Et samfunn
med muligheter
for alle
Høyres sosiale satsinger 2013–2019
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Velferdssamfunnet skal
alltid stille opp for de som
trenger det mest, og de med
de bredeste skuldrene skal
bære den tyngste børen.
Vi ønsker et samfunn med
små forskjeller, høy tillit
og muligheter for alle.
Inntekten eller utdanningen
til foreldrene dine skal ikke
påvirke hvilke muligheter
du får senere i livet.
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For mange rammes av fattigdom og
utenforskap, uten mulighet til å skape
seg sitt eget, gode og selvstendige liv.

Fattigdom påvirker helse, utdannings
muligheter og sosiale nettverk. Over
100 000 barn vokser opp i hjem med
vedvarende lavinntekt i Norge og tallet
er økende. 85 prosent av økningen
de siste ti årene har kommet blant
innvandrere. Derfor er det å få mødre
med innvandrerbakgrunn ut i arbeid
noe av det viktigste vi kan gjøre for å
redusere fattigdom. Da må vi styrke
integreringen og sørge for at flere
inkluderes i arbeidslivet, og legge til
rette for at det skapes flere jobber.
Gode opplevelser gir en god
barndom. Det er viktig at barn
har like muligheter til å delta på
fritidsaktiviteter, og barnehage
eller SFO/AKS. Dette gjelder spesielt
barn fra innvandrerfamilier,
ettersom disse sosiale arenaene
er særdeles viktig for integrering,
norskopplæring og følelsen av
fellesskap, vennskap og mestring.
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Debatten om økonomisk
ulikhet handler ofte for mye om
inntekt og for lite om arbeid og
kompetanse. Vi må behandle
årsakene til utenforskap, ikke bare
symptomene. Den viktigste årsaken
til fattigdom er mangelen på jobb.
Det er i dag altfor mange som
står utenfor arbeidslivet, enten
på helserelaterte ytelser eller på
sosialhjelp. Dette henger ofte sammen
med mangel på kompetanse. De
som ikke fullfører videregående
skole har større sannsynlighet for å
være uten arbeid og på trygd senere
i livet. Forskning viser at desto
lenger man står utenfor arbeidslivet,
desto vanskeligere er det å komme
tilbake. Tidlig innsats i skolen er
derfor avgjørende for å stanse varig
utenforskap - før det er for sent.

Tilgang på gode og rimelige
velferdstjenester betyr mye for de
som har minst. Det er viktig for
Høyre at alle barn får et godt skoleog barnehagetilbud og muligheten
til å delta på aktiviteter sammen
med vennene sine, uavhengig
av størrelsen på foreldrenes
lommebok. Det er Norge og
velferdssamfunnet på sitt beste.
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Billigere barnehage
og SFO for de som
trenger det mest
Det er viktig at flere barn får
mulighet til å gå i barnehage,
fordi det legger et godt grunnlag
for utvikling, inkludering, læring
og språk. Derfor har Høyre en
politikk som gjør det enklere for
foreldrene å velge barnehage.
Med Høyre i regjering har
barnehagen blitt billigere for de
som trenger det mest. Dette har
vi gjort gjennom å innføre gratis
kjernetid, redusert foreldrebetaling
og en maksgrense slik at foreldre
ikke skal betale mer enn seks
prosent av samlet skattbar
inntekt for en barnehageplass.
I fjor fikk til sammen 41 900 barn
lavere oppholdsbetaling som
følge av seks prosents-regelen.
26 000 barn fikk gratis kjernetid.
Gratis kjernetid betyr at alle to-,
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tre-, fire- og femåringer som bor i
husholdninger med lave inntekter har
rett til å få 20 timer gratis oppholdstid
i barnehage per uke. Familier med
en samlet inntekt på under 548 500
kroner per år har rett til dette.
I tillegg til dette, vil regjeringen
bevilge 10,6 millioner kroner til
heltidsplass i barnehage for to- og
treåringer i asylmottak, ved siden
av å videreføre tiltaket om gratis
kjernetid for ettåringer i asylmottak.

