Dette er saker som er viktige for LO. Støtter partiet LOs
holdning om at man skal:
01. Videreføre dagens sykelønnsordning med full lønn under
sykdom fra dag én av sykeperioden for alle arbeidstakere,
uavhengig av stillingsstørrelse?

Ja / Nei
Ja

Kommentar
Høyre ønsker å beholde sykelønnen.

Høyre i regjering innførte i 2015 en rett til ferie på dagpenger for langtidsledige disse ikke hadde før.
For alle som blir ledig fra mai året før og fortsatt er ledig neste sommer, gir dagens modell større
økonomisk verdi for en langtidsledig som får beholde dagpengene ferie samtidig, enn den gamle
ordningen gjorde.
Vi svare ikke 'ja' fordi vi ikke går inn for en generell forlengelse for alle som ikke er avklart. Vi vil gi
forlengelse der det er spesielt urimelig (som når du ikke er avklart fordi ventetiden i helsevesenet har Ønsker 'Nei*'
vært så lang)
Regjeringen sammen med Frp har allerede vedtatt at det skal innføres pensjon fra første krone fra
2023. Høyre vil ikke legge økonomiske belastninger på bedrifter i koronatiden, uten å gi mulighet til
en viss tilpasning av de økonomiske konsekvensene.
Skattebetalerne per i dag bidrar med nær 2,5 milliarder kroner i året til AFP, og summen vil øke i
tiden framover. Høyre har sagt at vi vil fortsette med dette slik at vi kan få en forbedret AFP-ordning. Ønsker 'Nei*'
Samtidig må ordningen være økonomisk bærekraftig over tid.

02. Gjeninnføre feriepengetillegget for arbeidsledige og
permitterte som en varig ordning?

Nei

03. Gi personer på Arbeidsavklaringspenger (AAP) rett til
forlengelse inntil de er ferdig avklart av NAV eller
helsevesenet?

Nei

04. Innføre opptjening av tjenestepensjon (OTP) fra første
krone fra 1. januar 2022?

Nei

05. Øke statens bidrag til spleiselaget ved innføring av en ny,
mer rettferdig og forutsigbar AFP-ordning?

Nei

06. Redusere maksprisen i barnehagene?

Nei

Høyre vil målrette midlene mot dem som i dag ikke benytter seg av barnehagetilbud gjennom å sikre
gratis kjernetid og inntektsgradert foreldrebetaling, slik at lavinntektsfamilier betaler mindre.

07. Innføre gratis kjernetid i SFO over hele landet?

Nei

Høyre har sikret at familier med lav inntekt betaler mindre for SFO, og vil fortsette med en nasjonal
moderasjonsordning for å legge til rette for at flere benytter seg av SFO-tilbudet

08. Reversere kuttene i brillestøtte for barn?

Nei

Kuttet i stønaden til brillestøtte for barn var velbegrunnet. Brillene det ble gitt støtte for var
uforklarlig og vesentlig dyrere enn gjennomsnittsprisene i referanseundersøkelsen. Det er ingen
grunn til at briller med støtte fra staten skal være dyrere enn de samme brillene uten støtte. En
lenger begrunnelse kan leses på stortinget.no.

Nei

Høyre mener at det er det offentlige som skal ha ansvaret for velferdstjenestene, men private og
ideelle som leverer gode tjenester bør få lov til å drive og utføre en del av tjenestene. Høyre er for å
opprettholde dagens velferdsmodell med samarbeid mellom offentlige, private og ideelle aktører,
hvor det offentlige betaler for at du kan behandles privat, fremfor en modell hvor det offentlige kun
dekker offentlige tilbud og bare de rike har råd til privat behandling. Vi er ikke for privatisering, men
vi er for konkurranse og samarbeid, som vi mener gir de beste tjenestene. Vi hadde ikke klart
barnehageløftet uten de private barnehagene, nå står vi ovenfor samme løft i eldreomsorgen. Høyre
ønsker å skape sykehjem på de eldres premisser, og behandling som er best for pasientene. Vi er
opptatt av at tjenesten som folk får er god, ikke hvem som driver tjenesten.

09. Gå imot konkurranseutsetting og privatisering av
offentlige velferdstjenester?

10. Begrense adgangen til å ta ut profitt på
velferdstjenester?

Nei

Kommentar til LO

Velferdstjenesteutvalgets rapport har gitt et godt kunnskapsgrunnlag for å diskutere behovet for en
slik regulering. Rapporten viser at det i gjennomsnitt er driftsmarginer på 5,3 prosent i
velferdssektoren. Det er lavere avkastning enn i sammenlignbare næringer. Der ikke grunnlag for å
dokumentere superprofitt som et generelt innslag i sektoren. Analyser av private selskaps
regnskapstall, gjennomført av Menon, viser at det vanligste i sektoren er små til normale overskudd,
og at størstedelen av overskuddet går tilbake til driften av tjenesten og til å betale skatt til
fellesskapet.
Det er viktigere at vi stiller krav til de vi skal samarbeide med om velferdstjenestene, slik at vi får
tjenester av god kvalitet som brukerne er fornøyd med og at disse utføres av ansatte med rett
kompetanse og gode lønns- og arbeidsvilkår.

