
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Til  Programkomiteen 
Kopi  Arbeidsutvalget 
Fra   Anna Kvam, talsperson 
Dato  26.02.2017 

  
 
 

 

 

Bakgrunn  
 
Grønn Ungdom sitt landsstyre bestemte seg i 2016 for å behandle en resolusjon om 
skatt og/eller velferd i løpet av tidsrommet for programprosessen til De Grønne. På 
landsstyremøtet 24.-26. februar ble en slik resolusjon behandlet, etter behandling og 
innstilling fra Arbeidsutvalget (AU).  
 

Drøfting  
 

Tema og avgrensinger  
Temaet «Skatt og velferd» er svært bredt. Det omfatter skattepolitikk, 
arbeidslivspolitikk og velferdspolitikk. På mange måter hadde dette temaet egnet seg 
bedre behandlet i en politisk plattform, hvor vi kan angripe temaet fra et helhetlig 
perspektiv. Men nå er det altså ikke slik at det er en plattform landsstyret har bestilt, 
men en avgrenset resolusjon.  
 
Saksbehandler har fundert en del på hvordan denne bør utformes. Hvilke tema skal vi 
plukke? Skal vi plukke en enkeltsak vi tror interesserer medlemmene våre, eller skal vi 
forsøke å angripe bredere? Hva skal være kriteriene for hvilken enkeltsak og/eller 
hvilket tema vi velger for denne resolusjonen?  
 
AU har funnet det tungtveiende at denne resolusjonen bare vil være gjeldende som 
Grønn Ungdoms politikk fram til De Grønne vedtar nytt program i mai. Vi mener det er 
tungtveiende at GULS ønsket å behandle denne resolusjonen i forbindelse med 
programprosessen til De Grønne. Dette taler for at resolusjonen bør henvende seg til 
og «kommentere på» programutkastet til De Grønne. Saksbehandler har derfor brukt 
disse kriteriene for å velge saker/tema til resolusjonen 
 

 Saken/tematikken skal være relevant i forbindelse med behandling av De 
Grønnes arbeidsprogram. Med relevant menes et eller flere av følgende:  
a) det er knyttet konflikt/debatt i partiet til saken/tematikken, f. eks synliggjort 
gjennom dissens blant programkomiteens i programutkastet.  
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b) det er rimelig å anta at Grønn Ungdom sine medlemmer har synspunkter 
på saken/tematikken.  
 
c) saken/tematikken er dagsaktuell  

 
 GU har ikke tatt stilling til saken/tematikken siden forrige programprosess i 

2013 
 

Om formen på den innledende teksten  
Landsstyret kan merke seg at innledninga i resolusjonsteksten er veldig generell. Det 
er fordi den er ment å skulle fungere som begrunnelse for alle de punktene som blir 
foreslått. Om det skulle blitt skrevet en slags spesifikk begrunnelse for hvert av 
punktene, blir teksten for lang. Om Landsstyret mener denne formen er rar, så går det 
an å foreslå ved inngangen til debatten at vi kun skal behandle og debattere ett av 
punktene som er foreslått i resolusjonen, og at resolusjon 
 
Videre bør Landsstyret merke seg at resolusjonen ikke inneholder forslag til konkrete 
punkter på skattepolitikk. Saksbehandler i AU har ikke hatt kapasitet til å gjøre en 
større skattepolitisk utredning i tidsrommet mellom lanseringa av utkastet til De 
Grønnes nye program og sakspapirfristen til GULS. Resolusjonen handler derfor først 
og fremst om velferdspolitiske spørsmål.   
 

Generelt om velferdsstaten  
I resolusjonsteksten foreslår AU at Grønn Ungdom skal slå fast at vi har noen 
utfordringer i tida som kommer knyttet til finansiering av velferdsstaten. Det er det 
flere grunner til.  
 
For det første blir det i løpet av de neste 50 årene flere eldre som skal få pensjonene 
sine finansiert over skatteseddelen.1 Dette gjør at vi antar at utgiftene for å finansiere 
velferdsstaten vokser mer enn inntektene. I tillegg vet vi at oljeavhengigheten vår gjør 
oss sårbare for svingninger i oljepris og, ikke minst, redusert oljeetterspørsel som følge 
av effektiv global klimapolitikk. Fallende oljeinntekter vil uansett årsak påvirke 
balansen i statsbudsjettet.  
 
