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Programkomiteens forslag til avstemming på Helsepartiets 
ekstraordinære landsmøte 5. september 2020. 

Ordinært landsmøte 6. juni 2020 vedtok vår overordnede valgkampstrategi «Plan for 
innflytelse 2021». Som en del av planen vedtok landsmøtet at det skulle arrangeres 
ekstraordinært landsmøte 5. september der vi skulle vedta politikk på områder vi tidligere 
har hatt lite politikk på. Det dreier seg om temaer som utenrikspolitikk, samferdselspolitikk 
og så videre. Vi ble enige om å ta opp til avstemming grunnleggende prinsipper på disse 
områdene som vi har diskutert lite og som det kan være ulike meninger om blant våre 
medlemmer. Vi har gått sammen i Helsepartiet fordi vi vil ha en ny og bedre helsepolitikk. 
Dette er en politikk vi er enige om og helsepolitikken er den viktigste for oss. Imidlertid 
trenger vi politikk på alle områder for å fremstå som et seriøst alternativ for velgerne når det 
kommer til et Stortingsvalg.  

Det endelige stortingsprogrammet skal vedtas på landsmøtet i februar 2021.  

Programkomiteen skal levere sitt førsteutkast 15. september og sitt endelige forslag 31. 
oktober. Både førsteutkastet og programkomiteens endelige forslag vil bli sendt ut til bred 
høring til medlemmer og andre interesserte.  

Før vi leverer vårt førstutkast vil vi imidlertid la det ekstraordinære landsmøtet stemme over 
en del hovedpunkter i vår nye politikk. 

Det følgende er dermed prinsipper og hovedpunkter som skal debatteres og stemmes over på 
landsmøtet 5. september. Dette er ikke ferdige programtekster, og brødtekst, oppsett og så 
videre vil bli bearbeidet før det komplette programforslaget sendes ut.  Avstemningene på 
landsmøtet vil altså være om prinsippene og ikke om brødteksten og den nøyaktige ordlyden.  

Vi håper at landsmøtet derfor kan debattere prinsippene og hovedpunktene og kjernen i 
innholdet i dette dokumentet og ikke mindre viktige formuleringer da disse trolig vil bli 
endret på.  Vi har listet opp en rekke punkter som vi ønsker at landsmøtet skal stemme aktivt 
for og imot. Disse er listet opp med overskriften aktive voteringer. 

Vi tar imot innspill til endringer, i hele dokumentet, være seg brødtekst eller forslagstekst  

Frist for innsending av endringsforslag er 27. august ved midnatt. 
Legg forslagene inn i endringsskjema med linjenummer og navn på forslagsstiller og send 
dem til programkomiteens leder, Lene Haug på Lene.haug@Helsepartiet.no. Har dere 
spørsmål, kan dere også ta kontakt på telefon eller SMS 91697833 

Med vennlig hilsen Helsepartiets programkomité 2021 
Soen Engh Yap, Pål Frydenberg, Erik Hexeberg, Lise Askvik og Lene Haug. 
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1. Pensjon 1 

Hva en får i pensjon er blitt svært komplisert å finne ut av, og selv garvede pensjonsrådgivere 2 

har ikke oversikt over alle regler med begrensninger, avkortninger og samordninger. 3 

Helsepartiet har stor forståelse for den frustrasjon og fortvilelse pensjonister og trygdede 4 

opplever ved at de er blitt salderingsposter i budsjettet og at deres rettigheter stadig blir 5 

forringet. At regjeringen og Stortinget er bekymret over at samlede utbetalinger til 6 

pensjonister og trygdede øker, rettferdiggjør ikke en reduksjon i de individuelle rettighetene 7 

og de individuelle utbetalingene. At våre folkevalgte har konkurrert om å bruke milliarder til 8 

nye velferdstilbud, står i sterk kontrast til den manglende vilje de viser til å opprettholde 9 

finansieringen av allerede vedtatte velferdsordninger. Etter vår mening velger de folkevalgte 10 

på denne måten å løpe fra sine avtaler med folket. 11 

I den tid vi nå er inne i med et frislipp av oljepenger, oppleves det som paradoksalt at 12 

ytelsene til pensjonister og trygdede er blitt redusert over lengre tid. 13 

I Helsepartiet er vi også informert om at det er trygdede som stadig blir utfordret av NAV på 14 

om de fortsatt er berettiget støtte til tross for at det er svært lite sannsynlig at det vil komme 15 

noen endring i deres helsetilstand. De opplever en systematisk mistenkeliggjøring. Vi har 16 

også informasjon om at det er mange som faller utenfor vårt velferdssystem etter at de på 17 

grunn av sykdom gradvis har redusert sin stilling, og når de ikke lenger greier å stå i arbeidet, 18 

er de uten rettigheter. 19 

I Helsepartiet ser vi at velferdsstaten forvitrer. Staten forsøker systematisk å unngå å 20 

utbetale støtte der dette er mulig, og der staten må utbetale, synes det for oss som om det er 21 

et mål å redusere ytelsene. 22 

 23 

Informasjon til landsmøtet: Vi har tidligere vedtatt resolusjoner mot endringene i  24 

ordningen for arbeidsavklaringspenger AAP og for å styrke ordningen med pleiepenger. Vi  25 

har også vedtatt å fjerne kildeskatten, blant annet – som er viktig for pensjonister i  26 

utlandet. Disse temaene behandles derfor ikke  27 

Votering 1.1  28 

Intensjonen i brødteksten – som er en radikal styrking av pensjonistenes rettigheter 29 

Votering 1.2 30 

Helsepartiet vil tilbakestille pensjonsreformen 31 

Pensjonsordningen tilbakestilles til slik den var før pensjonsreformen i 2010. Alternativt økes 32 

prosentsatsen for opptjening av pensjonsbeholdning med anslagsvis 11 %, fra 18,1 % til 20,1 33 
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%, slik at alle med 40 års opptjening med en lønn innenfor 7,1 G vil få utbetalt minst 50 % av 34 

sin gjennomsnittlige lønn (innen 7,1 G) dersom de pensjonerer seg ved 67 års alder. 35 

Votering 1.3 36 

Helsepartiet vil oppheve underreguleringen av pensjoner 37 

Fra 2013 har pensjoner blitt avkortet ved at de ikke følger den gjennomsnittlige 38 

lønnsøkningen, men istedenfor for en avkortning på 0,75 %. Helsepartiet mener denne 39 

underreguleringen må fjernes, og pensjoner må reguleres i tråd med den gjennomsnittlige 40 

lønnsøkningen. 41 

Votering 1.4 42 

Helsepartiet vil innføre en garantipensjon på 2,5 G 43 

Helsepartiet vil innføre en garantipensjon, som skal erstatte minstepensjon, den må være 44 

satt høyere enn EU sin fattigdomsgrense. Helsepartiet går inn for en garantipensjon på 2,5 G. 45 

