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.