Det er gode grunner til at vi som offensivt klima og miljøparti skal ta de økonomiske 
utfordringene på alvor. Både fordi vi er et maktsøkende parti, som ønsker å realisere 
politikken vår, og fordi vi faktisk ønsker å få råd til å gjennomføre den klimapolitikken 
som vi mener trengs. Samtidig vet vi at det å gjennomføre en klimaomstilling vil kreve 
innsats og omstillingsvilje i befolkningen. Det er god grunn til å tro at i et samfunn 
hvor forskjellene øker, og hvor de som har minst blir enda mer sårbare, er vi dårligere 
rustet til å omstille oss. Dette er et moment som taler for å gjøre det som står i vår 
makt for å bevare en velferdsstat som utjevner forskjeller og sikrer en økonomisk 
trygghet for alle. At De Grønne også, med rette, går inn for en del flat avgiftspolitikk 
som kan ramme de som har minst, taler for at velferdspolitikken for øvrig må sikre de 
lavinntektsgrupper trygghet og forutsigbarhet.  
 
Så er spørsmålet om det er mulig å innta et standpunkt for Grønn Ungdom hvor vi 
både tar på alvor at utgiftene over statsbudsjettet vil øke, men også klart gir uttrykk 
for at vi ønsker å bevare en trygg kjerne av velferdsstaten og at dette er et politisk 

                                           
1 Forfatter ukjent Eldrebølgen tilgjengelig fra: 
https://no.wikipedia.org/wiki/Eldreb%C3%B8lgen (hentet: 03.02.2017)  

https://no.wikipedia.org/wiki/Eldreb%C3%B8lgen
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mål – både i seg selv, og fordi vi ser en trygg velferdsstat som en forutsetning for å 
gjøre befolkningen i stand til å gjennomføre klimaomstillinga. Det er ambisjonen i 
denne resolusjonen.  
 
Under innledningsteksten i resolusjonen ble det før landsstyrebehandlinga foreslått 
følgende punkter:  
  
 

 Grønn Ungdom bør kritisk vurdere de forslagene til dyre utvidelser av 
velferdsstaten som ligger i programutkast 

 Grønn Ungdom bør jobbe for at De Grønne slår fast at sykelønnsordninga bør 
bestå med full kompensasjonsgrad 

 Grønn Ungdom bør jobbe for at De Grønne går inn for å avvikle BSU-ordninga 
 Grønn Ungdom mener De Grønne bør velge mellom minsteressursnorm for 

lærere eller videreutdanning av lærere 
 Grønn Ungdom mener det bør formuleres som et politisk mål å utforme 

modeller for redusert arbeidstid som på sikt kan gå i null eller blir 
kostnadsbesparende for staten.  

 
Under følger noen drøftinger knyttet til hvert enkelt punkt.  
 
Utvidelser av velferdsstaten 
Arbeidsutvalget foreselo at Grønn Ungdom skal se med et kritisk blikk på omfattende 
og dyre utvidelser av velferdsstaten som ligger inne i programmet nå. I praksis blir det 
Grønn Ungdoms delegasjon til De Grønnes Landsmøte (MDGLM-delegasjonen) som 
kan benytte et slikt mandat. Argumentet for et slikt punkt redegjøres for tidligere i 
saksframlegget: utgiftene staten har over statsbudsjettet vokser.  
 
Noen vil kanskje si at dette er en litt tannløs formulering, og at vi burde slått fast at vi 
er mot dyre utvidelser av velferdsstaten i neste stortingsperiode – på et generelt 
grunnlag. Et argument for et slikt standpunkt vil kunne være at en del av 
klimapolitikken vi skal gjennomføre er dyr, og at vi må vise evne til å prioritere. På den 
annen side har Grønn Ungdom allerede vedtatt politikk vi mener er viktig som faktisk 
innebærer enkelte utvidelser av velferdsstaten. Dette gjelder for eksempel nasjonalt 
kollektivkort til ungdom og utvidelse av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er også verdt å nevne at det å 
sikre en politikk som begrenser utgiftene ikke nødvendigvis stenger for utvidelser av 
velferdsordninger, så lenge utgiftsveksten nulles ut av et annet kutt.  
 
Med den formuleringen som nå ligger i resolusjonen vil vår MDGLM-delegasjon ha et 
mandat til å se med kritisk blikk på flere av de dyreste punktene i programmet, og 
potensielt foreslå å stryke dem. Saksbehandler mener dette er et fornuftig standpunkt. 
Det signaliserer en bevissthet rundt de finansieringsproblemene vi muligens står 
overfor, uten at vi per definisjon går mot dyr politikk. Resten av punktene i resolusjonen 
vil også vise at vi er i stand til å foreslå utgiftskutt når det er påkrevd.  
 
