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Program: 1 

Vi tror på Norge 2 

 3 

En satsning på ungdom  4 

 5 

Et ungdomshus til og for alle  6 

Ungdom i dag har få møteplasser som er tilrettelagt for dem. En løsning kan være å etablere 7 

ungdomshus. Hvis ungdomsskolene tar med elever på besøk til det lokale ungdomshuset, 8 

vil flere ungdom blir introdusert og presentert for ungdomshusets tilbud, noe vi håper vil 9 

resultere i at flere ungdommer bruker tilbudet. Denne introduksjonen skal bli arrangert av 10 

skolen og ungdomshusets ledelse, introduksjonen skal også finne sted i skoletiden. Vi 11 

ønsker å støtte frivillige organisasjoner slik at de kan utvikle ungdomshus, og slik at vi kan 12 

få lokale ungdomshus i hele landet.  13 

 14 

Akershus Unge Høyre vil: 15 

• Gjøre det lettere for ungdom å sosialiseres med andre ungdommer ved hjelp av 16 

ungdomshus  17 

• Tilby ungdom et lokalt ungdomshus, uavhengig av hvor i Norge du bor 18 

• Ungdomsskoler tar med elevene på et besøk slik at ungdommene får en 19 

introduksjon til ungdomshusets tilbud 20 

• Støtte private aktører som driver lokale ungdomshus 21 

• Ungdomshus skal være nøytrale og ikke tilknyttet organisasjoner som jobber 22 

spesifikt mot eksempelvis vanskeligstilte 23 

• Oppfordre kommunene til å tilby flere arrangementer for unge mellom 16 og 21. 24 

 25 

Unge i arbeid 26 

Forskning viser at kriser, som koronakrisen, påvirker de unge i arbeidsmarkedet hardest og 27 

raskest. Ikke bare blir arbeidsmarkedet vanskeligere å komme inn på, men unge er også mer 28 

utsatt for å miste jobben når en krise skjer. Generelt er det få unge i arbeid, og mye av dette 29 

handler om mangelen på arbeidsplasser. Både i bygdene og byene er det en mangel på 30 

arbeidsplasser for unge uten videre utdanning og år med erfaring. Det skal være mulig for 31 

flere unge å få jobb i dag, ikke bare er det med på å sikre en trygg økonomisk fremtid for 32 

enkeltindividene, men også en mer bærekraftig framtid for resten av samfunnet. Elever 33 

som velger yrskesfag skal også få utbytte av utdanningen sin ved å få praksisplasser etter 34 

Vg2, som skal hjelpe dem med å få svennebrev og komme fast ut i arbeid etter endt 35 

studietid.  36 

 37 
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Serveringsbransjen er en fleksibel bransje som lett kombineres med skole grunnet 38 

arbeidstidene, og er derfor en ypperlig arbeidsplass for mange unge. Dessverre gjør 39 

skjenkebestemmelsene det vanskelig for unge å få jobb innen servering. Det bør ikke ha 40 

noe å si om du er 17 eller 18 år, for å kunne servere eller selge alkohol. For at flere kan få 41 

yrkeserfaring i ungdomsårene, bør disse reglene derfor endres. 42 

 43 

Akershus Unge Høyre vil: 44 

• Skape flere arbeidsplasser for unge i by og bygd. 45 

• Øke lærlingtilskuddet og fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlingplasser. 46 

• Innføre en mentorordning som kan hjelpe ungdommer med å mestre et yrke under 47 

praksisperioden for å få fast ansettelse. 48 

• Ha som mål å øke antall lærlingplasser for elever som tar yrkesfag. 49 

• Gi arbeidsgivere med bistandsbehov bistand ved ansettelsen av elever som tar 50 

yrkesfag. 51 

• Gjøre det mer tilgjengelig å være ung i arbeid i distriktene og sub-urbane områder. 52 

• La ansatte over 16 år få selge og servere alkoholholdig drikke gruppe 2 dersom en 53 

person over 18 har daglig tilsyn ved salget. 54 

• La ansatte over 16 år få selge og servere alkoholholdig drikke gruppe 3 dersom en 55 

person over 20 har daglig tilsyn ved salget. 56 

• Straffe bedrifter som med overlegg utnytter unge i jobb ved å bryte 57 

arbeidsmiljøloven. 58 

• Fjerne arbeidsgiveravgiften på ansettelsesforhold der arbeidstaker er under 30 år. 59 

