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Fra: Nikolai Dyvik og Hans Christian Midelfart 2 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 2020  3 

Nei til luksusskatt på Elbil  4 

 5 

Vi er godt i gang med elektrifiseringen av den norske bilparken, men overgangen er på ingen 6 

måte over. En for stor andel av den norske bil parken er den dag i dag drevet på fossilt 7 

brennstoff. For at vi skal nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss, kan vi ikke 8 

implementere en særskatt på dyrere elbiler. 9 

 10 

En luksusskatt på elbiler vil være lite hensiktsmessig av flere grunner. En luksusskatt på 11 

elbiler tar ikke høyde for befolkningsgrupper med særstilte behov som barnefamilier som er 12 

avhengig av rekkevidde og plass. Videre har en slik skatt har høy risiko for å ramme skjevt 13 

f.eks barnefamilier som allerede har en begrenset økonomi. Alternative for denne 14 

befolkningsgruppen er dessverre ikke grønn. Blir elbilen for dyr er risiko stor for at folk 15 

velger tilbake diesel SUV’en slik de har gjort i Danmark. 16 

 17 

Det er først nylig at elbilsalget har skutt fart i distriktene, og i august i år var elbilsalget for første gang 18 

over 50% i alle norske fylker. Det er veldig bra, men vi mangler fortsatt den andre halvparten som 19 

enda ikke kjøper seg elbil. Det er i for stor grad fortsatt mennesker utenfor byene som ikke kjøper seg 20 

elbil, hovedsakelig på grunn av for få ladestasjoner og for lav rekkevidde på rimeligere biler. De 21 

dyreste bilene drar ifra, fordi de er de eneste som har lang nok rekkevidde til at folk flest synes de går 22 

langt nok i distriktene.  23 

 24 

Oslo Unge Høyre vil: 25 

• Opprettholde insentivene for å kjøpe av elbil i Norge. 26 

• Opprettholde lave takster for elbiler i bomringen 27 

 28 
 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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Fra: Milan Aran 34 
Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 35 
 36 

Integrere hele Norge! 37 

 38 

I Norge er nærmere 33% av innvandrere arbeidsledig. I 2019 gikk 56% av 39 

sosialhjelpsutbetalingene til innvandrere. Flere, spesielt eldre, sliter med å lese og skrive 40 

norsk. Flere innvandrerfamilier har ikke råd til å sende barna til fritidsaktiviteter. Det har 41 

lenge vært en utfordring for Norge å integrere våre nye landsmenn. For å løse utfordringen, 42 

kreves det en ny retning. 43 

 44 

Hvor man kommer fra, og størrelsen på lommeboken burde ikke avgjøre om et barn kan være 45 

med å spille fotball. Likevel er realiteten i Norge noe annet. I dag er den døren lukket for 46 

100 000 barn i Norge, hvor mange disse er innvandrerbarn.  Fritidsaktiviteter er en viktig 47 

arena for barn og unge. Utenforskap kan gi større risiko for psykiske lidelser og ensomhet. 48 

For noen, kan fotballen være redningen fra kriminalitet og radikalisering. For hvert menneske 49 

som faller ut, koster det staten 15,9 millioner kroner. En investering i å inkludere barn, skape 50 

arenaer for sosialisering og integrering bidrar ikke kun til at flere blir integrert og bedre 51 

folkehelse, men kan også være økonomisk sett positivt.  52 

 53 

Mye av problemene til dagens integreringspolitikk er at man innfører strenge tiltak som 54 

rammer de som trenger det mest. For at Norge skal lykkes i å integrere alle våre nye 55 

landsmenn, er det viktig å tilpasse de ulike kravene man stiller dem og i større grad skape rom 56 

for det blir lettere å integrere seg i Norge. 57 

 58 

Oslo Unge Høyre mener derfor: 59 

• Gi barn med innvandererbakgrunn, og som er fra lavinntektsfamilier, rett til å delta på 60 

fritidsaktivitet.  61 

• Legge opp til at skoler er i større grad involvert i fritidsorganisasjoner.  62 

• Gi arbeidsinnvandere utenfor EØS/EFTA-området rett til opplæring i norsk. 63 

• Legge opp til at fritidsorganisasjoner er i større grad involvert i arbeidet til asylmottak 64 

og enheter som jobber med innvandrere.  65 
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• Tilpasse kravene for å motta sosialhjelp som innvandrer etter bakgrunn og 66 

omstendigheter. 67 

• Tilpasse og styrke introduksjonsprogrammet etter bakgrunn og omstendigheter. 68 

 69 

 70 

 71 

 72 

 73 

 74 

 75 

 76 

 77 

 78 

 79 

 80 

 81 

 82 

 83 

 84 

 85 

 86 

 87 

 88 

 89 

 90 

 91 

 92 

 93 

 94 

 95 

 96 
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Fra: Vivianné Bucio Bach 97 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 2021 98 