Sykelønn 
Et flertall i AU mener det er riktig at Grønn Ungdom tar et standpunkt knyttet til 
sykelønn fordi debatten om sykelønnsordninga har gått i partiet det siste året. Den 
begynte med at et utvalg nedsatt av sentralstyret foreslo for programkomiteen at 
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kompensasjonsgraden i sykelønna bør reduseres ned fra 100%.2 Programkomiteen går 
i programforslaget ikke inn for dette forslaget. Vi kan likevel ikke se bort fra at 
diskusjonen reises opp mot MDGLM. Et annet poeng er at både vi og De Grønne har 
vært i flere debatter om denne saken eksternt i løpet av det siste året, og at den typen 
diskusjon forplikter også oss til å komme med en avklaring rundt denne saken.  
 
Hovedargumentet for å stramme inn sykelønnsordninga (enten ved å redusere 
kompensasjonsgrad, eller ved å legge inn karensdag(er)3) er at Norge har en av 
verdens mest generøse sykelønnsordninger, og stadig relativt høyt sykefravær.4 Flere 
politikere og økonomer argumenterer for at et lite kutt i sykelønna er enkle penger 
spart. Forslaget som det interne utvalget i De Grønne opererte med ville kutte 
anslagsvis 6,6 mrd. kroner i utgifter. I et land med mange og omfattende universelle 
velferdsordninger argumenterer flere for at dette er et kutt befolkninga burde tåle, all 
den tid våre nordiske naboer har strammet inn sykelønnsordninga flere ganger. Å kutte 
i sykelønna gir raske milliarder. Forslaget utvalget i De Grønne kom med, la også opp 
til en mulighet for å skjerme lavinntektsgrupper for kuttet. En slik modell kan veie opp 
for belastningen lavinntektsgrupper kan få ved et sykelønnskutt. Her er det imidlertid 
verdt å skyte inn at velferdsordninger som skal behovsprøves kan skape mye byråkrati, 
og (i verste fall) «velferdshull» som ikke gir lavtlønnede insentiv til å gå etter høyere 
lønn, på grunn av ulempe ved å gå ut av gruppa som mottar behovsprøvd ytelse.  
 
Hovedargumentet mot å stramme inn sykelønna er at ved å stimulere dem som 
egentlig kan gå på jobb til å gjøre det (ved å kutte i sykelønna), vil man samtidig 
straffe dem som faktisk ikke kan/bør gjøre det. Dette kan være mennesker som er 
smittebærere, eller så sjuke at de bør holde seg hjemme. Et viktig moment er at selv 
om det på den ene siden er gode grunner til å finne økonomiske insentiver for å få folk 
i jobb, kan disse insentivene ramme sårbare aller hardest. Vi skal ikke glemme at det 
å være syk ofte kan være dyrere enn å være frisk, og at det å få kutt i inntekt i en slik 
situasjon kan forverre situasjonen ytterligere.  
 
Dette kan være relevant i et samfunnsøkonomisk perspektiv. På lang sikt kan man 
risikere at flere smittebærere ute i jobb. Med flere halvsjuke mennesker på jobb kan 
man i verste fall risikere at færre vil stå lenge i arbeidslivet. Her er det viktig å skyte 
inn at det er liten tvil om at vi _vil_ spare penger over statsbudsjettet på å stramme 
inn sykelønnsordninga. Det betyr imidlertid ikke at vi skal se helt fullstendig vekk fra 
at det kan finnes samfunnsøkonomiske konsekvenser på sikt, som er vanskelig å spå.  
 
Men, helt på siden av de økonomiske faktorene er det ikke urimelig å vurdere noen 
mer verdipolitiske argumenter i forbindelse med debatten om sykelønn. Mener vi det 
er greit, i et scenario hvor vi skal kutte utgifter, å velge et kutt som potensielt rammer 
lavinntektsgrupper? Her vil flere argumentere for at før vi begynner å kutte i ytelser 
som kan ramme de svake, bør vi heller bekjempe utgiftsveksten og se på hvordan vi 
kan øke statens inntekter. Hvor mange andre tiltak for å balansere statsbudsjettet skal 
vi vurdere før vi er sikre på at et sykelønnskutt er nødvendig? Og hvor sikre er vi på at 

                                           
2 2 Temautvalg for økonomi og næringsliv sin rapport: Grønn økonomi, omstilling til et 
bærekraftig velferdssamfunn https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-
%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf s. 39 
3 Karensdag betyr at man ikke får sykelønn fra første sykdomsdag, men f. eks fra andre eller 

tredje sykedag 
4 Sandvik Siv, Alvorlig at sykefraværet er så høyt, tilgjengelig fra: 

https://www.nrk.no/norge/_-alvorlig-at-sykefravaeret-er-sa-hoyt-1.12202472 (hentet: 
03.02.2017)  

https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
https://www.nrk.no/norge/_-alvorlig-at-sykefravaeret-er-sa-hoyt-1.12202472