I 2020 vil mye av denne politikken
bli med barna videre til SFO/AKS.
For barn i 1. og 2. klasse, vil ikke
SFO/AKS koste mer enn maks seks
prosent av den samlede inntekten
i husholdningen. I tillegg gjør vi
SFO gratis for elever med særskilte
behov på 5.-7. trinn. Vi viderefører
også moderasjonsordningen fra
barnehagen, som gjør at alle
husholdninger med årsinntekt
under 574 750 kr vil ha rett til
redusert foreldrebetaling.

Barnehagen er en viktig arena for lek
og for utviklingen av språk og sosiale
ferdigheter. Det gir barna et bedre
utgangspunkt når de skal begynne på
skolen. Gjennom gratis kjernetid og
en lavere regning til foreldrene, gir vi
flere barn tilgang på gode opplevelser
i barnehagen og en god oppvekst.
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Flere barn
kan delta på
fritidsaktiviteter
Mange barn gruer seg til å
komme tilbake til skolen etter
sommerferien. Økonomiske
forskjeller blir ekstra tydelige når
man vokser opp i et hjem som
ikke har råd til å reise på ferie.
Derfor har vi en nasjonal
tilskuddsordning som kan hjelpe
disse familiene. Regjeringen
har tredoblet pengene til denne
ordningen, fra 100 millioner i
2014 til rundt 310 millioner i 2020.
Disse pengene gjør at flere tusen
barn og foreldre kan få en fin og
minnerik ferie til tross for en trang
økonomi, gjennom organisasjoner
som blant annet Røde Kors,
DNT og Kirkens Bymisjon.
Den nasjonale tilskuddsordningen
sikrer at barn som vokser opp i
familier med vedvarende lave
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inntekter også blir inkludert,
og målet er å enten motvirke
eller dempe konsekvensene av
fattigdom. På denne måten sikrer
vi at flere barn og ungdom får
delta på viktige sosiale arenaer,
som ferie- og fritidsaktiviteter,
uavhengig av foreldrenes
inntekt og sosiale situasjon.

på eget initiativ i dag. Regjeringen
ønsker at dette skal bli et nasjonalt
tilbud, og har derfor satt av 60
millioner kroner til prøveprosjekter
i flere kommuner. Det er ikke
bestemt hvor mange kommuner
som skal være inkludert eller hvor
mye hvert barn skal få dekket av
faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Barn skal ikke måtte velge vekk
fritidsaktiviteter fordi familien ikke
har råd. Fritidsaktiviteter er viktige
for at barn og unge skal bli inkludert,
få venner og oppleve mestring.
Derfor skal regjeringen utvide
prøveprosjektet med et fritidskort
for barn mellom seks og 18 år.
2019 var fritidskortet et pilotprosjekt
i Arendal og Vadsø, og rundt 80
kommuner tilbyr en lignende ordning
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Økt barnetrygd og
høyere engangsstønad
gir færre fattige
barnefamilier
I 2019 ble barnetrygden økt for
første gang på 20 år. Økningen vil
gi en familie med to barn 2000
kroner mer i året, og vil innebære
en økning på 3600 kroner for
hvert barn opp til de har fylt 6
år. Barnetrygden er en universell
ordning, og gjelder derfor alle,
uansett inntekt eller formue.

Økningen i engangs
stønaden 2013–2019
2019

Kr. 84 720

2013

Kr. 47 877
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Dette er et viktig løft for
småbarnsfamiliene. Å
investere i barna og familiene
er en investering i fremtiden.
Barnetrygden er en viktig stønad,
ettersom den fører til at færre barn
vokser opp i lavinntektsfamilier.
Granavolden-plattformen legger
til rette for en videre økning i
tiden fremover, til totalt 7200
kroner i året. Denne økningen
vil ifølge SSB redusere antall
barn som lever i familier med
lavinntekt med rundt 3000 barn.
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Økningen vil også komme sosial
hjelpsmottakere til gode. Dette
gjøres ved å heve de veiledende
satsene for sosialhjelp, tilsvarende
økningen i barnetrygden.
Engangsstønaden er en stønad til
foreldre som får barn uten å ha
inntekt som gir rett til foreldrepenger
Regjeringen har økt engangsstønaden
ved fødsel og adopsjon kraftig siden vi
tok over i 2013. Stønaden har blitt mer
enn doblet, fra 47 877 kroner i 2013
til 84 720 kroner i 2020. Den er også
skattefri. I Granavolden-plattformen
står det at regjeringen ønsker å øke
engangsstønaden enda mer, til 1G.
Pr. november 2019 er 1G 99 585 kroner.