Flere vurderinger må bli vurdert 99 

eksternt! 100 

 101 

I dag er det dessverre slik at mange elever blir vurdert urettferdig når det kommer til 102 

karakterer. Dette kan f.eks. være i forhold til relasjonen du har til læreren din eller rett og slett 103 

om læreren du har liker deg eller ikke. Det er her konsekvensene mange elever føler på, og det 104 

kan føre til demotiverte elever. Mange føler blant annet at de blir vurdert ut ifra etnisitet, 105 

bakgrunn, religion, trynefaktor osv. Sånn kan ikke et system være, det blir for lite rigid.  106 

Vi elever må vite at vi blir vurdert i forhold til kompetansemålene og ikke det motsatte. Noe 107 

vi elever faktisk har krav på ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-3 (Vurdering i fag) 108 

“Formålet med vurdering i fag er å fremje læring og bidra til lærelyst undervegs, og å gi 109 

informasjon om kompetanse undervegs og ved avslutningen av opplæringa i faget”.  110 

“Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemåla i læreplanen i faget. Kompetansemåla skal 111 

forståast i lys av teksten om faget i læreplanen. Elevar, lærlingar, lærekandidatar og 112 

praksisbrevkandidatar skal vere kjende med læreplanen i faget”.  113 

Noen elever kan miste læringslysten og håpet, selv om de vet at de er på det nivået. Det kan 114 

ødelegge sjansen for å komme inn på drømmestudiet eller drømmeskolen.  115 

 116 

Det at elever kan få muligheten til å få en vurdering vurdert eksternt, gjør at det ikke går på 117 

bekostning i forholdet mellom eleven og læreren. Der hvor hovedfokuset heller blir innholdet 118 

og kompetansen i teksten, oppgaven, prøven osv. For noen lærere vurderer dessverre på 119 

trynefaktor.  120 

 121 

Oslo Unge Høyre vil: 122 

• Gjøre det enklere å få en vurdering vurdert eksternt.  123 

• Innføre flere eksterne vurderinger. 124 

 125 
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Fra: Vivianné Bucio Bach  126 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 2021 127 

 128 

Døren er åpen, når ikke alle tør å gå inn! 129 

 130 

Under pandemien har vi virkelig sett hvor viktig den psykiske helsen er. Mange har slitt enda 131 

mer med depresjon, angst, sosialt osv. Derfor er det spesielt viktig med flere helsesykepleiere, 132 

men det er dessverre slik at alle ikke tør å gå inn til helsesykepleieren. For eksempel så tar de 133 

fleste en tur innom når de trenger et plaster, eller skal ta en vaksine.  134 

Det burde være et krav om at alle helsesykepleiere har minst en til to samtaler i halvåret med 135 

hver enkelt elev. Det snakkes hele tiden om å ansette flere helsesykepleiere det er viktig, men 136 

enda viktigere er det at elever får tillit til helsesykepleieren slik at de tør å gå inn og at det 137 

ikke blir en problemstilling unge må ta stilling til. Det er kjempeviktig for å styrke den 138 

psykiske helsen, spesielt nå som vi har vært i en pandemi. Det vil gjøre det til en mindre 139 

utfordring for mange elever.  140 

 141 

Oslo Unge Høyre vil: 142 

• Innføre et krav om at alle helsesykepleiere minst skal ha 1-2 samtaler i halvåret med 143 

hver enkelt elev. 144 

• Gjøre det enklere å gå til helsesykepleieren. 145 

 146 

 147 

 148 

 149 

 150 

 151 

 152 

 153 
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Fra: Jenny Helene Syse, Johanne Marie Haanes og Peter Bjørneset 154 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 155 
 156 

Hydrogenskiftet 157 

Klimakrisen er en av vår tids største utfordringer, og dersom vi skal klare å nå målene Norge forpliktet 158 

seg til gjennom Parisavtalen, trenger vi drastiske endringer. Oppmerksomheten rundt hydrogen vokser 159 

raskt i Europa, som i verden generelt, og trekkes ofte frem som et av de viktigste satsningsområdene 160 

for en grønn omstilling, ettersom den kan fremstilles og forbrukes karbonfritt. Hydrogen kan brukes 161 

som råstoff, drivstoff, energibærer og for oppbevaring av energi, og har med det mange potensielle 162 

bruksområder innen industri, transport og energisektoren. Ikke minst vil dette bidra til en grønnere 163 

omstilling av oljesektoren, da hydrogen kan fremstilles fra naturgass.  164 

I sin hydrogenstrategi fastslår EU at hydrogen er avgjørende for å nå utslippsmålene innen 2050 165 

(European Commission, 2020). Videre har England en intensjon om å erstatte gass, som i dag står for 166 

en stor del av deres energiforbruk, med hydrogen. Ikke minst har hydrogen stort potensiale som 167 

drivstoff for transport, derav spesielt tungtransport, skipsfart og luftfart. Når man bruker hydrogen som 168 

drivstoff, er det eneste avfallsstoffet rent H2O. Vi ser også at hydrogen har hele tre ganger så mye 169 

energi per enhet som alminnelig flydrivstoff og hundre ganger mer en litium-ion-batterier (Henderson, 170 