5 

sykelønnskutt ikke vil forsterke de faktorene som skaper ulikhet i samfunnet, og i 
verste fall forsterker utenforskapet for de som sliter mest? Det er relevant å påpeke at 
det ikke er usannsynlig å tenke seg at vi trenger et sterkt felleskap for å gjennomføre 
den klimaomstillingen De Grønne går inn for. Da er også politikken vi fører for å sikre 
felleskap, og begrense forskjeller viktig. Debatten om sykelønnsordninga bør føres inn 
i en slik sammenheng.  
 
 
Videreutdanning av lærere vs. minsteressursnorm for lærere 
Videreutdanning av lærere er dyrt. I alle fall når den er obligatorisk. En 
minsteressursnorm for lærere er veldig dyrt5. Det er saksbehandlers vurdering at 
sistnevnte tiltak faktisk er en dyr utvidelse av velferdsstaten. Gitt det forrige 
resonnementet bør vi i det minste be moderpartiet om å velge ett av disse dyre 
tiltakene i skolepolitikken. AU har ikke gitt Landsstyret en innstilling på hvilket av 
tiltakene vi skal velge, men Landsstyret har mulighet til gi delegasjonen vår til MDGLM 
mandat til å foreta en slik vurdering.   
 
BSU-ordninga  
BSU-ordninga er en boligsparingsordning for unge mellom 13 og 33 år. Ordninga gir 
mulighet for fradrag på inntektsskatt om man sparer opp til en viss beløpsgrense. BSU-
ordninga er ment å gjøre det lettere for ungdom og spare. Den innebærer også en 
utgift for staten i form av skattefradrag.  
 
AU mener Grønn Ungdom bør gå inn for å avvikle BSU-ordninga. BSU-ordninga koster 
staten rundt 1,1 milliard gjennom skattefradrag6, uten at noen har greid å påvise at 
den reduserer forskjeller eller hjelper de som trenger det mest å komme inn på 
boligmarkedet. Enkelte påstår faktisk at det blir vanskeligere. Det kan mot et slikt 
standpunkt innvendes at det riktignok finnes unge som hjelpes av BSU-ordninga, og 
at interessene til disse er verdt å ivareta. På den andre siden er det hevet over enhver 
tvil at de som sparer i BSU er de som fra før er relativt ressurssterke. Det er en rekke 
andre boligpolitiske tiltak som i større grad vil hjelpe unge fra lavinntektsfamilier inn 
på boligmarkedet.  
 
Vedrørende redusert arbeidstid 
Det er blitt en etablert sannhet at redusert arbeidstid er dyrt for staten. Om man regner 
etter en de vanlige samfunnsøkonomiske modellene gir det mening7. Redusert 
arbeidstid medfører reduserte skatteinntekter. Samtidig så er det så vidt saksbehandler 
bekjent ikke utført noen større helhetlig utredning på hvorvidt redusert arbeidstid kan 
gå i null (eller til og med være kostnadsbesparende!) på sikt. Det er ikke urimelig å 
tenke seg at mulighet for redusert arbeidstid vil kunne få ned sykefravær, gjøre det 
mulig for enkelte å stå lengre i jobb og kanskje til og med inkludere flere i arbeidslivet. 
Dette er altså helt hypotetisk, all den tid vi ikke har omfattende undersøkelser å gå 
etter. På den annen side mener AU det kan være et nyttig signal fra partiet å sende å 

                                           
5 Temautvalg for økonomi og næringsliv sin rapport: Grønn økonomi, omstilling til et 
bærekraftig velferdssamfunn https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-

%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf s. 39 
6 Temautvalg for økonomi og næringsliv sin rapport: Grønn økonomi, omstilling til et 
bærekraftig velferdssamfunn https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-

%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf s. 39 
7 Temautvalg for økonomi og næringsliv sin rapport: Grønn økonomi, omstilling til et 
bærekraftig velferdssamfunn https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-
%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf s. 37-39.  

https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
https://www.mdg.no/content/uploads/2016/03/Rapport-fra-%C3%B8konomi-og-n%C3%A6ringsutvalg_final.pdf
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faktisk ha det som uttalt mål å undersøke om redusert arbeidstid kan være 
kostnadsbesparende. Slik politikk gir ikke cash money i statskassa på en stund, men 
sender i alle fall et signal om at vi ikke er likegyldige til hvordan redusert arbeidstid 
kan eller vil påvirke balansen i statsbudsjettet.  
 