Votering 1.5 46 

Helsepartiet vil tilbakestille regelverket for uføretrygd» 47 

Helsepartiet mener at ordningen med uføretrygd bør tilbakestilles til før 2010. Alternativt bør 48 

dagens ordning revideres slik at uføretrygdede samler pensjonsbeholdning frem til og med 49 

det året de fyller 66 år og ikke som i dag kun til og med det året de fyller 61 år. Helsepartiet 50 

mener at da settes overgang fra uføretrygd til alderspensjon ved 67 år 51 

Votering 1.6 52 

Helsepartiet vil innføre situasjonsbetinget borgerlønn 53 

Helsepartiet erfarer at for mange faller utenfor velferdsstatens støtteordninger. Noen tvinges 54 

til å selge det de eier før de kan få rett til sosialhjelp. Det er å dytte mennesker ut i fattigdom. 55 

Helsepartiet ønsker å opprette en situasjonsbetinget borgerlønn som en rettighet for de som 56 

mister tidsbegrensede rettigheter fra NAV uten å være i lønnet arbeid. Et eksempel er de som 57 

ikke lenger får utbetalt arbeidsavklaringspenger og samtidig ikke har fått innvilget 58 

uføretrygd. Beløpet bør settes svarende til garantipensjon 59 

 60 

2. Barne- og familiepolitikk 61 

 62 

Økonomisk støtte ved fødsel og adopsjon 63 

Fruktbarheten i befolkningen går stadig ned. Hver kvinne føder nå i gjennomsnitt bare 1.54 64 

barn. I 2009 fødte norske kvinner i gjennomsnitt 1.98. Gjennomsnittsalderen for 65 

førstegangsfødende i Norge nærmer seg 30 år. (29.8 år i 2019 og er stadig økende. Økende 66 
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alder er en av årsakene til at det fødes færre barn. At kvinnene er eldre når de føder gir også 67 

økt risiko for ufrivillig barnløshet, komplikasjoner under svangerskap og fødsel og større 68 

helseproblemer både for mor og barn. Vi får også en aldrende befolkning med for få unge i 69 

arbeidsfør alder på sikt. Det er derfor ønskelig at flere får barn tidligere og at hver kvinne i 70 

gjennomsnitt får flere barn enn i dag. Dagens politikk premierer de som venter med å få barn 71 

til de er i 30-årene i form av en langt bedre økonomisk kompensasjon. Kvinner som ikke har 72 

inntekt når de får barn – for eksempel fordi de er studenter mottar kun et engangsbeløp på 73 

kr 84.720 (2020) mens foreldre som er ferdig med studier og i full jobb mottar 100 eller 80 74 

prosent av full lønn avhengig av hvor mange uker med permisjon de velger å ta ut. 75 

Forskjellen i støtte er så stor at mange venter med å få barn av økonomiske grunner.  76 

Støtteordningene fører i seg selv til et resultat som faktisk ikke er ønsket. Myndighetenes 77 

offisielle holdning er at vi ønsker hver kvinne skal føde flere barn. For at vi skal opprettholde 78 

en befolkningsvekst i Norge er det behov for at hver kvinne i gjennomsnitt føder 2.1 barn. 79 

Dagens ordning er dessuten usosial fordi den gir mest til dem som har mest og vi mener 80 

dette er feil bruk av offentlige midler. 81 

Helsepartiet vil derfor endre hele systemet med svangerskapspermisjon og foreldrepenger og 82 

i stedet gå inn for lik engangsstønad til alle som får barn. 83 

Kontantstøtte og barnehage for ettåringer 84 

Kontantstøtte utbetales til foreldre med barn mellom ett og to år som ikke går i fulltids 85 

barnehage med offentlig støtte. Denne ordningen var fornuftig i en tid da vi hadde lav 86 

barnehagedekning og mange familier måtte betale for privat dagmamma. Det var urimelig 87 

at noen barnefamilier som var så heldig å få en sterkt subsidiert barnehageplass skulle få 88 

mer støtte enn familier som ikke fikk barnehageplass. Kontantstøtten var i sin tid ment som 89 

tilskudd til å betale for privat barnepass eller som en slags kompensasjon til foreldre som 90 

passet barna selv i mangel av barnehageplass. Nå som vi har tilnærmet full 91 

barnehagedekning fungerer ikke ordningen slik lenger. 92 

Kontantstøtte er i stedet blitt en ordning som kan bidra til opprettholdelse av og forsterkning 93 

av sosial ulikhet mellom barn og også til barnefattigdom som er et økende problem i Norge. 94 

Barnehage er viktig for mange barn og kontantstøtten kan bidra til at nettopp de barna som 95 

har størst behov for å komme i barnehage blir ekskludert. 96 

Kontantstøtte har også visst seg å være til hinder for integrering av kvinner med utenlandsk 97 

opprinnelse i samfunnet og arbeidslivet. Det er ønskelig at alle kvinner skal delta i 98 

arbeidslivet – kontantstøtteordningen gir for sterke intensiver til det motsatte i en del 99 

familier. 100 prosent kontantstøtte er nå på kr. 7500 per måned – dette beløpet er såpass 100 
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høyt at det vil holde en del barn borte fra barnehage og en del kvinner borte fra arbeidsliv og 101 

utdanning.  102 

Barnehage for ettåringer 103 

Helsepartiet mener at det er viktig samfunnet gir økonomiske intensiver som gjør at flest 104 

mulig kvinner kan delta i samfunnet utenfor hjemmet i arbeid og utdanning. Dette gjelder 105 

også kvinner som får mange barn og har liten tilknytning til arbeidslivet. Å stå utenfor 106 

arbeidslivet er den viktigste årsaken til fattigdom for foreldre og med det barnefattigdom. 107 

Samtidig er vi usikre på om full tids barnehage er det beste for ettåringer. Mange forskere 108 

mener at det er lite heldig for barn mellom ett og to år å ha lange dager i barnehage. 109 

Forskning viser et høyt stressnivå hos de minste barna ved lange barnehageopphold. 110 