2021). 171 

Per dags dato er det mulig å kjøpe to modeller av biler som bruker hydrogen som drivstoff i Norge, og 172 

flere bilprodusenter jobber med å få flere slike biler ut på markedet. Etterhvert som disse bilene blir 173 

lansert i Europa, og etterhvert kommer til Norge, vil etterspørselen etter hydrogen som drivstoff øke. 174 

Derfor er det viktig at vi i Norge legger til rette for og tilpasser infrastrukturen slik at vi kan legge mer 175 

og mer av transporten på norske veier over på hydrogen. 176 

At kjøretøy som går på hydrogen er en del av fremtiden, er det ingen tvil om, men per i dag er det 177 

svært få hydrogenstasjoner rundt om i Norge. Dersom Norge skal henge med i hydrogenskiftet, er vi 178 

avhengige av å utbygge den nødvendige infrastrukturen. Vi trenger derfor mer hydrogenproduksjon og 179 

flere fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy.  180 

Gjennom et pilotprosjekt i Oslo og Akershus gjort av IFE (institutt for energiteknikk), hvor de benyttet 181 

elektrolyse for å produsere hydrogen, viste det seg at hydrogenproduksjonsverk forsynt av små 182 

energiverk vil være både effektivt og lønnsomt. I Norge har vi god tilgang på slik energi, og det er 183 

derfor gunstig for oss å produsere mer hydrogen. I og med at vi har såpas gode forutsetninger for å 184 



Side 8 av 24 

 

produsere hydrogen, mener vi at det er en selvfølge at vi fortsetter å legge til rette for mer 185 

hydrogenproduksjon i Norge.  186 

Oslo Unge Høyre vil: 187 

• Øke satsningen på hydrogenproduksjon i Norge. 188 

• Bygge ut flere hydrogenfyllestasjoner langs norske veier. 189 

• Identifisere tungtransportruter hvor det kan være aktuelt med hydrogen, og stimulere til 190 

etablering av infrastruktur som gjør dette mulig. 191 

• Samarbeide med de andre nordiske landene med mål om å få fergetrafikken mellom våre land 192 

over på hydrogen. 193 

• Utrede hydrogen som drivstoff i luftfarten. 194 

• Øke CO2-avgiften ytterligere for tungtransport. 195 

• Øke satsingen på pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge, slik som prosjekter ved IFE, 196 

gjennom å gjøre det gunstig for arbeidslivet å satse på innovative og grønne løsninger. 197 

 198 

Kilder: 199 

• European Commission. (2020.) A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe: 200 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf  201 

• Caspar Henderson. BBC. (2021). The hydrogen revolution in the skies: 202 

https://www.bbc.com/future/article/20210401-the-worlds-first-commercial-hydrogen-203 

plane 204 

 205 

 206 

 207 

 208 

 209 

 210 

 211 

 212 

 213 

 214 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://www.bbc.com/future/article/20210401-the-worlds-first-commercial-hydrogen-plane
https://www.bbc.com/future/article/20210401-the-worlds-first-commercial-hydrogen-plane
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Fra: Fatima Hadouchi 215 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 216 

Stå opp for våre medmennesker – 217 

styrk menneskerettighetene! 218 

 219 

FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt 10. desember 1948. 48 av 58 medlemsland, 220 

stemte for menneskerettighetserklæringen. De siste ti medlemslandene som ikke stemte for 221 

(åtte delegasjoner avsto fra å stemme, to delegasjoner var ikke til stede), er kjent for alt annet 222 

enn å praktisere menneskerettighetserklæringen. I dag har FN flere medlemsland, og 223 

menneskerettighetene blir stadig brutt, uten store konsekvenser – delvis fordi 224 

menneskerettighetserklæringen ikke er juridisk bindene.  225 

 226 

Grunnleggende menneskerettigheter er ikke noe en stat kan bestemme at innbyggerne skal ha 227 

eller ikke. Ifølge menneskerettighetserklæringen, har alle individer rett på de nedskrevne 228 

rettighetene i menneskerettighetserklæringen. Derfor bør den også være juridisk bindene for å 229 

sikre at alle individer er sikret sine rettigheter uavhengig av hvilket land de oppholder seg i. 230 

Norge har fått internasjonal anerkjennelse og tillit ved å få plass i sikkerhetsrådet. Denne 231 

tilliten, i tillegg til makten og innflytelsen vi får gjennom sikkerhetsrådet, bør vi bruke til å ta 232 

en aktiv kamp om å få menneskerettighetserklæringen juridisk bindene. 233 

 234 

Oslo Unge Høyre vil derfor: 235 

• Jobbe for at FNs menneskerettighetserklæring blir juridisk bindene for alle FNs 236 

medlemsland.  237 

• Jobbe for at menneskerettighetsbrudd kan bli tatt opp i den internasjonale domstolen. 238 

  239 
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Fra: Fatima Hadouchi 240 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 241 