 60 

Trygge nærområder 61 

  62 

Politiet  63 

Den viktigste oppgaven til politiet er å sikre innbyggernes sikkerhet, og dette skal både vi 64 

og politiet jobbe mot å oppnå. Lovbrudd og kriminalitet fremstår som en trussel mot 65 

befolkningen og må straffes. Politiet skal kunne benytte midler som sikrer deres utøvende 66 

makt og egen sikkerhet, men ikke slik at mindre potensielt farlige situasjoner eskalerer til å 67 

bli farligere enn de burde vært. Akershus Unge Høyre mener en innføring 68 

av  kvitteringsordning for politikontroller vil kunne dokumentere eventuell diskriminering av 69 

individer med minoritetsbakgrunn, og føre til at rettighetene og rettsvernet ikke blir 70 

innskrenket hos disse personene. Et av politiets beste virkemidler er trygghetsskapende 71 

virksomhet, som gjennomføres ved å være synlig i lokalsamfunn og områder der flere 72 

lovbrudd skjer og derav øke anstrengelsen og oppdagelsesrisikoen for potensielle 73 

lovbrudd. Målet med alt beredskapsarbeid er at lovbruddet aldri blir begått, derfor ønsker 74 

Akershus Unge Høyre og øke politiets beredskap i pressområder, samt utdanne flere og 75 

bevilge penger til politistasjoner slik at man øker synligheten. 76 
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Alle skal ha rett til å be om hjelp og bistand, problemet med tigging er at i noen tilfeller finner 77 

man ekspansive kriminelle nettverk bak tiggerne. Selv om dette ikke gjelder alle, finnes det 78 

mennesker som blir presset ut på gatene for å «tjene» bakmennene, der tiggerne kun får 79 

en liten del av koppen sitt utbytte.  80 

 81 

 Akershus Unge Høyre vil: 82 

• Ikke innføre generell bevæpning av politiet. 83 

• Innføre en kvitteringsordning for politikontroller. 84 

• Oppjustere målet om 2 politibetjenter per 1000 innbygger til 2,5 for å sikre bedre 85 

beredskap. 86 

• Utdanne flere politibetjenter og bevilge mer penger til beredskap. 87 

• Forby bruken av tåregass som et middel for opprørskontroll. 88 

• Innføre et nasjonalt forbud mot tigging. 89 

  90 

Hatkriminalitet og seksuallovbrudd 91 

Det skal være trygt å leve i Norge, uansett legning, etnisitet og kjønn. Dessverre ser vi at 92 

LHBT-personer, mennesker med en annen hudfarge enn hvit, og kvinner ikke kan ferdes 93 

fritt i samfunnet uten å frykte vold og trakassering. Akershus Unge Høyre mener at politiet 94 

har et særskilt ansvar for å sikre bevegelsesfriheten til disse gruppene, og at arbeidet mot 95 

hatkriminalitet derfor må styrkes.  96 

 97 

1 av 10 norske kvinner blir voldtatt i løpet av livet. Av disse er det få som anmelder, og 80 % 98 

av sakene som anmeldes, henlegges. For å styrke rettsvernet til voldtektsofre og arbeidet 99 

mot voldtekt mener vi at voldektforbrytere bør straffes hardere for de mest alvorlige 100 

overgrepene, og at flere saker skal bli ettersøkt ved hjelp av sporsikring. Voldtekt er et 101 

samfunnsproblem som begrenser livene til alt for mange kvinner i dag, og Akershus Unge 102 

Høyre mener at samfunnet skylder alle voldtektsofre å ta dette på alvor. 103 

  104 

Akershus Unge Høyre vil: 105 

• Styrke arbeidet for avdekking og straffeforfølgning av hatefulle ytringer.. 106 

• Senke terskelen for innsending av kriminaltekniske sporsikringer og forkorte 107 

behandlingstiden for analyse til inntil tre uker. 108 

• Fjerne punkt i straffeloven §78: «Formildende omstendigheter kan forekomme 109 

dersom det har gått lang tid siden lovbruddet, eller saksbehandlingen har tatt 110 

lengre tid enn rimelig ut fra lovbruddets art, uten at lovbryteren kan lastes for 111 

dette».  112 

  113 

Ungdomskriminalitet  114 

De siste årene er det skjedd en negativ utvikling i antallet unge kriminelle.  Volds- og 115 

ransepisoder der både gjerningspersoner og ofre er mindreårige bidrar til å skape frykt i 116 

nærmiljøene, og det er kritisk å fange opp og rehabilitere unge kriminelle så tidlig som mulig. 117 
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Derfor ønsker Akershus Unge Høyre en satsing på Funksjonell familieterapi (FFT), 118 

Multisystemisk terapi (MST) og Parent Management Teaching Oregonmodellen (PMTO), 119 

for å fange opp så mange unge lovbrytere så tidlig som mulig. Akershus Unge Høyre mener 120 

at ressursene rundt unge i risikogruppen for lovbrudd må koordineres bedre. Mange 121 

lovbrudd begått av unge er knyttet til gjenger i og rundt de store byene. For å begrense 122 

dette ønsker Akershus Unge Høyre at lovbrudd begått i utsatte områder skal straffes 123 

hardere. Unge kriminelle som skal sone, bør fortrinnsvis få gjennomføre soningen på 124 

dedikerte ungdomsenheter der kompetansen er tilpasset rehabilitering av unge.  125 