Tidligere har foreldre som får barn
etter de er ferdige med å studere falt
mellom to stoler. De har ikke hatt
rett på foreldrestipend, siden de ikke
lenger er studenter. Men de har heller
ikke fått sjans til å kunne opptjene
seg vanlig permisjon. Derfor har
regjeringen bestemt at også denne
gruppen skal få foreldrestipend,
og dermed være sikret inntekt.
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Foreldre med
syke barn skal få
hjelpen de trenger
Regjeringen har utvidet og forbedret
ordningen for pleiepenger som
går til foreldre som må ta vare
på syke barn flere ganger. Vi
trenger et samfunn som tar
vare på familier som rammes
av alvorlig sykdom eller
funksjonsnedsettelser. Foreldrene
til syke barn bruker mye tid på
nattevåk eller å være i beredskap
for barna sine. Da er det fint at de
slipper å kjenne på usikkerheten
knyttet til sin egen økonomi.
Før vi endret reglene i 2017 måtte
man betale den første uken før
man mottok pleiepenger selv,
det trenger man ikke nå. Vi har
også fjernet det svært strenge
sykdomskravet, slik at det nå er
nok at barnet er sykt og med behov
for kontinuerlig tilsyn og pleie.
Før måtte det være livstruende
eller svært alvorlig sykdom.
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Vi økte også aldersgrensen for
pleiepenger fra 12 til 18 år for alle
grupper, og nå kan begge foreldrene
ta ut pleiepenger samtidig.
I 2019 endret vi reglene slik at
foreldre som ikke kan være i arbeid
selv om barnet har tilsyn på dagen,
foreldre i beredskap eller foreldre
som trenger hvile etter nattevåk over
sykt barn, får pleiepenger fullt ut.

Målet med den forbedrede ordningen
er at livet skal bli lettere og mer
forutsigbart for familier i en
vanskelig livssituasjon. Samtidig
har vi tettet hull og mangler i den
gamle ordningen, slik at foreldre
ikke kommer i en vanskelig
økonomisk situasjon hvis barnet
blir alvorlig syk på nytt.

Regjeringen har nylig foreslått å
gjeninnføre ordningen med rett
til pleiepenger i tre måneder etter
barnets død for foreldre som har
mottatt fulle pleiepenger i minst
tre år. Alle foreldre som mottar
pleiepenger og som mister et barn
vil få rett til seks uker med fortsatt
ytelse, uavhengig av hvor lenge de
har mottatt ytelsen. Ordningen vil
gi foreldre tid til sorg og trøst.
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Tidlig innsats er
nøkkelen for å hindre
at fattigdom går i arv
Alle barn fortjener en god start. Da
må vi ha skoler og barnehager som
greier å løfte alle barn uavhengig
av hvilken bakgrunn de har og hvor
de bor. Høyre i regjering satser på
tidlig innsats. Det betyr at innsatsen
må starte allerede i barnehagen.
Det betyr også at innsatsen må
settes inn raskt når et problem
oppstår, slik at vi unngår at små
problemer vokser seg store.
Regjeringen la i november 2019 frem
stortingsmeldingen «Tett på – tidlig
innsats og inkluderende fellesskap
i barnehage, skole og SFO». Noen
av tiltakene er at alle skoler skal
få tilgang til lærerspesialister i
begynneropplæring fra 1. til 4.
klasse, og alle skoler og barne
hager skal ha spesialpedagogisk
kompetanse. Det skal også innføres
en oppfølgingsplikt, hvor skolene
er forpliktet til å følge opp elever
med høyt fravær i grunnskolen
og gi alle skoler tilgang til lærer
spesialist i begynneropplæring.
14