Senk sykefraværet ved å styrke egen 242 

helse! 243 

 244 

Sykefraværet er altfor høyt i forhold til våre naboland, og den største enkeltårsaken til 245 

fraværet skyldes feilbelastningsskader og overbelastningsskader. Dette er skader som kan 246 

være vanskelig å reversere, og i tilfeller irreversible, men som er mulig å forebygge gjennom 247 

ergonomi. 248 

 249 

Ved å gi opplæring i ergonomi til både arbeidsgiver og arbeidstaker, vil det også bli lettere å 250 

tilrettelegge arbeidet slik at man unngår feilbelastningsskader og overbelastningsskader. Dette 251 

vil føre til bedre helse blant arbeidsgivere og arbeidstakere, i tillegg til å spare både 252 

arbeidsgiver og statskassen for enorme summer på lang sikt.  253 

 254 

Oslo Unge Høyre vil derfor: 255 

• Innføre opplæring i ergonomi i kroppsøving på videregående skole i alle 256 

studieretninger. 257 

• At arbeidsgivere skal gi profesjonell ergonomisk opplæring til sine ansatte. 258 

• Sette mer fokus på tilrettelagt arbeid, for å unngå irreversible skader og høyt 259 

sykefravær. 260 

  261 
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Fra: Fatima Hadouchi 262 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 263 

Styrk de klima- og miljøvennlige 264 

reisemulighetene! 265 

 266 

Bjørndal ligger helt syd i Oslo, med nesten 9000 innbyggere. Store deler av befolkningen er 267 

barn og unge, som vil si at store deler av befolkningen på Bjørndal er avhengig av offentlige 268 

kommunikasjonsmidler. Dette legger stor press på de offentlige kommunikasjonsmidlene. Per 269 

dags dato har Bjørndal kun en innkjørsel, og kun buss som offentlig kommunikasjonsmiddel. 270 

Dette er problematisk dersom det oppstår en ulykke og veien stenges for trafikk, eller dersom 271 

det kommer like mye snø som for noen år siden da det var umulig å komme seg inn og ut av 272 

Bjørndal. Ved streik er det også problematisk å komme seg til arbeid eller studier, ettersom 273 

nærmeste offentlige kommunikasjonsmiddel som ikke er buss ligger på Mortensrud og 274 

Hauketo. Og med en stor andel av befolkningen som er barn og unge, og en global 275 

oppvarming foran oss, er det nødvendig med andre muligheter enn kun bil og buss. 276 

Utvidelse av T-banenettet til Bjørndal vil være gunstig for både nærmiljøet og klimaet. En 277 

slik utvidelse vil føre til at færre bruker bil, som er gunstig for at vi skal nå klimamålene. 278 

Denne utvidelsen vil også gjøre livet for de som bor på Bjørndal lettere og mer forutsigbart, 279 

da man vil spare mye reisetid. Med spart reisetid, vil det også være lettere og mer lukrativt å 280 

delta i for eksempel fritidsaktiviteter og frivillig arbeid i andre deler av Oslo. En annen positiv 281 

faktor er at man gjør de sydlige delene av Oslo mer attraktivt, og man binder de ulike delene 282 

av Oslo tettere sammen.  283 

 284 

Oslo Unge Høyre vil derfor: 285 

• Utvide T-banenettet til Bjørndal. 286 

 287 

  288 
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Fra: Fatima Hadouchi 289 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 290 

Styrk frivilligheten! 291 

 292 

Frivilligheten har stor betydning for både enkeltindividene og for samfunnet. 63% av 293 

befolkningen bidro med frivillig arbeid i 2019. Frivillighetens innsats under pandemiåret 2020 294 

tilsvarer 142 000 årsverk. Det viser at frivillighet er viktig og nødvendig for at samfunnet skal 295 

gå rundt. Tallet for organiserte er enda høyere: 78% av befolkningen er medlem av minst en 296 

organisasjon, mens tallet er 48% for de som er medlem av minst to organisasjoner1. Selv om 297 

frivillighetens arbeid er høyt verdsatt og nødvendig, opplever de organiserte frivillige likevel 298 

vanskeligheter når det kommer til leie av lokale.  299 

 300 

Frivillige organisasjoner kan låne lokalene til offentlige skoler gratis, men opplever likevel å 301 

enten få avslag eller beskjed om å betale flere titalls tusen kroner. Dette er igjen med på å 302 

påvirke og begrense tilbudet frivilligheten kan tilby. Dette gir negative utslag både for 303 

rekruttering til frivilligheten, de som allerede er frivillige og de som benytter seg av tilbudene 304 

de frivillige tilbyr.  305 

 306 

Oslo Unge Høyre vil derfor: 307 

• Fjerne fristen for å søke om å låne skolelokaler 1. juni og 1. november, slik at man kan 308 

søke hele året. 309 

• Øke terskelen for å gi avslag på søknader om utlån av offentlige skolelokaler og andre 310 

offentlige bygg (som ikke anses som uforsvarlig å låne ut o.l.) til frivillige 311 

organisasjoner. 312 

• Sikre at frivillige organisasjoner får leid de offentlige skolelokalene og andre 313 

offentlige bygg gratis. 314 

315 

 
1 https://www.frivillighetnorge.no/fakta/nøkkelfakta-om-frivillighet/ 
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Fra: Fatima Hadouchi 316 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 317 