Helsepartiet vil derfor stimulere foreldre og arbeidsgivere til tilrettelegging av arbeidslivet for 111 

foreldre med barn mellom ett og to år slik at arbeid og omsorg for barnet kan kombineres på 112 

en måte som gir kortere dager i barnehagen for de minste.  113 

Informasjon til landsmøtet: Helsepartiet har vedtatt politikk om fødselsomsorg og  114 

barselomsorg for øvrig og dessuten mye politikk når det gjelder barn med alvorlig sykdom  115 

og barnevern. Disse temaene behandles derfor ikke.  116 

Voteringer sak 2 117 

Votering 2.1 118 

Helsepartiet vil endre hele støtteordningen i forbindelse med svangerskap og fødsel og gi 119 

alle foreldrekontantstøtte på samme nivå uavhengig av inntekt og heve denne støtten 120 

betraktelig. Retten til permisjon vil være den samme som tidligere og kan deles mellom mor 121 

og far – men vil være ulønnet. Noenlunde samme regler skal gjelde ved adopsjon, med 122 

unntak for stebarnsadopsjon og adopsjon av barn over 15 år slik som nå. Ved tvilling- og 123 

trillingfødsler skal beløpet som utbetales være høyere for å kompensere for økte utgifter. 124 

Forskning viser at det er best å få barn i 20-årene. 125 

Votering 2.2 126 

Helsepartiet vil fjerne kontantstøtten 127 

Votering 2.3 128 

Helsepartiet vil gi ventestøtte til familier der barna venter på barnehageplass 129 

Votering 2.4 130 

Helsepartiet vil gi støtte til barnefamilier som har barn som av helsemessige eller andre 131 

årsaker ikke har glede og nytte av barnehageplass. 132 
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Votering 2.5 133 

Helsepartiet vil ha gratis halvdags barnehage (4 timer) for barn mellom ett og to år. 134 

Votering 2.6 135 

Helsepartiet vil ha gratis barnehage for alle barn i lavinntektsfamilier 136 

Votering 2.7 137 

Helsepartiet vil ha løpende opptak i barnehagene 138 

Votering 2.8 139 

Helsepartiet gir mulighet til ha kveldsåpne barnehager, kombinert med makstid per døgn og 140 

uke 141 

Votering 2.9 142 

Helsepartiet vil gi barn i asylmottak rett til barnehageplass 143 

Votering 2.10 144 

Helsepartiet vil innføre gratis helsehjelp for barn og unge opp til 18 år. 145 

Votering 2.11 146 

Helsepartiet vil innføre gratis skolelunsj med tilbud om variert og sunn varm mat til alle 147 

skoleelever 148 

Votering 2.12 149 

Helsepartiet vil innføre gratis SFO/Aktivitetsskole 150 

 151 

3. Samferdselspolitikk 152 

 153 

Samferdselspolitikk dreier seg i dag i all hovedsak om å sikre framkommelighet, redusere 154 

trafikkulykker og redusere miljøulemper. Helsepartiet ønsker at samferdselspolitikken skal 155 

bygge på bedre helse for alle, og fortsette å redusere ulykker mot null. Samferdselssektoren 156 

må ta sin del av ansvaret for å redusere de nasjonale klimagassutslippene og vris i 157 

miljøvennlig retning. 158 

Voteringer sak 3 159 

Votering 3.1 160 
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Helsepartiet vil prioritere jernbane og kollektivtrafikk. Godstransport skal primært gå på 161 

jernbane og skip, kun over kortere strekninger på vei.  162 

Votering 3.2 163 

I Nord-Norge vil Helsepartiet beholde og styrke rutetilbudet med fly. 164 

Votering 3.3 165 

Oppsplittingen av NSB skal reverseres og sikre færre direktører og flere togavganger. 166 

Votering 3.4 167 

Helsepartiet vil ha raskere tog mellom Bergen-Oslo, Trondheim-Oslo og Stavanger-Oslo.  168 

Votering 3.5 169 

Helsepartiet vil ha flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og lavere priser på slik 170 

parkering for å stimulere til at langt flere pendlerreiser foretas med kollektivtransport. 171 

Votering 3.6 172 

Vi ønsker også å flytte veibygging fra fire felts prestisjeprosjekter til rassikring og bedre veier i 173 

særlig Vest- og Nord-Norge. 174 

Votering 3.7 175 

Ingen regel uten unntak – Helsepartiet ønsker at prosjektet E18 Vest – den såkalte 176 

Vestkorridoren fra Asker til Sandvika skal realiseres. 177 

Votering 3.8 178 

For å unngå unødig trafikk gjennom Oslo, for dem som bare skal forbi går Helsepartiet inn for 179 

at en Ring 4 utenfor Oslo skal utredes. 180 

Votering 3.9 181 

Helsepartiet går imot bompenger. Bompenger er en usosial skattlegging som rammer 182 

mennesker i de laveste inntektsgruppene hardest.  Helsepartiet vil ha et system med 183 

veiprising med en sterk sosial profil, med et øvre tak, samt lavere avgifter for 184 

lavinntektsgrupper. Veiprisingen skal som hovedregel ha en miljøprofil hvor de som 185 

forurenser minst, betaler minst, og hvor tungtransporten betaler det som er den faktiske 186 

kostnaden ved virksomheten. 187 

Votering 3.10 188 

Helsepartiet vil ha et landsdekkende ladenett med ladestasjoner, slik at det blir mulig å bruke 189 

elbil uansett hvor man bor. Helsepartiet vil redusere kollektivprisene med 20 prosent i hele 190 

Norge. Helsepartiet vil bygge ut trygge sykkelveier i hele landet. 191 
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Votering 3.11 192 

Helsepartiet ønsker at Norge skal bli verdensledende på grønn skipsfart og elektriske fartøy. 193 

Dette gjøres ved å øke rammene for maritime klimatiltak, landstrømanlegg og 194 

teknologiutvikling – f.eks. gjennom ENOVA – dette som ledd i oppfølgingen av handlingsplan 195 

for grønn skipsfart. Helsepartiet vil etablere virkemidler for utvikling og innfasing av elektrisk 196 

drevne skip og fly. 197 

Votering 3.12 198 

Posten skal levere post til alle husstander i Norge 5 ganger i uka.  199 

Votering 3.13 200 

Alle husstander skal ha tilgang til digitalt høyhastighetsnett uansett hvor i landet man bor. 201 

Votering 3.14 202 

Generelt vil Helsepartiet bruke offentlige innkjøp i samferdselssektoren som redskap til å 203 

stimulere til norsk grønn teknologiutvikling, og i anskaffelser inkludere norske krav om HMS, 204 

lønn- og arbeidsforhold. 205 

Votering 3.15 206 

Helsepartiet går inn for at det skal bygges jernbane fra Fauske til Tromsø i løpet av de neste ti 207 

årene. 208 

 209 

4. Migrasjon – solidarisk, human og bærekraftig 210 

 211 

Verden henger sammen. Norge kan ikke isolere seg. Vi har god plass og god økonomi og vi 212 

trenger flere mennesker i arbeidsfør alder fremover. Retten til å flykte fra forfølgelse og fare, 213 

og friheten til å flytte til et annet land er en helt grunnleggende menneskerett. Hvis du ikke 214 

kan flytte fra et land til et annet, er du i praksis fange landet der du bor. 215 