HØYRES SOSIALE SATSINGER 2013–2019

Det er viktig at barn som trenger litt
ekstra hjelp får denne hjelpen av
faglærte. I dag er det for mange som
får hjelp av assistenter uten relevant
kompetanse. De med den beste
spesialpedagogiske kompetansen
skal ut av kontoret og inn i klasse
rommet og barnehagen. Høyre vil
gjennomføre et historisk og varig
kompetanseløft for å sikre at alle
barn møtes av faglig dyktige lærere.
Over en tiårsperiode vil endringene
regjeringen legger opp til gi rom
for et kompetanseløft på mellom
halvannen og to milliarder kroner.

Stortingsmeldingen om tidlig
innsats kommer i tillegg til
hva regjeringen allerede
har gjort for å sikre en god
utdanning til barna våre:

Vi ser også at strengere krav for å
komme inn på lærerutdanningen,
krav til faglig fordypning i de mest
sentrale fagene og en historisk
satsing på videreutdanning,
gjør at elevene oftere møter
trygge og faglig sterke lærere.

›

Vi har fått en bemannings- og
pedagognorm i barnehagene.

›

Vi har fått en nasjonal norm
for lærertetthet i skolen.

›

Vi ser på målinger at elevene
er mer til stede og at flere
fullfører videregående.

›

Rekordmange lærere får
videreutdanning

Høyre sitt mål er at ingen skal
gå ut av grunnskolen uten å
kunne lese, regne og skrive. Da
er tidlig innsats avgjørende.
Det er viktig at de dyktige ansatte i
skoler, barnehager og andre tjenester
får drahjelp til å gjøre den viktige
jobben de skal gjøre. Det er ikke barna
som skal være klare for å begynne
på skolen. Det er skolen som skal
være klar til å ta imot barna.
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Bedre behandling og
kortere ventetider
i helsevesenet
Et av Høyres viktigste valgløfter
før vi tok over i 2013 var å rydde
opp i helsevesenet. I 2019 er det nå
11 dager kortere ventetid i helse
vesenet, og ventetiden er kuttet
med 24 dager for ruspasienter
og personer med psykiske
lidelser. Høyre i regjering har
også sikret en bedre behandling
av alvorlige diagnoser som
kreft, gjennom for eksempel
gjennom ulike pakkeforløp.
Et pakkeforløp er en form for
helhetlig behandling, hvor
pasienter og pårørende skal oppleve
møtet med norsk helsevesen
som godt organisert, helhetlig
og forutsigbart. Pakkeforløpet
følger deg gjennom utredning,
behandling, oppfølging,
rehabilitering og eventuell
behandling av tilbakefall.
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Høyre har innført 28 pakkeforløp for
kreft siden 2015. Tilbakemeldingen fra
pasienter er at disse pakkeforløpene
har hatt stor betydning for deres
trygghet. Helsedirektoratet har også
fått i oppdrag å utarbeide pakkeforløp
for smertebehandling, utmattelse
og muskel-skjelettlidelser.
Det er også satt i gang flere ulike
pakkeforløp for psykisk helse og rus.
Høyre i regjering har i tillegg sørget
for et svært nødvendig løft innenfor
behandlingen av psykiske lidelser.
I 2019 er det nærmere 2500 flere
årsverk i kommunalt psykisk helseog rusarbeid enn det var i 2016. Det er
den sterkeste veksten i årsverk vi har
sett siden 2008. Fra 2017 til 2018 økte
antall årsverk med nesten ni prosent.

13 131

Hittil i 2019 er det gitt tilskudd til
totalt 590 psykologstillinger i 369
kommuner og bydeler. Dette er
en økning på 411 stillinger siden
2013. Vi har også lovfestet at alle
kommuner skal ha minst én
psykolog fra 1. januar 2020.
Størst prosentvis økning fra 2018
ser vi innenfor tjenester rettet mot
voksne (+8,8 prosent), men det er
også betydelig vekst i tjenester rettet
mot barn og unge (+5,9 prosent).