11. Avvikle ordningen med nøytral moms for
helseforetakene?

Nei

12. Stille krav om at offentlig ansatte som
konkurranseutsettes skal få beholde jobben med minst like
gode lønns-, pensjons- og arbeidsbetingelser?

Nei

Høyre mener dette allerede er ivaretatt av AML om virksomhetsoverdragelse, f.eks. § 16-2. Lønns- og
arbeidsvilkår

Nei

Høyre ønsker en reduksjon i det statlige eierskapet for å spre eierskapet til norske bedrifter på flere
hender. De fire selskapene som listes opp i kravet er det imidlertid ikke aktuelt å selge seg ned i.

13. Opprettholde det statlige eierskapet minst på dagens
nivå, herunder opprettholde dagens eierskap til
Statskog, Equinor, Statnett og Statkraft?
14. Stanse salgene av Statskogs eiendommer?
15. Gå imot OPS (offentlig-privat samarbeid) ved utbygging
av vei, jernbane, sykehus og andre store
infrastrukturutbygginger?
16. Gå imot konkurranseutsetting av jernbanestrekninger i
Norge?

Nei
Nei
Nei

Høyre er opptatt av at planlegging og bygging av veiprosjekter blir gjennomført raskt og
kostnadseffektivt. Gjennomførte OPS-prosjekter har vist gode resultater.
Konkurranseutsetting av togdriften og konkurranse gir bedre togtilbud og sparer statskassen for
milliarder.
Liberaliseringen av drosjenæringen sikrer bedre konkurranse der det er grunnlag for det, og et godt
tilbud i hele landet.

17. Stanse frislippet i drosjenæringen?

Nei

18. Øke pendlerfradraget?

Nei

19. Innføre Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv, og
gjennom dette sikre at det ved alle offentlige innkjøp skal
stilles krav blant annet om bruk av fagarbeidere, lærlinger og
ryddige lønns- og arbeidsvilkår?

Ja

20. Utvide solidaransvaret til også å gjelde byggherre?

Nei

21. Forby innleie som fortrenger faste ansettelser?

Nei

Høyre er ikke imot innleie. Høyre i regjering har derfor iverksatt flere nye tiltak i kampen mot useriøse
aktører. Fra 1. juli 2020 fikk Arbeidstilsynet for eksempel myndighet til å slå ned på ulovlig innleie og
brudd på likebehandlingsreglene. Arbeidstilsynets bevilgning er økt med 42 mill. kroner i 2021. Dette
vil styrke arbeidet for et seriøst arbeidsliv og innsatsen mot a-krim, for eksempel til håndheving av
innleie- og likebehandlingsreglene.

22. Fjerne den generelle adgangen til midlertidige
ansettelser?

Nei

Høyre mener at adgangen til midlertidige ansettelser gjør at flere kan få en sjanse til å vise seg fram i
jobb og på den måten komme inn i arbeidslivet. Virksomhetene får samtidig noe mer fleksibilitet.

23. Gjeninnføre ordningen med kollektiv søksmålsrett?

Nei

En adgang for fagforeninger til å reise selvstendige søksmål om lovligheten av innleie fra
bemanningsforetak, såkalt "kollektiv søksmålsrett", ble innført i 2013. Denne regelen ble opphevet i
2015. Ordningen var svært lite brukt, og flere pekte på at en slik adgang var i strid med
grunnleggende prinsipper i vårt rettssystem. Den omfattet heller ikke søksmål om etterbetaling av
lønn.

24. Forenkle dokumentasjonskravene for allmenngjøring?

Nei

25. Fjerne muligheten til å organisere seg bort fra
arbeidsgiveransvaret?

Ja

26. Få lønnstyveri inn i straffeloven?
27. Sørge for at arbeidstakere som lures eller presses til å
opptre som selvstendige oppdragstakere også får beskyttelse
av loven?

Ønsker 'Nei*'

Høyre i regjering innførte i 2017 krav om lærlinger i lov om offentlige anskaffelser, og maks to ledd i
leverandørkjeden. Vi har ikke festet oss til begrepet "Norgesmodellen", men Høyre vil sikre et trygt,
fleksibelt og godt arbeidsliv for alle gjennom oppdaterte lover og regler for arbeidslivet.

Ja

Høyre is regjering har satt ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere rammeverket for
tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Utvalget ledes av advokat Jan Fougner og det
skal levere sin utredning i form av en NOU innen 1. juni 2021.
Dette har regjeringen foreslått og det vil bli vedtatt i juni 2021.