Vi verken kan eller bør stenge mennesker fra andre land ute fra Norge. 216 

Både i Norge og i resten av Europa blandes ofte debatten om hvor liberal 217 

innvandringspolitikken skal være sammen med flyktningretten og asylpolitikken. Det gjør 218 

debatten uryddig. Norge har sluttet seg til FNs flyktningkonvensjon som handler om at 219 

mennesker på flukt fra farer skal sikres grunnleggende menneskerettigheter. At 220 

flyktningretten opprettholdes og styrkes er viktig og nødvendig. Flyktningretten er imidlertid 221 

begrenset til akutte kriser og gir i utgangspunktet ikke flyktningene rett til varig opphold og 222 
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er lite egnet til å håndtere storstilt innvandring fra fattige land. Å stramme inn på flyktninge- 223 

og asylpolitikken ved å gjøre det svært vanskelig for mennesker å oppnå flyktningstatus av 224 

innvandringsregulerende hensyn kan fort føre til at vi bryter grunnleggende 225 

menneskerettigheter. 226 

Helsepartiet er i prinsippet for mest mulig åpne grenser og ønsker å gjøre det lettere for 227 

arbeidsinnvandrere fra hele verden å få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. I dag kan EØS-228 

borgere fritt ta seg arbeid i Norge. Norge har sluttet seg til EUs fire friheter, fri bevegelse av 229 

varer, tjenester, kapital og personer. Mange EØS-borgere har i de siste tiårene tatt seg 230 

arbeid i Norge og har tilført oss viktig arbeidskraft og kompetanse. Helsepartiet vil gjøre det 231 

langt lettere også for innbyggere fra andre deler av verden å arbeide i Norge og få både 232 

midlertidig og varig arbeids- og oppholdstillatelse. Vi har behov for arbeidskraft og økt 233 

skatteinngang fremover – og for innovasjon og kreativitet. Befolkningsøkning av mennesker i 234 

arbeidsfør alder vil være positivt for Norge, også for distriktene. Vi har spesielt et stort behov 235 

for helsearbeidere, sykepleiere, vernepleiere, helsefagsarbeidere og leger i årene fremover. 236 

Helsepartiet vil også legge til rette for at flere innvandrere kan få mulighet til å etablere seg 237 

som matprodusenter i distriktene. 238 

Migrasjon blir av noen oppfattet som et problem. Økonomi er en årsak til dette, Norge har et 239 

kostbart velferdssystem. Vi vil derfor i langt større grad åpne for innvandrere som kommer 240 

for å arbeide og som kan forsørge seg selv. Dette er mennesker som vil bidra positivt til norsk 241 

konkurransekraft og økonomi.  242 

Frykt for fremmede kulturer, ikke minst for fremmede religioner er til en viss grad utbredt og 243 

er en annen årsak til innvandringsmotstand. Terrorangrep i Europa og USA spesielt fra IS og 244 

Al Qaida har ført til frykt for islam. Helsepartiet mener imidlertid at både lokal og 245 

internasjonal terrorisme forårsakes av helt andre faktorer enn migrasjon. Krig og konflikt er 246 

hovedårsaken. Fredsskapende arbeid og arbeid mot ekstremisme og polarisering og arbeid 247 

for demokratisering er det som må til for at Norge og resten av verden skal bli tryggere for 248 

alle. Det er viktig å huske historien – det var langt flere terrorangrep i Europa på 70 og 80-249 

tallet enn det har vært på 2000-tallet. Den gangen ble terrorangrepene uført av IRA i 250 

Storbritannia, av den baskiske separatist bevegelsen, ETA i Spania og av både 251 

venstreradikale og høyreradikale grupper spesielt i Tyskland og Italia. Ingen av disse hadde 252 

noe med Islam eller innvandring å gjøre. Helsepartiet vil jobbe for å dempe konflikter og 253 

sosial uro gjennom bekjempelse av fattigdom, utenforskap og ekstremisme. Vi står for 254 

humanisme, toleranse og rettferdighet og vi mener at alle mennesker har de samme 255 

grunnleggende rettigheter og friheter. Franklin D. Roosevelts fire friheter fra 1941 står seg 256 

også i våre dager. Han mente at menneskene i alle land måtte sikres talefrihet, 257 

religionsfrihet, frihet fra nød og frihet fra frykt. 258 
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Når godene i verden er så urettferdig fordelt mellom verdens stater vil mange uvegerlig søke 259 

seg til andre land med større muligheter, og med en grunnleggende rett til å søke et bedre liv 260 

for seg og sine. I dagens samfunn er informasjon om mulighetene i andre land tilgjengelig 261 

nesten for alle, smarttelefonene har gjort det lett for selv de aller mest fattige å skaffe 262 

informasjon om reiseruter og muligheter, og til å holde kontakt med folk i andre land. Vi er i 263 

en folkevandringstid. Det er vanskelig å se for seg at vi kan demme opp for dette på et 264 

humant vis.. Derfor bør vi heller gjøre det lettere for folk å flytte mellom land enn å forsøke å 265 

stenge grensene. 266 

Når det er vanskelig å få oppholdstillatelse for mennesker som vil ta seg arbeid – vil 267 

problemer med ulovlig innvandring, misbruk av asylinstituttet og konfliktnivået øke. Dette 268 

åpner for mer kriminalitet, fordi folk som gjemmer seg for myndighetene også må ha inntekt 269 

og finner dette i den svarte økonomien og for menneskesmugling og menneskehandel. 270 

Helsepartiet vil at Norge skal gi mennesker som søker seg til Norge for å arbeide og skape 271 

seg et godt liv en lovlig mulighet til å gjøre dette. På den måten kan vi også opprettholde en 272 

solidarisk flyktning og asylpolitikk. Folk har en soleklar rett til å flykte for sitt liv og til å søke 273 

beskyttelse og vi har en soleklar plikt til å hjelpe. Både ved å bidra i naboland og nærområder 274 

til bedre forhold for flyktninger som oppholder seg der og ved å ta imot kvoteflyktninger 275 

gjennom FN-systemet. Dette er gjerne de mest sårbare som ikke så godt kan klare seg i tøffe 276 

miljøer i store flyktningleirer og som trenger spesiell beskyttelse. Vi må også ta imot 277 

asylsøkere som kommer direkte til Norge og som har krav på beskyttelse. Vi mener at Dublin-278 

avtalen som er inngått mellom EU-landene, Liechtenstein, Sveits, Island og Norge om at 279 

asylsøknader i hovedregelen skal behandles i det første av disse landene en asylsøker 280 

kommer til, har falt uheldig ut for landene i Sør-Europa som de årene har hatt så stor 281 

tilstrømning av flyktninger at de ikke har klart å håndtere søknadene. Noe som har ført til, at 282 

spesielt Hellas har fått det som har blitt omtalt som noen av verdens verste flyktningeleirer 283 

på de greske øyene – der folk bor i overfylte leire mens de venter på at søknadene skal 284 

behandles. Hellas og Italia har fått for lite hjelp av resten av Europa og dette går ut over 285 

både flyktningene og lokalbefolkningen. Disse leirene er hele Europas, også Norges ansvar. 286 