Gi oss de stygge grønnsakene! 318 

 319 

Vi i Norge er så heldige at vi får velge hvilke frukt og grønt vi ønsker etter form, farge og 320 

størrelse. Dette fører til at 40% av all produsert mat aldri blir spist. Norsk standard bestemmer 321 

hvilke frukt og grønt som skal få lov til å havne på middagsbordet, eller ende opp i 322 

matavfallet. Dette fører blant annet til at en av fire norske poteter kastes, selv om de er like 323 

gode og sunne som potetene som tilfredsstiller de utseendemessige kravene til norsk standard. 324 

 325 

På verdensbasis står matproduksjonen alene for ca. 30% av klimagassutslippene, i tillegg til å 326 

kreve store vann- og jordressurser2. Dette samtidig som 811 millioner mennesker sulter, 3 327 

milliarder mangler et sunt kosthold og 2,37 milliarder mennesker ikke har tilgang til nok mat. 328 

22% av barn under fem år i verden lider av veksthemming, og hele 21% av Afrikas 329 

befolkning er underernært som følge av sult3. Med så høy utslippsprosent av klimagasser og 330 

ressursbruk av vann og jord, bør maten utnyttes bedre. 331 

 332 

Tilbake til Norge lever 10 % av vår befolkning under den relative fattigdomsgrensen ifølge 333 

FN4. Dårlig ernæring fører blant annet til veksthemming, psykiske plager og går utover 334 

utdanning og arbeid. De deformerte grønnsakene har like mye ernæring som de som 335 

tilfredsstiller norsk standard sine utseendemessige kriterier. Vi bør derfor slutte å kaste mat, 336 

og heller utnytte det bedre ved å fjerne muligheten for å kaste mat som ikke er fint nok – både 337 

av miljø- og klima hensyn, og for å minke fattigdommen og de negative konsekvensene som 338 

følger med. All overskuddsmat bør så doneres til de som deler ut mat, eksempelvis 339 

fattighuset. Ved mye overskuddsmat med lang holdbarhet, bør man også se på mulighetene 340 

for å donere mat til sultrammede områder i verden.    341 

 342 

 
2 https://www.aftenposteninnsikt.no/klimamilj/den-vakre-stygge-maten 
3 https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-
solberg/ud/pressemeldinger/2021/dramatisk-okning-av-sult-i-verden-sier-fn-rapport/ 
4 https://www.matsentralen.no/fattigdom 
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Oslo Unge Høyre vil derfor: 343 

• Endre kravene til norsk standard, og ha slutt på muligheten til å kaste frukt og grønt 344 

(og annen mat) som ikke er fint nok, av 14ist miljø- og klima hensyn, og humanitære 345 

hensyn (maten kan 14ist il andre I stedet for å kastes). 346 

• Gi overskuddsmat til eksempelvis fattighuset. 347 

• Se på muligheten til å gi overskuddsmat til sultrammede områder I verden. 348 

• Sette inn holdningsendrede og kunnskapsgivende tiltak rettet mot folks oppfatning av 349 

spiselig frukt og grønt som ikke er fint nok. 350 

 351 

 352 

 353 

 354 

 355 

 356 

 357 

 358 

 359 

 360 

 361 

 362 

 363 

 364 

 365 

 366 

 367 

 368 

 369 

 370 

 371 

 372 
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Fra: Fatima Hadouchi 373 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 374 

På tide med en rettshjelpreform! 375 

 376 

I dag tilfredsstiller knapt 9% av Norges befolkning de økonomiske kravene til fri rettshjelp, til 377 

tross for at behovet er langt større. Blant de som faller utenfor er enslig uføre med 378 

minsteytelse på 246 000 kr i året. Staten står overfor en dyr opprydning etter NAV-skandalen 379 

– noe som kunne vært unngått om de siktede hadde fått fri rettshjelp. I flere av sakene, var 380 

ikke de siktede presentert av en forsvarer. I andre saker har foreldre måttet kjempe uten 381 

advokat for foreldreretten, fordi inntekten knapt gikk over grensen, mens andre har måttet ta 382 

opp forbrukslån5. Slik justisfeil fører til store konsekvenser for ofrene, og svekker prinsippet 383 

om likhet for loven da god forsvarshjelp blir forbeholdt de med god nok økonomi6.  384 

 385 

De som tilfredsstiller kravene for fri rettshjelp, får knapt dekket noen timer, mens andre ikke 386 

får noen. Slik praksis fører til at kun de med god nok økonomi, får god rettshjelp. Denne 387 

praksisen med de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp, har også blitt kritisert av FNs 388 

menneskerettighetskomite. Dette er dessuten med på å svekke rettsstaten og demokratiet, da 389 

en stor andel av befolkningen ikke får tilgang til domstolene på grunn av dårlig økonomi. Den 390 