Landsstyret mening  
 
Landsstyret mener de kriteriene som er satt opp for å avgrense tema er gode, og gir 
vår MDGLM-delegasjon et godt verktøy for å ta stilling til viktige deler av De Grønnes 
nye arbeidsprogram.  
 
Landsstyret mener det er viktig at Grønn Ungdom slår fast at vi har utfordringer knyttet 
til finansiering av velferdsstaten, men at vi også mener det er et politisk mål å beholde 
en velferdsstat med universelle ytelser. Velferdsstaten er viktig i seg selv, men også 
viktig for å sikre et felleskap som er interessert i å løse klimakrisa.  
 
Videre mener Landsstyret at Grønn Ungdom i denne resolusjonen tar noen viktige 
verdistandpunkt knyttet til velferdsstaten. Samtidig gir vi MDGLM-delegasjonen 
mandat til å se kritisk på de dyreste punktene i programmet og vurdere om Grønn 
Ungdom skal foreslå noen av disse ut av programmet. Vi viser gjennom de konkrete 
forslagene til kutt (BSU-ordninga, innføring av en karensdag og skroting av punktet 
om redusert arbeidstid) at vi er i stand til å vurdere mulige kostnadsbesparende tiltak.  
 
 

Vedtak 
 
Resolusjonen vedtas slik den foreligger etter behandling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

Vedtatt av Grønn Ungdoms landsstyre 26.02.2017 
 
Den norske velferdsstaten er verdifull.  
 
Den skal sikre trygg oppvekst for alle, like muligheter til utdanning, et sosialt 
sikkerhetsnett, et kompetent helsevesen i livets sårbare faser og en trygg alderdom. 
Vi mener det er et politisk mål at velferdsstaten skal forbli et botemiddel mot ulikhet, 
barnefattigdom og utenforskap. Den må kontinuerlig bygges politisk og gjennom et 
skattesystem hvor alle bidrar etter evne.  
 
Vår motivasjon for å bekjempe klimaendringer handler blant annet om et ønske om å 
sikre velferd for alle i uoverskuelig framtid. Dessverre er den norske velferdsstaten 
slik vi kjenner den truet. Vår oljeavhengighet gjør oss sårbare i møte med en 
klimakrise som vil tvinge verden til å begrense sin etterspørsel etter fossil energi. 
Oljeinntektene vil avta, samtidig som stadig flere pensjoner skal finansieres over 
skatteseddelen til hver enkelt arbeidstaker. Tiden hvor hvert eneste statsbudsjett 
kunne fylles med mer oljepenger enn året før er snart forbi.  
 
I en slik tid må vi beskytte den velferdsstaten vi ønsker skal bestå, og hegne om de 
ytelsene som utgjør kjernen av velferdsstaten. Vi skal ta på alvor at det kommer til å 
kreve tøffere prioriteringer enn før å balansere statsbudsjettene. Samtidig må vi 
huske at det å løpende begrense utgifter og å øke inntekter ikke er den eneste 
måten for staten å spare langsiktig på. Tidlig innsats overfor barn som sliter på 
skolen, forebyggende helsepolitikk og et arbeidsliv som inkluderer flest mulig kan 
spare staten for store utgifter på sikt.  
 
Grønn Ungdom mener De Grønne har et særlig ansvar for å definere hvordan 
velferdsstaten skal bestå i en tid hvor Norge skal omstilles. Dette må gjenspeiles i 
vårt arbeidsprogram for 2017-2021. Grønn Ungdom har derfor enkelte generelle 
synspunkter og noen konkrete forslag i lys av De grønnes programutkast:   

 Dette er en tid hvor vi må se med kritisk blikk på vekst i statens utgifter. De 
Grønne bør derfor vurdere alle programpunkter som innebærer dyre 
utvidelser av velferdsstaten kritisk.  

 De Grønne bør gå inn for å stramme inn sykelønnsordninga ved å innføre en 
karensdag.  

 De Grønne bør velge enten å gå inn for ytterligere videreutdanning av lærere 
eller en minsteressursnorm for lærere. Grønn Ungdoms landsstyre foretrekker 
førstnevnte.  

 De Grønne bør gå inn for avvikling av BSU-ordningen.   
 De Grønne bør ikke i kommende stortingsperiode gå inn for redusert 

arbeidstid. En årlig ekstra feriedag er et mer moderat tiltak som kan vurderes.  
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