De må evakueres. 287 

I utgangspunktet skal altså flyktninger og asylsøkere få midlertidig beskyttelse og ikke 288 

permanent opphold. I praksis er det ofte slik at situasjonene vanskeligstilte mennesker flykter 289 

fra varer lenge. Lengeværende asylsøkere og flyktninger bør derfor få anledning til å søke om 290 

permanent opphold. Graden av integrering i det norske samfunnet bør være avgjørende for 291 

om det blir innvilget permanent opphold. Dette vil være et godt integreringstiltak for dem 292 

som ønsker å bli værende i Norge. 293 

Voteringer sak 4 294 
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Votering 4.1 295 

Intensjonen i brødteksten 296 

Votering 4.2 297 

Helsepartiet vil arbeide for å styrke flyktningretten internasjonalt og i Norge 298 

Votering 4.3 299 

Helsepartiet er opptatt av å skille mellom flykting- og asylpolitikk og innvandringspolitikk 300 

Helsepartiet vil: 301 

• Gjøre det lettere for mennesker fra hele verden å få arbeids- og oppholdstillatelse i 302 

Norge for kortere eller lengre perioder. 303 

Votering 4.4 304 

Helsepartiet vil: 305 

• Gi amnesti til mennesker som har bodd lenge i Norge uten dokumentert rett til 306 

opphold (såkalt illegale eller papirløse) dersom dette er mennesker som med 307 

sikkerhet ikke kan returneres trygt til sine hjemland 308 

• Sikre rett til nødvendig helsehjelp for mennesker som oppholder seg i Norge uten at 309 

de kan dokumentere rett til opphold. 310 

Informasjon til landsmøtet – det første er vedtatt i vårt prinsipprogram, men vi i  311 

programkomiteen ønsker å gjenta dette i vårt nye stortingsprogram. Det andre punktet er  312 

vedtatt i en resolusjon fra 2018 – vi ønsker å understreke dette i stortingsprogrammet og  313 

ovenfor media og velgere nå i høst  314 

Votering 4.5 315 

• Ta imot en større andel av de mest sårbare kvoteflyktningene, spesielt personer med 316 

behov for medisinsk oppfølging, enslige kvinner/jenter og seksuelle minoriteter og 317 

andre minoriteter. 318 

 319 

Votering 4.6 320 

Helsepartiet vil at alle asylsøkere må kunne få jobbe så raskt identitet er avklart 321 

Votering 4.7 322 

Skal vi tallfeste antall kvoteflyktninger eller ikke? 323 
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Votering 4.8 324 

Hvis ja på 4.7 – votere over tre alternativer. Det med flest stemmer vedtas. 325 

a) 2-4000 326 

b) 3-5000 327 

c) 4-6000 328 

5. Natur og miljø 329 

 330 

Votering 5.1 331 

Jegere i spesielt utsatte områder bør organiseres for å merke elg med refleksmaling for å 332 

unngå påkjørsel av elg. 333 

Votering 5.2 334 

Noe slikt eller ikke noe i programmet om rovvilt? 335 

Helsepartiet vil redusere konfliktene som oppstår når rovdyr, spesielt ulv møter beitedyr. 336 

Helsepartiet mener at det skal være plass til både mennesker, rovvilt og beitedyr i norsk 337 

natur. Forvaltningen må skje med omhu og skal ta hensyn til vårt ansvar for å forvalte våre 338 

rovdyr, men også tryggheten til befolkningen, husdyr, annet vilt og kjæledyr. I tillegg må 339 

næringsinteresser også ivaretas.  Innspill fra dem som lever med konsekvensene av 340 

storsamfunnets politikk må bli tatt hensyn til. Som alltid er det viktig å lytte til dem som har 341 

skoene på. Å redusere konfliktnivået mener vi dessuten er den beste måten vi kan sikre at vi 342 

kan ha bærekraftige bestander av våre store rovdyr i norsk natur. 343 

Votering 5.3 344 

Helsepartiet går inn for et forsøk med å sette opp elektroniske gjerder for ulv i 345 

problemområder. Med et slik løsning kan man kontrollere hvor ulven kan oppholde seg. Man 346 

gjeter sauer og andre beitedyr og Helsepartiet mener vi bør forsøk å gjete ulven på samme 347 

måte. På denne måten kan problemulver få en ny sjanse. 348 

Votering 5.4 349 

Gjenvinning og gjenbruk er ett av flere miljøtiltak i verden i dag. Helsepartiet vil at Norge skal 350 

ha som mål og bli et foregangsland for den nye og nødvendige sekulærøkonomien som er i 351 

ferd med å vokse frem. 352 

Gjenvinning og gjenbruk handler om å bruke produkter og varer i et kretsløp; den sirkulære 353 
økonomien der råvarene går mange runder. Det meste av vårt avfall kan være en ressurs. EU 354 
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vedtok i mars i 2020 at innen 2050 skal Europa være klimanøytralt. Slik utviklingen nå har 355 
gått, vil verden i 2050 ha 70% mer søppel dersom vi ikke snur. SÅ mye avfall tåler ikke 356 
kloden.  357 
 358 
I dag gjenbrukes kun 9% av EUs avfall, mens målet er å avskaffe søppeldynger innen 2050. 359 
Helsepartiet har store vyer for den fremtidige, sirkulære økonomien der gjenbruk vil være det 360 
naturlige. Dette ivaretar natur og miljø -forutsetninger for god helse. Helsepartiet går inn for 361 
en tilrettelegging av den sirkulære økonomi i praksis, til alt fra klær, møbler og byggevarer.  362 
 363 
 364 

Informasjon til landsmøtet: I tillegg har Helsepartiet allerede vedtatt en resolusjon for  365 

