkelte objekter uhensiktsmessig 879 
høyt. Det enkleste er alltid å argumentere for å fjerne skatter og avgifter, men et troverdig politisk 880 
program sikrer også inndekning for sine kostnadsøkninger.  881 
 882 
De negative aspektene ved dokumentavgiften er minimale, men det finnes enkelte grunner til å 883 
fjerne den. Sammenholder vi denne erkjennelsen med at Norge er blant de få samfunnene i verden 884 
uten en betydelig boligbeskatning, taler dette for at vi tåler en moderat ny boligbeskatning, mot at 885 
vi fjerner avgiften.  886 
 887 
Flertallets begrunnelse: Dokumentavgiften har en eneste hensikt: Å tilføre statskassa penger. Det 888 
eneste den oppnår utover dette er å tilgodese de som allerede eier bolig på bekostning av de som 889 
kjøper sin første. Det er langt enklere for en etablert familie i 50-åra å sette av penger til å betale 890 
den enn det er for et nyetablert par på 30. Dessuten kan avgiften friste enkelte til å unnlate 891 
tinglysning av eiendommen for å unngå avgiften, så og si den eneste måten å sikre rettsvern for sitt 892 
kjøp.  893 
 894 
Det er mange måter man kan øke beskatningen av bolig på dersom man ønsker det. Det kan for 895 
eksempel gjøres gjennom formuesskatten eller gjennom den lokale eiendomsskatten. Den 896 
særegne dokumentavgiften er en helt unødvendig ekstraskatt på boligkjøpet som kun bidrar til å 897 
gjøre vegen inn i boligmarkedet vanskeligere, og bør derfor fjernes.  898 
 899 

Dissens 5:  900 
Forslag: Stryke punktet: Fjerne fagforeningsfradraget. 901 
 902 
Forslagstiller: Daniel Lyngseth Fenstad og Carl Christian Grue Solberg 903 
 904 
Begrunnelse: Den norske modellen har tjent oss godt. Høy organisasjonsgrad kombinert med vår 905 
sentraliserte lønnsdannelse og sammenpressede lønnsmodell sikrer oss et stabilt system med lite 906 
konflikt. For konservative er dette nøkkelpoenger. Å gå til krig mot fagforeningene i et land hvor 907 
fagforeningene har bevist at de er ansvarlige, i en tid med synkende organisasjonsgrad, ville sende 908 
ut helt feil signaler. Dessuten ville det ført til uro og svekket kjøpekraften til en stor andel 909 
hardtarbeidende nordmenn.   910 
 911 
Flertallets begrunnelse: Skattesystemet bør legge opp til færrest mulig særordninger. På denne 912 
måten sikrer vi et effektivt system, og at folk kan prioritere de investeringer de selv måtte mene er 913 
de beste. Fagforeningsfradraget er et eksempel på en skattefordel som treffer kun de organiserte 914 
arbeidstakerne. Pengene bør heller brukes til å finansiere ordninger som rammer alle, også de som 915 
ikke er organiserte.  916 
  917 
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Dissens 6:  918 
Forslag: Endre punktet til: Senke BSU-maksgrensen fra 300 000 kroner til 150 000 kroner. 919 
 920 
Forslagstiller: Jonas Økland 921 
 922 
Begrunnelse: Tanken bak BSU-ordningen er god, men ordningen har ikke ønsket effekt. Fremfor å 923 
utjevne forskjellen mellom unge og eldre i boligmarkedet, forsterker den allerede fremtredende 924 
forskjeller mellom førstegangskjøpere. De som har foreldre med god kjøpekraft kan tidlig hjelpe til 925 
med boligsparing. De som ikke har denne muligheten vil dermed havne enda lenger bak i køen. 926 
Følgelig er det vanskelig å finne gode argumenter for en ordning som ikke fungerer etter sin hensikt.  927 
 928 
 929 
Flertallets begrunnelse: BSU-ordningen stimulerer unge til privat sparing, og bidrar til å utjevne 930 
forholdet mellom gamle og nye boligkjøpere. En særegen skattefordel tiltenkt de som står utenfor 931 
boligmarkedet bidrar til å gjøre veien inn kortere. Dessuten har ordningen en pedagogisk effekt. 932 
Den stimulerer både arbeid, og forsterker den positive effekten av sparing. På denne måten 933 
signaliserer samfunnet at både innsats og måtehold er viktig.  934 
 935 