16 399
2019

Utvikling av årsverk i
kommunalt psykisk
helse- og rusarbeid

2015
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Rusavhengige
skal få hjelp,
ikke straff
Høyre har stått i spissen for en
rusreform, hvor vi overfører bruk
og besittelse av illegale rusmidler
til eget bruk fra justissektoren til
helsetjenesten. Det er også viktig
at rusavhengige selv kan velge
hvilken hjelp de vil ha, uansett
størrelsen på lommeboken. Derfor
har regjeringen innført fritt
behandlingsvalg innen psykisk
helsevern og rusbehandling. Det
betyr at rusavhengige kan velge
behandling også blant private
aktører, og så tar staten regningen.
Opptrappingsplanen for
rusfeltet ble lansert i 2015, med
en økonomisk ramme på 2,4
milliarder kroner i perioden 20162020. De to siste årene (2017 og 2018)
har vi sett en vekst på nærmere
2000 årsverk i kommunalt
psykisk helse- og rusarbeid.
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En god og
trygg bolig

Bostøtten er en treffsikker ordning
som hjelper familier med svært
lave inntekter til å håndtere
boutgiftene sine bedre. Høyre har
siden vi tok over i 2013 gjort flere
endringer som har gjort bostøtten
bedre og mer treffsikker.
I 2017 innførte vi et nytt
inntektsgrunnlag, og endret
reglene slik at barnas inntekt ikke
lenger regnes med i grunnlaget.
Vi tilpasset også bostøtten med
en kompensasjonsordning for
uføre som fikk høyere inntekt
etter uførereformen. Siden 2014
er også boutgiftstakene økt flere
ganger (2014, 2015 og 2019).
Ekstra høye strømpriser i starten
av 2019 gjorde det krevende for
mange å betale regningene. Derfor
kom det en ekstra utbetaling på
til sammen 268 millioner kroner
fra Husbanken i april 2019.
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Videre i 2019 ble bostøtten økt slik at
18 000 barnefamilier får opptil 8000
kroner mer utbetalt. Endringene førte
også til at rundt 1100 nye husstander
får rett til bostøtte, hvorav 900 av
disse er husstander med barn.

95 prosent av startlånsmottakerne
hadde under 400 000 i
husstandsinntekt og hadde ikke
fått lån uten hjelp fra kommunen.
Halvparten var barnefamilier.
Muligheten til å eie egen bolig gjør
at de på sikt bygger opp kapital.

Økt bostøtte for barnefamilier
er tiltak som virker direkte mot
barnefattigdom. Barn får hjelp her og
nå, ved at familiene får mer stabile
og selvstendige bosituasjoner.
Å gå fra leie til eie er antakelig det
viktigste tiltaket for å hindre at
fattigdom går i arv. Regjeringen
har derfor satset på boligeie for
vanskeligstilte. Kommunene delte
ut startlån for 9,3 milliarder kroner
i 2018, noe som finansierte boligkjøp
til 6900 husstander. Aldri før har det
blitt gitt så mye i startlån som i fjor.
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Økt innsats
mot vold og
overgrep
Samfunnets viktigste oppgave er å
beskytte sine borgere. At mennesker
blir utsatt for vold og overgrep er
et kritisk samfunnsproblem, men
vold og overgrep får først og fremst
følger for den som rammes.
Det er derfor også et folke
helseproblem, ettersom vold og
overgrep kan medføre betydelige
fysiske og psykiske problemer,
og varig utenforskap. Vårt mål
er at ingen barn skal utsettes for
dette. Barn er sårbare, og ofte
avdekkes vold og overgrep mot
barn altfor sent. Vi må gjøre mer
for å beskytte barna våre, derfor
prioriterer vi tidlig innsats.
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Regjeringen har med styrkingen på
54 millioner kroner i statsbudsjettet
for 2020 hatt en samlet satsing
mot vold og overgrep på over
én milliard kroner. I perioden
2017-2019 har regjeringen særlig
styrket etterforskningen av vold
og overgrep, samt overgrep på
internett. I tillegg har vi tredoblet
bevilgningene til barnehusene
siden 2013. Det innebærer at både
kapasiteten og kompetansen er økt.