Ja

Dette er allerede ivaretatt av loven

Ønsker 'Ja*'

28. Øke fagforeningsfradraget til minst det dobbelte?

Nei

Høyre mener det er viktig med et organisert arbeidsliv, men mener rekrutteringen til fagforeningene
er organisasjonenes ansvar. Mange mener koblingen mellom politiske partier og enkelte
fagforeninger er for sterke til at de ønsker å være medlem. (evt. droppe siste setning)

29. Styrke retten til heltid og større stillinger i
arbeidsmiljøloven?

Nei

Vi har svart nei på dette spørsmålet fordi vi mener at ikke er gitt at arbeidsmiljøloven er riktig
verktøy. Det er derimot viktig at det legges til rette for mer heltid og større. Høyre har derfor
programfestet at vi vil beholde faste, hele stillinger som hovedregelen i arbeidslivet. Det er flere
kvinner som jobber full stilling nå og færre som jobber deltid i 2020, enn det var i 2013.

30. Sikre at bare fagforeninger med innstillingsrett kan inngå
avtale om de mest avvikende arbeidstidsordningene?

Nei

Høyre er for et organisert arbeidsliv. Fagforeninger med innstillingsrett har allerede i dag vide
adganger til å forhandle betydelige unntak i arbeidstidskapittelet i dagens AML.

31. Forsvare søndagen som en annerledes dag ved å gå imot
økt omfang av søndagsåpne butikker?

Nei

32. Garantere læreplass til alle unge som velger fag- eller
yrkesopplæring?

Nei

33. Jobbe med partene for å etablere en reell rett til etter- og
videreutdanning, blant annet gjennom å opprette et
kompetansefond som skal finansiere tiltak i regi av
arbeidslivet?

Nei

Høyre og regjeringen har satt i gang en stor kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato i norsk
arbedsliv. Det inkluderer en egen kompetansepott som går til å utvikle bransjeprogram i flere
bransjer, i tett samarbeid mellom bedriftene, arbeidstakerne og utdanningsinstitusjonene.

34. Gå imot etableringen av nye privatskoler som
undergraver fellesskolen?

Nei

Høyre mener friskoler er et viktig supplement som gir valgmuligheter for den enkelte elev og familie
som ønsker eller har behov for noe annet enn den offentlige skolen tilbyr. Det er kun 4 % av elevene
som går på friskoler i grunnskolen i dag og den offentlige skolen står sterkt i Norge.

Ønsker 'Nei*'

35. Gjennomføre en tannhelsereform som sikrer billigere
tannhelsetjenester?

Nei

Ønsker 'Nei*'

Høyre går inn for at kommuner selv skal kunne bestemme om de er en "turistkommune", og dermed
Ønsker 'Nei*'
ha lov til å ha søndagsåpne butikker. I dag må man søke statsforvalteren. Dermed kan det bli flere
søndagsåpne butikker om kommunene ønsker det.
En garanti er ikke en god løsning. Det viktigste er å samarbeide godt nok med både private og
offentlige arbeidsplasser for å skape relevante læreplasser med høy kvalitet og legge tilrette gjennom
lærekontrakter og tilskudd.

36. Innføre gratis tannbehandling for unge opp til 21 år?

Nei

37. Gå imot økte egenandeler i helsevesenet?

Nei

38. Øke formueskatten, slik at de som har mest bidrar mer?

Nei

39. Iverksette tiltak for at lederlønningene i statlige etater og
virksomheter, og selskaper der staten er majoritetseier, ikke
skal øke mer enn den generelle lønnsveksten?

Ja

Spørsmålet er todelt. Vi har allerede iverksatt tiltak for dette i statlige etater og virksomheter. I
selskaper der vi er majoritetseier har vi lite styring over lønnsutviklingen. Vi har flere ganger
oppfordret til fornuftig lønnsutvikling også her, men har ikke direkte påvirkning på samme måte.

Ønsker 'Ja*'

40. Sikre et mer progressivt skattesystem som innebærer at
de med midlere og lavere inntekter skal betale mindre skatt,
mens de som tjener mer skal betale mer?

Nei

Høyre er for et progressivt skattesystem og ønsker at det generelle skattenivået skal videre ned i
neste periode, i den grad det er handlingsrom til det. Først vil vi prioritere unge med lav og middels
inntekt. Det er imidlertid ikke et mål i seg selv for oss at noen skal betale mer skatt.