MVA-fritak for reparasjoner. Det må legges til rette for reparasjoner og resirkulering i  366 

mye større omfang enn i dag.  367 

 368 

Votering 5.5 369 

 370 
Produksjon av stål og betong står i dag for 40 prosent av alle klimagassutslipp i verden. Det 371 
er derfor spesielt viktig med ombruk av byggematerialer. Helsepartiet går inn for ombruk av 372 
byggematerialer. Ombruk av byggematerialer som stål, treverk, innredninger osv., betyr at 373 
man forlenger materialenes levetid. Det reduserer behovet for nye materialer, og reduserer 374 
klimaavtrykket ved produksjon av nye materialer. Ombruk kan redusere miljøbelastningen 375 
enda mer enn materialgjenvinning. 376 
 377 
Ombruk vil kreve endring av byggeforskrifter, og at staten støtter prosjekter for å skape et 378 
marked for 379 
ombruk. 380 
 381 

Votering 5.6 382 

Helsepartiet mener at rene, søppelfrie og godt vedlikeholdte offentlige rom i byer og 383 

tettsteder er viktig for både helse, trivsel, trygghet og miljø og vil prioritere renhold og 384 

vedlikehold langt høyere.   385 

Vi går inn for en storsatsing på bedre renhold og vedlikehold av det offentlige rom. Dette er 386 

også viktig for å hindre forslumming av områder og er tett knyttet også til trygghet for 387 

befolkning, både reelt og opplevd. Orden i det offentlige rom har også til en viss grad visst 388 

seg å være kriminalitetsforebyggende. «The broken window theory» som mange kjenner 389 

spesielt fra New York City på 80-tallet der teorien ble satt ut i praksis med sterkt fokus på at 390 

politiet skulle slå hardt ned på mindre ordensforstyrrelser – har siden blitt kritisert. 391 

Kriminaliteten i New York sank dramatisk, men håndhevelsen av de strenge tiltakene mot 392 

mindre forseelser virket også stigmatiserende. Den samme politikken andre steder førte ikke 393 

til nedgang i kriminalitet. Senere har det vært forsket mye på dette. Og det som står igjen er 394 



Forslag til ekstraordinært landsmøte 5. september 

 

 

at det rent fysiske - at det å reparere knuste vinduer, rydde bort søppel og så videre – 395 

reduserer kriminaliteten. Og at dersom du lar et vindu i et bygg stå knust, blir de andre 396 

vinduene raskt også knust. I Helsepartiet er vi opptatt av at forebygging alltid er lønnsomt og 397 

vi mener at det å investere i vakre, rene og ryddige omgivelser gir mange positive effekter. 398 

Helsepartiet vil: 399 

• Gå inn for hyppig vasking av gater og veier for å fjerne helseskadelig støv og pollen. 400 

• Helsepartiet vil satse på samarbeid med næringsliv, utelivsbransjen, velforeninger og 401 

andre samfunnsaktører i et tett samarbeid for å hindre forsøpling.  402 

• Helsepartiet er opptatt av det offentlige rom både skal være og oppleves trygt. God 403 

belysning er viktig og her bør det satses langt mer. 404 

 405 

6. Næringslivspolitikk 406 

 407 

Votering 6.1 408 

Helsepartiet vil ha et fritt og selvstendig privat næringsliv. Rammevilkårene for næringslivet 409 

må være stabile og forutsigbare med reell konkurranse i alle private sektorer.  410 

HELSEPARTIET vil legge til rette for å utvikle et mer klimavennlig og grønt næringsliv, 411 

redusere rapporteringskravene for næringslivet og støtte oppstart av nye bedrifter.   412 

Votering 6.2 413 

HELSEPARTIET vil prioritere utviklingen av en norsk og nordisk legemiddelindustri og på den 414 

måten styrke norsk pandemiberedskap. 415 

Votering 6.3 416 

HELSEPARTIET vil ha økt satsing på fornybare ressurser til havs og ha et system for 417 

fiskerikvoter som sikrer befolkningsutviklingen langs hele kysten.  418 

Votering 6.4 419 

Helsepartiet mener at Norge, med verdens lengste kyst og kaldt vann har svært gode 420 

muligheter for å utvikle en næring knyttet til utnyttelse av tang og tare av høy kvalitet som 421 

finnes langs hele kysten. Tang og tare kan bli en svært viktig ressurs i fremtiden både som 422 

mat for mennesker og til dyrefôr. 423 

Votering 6.5  424 
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Helsepartiet vil ikke legge ned oljeindustrien, men støtte en omlegging i klimavennlig retning 425 

og jobbe for en god overgang til et samfunn og en verden med en radikal reduksjon av 426 

etterspørsel og forbruk av fossil energi. 427 

Votering 6.6 428 

Helsepartiet ønsker å forby bruk av skatteparadiser og vil jobbe internasjonalt for å sikre en 429 

effektiv skattlegging av multinasjonale konsern.  430 

Votering 6.7 431 

Helsepartiet vil redusere selskapsskatten til 20%. 432 

Votering 6.8 433 

Helsepartiet vil innføre en ordning der bedrifter kan søke om konkursbeskyttelse 434 

 435 

 436 
 437 
 438 

7. Utenriks – vi har bare en verden 439 

  440 
Krig er noe av det mest helseskadelige som finnes. I utenrikspolitikken vil vi jobbe for 441 

nedrustning og fred og for menneskerettigheter i alle land. En verden med mindre forskjeller 442 

og mer stabilitet og trygghet må være målet. Norges og alle andre lands interesser er best 443 

tjent med et lavt konfliktnivå. Det kan vi ikke oppnå uten stor grad av solidaritet og vilje til å 444 

dele. 445 

Votering 7.1 446 

Helsepartiet vil jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. 447 

Votering 7.2 448 

Vestens aggressive politikk, andre deler av verden har i lang tid medvirket til store lidelser 449 

hos sivilbefolkningen, i Midtøsten spesielt. De internasjonale operasjonene i Libya, Irak og 450 

Afghanistan kan ikke sies å ha vært vellykket og har ikke bidratt til å gjøre verden tryggere, 451 

snarere tvert imot. Helsepartiet mener at den eneste gyldige grunnen til å gå inn i andre land 452 

må være at FN går inn for å beskytte sivilbefolkningen mot overgrep fra eget regime eller 453 

dersom, er invitert til et område for å opprettholde fred og sikre våpenhviler. Vestens forsøk 454 

på destabilisering av uønskede regimer har historisk sett ikke ført noe godt med seg. 455 

Beskyttelse av økonomiske interesser kan ikke være en gyldig grunn for å gå til væpnet 456 

konflikt. Den relativt utstrakte bruken av økonomiske og politiske sanksjoner mot regimer 457 
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som fører uønsket politikk bør også vurderes – effekten har ofte ikke blitt som ønsket og 458 

igjen er det sivilbefolkningen og ofte den mest sårbare delen som rammes hardest. 459 