økonomiske inntektsgrensen for å kunne få fri rettshjelp har heller ikke blitt justert siden 391 

2009, noe som har gått utover forsvarlig rettshjelp og likhet for loven på grunn av manglende 392 

juridisk bistand. 393 

 394 

Oslo Unge Høyre vil derfor: 395 

• Øke inntektsgrensen for fri rettshjelp. 396 

• Sikre fri rettshjelp for lavtlønte. 397 

• Sikre tilstrekkelig forsvarerbistand. 398 

• Øke bevilgningene til lavterskel rettshjelp ved behov. 399 

 
5 https://www.nrk.no/norge/kritiserer-rettshjelpen-i-norge_-_-folk-tar-opp-forbrukslan-for-a-forsvare-seg-
1.14903202 
6 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/G30Vel/slaar-alarm-om-dagens-rettshjelpstilbud-slik-
kan-vi-ikke-ha-det 
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• Følge opp rapporten fra NOU ‘Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp 400 

(rettshjelpsloven)’, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-5 (ekstern 401 

link). 402 

• Utrede en mulig rettshjelpreform. 403 

 404 

 405 

 406 

 407 

 408 

 409 

 410 

 411 

 412 

 413 

 414 

 415 

 416 

 417 

 418 

 419 

 420 

 421 

 422 

 423 

 424 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-5
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Fra: Ingrid Eleonora Sjøflot Knudsen 425 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 426 

Styrke spesialundervisningen! 427 

 428 

Se for deg at du sitter i et klasserom. Alle rundt deg gjør oppgaver som de har fått av læreren, 429 

men du skjønner ingenting. Du har prøvd å fokusere, men alt du hører blir glemt. Når du har 430 

fått med deg hva oppgaven er, så flytter bokstavene på seg når du prøver å lese. Du ber 431 

(kanskje) om hjelp, men det er ingen hjelp å få. Så her sitter du da, føler deg som en idiot, 432 

alene og oversett. Dette er hvordan det er å ha dysleksi i dag. 433 

Hvis du har et barn med dysleksi som ikke får den utdanningen de har krav på, ville ikke du 434 

også blitt irritert? Det er på tide at vi prioriterer de vanskeligstilte, at vi står opp for dem og 435 

gir den utdanningen som de har krav på.  436 

Vi kan ikke lenger ha det sånn, hvorfor blir ikke barn med lærevansker fulgt opp som de skal? 437 

Noen skoler liker godt å jukse ved å ha ufaglærte assistenter som sitter på et grupperom med 438 

den som har lærevansken. Hva er en ufaglært assistent? Det er en person som enten har 439 

nettopp blitt ferdig på videregående og trengte et friår, eller en som studerer, og har dette som 440 

en deltidsjobb. Skoler velger billig arbeidskraft framfor god kvalitet og sikker oppfølging.  441 

I dag finnes det enten ingen eller få spesialpedagoger som jobber på skoler. Vi trenger flere 442 

spesialpedagoger på skoler som faktisk kan hjelpe elever med lærevansker eller andre typer 443 

for spesielle vansker. På denne måten blir alle elever med vansker tatt vare på, og sikrer en 444 

bedre og lettere gjennomførbar utdanning.  445 

Lærere mangler en god del kunnskap rundt spesialpedagogikk. Hvordan man skal forholde 446 

seg til et barn eller ungdom med dysleksi, hva slags tilrettelegging som trengs, og hvordan 447 

lærevansken kan bli forebygget. I dag er spesialpedagogikk et valgfag for lærerstudenter, det 448 

vil si at det er kun om du har en interesse for det, så kan du velge det. Mange studenter blir 449 

dermed glipp av dette. For at lærere kan hjelpe elevene sine, så hjelper det dermed ikke om de 450 

ikke har kompetansen til det. Derfor er det viktig at alle lærerstudenter skal gjennomgå et 451 

obligatorisk kurs til spesialpedagogikk. På denne måten får de kompetanse om ulike 452 

vanskeområder, hva det vil si å ha lærevansken, og hva slags tiltak som finnes.  453 

 454 
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Oslo Unge Høyre vil: 455 

• Ha minimum 1 spesialpedagog på alle skoler, og eller flere om det trengs.  456 

• Lærerstudenter skal ha et obligatorisk kurs i spesialpedagogikk.  457 

 458 

 459 

 460 

 461 

 462 

 463 

 464 

 465 

 466 

 467 

 468 

 469 

 470 

 471 

 472 

 473 

 474 

 475 

 476 

 477 

 478 

 479 
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Fra: Sjur Oskar Korsæth 480 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 481 