Ønsker 'Nei*'

41. Støtte en tillitsreform i offentlig sektor som sikrer de
ansatte økt faglig frihet og mindre måling og testing?

Nei

I likhet med andre sektorer kan offentlig sektor alltid bli bedre. Høyre har gjennom åtte år sørget for
mer innovasjon i offentlig sektor gjennom mer tillitsbasert mål- og resultatstyring, noe som har gitt bedre
tjenester til innbyggerne. Det motsatte av målstyring er en uønsket detaljstyring uten rom for lokal
Ønsker 'Nei*'
kompetanse. Kommunene har aldri tilbudt så gode tjenester som i dag, og den positive utviklingen
ønsker vi å videreføre sammen med kompetente ansatte i offentlig sektor.

42. Stoppe de årlige budsjettkuttene i driftsutgiftene til
statlige virksomheter, de såkalte ABE-kuttene?

Nei

En effektivisering av offentlig sektor frigjør hvert år penger til mer målrettede tiltak, deriblant til
styrking av sykehus, skole, forsvar og vei. Dermed kan vi få mer igjen for skattebetalernes penger. Til
tross for reformen har det vært reell vekst i driftsbudsjettene til disse virksomhetene fra 2013 til i
dag.

43. Styrke kommuneøkonomien ved å øke kommunenes frie
inntekter?

Ja

44. Øke kulturens andel av statsbudsjettet til 1 prosent?

Nei

45. Utarbeide en konkret plan for å nå målet om å redusere
klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030.

46. Legge til rette for et hjemmemarked på havvind som er
ambisiøst nok til at Norge kan ta en ledende posisjon innen
flytende vindkraft?
47. Samarbeide med arbeidslivets parter om en konkret plan
for å styrke norsk eksport fra fastlandet med minst 50
prosent?

Ja

Høyre og LO har samme intensjoner: over en halvering av våre klimagassutslipp innen 2030, samtidig
som vi skaper nye arbeidsplasser basert på klimavennlig
teknologi. Høyres støtter Norges forsterkede klimamål under Parisavtalen er å redusere utslippene
med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Høyre har
Ønsker 'Ja*'
allerede en plan i Klimaplanen som er vedtatt i Stortinget, og andre konkrete tiltak som for eksempel
å støtte oljenæringen i å kutte 50 % av sine utslipp innen 2050. Planene må selvsagt vurderes og
konkretiseres ytterligere i kommende år.

Ja

Ja

48. Hente ut potensialet i en industriell satsing på
karbonfangst- og lagring ved å realisere to fangstanlegg som
kan styrke verdikjeden for utvikling av CCS og dermed utvikle
ny fangstteknologi i flere industrisektorer?

Ja

Høyre vil realisere Langskip. Vi vil realisere Norcem som første CO2-fangstprosjekt og deretter Fortum
Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt, under føresetnad av at Fortum Oslo Varme får tilstrekkeleg
eigenfinansiering og finansiering frå EU eller andre kjelder.

49. Styrke statens rolle i å utvikle nye næringer og skape
lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser?

Ja

Høyre ønsker ikke å øke statlig eierskap, men mener at statens rolle er å tilrettelegge for
næringsutvikling gjennom et tilpasset virkemiddelapparat og bidra gjennom dette til nye næringer
som for eksempel karbonfangst, hydrogen og havvind.

50. Sørge for at ringvirkningene av industriell foredling av
naturressursene kommer lokalsamfunn til gode gjennom å
sikre tilgang på lokal kompetanse og bosetting?

Ja

51. Føre en aktiv letevirksomhet slik at drivverdige mineraler
og energiressurser kan oppdages, utvikles og settes i
produksjon?

Ja

52. Videreføre EØS-avtalen som grunnlag for Norges
økonomiske og handelsmessige forbindelse til EU-området?

Ja

53. Gå imot begrensninger i retten til kollektive kampmidler,
det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal
lønnsdannelse i internasjonale avtaler Norge er tilsluttet, og
aktivt bruke reservasjonsmuligheten i EØS når EU-direktiver
innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping eller
reduserer faglige rettigheter eller velferdsordninger?

Nei

Høyre og regjeringen har vært og er tydelig imot EUs minstelønnsdirektiv, fordi vi mener
lønnsdannelsen skal være mellom partene som i dag. Internasjonale avtaler kan innskrenke på ett
Ønsker 'Nei*'
område og åpne for andre løsninger på andre områder. Høyre vil alltid søke de løsningene som passer
det norske arbeidslivet og trepartsmodellen best.

Nei

Høyre mener en innlemmelse av de nevnte rettighetene i menneskerettsloven i praksis bare har
betydning for hvilket trinn-nivå rettighetene skal ligge på, og hvilken relevans de tillegges ved
fastleggelsen av rettstilstanden. Høyre mener derfor det er misvisende å gjøre dette om til en kamp
om arbeidstakernes rettigheter, all den tid arbeidstakernes rettigheter i henhold til ILOs
kjernekonvensjoner for alle praktiske formål er oppfylt.

54. Sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i
Menneskerettighetsloven og ved konflikt går foran annen
lovgivning?