Helsepartiet mener overordnet at Norge fortsatt bør være medlem av NATO, men ser et stort 460 

behov for en mindre polarisert internasjonal politikk.  461 

Votering 7.3 462 

Norge bør ikke delta i væpnende internasjonale konflikter i andre deler av verden selv om de 463 

er godkjent av FNs sikkerhetsråd. 464 

Votering 7.4 465 

Helsepartiet mener at det er stort behov for et sterkt samarbeid i Europa og at internasjonalt 466 

forpliktende samarbeid er noe vi trenger mer av i verden.  EU er byråkratisk og har flere 467 

sterke svakheter, men er likevel et svært viktig fredsprosjekt. Europa bør bygge opp et felles 468 

fredsfokusert forsvar som Norge bør slutte seg tett til. 469 

Votering 7.5 470 

EU utvikler seg etter vårt syn i positiv retning og er i ferd med å bevege seg bort fra New 471 

Public Management på mange områder – og i en retning som vi i Helsepartiet jobber for. EU 472 

verner om en rekke sentrale menneskerettigheter. Helsepartiet vil bidra til å jobbe for et 473 

sterkt Europa. Helsepartiet har ikke noe avklart syn på om Norge bør søke fullt medlemskap, 474 

men støtter en ny folkeavstemning og vil respektere resultatet. 475 

Votering 7.7 476 

Norge er en relativt stor eksportør av våpen internasjonalt. Helsepartiet mener at Norges 477 

våpenindustri bør legges om til å produsere forsvarsvåpen til bruk på norsk jord. 478 

Votering 7.8 479 

Regler for produksjon og merking av matvarer er i all hovedsak styrt av internasjonale 480 

avtaler. Helsepartiet vil arbeide for at regelverk endres slik at det beskytter forbrukerne og 481 

ikke produsenter. Særlig vil Helsepartiet arbeide for forbud mot tilsatt gluten i bakverk, 482 

merking av flerumettet omega 3- og omega 6-fettsyrer separat og ikke bare samlet mengde 483 

flerumettet fett og avvikling av merking av matvarer som kolesterolsenkende. 484 

 485 

8. Arbeidslivspolitikk 486 

 487 

Helsepartiet ønsker å sikre full sysselsetting, godt arbeidsmiljø, høy produktivitet og jevn 488 

inntektsfordeling. Helsepartiet ønsker å videreføre og forbedre trepartssamarbeidet mellom 489 
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den politiske ledelsen i stat og kommune og partene i arbeidslivet. I Norge har vi høy 490 

produktivitet, høy tillit og et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Helsepartiet 491 

ønsker at dette skal fortsette ved å ha et arbeidsliv med høy organisasjonsgrad og god 492 

dekning av tariffavtaler, som sikrer konkurransekraft for virksomhetene og trygghet for de 493 

ansatte. 494 

Arbeid for alle som kan jobbe, er sentralt for Helsepartiet. Et anstendig arbeidsliv er et viktig 495 

grunnlag for høy sysselsetting, fordeling av goder og fremmer sosial stabilitet.   496 

Nivået på dagpenger for arbeidsledige skal opprettholdes. Helsepartiet vil ha en 497 

gjennomgang og revisjon av den såkalte «arbeidslinja» i møtet med arbeidsledige. 498 

Helsepartiet ønsker at arbeidsledige skal møtes med fleksible og persontilpassede 499 

virkemidler. Dette kan være alt fra lønns- og utdanningstilskudd, delvis og/eller midlertidig 500 

uføretrygd, til tilbud om mer vernede arbeidsplasser.  Helsepartiet mener at arbeidsløshet er 501 

et systemproblem og et offentlig ansvar. Trygdene skal erstatte inntektstap og gi hjelp til 502 

selvhjelp.  503 

Helsepartiet vil at stat og kommune i størst mulig grad tilbyr alle heltidsstillinger.  504 

Votering 8.1 505 

Intensjonen i brødteksten over i sin helhet 506 

Votering 8.2 507 

Helsepartiet ønsker også flere forsøk med 6 timers dag i helsevesenet. Private aktører kan 508 

være et supplement til de offentlige velferdstjenestene.  509 

Votering 8.3 510 

De ansatte hos private velferdsleverandører skal ha tilsvarende eller bedre lønns og 511 

pensjonsvilkår enn offentlig ansatte. 512 

9. Distriktspolitikk og regional organisering 513 

 514 

Som følge av sentralisering kjemper Distrikts-Norge mot synkende innbyggertall, dårlig 515 

økonomi og medfølgende dårlig tjenester. Fraflytting fra distriktene er et reelt problem. 516 

Store statlige bedrifter sentraliseres og klumpes sammen i store byer. Vi må skape grunnlag 517 

for bosetting og vekst i alle deler av landet, krav til likeverdig tjenestetilbud, muligheter til 518 

arbeid og livsutfoldelse, slik at man kan bo hvor man vil. 519 
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Politireformen har ført til at politiet ikke har daglig tilstedeværelse i mange distrikter, og 520 

dette resulterer utrygghet i samfunnet. 521 

Tilgang på kompetent arbeidskraft må styrkes ved å ha muligheten for høyere, etter- og 522 

videre utdanning i hele landet. Ny teknologi og arbeidsmåte gir gode muligheter for å 523 

desentralisere arbeidsplasser og kompetanse i hele landet. Kortere arbeidsreiser er 524 

helsefremmende, det reduserer stress og er også bra for miljøet. For at det skal være 525 

attraktivt å bo i hele landet må lokalsykehusene med akuttkirurgi, fødetilbud og 526 

barneavdelinger styrkes, ikke nedlegges. Mindre avanserte behandlinger kan foregå på 527 

lokalsykehusene. 528 

Votering 9.1 529 

Intensjonen i brødteksten 530 

Votering 9.2 531 

Helsepartiet vil desentralisere høyere etter- og videreutdanning. 532 

Votering 9.2 533 

Helsepartiet vil gjenåpne lensmannskontor og politistasjoner i distrikter 534 

Votering 9.3 535 

En bedre regional organisering. 536 

Helsepartiet vil flytte oppgaver fra både kommune og stat til fylkene. Staten har ikke lykkes 537 

med NAV, helseforetakene og Bufetat. Man har lagd store, kostbare byråkratier med lag på 538 

lag med overbetalte direktører og informasjonsrådgivere og glemt sine pasienter og klienter. 539 