Flere muligheter i yrkesfag 482 

 483 

NHOs Kompetansebarometer viser at over 60 prosent av bedriftene har behov for 484 

fagutdannede. Samtidig viser SSBs framskrivinger av kompetansebehov en stor mangel på 485 

fagarbeidere i norsk arbeidsliv.7 Politisk er det et ønske om at flere skal gå yrkesfag. Antallet 486 

veier man kan yrkesfag er en måte å forbedre det. 487 

I dag kan man gå vg3 påbygg istedenfor å ta yrkeskompetanse etter vg2. Man kan også ta vg4 488 

påbygg etter yrkeskompetanse. Begge gir generell studiekompetanse. Elever som har fullført 489 

studiespesialiserende-løp, eller har tatt vg3 påbygg kan derimot ikke enkelt bytte til yrkesfag. 490 

Disse har brukt opp ungdomsretten sin.  491 

Har man tatt påbygg og ønsker læreplass, er man fremdeles kvalifisert og kan skaffe seg 492 

læreplass på egenhånd. Utfordringen er at lærebedriftene får en viss sum i økonomisk støtte 493 

for å ha lærlinger. Bedriftene får mer penger for å ta inn en lærling som har ungdomsrett. 494 

Derfor velger mange bedrifter de ungdommene som har ungdomsrett.  495 

Næringslivet behøver at flere skal gå yrkesfag. Da må man også legge til rette for det. Dagens 496 

system gjør det vanskelig for de som finner ut at de vil gå yrkesfag etter 10. klasse.   497 

 498 

Oslo Unge Høyre vil: 499 

• Opprette en ordning for «omvendt påbygg», slik at elever som har studiekompetanse, 500 

kan få yrkesfaglig kompetanse. Lærlingtilskudd må være like høyt for lærlinger som 501 

ikke lenger har ungdomsrett. 502 

• Legge til rette for yrkesfaglige idrettslinjer 503 

• Legge til rette for flere ”Dobbeltkompetanseløp” som gir både yrkesfaglig kompetanse 504 

og generell studiekompetanse.  505 

 506 

 
7 https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/artikler/Fag-ogyrkesopplaringen/ 
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Fra: Karoline Børs Lind  507 

Til: Oslo unge Høyres generalforsamling  508 

 509 

Kjernekraft fremfor symbolpolitikk  510 

 511 

Verden står overfor en klimakrise, og vesten har gått for fullt inn for fornybare 512 

energiløsninger. Fornybart har sine begrensninger spesielt vind og sol. Vind og sol er ikke 513 

stabilt, når det blåser blir det generert energi når det ikke blåser blir det ikke generert energi, 514 

dette prinsippet gjelder også for sol, og vi har ingen måte å lagre denne energien på i så stor 515 

skala som trengs. I tillegg vil ikke etterspørselen etter energi synke med årene. Flere u-land 516 

blir rikere, og befolkningen fortsetter å øke. Elektrifiseringen krever også en høyere 517 

strømforbruk enn det vi har behov for i dag.  518 

FNs klimapanel har kommet ut med 1,5 gradersmålet. De fattige landene har ikke muligheten 519 

til å nå disse målende uten at det i stor grad påvirker deres evne til å komme ut av fattigdom. 520 

Det at vesten og Norge når sine klima mål vil ikke løse klimakrisen. Vi er nødt til å satse på 521 

innovasjoner som både fungerer for og gagner hele verden.  522 

Kjernekraft er en meget effektiv og stabil energikilde som for øyeblikket er dyrt og omstridt, 523 

men trenden snur. Kjernekraftverk har blitt mye sikrere, og teknologien har kommet mye 524 

lenger, det snakkes mer og mer om Thorium som er sikrere enn bruk av uran og SMR (små 525 

modulere reaktorer) hvor byggeprosessen kan effektiviseres og gjøres mye billigere. 526 

Kjernekraft er i tillegg svært energi intensivt, og inngrep i naturen vil reduseres betraktelig, 527 

noe som er viktig for det biologiske mangfoldet.  528 

Men som nevnt allerede er det for øyeblikket dyrt og for lite forskning på området. Derfor 529 

mener jeg at Norge som har økonomi til å bidra til utviklingen av kjernekraft har et ansvar for 530 

å bidra til et teknologisk fremskritt innenfor dette området, på samme måte som vi har bidratt 531 

til utviklingen av elbilen. Ved at Norge dekker store mengder av sitt fremtidige energibehov 532 

igjennom kjernekraft bidrar vi til den teknologiske utviklingen av kjernekraft verden trenger.  533 

 534 

 535 
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Oslo Unge Høyre vil: 536 

• At Norge skal bidra til utviklingen av kjernekraft.  537 

• At en stor del av vårt fremtidige energibehov skal dekkes av kjernekraft.  538 

  539 

 540 

 541 

  542 

  543 

 544 

 545 

 546 

 547 

 548 

 549 

 550 

 551 

 552 

 553 

 554 

 555 

 556 

 557 

 558 

 559 

 560 
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Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling  561 