Dissens 7:  936 
Forslag: Stryke punktet: Halvere kulturbudsjettet. Drift av tradisjonsrike kulturinstitusjoner, 937 
opplæring og liknende prioriteres, ordninger innført ved Kulturløftet og overføringer til kunstnere 938 
nedprioriteres. 939 
 940 
Forslagstiller: Tomine Øyen 941 
 942 
Begrunnelse: Kultur er viktig. Også smal kultur har en verdi i et samfunn. Det norske 943 
hjemmemarkedet er ikke stort nok til at alle kunstneriske uttrykk kan basere seg på kommersiell 944 
finansiering. Spesielt vanskelig blir det å finansiere smal kultur utenfor de store byene, uten at 945 
dette trenger å bety at kunsten er dårlig. Mulige kultureksporter kan fordufte fordi vi ikke har sikret 946 
kunstnere levelige vilkår for sin satsning. Vi bruker ikke mer penger på kultur i Norge enn at vi kan ta 947 
oss råd til å sikre et mangfold av kulturelle uttrykk i hele landet.  948 
 949 
Flertallets begrunnelse: Det norske kulturbudsjettet eksploderte under Stoltenberg 2-950 
regjeringen, uten at dette har ført til økt interesse for norsk kultur. Statens bør sørge for opplæring 951 
av unge, fremvisning av store verker og liknende, ikke selve produksjonen. Videre har det svært 952 
negative konsekvenser å be en knøttliten krets av mennesker med de samme perspektivene og 953 
preferansene ansvaret for å dele ut penger til utøvende kunstnere de selv liker – og som svært få 954 
andre liker, hadde de tjent penger på kunsten sin ville behovet bortfalt. Dette fortrenger igjen andre 955 
kunstnere. Staten og bestemte miljøer får med andre ord alt for stor makt over hvilken kunst som 956 
får drahjelp, og hvilken kunst som ikke får det.  957 
 958 

Dissens 8:  959 
Forslag: Stryke setningen: Det er ingen politisk oppgave å avvikle næring det er økonomisk 960 
grunnlag for. 961 
 962 
Forslagstiller: Erlend Eikeland Uthaug og Tomine Øyen 963 
 964 
Begrunnelse: Det finnes eksempler på lønnsom næring vi av politiske grunner ønsker å forhindre. I 965 
disse tilfellene vil det helt klart være en politisk oppgave å definere hva vi ønsker, og hva vi ikke 966 
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ønsker. Eksempelvis kan sterke etiske hensyn tilsi at vi ikke bør tillate pelsproduksjon, selv om 967 
pelsdyrbøndene kan selge sine produkter i et marked. Politikere bør ha anledning til å gripe inn i 968 
markedet i de tilfeller hvor etiske hensyn tilsier det.  969 
 970 
 971 
Flertallets begrunnelse: For å sikre en sunn maktbalanse i det norske samfunnet er det av 972 
avgjørende betydning med et fritt og selvstendig næringsliv. Vi har et sterkt behov for reelle 973 
motmakter til den sentrale statsmakt for å sikre frihet, kreativitet og private initiativ. Derfor bør det 974 
ikke være en politisk oppgave å definere hva det er næringsgrunnlag for. Dette bør næringslivet 975 
selv finne ut av. Politikere egner seg til mye, men ikke til å peke ut morgendagens børsvinnere.  976 
 977 

Dissens 9:  978 
Forslag: Stryke punktet: Innføre insentivordninger for at høyskoler og fagskoler skal etablere 979 
flercampusmodeller. 980 
 981 
Forslagstiller: Jonas Økland og Tomine Øyen 982 
 983 
Begrunnelse: Det finnes mange gode fagmiljøer ulike steder i Norge. Grunnen til at disse 984 
fagmiljøene er sterke, er fordi de tilbyr utdanning unge nordmenn anser som interessante. Det er 985 
kvaliteten på tilbudet som må avgjøre hvilke tilbud som har livets rett, ikke eksempelvis 986 
distriktspolitiske hensyn.  987 
 988 
De stedene der det er grunnlag for det vil det oppstå attraktive tilbud. Det bør derfor ikke være et 989 
selvstendig politisk poeng å etablere institusjoner bestemte steder, markedsmekanismene må få 990 
avgjøre hvilke tilbud som har livets rett og hvilke som ikke har det.  991 
 992 
Flertallets begrunnelse: Det norske næringslivet er bredt og mangfoldig. En av våre fremste 993 
oppnåelser er at vi har lykkes med å etablere lønnsomme arbeidsplasser i hele landet. Dette har 994 
igjen sikret spredd bosetting og aktivitet også i distriktene. Det er langt mer effektivt å foredle 995 
naturressursene der de befinner seg enn å frakte det langt av sted for å kunne gjøre det.  996 
 997 
Distriktsnæringslivet er avhengig av kompetanse, og ved å spre kunnskapsinstitusjonene våre kan 998 
vi sørge for at næringslivet får den kompetansen de trenger. Dessuten kan vi sikre unge voksne 999 
interessante jobbmuligheter også utenfor de store byene. Så lenge det offentlige er en så viktig 1000 
aktør som den er innen høyere utdanning i dag, bør kompetansen fordeles også geografisk.  1001 
 1002 
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