Staten skal ikke drifte sykehus, barnevern, familievern, veier og arbeidsmarkedsetaten, men 540 

ha som oppgave å påse at fylker og kommuner driver helse og velferdstjenester etter 541 

nasjonale og internasjonale faglige standarder.  542 

De statlige oppgavene, politi, toll, kriminalomsorg, forsvar, skatt, trygd, og ulike tilsyn 543 

organiseres fylkesvis slik at den regionale stat organiseres etter fylkesgrenser uansett 544 

virkeområde. 545 

De fleste kommunene i Norge er for små til å drive primærhelsetjeneste, barnevern, 546 

familievern og omsorgstjenester. Disse funksjonene flyttes derfor i sin helhet til fylkene.  547 

Effekten av disse endringene vil være en flytting av makt og ansvar fra stat til fylke. Det vil 548 

sikre at hele landet får en jevn fordeling av offentlige arbeidsplasser og redusere presset på 549 

det sentrale østlandsområdet. Man vil få kuttet unødig stats- og helseforetaksbyråkrati. Det 550 
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vil sikre lokal politisk styring og politisk ansvar. Man vil kunne beholde kommuner uansett 551 

størrelse.  552 

Informasjon til landsmøtet: Helsepartiets kjernepolitikk som er vedtatt i  553 

prinsipprogrammet er avvikle helseforetaksmodellen. Vi vil legge ned de regionale  554 

helseforetakene, og flytte driften av sykehusene til fylkene. Vi vil også fjerne skillet  555 

mellom spesialisthelsetjenesten (sykehus og avtalespesialister) og primærhelsetjenesten  556 

(kommunehelsetjenesten) og legge alle helsetjenestene på samme forvaltningsnivå.  557 

Votering 9,4 558 

Intensjonen i brødteksten 559 

Votering 9,5 560 

All fylkes- og riksveiutbygging flyttes til fylkene. 561 

Votering 9,6 562 

Helsepartiet har tidligere vedtatt at vi vi legge ned NAV. Vi vil organisere tjenestene slik: 563 

Arbeidsmarkedsetaten flyttes til fylkene, sosialhjelp forblir i kommunene. Trygdedelen av 564 

NAV forblir statlig med ett kontor i hvert fylke.  565 

  566 

10. Økonomi – finans 567 

 568 

Forvaltning av oljeformuen 569 

Helsepartiet mener vi bør - bruke handlingsrommet vi har nå til massiv satsning på å 570 

forebygge sykdom og på å utdanne befolkningen. Vi har muligheten til å skikkelig satsning 571 

på skolen, til sikre tidlig innsats, satse på barnevern, integrering og alle tiltak som kan ruste 572 

befolkningen til fremtiden. Det er vesentlig bedre enn å bruke formuen til å investere i papir 573 

som fort kan bli sterkt redusert. Vi kan investere i varige verdier som ingen finanskriser ta fra 574 

oss. Og de mest varige verdiene er menneskene og spesielt de unge. Men for å ta vare på de 575 

unge må vi også ta vare på foreldrene, besteforeldrene og naboene deres. På litt lengre sikt 576 

mener Helsepartiet at en slik investering i befolkning vil lønne seg ikke bare ved at vi får et 577 

samfunn med gode verdier og lykkeligere innbyggere, det vil også relativt raskt lønne seg 578 

økonomisk. Lange køer av mennesker som venter på behandling er svært kostbart på alle 579 

hvis.  580 

Helsepartiet mener at det må investeres skikkelig nå på to områder. For det første må vi 581 

forebygge i stedet for å reparere, for det andre må vi fjerne helsekøene. 582 
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Votering 10,1 583 

Oljeformuen gir oss muligheten til å investere i vår egentlige nasjonalformue, som er verdien 584 

av fremtidig skatteinnbetaling fra dagens innbyggere. Helsepartiet ønsker en ny forvaltning 585 

av oljeformuen med investeringer ikke bare i utenlandske aksjer, men langt større grad i 586 

befolkningen i Norge.  Det er mulig å gjøre dette ved at vi tar opp lån i utlandet, ikke bare 587 

ved å selge aksjer. Å låne penger kan være langt mer gunstig enn å selge aksjer i et dårlig 588 

marked. Investeringer i befolkningens helse og utdannelse er sannsynligvis den mest 589 

lønnsomme investeringen som er mulig. 590 

 591 

11. Skatte- og avgiftspolitikk 592 

 593 
Dagens regjerning har gitt skattelette til de rikeste - samtidig som man har redusert i sosiale 594 

ytelser til mennesker med helseproblemer. Helsepartiet ønsker å reversere disse usosiale 595 

kuttene og å rette opp den urettferdigheten som alderspensjonistene har blitt utsatt for i 596 

form av dårligere pensjonsordning og underregulering. 597 

Votering 11.1  598 

Helsepartiet ønsker å holde det samlede skattetrykket omtrent på dagens nivå, men går inn 599 

for å redusere inntektsskatten for de laveste inntektsgruppene og høyere inntektsskatt for 600 

dem med de høyeste inntektene. Altså en mer progressiv inntektsskatt.  Vi mener at de som 601 

har mye må bidra mer. 602 

Votering 11.2 603 

En av de store internasjonale utfordringene i dagens samfunn er at kapitalen samler seg på 604 

stadig færre hender. De største selskapene vokser seg stadig større, noe som også gjør at 605 

markedene ikke lenger er så frie og at det er krevende for nye selskaper å klare seg og å 606 

erobre markedsandeler. Formuene samler seg på stadig færre hender, i 2019 eide verdens 26 607 

rikeste mennesker mer enn 3,6 milliarder av dem som eide minst til sammen. På et eller 608 

annet vis må de rikeste betale mer – men dette er en internasjonal utfordring. Selv en svært 609 

lav skatteøkning for de aller rikeste kunne bety enormt mye for de fattigste. 0,5 prosent mer 610 

skatt for de rikeste kan gi utdanning til alle de rundt 260 millioner barna som ikke får gå på 611 

skole i dag.  612 

Helsepartiet mener at denne opphopingen av rikdom er et av de største problemene i verden 613 

i dag og at Norge som en rik stat med verdens største statlige fond kan bidra til å sørge for at 614 

internasjonal selskaper betaler mer skatt. 615 

Votering 11.3 616 
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Helsepartiet mener at formueskatt er en krevende skatt fordi det er vanskelig å skille mellom 617 

arbeidende kapital og annen kapital. Mange norske bedrifter sliter med at eierne må betale 618 

formueskatt selv om bedriften ikke går med overskudd. Helsepartiet går derfor ikke inn for 619 

formueskatt. 620 

Votering 11.4 621 

Helsepartiet ønsker å vri en del av beskatningen over til en nasjonal eiendomsskatt med 622 

sosial profil.  623 

Votering 11.5 624 

Helsepartiet ønsker høyere beskatning av forbruk og mener at avgiftspolitikken kan brukes 625 

langt mer offensivt enn i dag.  626 