Helsestasjoner og skolehelse
tjenesten er ofte det første stedet
et barn som opplever overgrep
eller vold oppsøker. Derfor har
regjeringen økt bevilgningene til
skolehelsetjenesten med over én
milliard kroner. Dette har ført til
flere ansatte, og dessuten flere
ansatte med jordmorkompetanse.

Strafferammene for grov mishandling
i nære relasjoner er økt fra seks
til 15 år. Det er også etablert
støttesentre for kriminalitetsutsatte
i alle landets tolv politidistrikt.
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Et arbeidsliv
med plass
til alle
Inkluderingsdugnaden er en
dugnad hvor staten, Nav og
private aktører går sammen
for å få personer med nedsatt
funksjonsevne eller som av
ulike grunner har fått et såkalt
hull i CVen, tilbake i arbeid.
Her skal staten gå fremst
som et godt eksempel, og har
forpliktet seg til at minst fem
prosent av alle nyansatte skal
være blant denne gruppen.
Vi har også gjennom
inkluderingsdugnaden styrket
flere arbeidsrettede tiltak.
Eksempler på slike tiltak er
individuell jobbstøtte (IPS).
Dette er en ordning for personer
med psykiske helseplager eller
rusproblemer, hvor kommunen,
spesialisthelsetjenesten og Navkontoret jobber sammen og har
tett oppfølging. Et annet tiltak
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er funksjonsassistanse. Her får
personer med omfattende fysiske
funksjonsnedsettelser tilrettelagte
oppgaver og oppfølging på
arbeidsplassen fra en lønnet
assistent. Funksjonsassistanse
er et viktig grep for å stanse et
varig frafall fra jobb og uføretrygd.
Et tredje og svært effektivt
tiltak er lønnstilskudd og bruk
av mentorer. Her får du full
lønn for arbeidet du gjør, mens
arbeidsgiveren får et tilskudd
til å utbetale denne lønnen.
Regjeringen brukte 125 millioner
kroner på inkluderings
dugnaden i 2019, og skal
bruke 175 millioner i 2020.
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Funksjonshemmede
skal kunne leve
selvstendige liv
Høyre i regjering har
rettighetsfestet at personer med
nedsatt funksjonsevne får en
personlig assistent som bistår
i hverdagen. Vi vil også sikre at
personer med rettighetsfestet
brukerstyrt personlig assistanse
(BPA) får beholde denne
også etter fylte 67 år. Dette
forslaget er sendt på høring.

Regjeringen vil styrke ordningen
med brukerstyrt personlig
assistanse, og har derfor satt
ned et utvalg som skal foreslå
forbedringer. Vi skal også legge
frem en stortingsmelding
om utviklingshemmedes
menneskerettigheter i 2020,
hvor BPA blir definert som
et likestillingsverktøy.

Målet med BPA er at personer
med nedsatt funksjonsevne
skal kunne delta i samfunnet
som alle andre og er et viktig
likestillingsverktøy. Hjelpen
man får skal ikke umyndiggjøre
den enkelte. Tjenestene må
tilpasses individuelle behov.
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Alle innvandrere skal
være en del av det
norske fellesskapet
Regjeringen jobber nå med et av
de største integreringsløftene
siden 2003, og har per november
2019 en ny integreringslov ute
på høring. Den nye loven stiller
tydeligere krav til den enkelte
flyktning, og til kommunene
som har ansvaret for å gi
nyankomne flyktninger den
norskopplæringen og utdanning
eller kvalifiseringen de trenger.
Målet er at innvandrere skal få
bedre forutsetninger for å komme
seg ut i jobb, lære norsk og bli en
del av det norske samfunnet.
I dag får de fleste deltakerne
i introduksjonsprogrammet
tilbud om et program som
går over to år, uavhengig av
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hvilket utdanningsnivå de
ligger på. Dette kan føre til at
mennesker med legeutdanning
og mennesker med svært
lite utdanning ender opp i
samme klasserom, til tross
for at de har svært ulike
behov og forutsetninger.
Den nye loven vil gi et mer
tilpasset tilbud til den enkelte,
og åpner for at lengden på
introduksjonsprogrammet kan
variere fra tre måneder og opptil
fire år, avhengig av hva slags
utdanning eller kompetanse man
har med seg fra hjemlandet.