Fra: Hans Bertil Olsson 562 

Fusjon – slutten på klimakrisen 563 

 564 

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Vi trenger nye, grønne og effektive løsninger for å 565 

kutte utslippene og nå klimamålene vi har bundet oss til. Fusjonskraft er både klimavennlig, 566 

avfallsfritt, svært trygt og ekstremt effektivt. Norge bør derfor arbeide for å bidra økonomisk 567 

til forskning og drive med egen forskning innen fusjon, samt benytte seg av fusjonskraft når det 568 

blir tilgjengelig. 569 

Det første fusjonskraftverket forventes å være ferdig til 2030. Kraftverket vil ikke være særlig 570 

effektivt, men vil være begynnelsen på praktisk bruk av fusjon. Over tid vil man kunne få 571 

reaktorer som kan være opp til fire ganger mer effektive enn kjernekraftverk. Overført til norsk 572 

energiforbruk vil man bare behøve omtrent fire slike reaktorer for å dekke hele det årlige 573 

forbruket vårt. Til sammenlikning trenger vi nå 1893 vannkraftverk for å dekke dette behovet. 574 

EUROfusion er en internasjonal organisasjon som driver forskning innen fusjon mellom land i 575 

Europa. Det er bare tre vesteuropeiske land som ikke er med i organisasjonen: Island, 576 

Luxemburg og Norge. Et medlemskap i EUROfusion vil gjøre at vi kan bidra økonomisk til 577 

forskning innen fusjon, drive med egen forskning og kan samarbeide med andre land for å 578 

forbedre teknologien.  579 

Selv om Norge er selvforsynte med grønn energi, vil energi fra fusjon gjøre at vi kan selge mer 580 

strøm til utlandet. Dette vil hjelpe andre land med å bli mer klimavennlige. Det vil også gi oss 581 

store inntekter. Selv om fusjonskraft kan ligge en del år i fremtiden, er gevinsten av teknologien 582 

så enorm at vi er nødt til å satse på den. I tillegg vil internasjonalt forskningssamarbeid og bedre 583 

finansiering av forskningsinstituttene gjøre at vi potensielt kan få tilgang til teknologien raskere, 584 

og kan forbedre teknologien raskere.  585 

 586 

Oslo Unge Høyre vil: 587 

• At Norge skal bli medlem av den internasjonale forskningsorganisasjonen 588 

EUROfusion 589 
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• At Norge skal bidra økonomisk til ITER-prosjektet og annen fusjonsforskning 590 

• At Norge skal drive egen forskning innen fusjon 591 

• At Norge skal produsere fusjonskraft når det blir tilgjengelig 592 

• At fusjonskraften Norge produserer skal selges til utlandet 593 

 594 

 595 

 596 

 597 

 598 

 599 

 600 

 601 

 602 

 603 

 604 

 605 

 606 

 607 

 608 

 609 

 610 

 611 

 612 

 613 

 614 
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Fra: Elisabeth Tangen 615 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 616 

Den norske skolen må bli bedre 617 

Den norske skolen er i dag en av de beste i verden, og elevene våre leverer gode resultater. Samtidig er 618 

det mye som ikke er bra nok. 619 

Mye endrer seg fort, både i vårt eget land og i resten av verden. Kriger, konflikter og opprør gjør 620 

verden farligere. Derfor er det viktig at elevene får mer tid i skolen til å lære om hva som skjer i 621 

samfunnet, mer demokratiopplæring og hvordan ting henger sammen. Problemet i dag er at dette kun 622 

er obligatorisk frem til VG1, hvor man kanskje ikke er godt nok reflektert til å forstå alt sammen. 623 

Derfor burde samfunnsfags være obligatorisk alle årene på VGS. 624 

Videre er eksamen på videregående i dag en merkelig ordning. I VG1 kommer kun 1/5 opp i én 625 

eksamen, mens alle måtte opp i to, året før. For å stille krav til elevene burde man derfor allerede i 626 

VG1 ha obligatorisk eksamen for alle. 627 

Ordningen med fremmedspråk fungerer ikke så godt som man skulle ønske. Man begynner for sent 628 

med språket, og får derfor for lite undervisning. For at elevene skal få mest ut av 629 

fremmedspråkopplæringen, burde man starte med den allerede på mellomtrinnet. 630 

Til slutt er det nye generasjonen også den som beveger seg minst og spiser mest usunt. Samtidig får 631 

man som ung mye feilinformasjon om kropp og helse. Derfor er det viktig at skolen spiller en større 632 

rolle for opplæringen innenfor feltet. Med flere undervisningstimer i kroppsøving vil man få mer tid til 633 

å bevege seg mer, lære om hvordan man skal gjøre dette på en god måte, og lære mer om et sunt 634 

kosthold. Med flere timer får man også tid til å variere undervisningen mer. 635 

 636 

Oslo Unge Høyre vil: 637 

• Ha samfunnsfag som obligatorisk fag i alle år på VGS 638 

• Gjøre eksamen i 1. VGS obligatorisk for alle elever 639 

• Ha mer gym i skolen 640 

• Starte med fremmedspråk på mellomtrinnet 641 

 642 

 643 
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