Pårørendestøtten
Regjeringen har styrket
pårørendestøtten. Vi har tydeliggjort
kommunens ansvar for å tilby
støtte til pårørende med særlig
tyngende omsorgsoppgaver. i 2018 ble
kommunene forpliktet til å foreta en
selvstendig vurdering av de pårørendes
behov, og tilby pårørendestøtte i
form av avlastning, omsorgsstønad,
veiledning og opplæring.

Samlivskurs for
førstegangsforeldre
Alle førstegangsforeldre skal fra 2020
få tilbud om samlivskurs. Dette kan
være et viktig verktøy for å komme
gjennom en krevende periode, og hjelp
til å bygge et forhold som varer.

Økt grunnstipend
Vi har økt stipendsatsene med inntil
10 000 kr i året. Grunnstipendet i den
videregående skolen rettes nå mer
presist mot de som trenger det mest.
Omleggingen fører til at det blir færre
som får, men de som har rett til
grunnstipend vil kunne få mer enn før.
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Flere varig tilrettelagte
arbeidsplasser (VTA-plasser)
Siden 2013 har antall VTA-plasser
gått fra 9300 til 11 000. Denne om
disponeringen av midler vil gi flere
muligheten til å ta del i arbeidslivet.
Dette er en historisk satsing på
personer som av ulike grunner har
havnet utenfor arbeidsplassen og på
VTA-ordningen. Nå kan enda flere
deltakere bli brakt ut av utenforskap
og inn i et arbeidsfellesskap.

Egen strategi mot
barnefattigdom og
mulighetsmeldingen
Regjeringen har lenge vært opptatt
av å motvirke økende forskjeller og
barnefattigdom. Derfor har vi lagt
frem både mulighetsmeldingen og
en egen strategi mot barnefattigdom,
som hadde 64 konkrete tiltak for
å bekjempe barnefattigdom og
forebygge at fattigdom går i arv.

NRK-finansiering
blir mer sosial
Regjeringen fjerner NRK-lisensen.
Nå skal NRK finansieres over
skatteseddelen. Dette gjør ordningen
mer sosial. De som tjener mer, skal
også betale mer til NRK, mens de som
tjener lite, betaler mindre. En familie
med to voksne vil ikke merke stor
forskjell, men for de som enten bor
alene, alene med barn eller mottar
trygd, vil beløpet halveres.
For minstepensjonister blir det gratis.
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Høyres sosiale satsinger
2013–2019
▶

Billigere barnehage og SFO
for de som trenger det mest

▶

Et arbeidsliv med
plass til alle

▶

Flere barn skal få mulighet
til fritidsaktiviteter

▶

Funksjonshemmede skal
kunne leve selvstendige liv

▶

Økt barnetrygd og
engangsstønad gir færre
fattige barnefamilier

▶

Alle innvandrere skal
være en del av det
norske fellesskapet

▶

Foreldre med syke barn
skal få hjelpen de trenger

▶

Pårørendestøtten

▶

Samlivskurs for
førstegangsforeldre

▶

Økt grunnstipend

▶

Flere varig tilrettelagte
arbeidsplasser

▶

NRK-finansiering
blir mer sosial

▶

Egen strategi mot
barnefattigdom og
mulighetsmeldingen

▶

▶

Tidlig innsats er
nøkkelen for å hindre
at fattigdom går i arv
Bedre behandling og
kortere ventetider
i helsevesenet

▶

Rusavhengige skal få
hjelp, ikke straff

▶

En god og trygg bolig

▶

Økt innsats mot vold
og overgrep
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