  126 

Akershus Unge Høyre vil: 127 

• Styrke det tverrfaglige arbeidet mellom politiet, skolen og andre relevante instanser 128 

for å fange opp og hjelpe sårbare unge. 129 

• Utbedre tilgjengeligheten av multisystemiske tiltak, herunder FFT, MST og PMTO, 130 

samt gjøre de tilgjengelig uavhengig av bosted. 131 

• Øke strafferammene for grov kriminalitet begått av kriminelle gjengangere. 132 

• Etablere et nasjonalt EXIT-program for unge kriminelle. 133 

• Øke antall soningsplasser ved ungdomsenhetene ved å opprette en ny avdeling på 134 

Eidsvoll Fengsel. 135 

• Evaluere forebyggende og behandlende tiltak mot ungdomskriminalitet. 136 

 137 

Et inkluderende boligmarked 138 

 139 

Boligkjøp 140 

Førstegangskjøpere finner seg selv i en vanskeligstilt situasjon i det de ønsker å entre 141 

boligmarkedet. Høye boligpriser, for få boliger og urimelige egenandelskrav er faktorer som 142 

bidrar til at det er utfordrende å komme seg inn uten noen i ryggen. Ved å fjerne 143 

egenkapitalkravet for førstegangskjøpere vil flere unge, uansett sosioøkonomisk bakgrunn 144 

ha en enklere vei inn på boligmarkedet. Alle mennesker er forskjellige, ved å fjerne 145 

lånegradkravet, vil hver individuelle låntaker bli vurdert på en mer rettferdig måte. 146 

Istedenfor for at inntekten skal bestemme hvor stort lån en kan ta, så ønsker Akershus 147 

Unge Høyre at den individuelle sin økonomi og betalingsevne skal avgjøre størrelsen på 148 

lånet, ettersom dette kan variere veldig.  149 

 150 

For at flere skal ha like muligheter i boligmarkedet, ønsker Akershus Unge Høyre å utvide 151 

startlånordningen fra Husbanken slik at alle førstegangskjøpere for tilbud om startlån fra 152 

Husbanken.  153 

 154 

Regulering av flere boligprosjekter og nye boenheter vil føre til at boligprisene vil synke, 155 

derfor ønsker vi å skape mer for å inkludere flere. Ved en satsning på flere leie-til-eie boliger 156 
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til unge og førstegangskjøpere, så vil det være en større fleksibilitet og valgfrihet for når 157 

man skal kjøpe sin første bolig. 158 

 159 

Akershus Unge Høyre vil: 160 

• Innføre mer fleksible ordninger til egenkapitalkravet for førstegangskjøpere. 161 

• Fjerne lånegradkravet. 162 

• Fjerne den kommunale delen av formuesskatten. 163 

• Fjerne adgangen til å kreve eiendomsskatt på bolig nummer én. 164 

• Tilby startlån fra husbanken til alle førstegangskjøpere. 165 

• Satse på å skape flere leie-til-eie boliger til førstegangskjøpere.  166 

• Regulere flere boliger til personer i vanskeligstilte situasjoner 167 

(funksjonsnedsettelser o.l.). 168 

 169 

Boligutbygging 170 

Den beste og enkleste måten å gi førstegangskjøpere muligheten til å kjøpe bolig er å 171 

bygge flere boliger. Hvis vi bygger 10.000 boliger i Oslo så vil boligprisene falle med ca 10% 172 

forutsatt at inntekt og rente er den samme.1 173 

 174 

Derfor er det viktig å skape insentiver for økt boligbygging samt å tilrettelegge for flere 175 

boligområder. I Wien har de en sosial boligmodell hvor beboerne selv er med på å forme 176 

leilighetene de bor i og skaper et nabolag i et leilighetskompleks. Ved å gi tilskudd til 177 

boligbyggere som bygger etter Vienna-modellen, vil vi få innsikt i om modellen passer det 178 

norske samfunnet. 179 

 180 

I dag er de fleste bygg i strandsonen bygget for lenge siden. Det skaper et klasseskille 181 

mellom de som har hatt rikdom i familien lenge og de som nå begynner å få økonomi til å eie 182 

egen bolig. 183 

 184 

Ved utbygging av nye boligprosjekter i distriktene er det viktig å utforme de for å passe 185 

familier for å skape befolkningsvekst i distriktene i flere generasjoner. Utbyggingen av sub-186 

urbane områder skal også legge til rette for befolkningsvekst og pendlermuligheter, både 187 

privat og kollektivt. 188 

 189 

Akershus Unge Høyre vil: 190 

• Fjerne leilighetsnormen. 191 

• Skape insentiver for boligbygging (samt spesielle insentiver for leie-til-eie). 192 

• Gi tilskudd til boligbyggere som bygger i pressede områder med krav om salg til 193 

førstegangskjøpere eller kommunen. 194 

• Gi tilskudd til boligbyggere etter Vienna-modellen. 195 

 
1 https://forskning.no/hus-og-hjem-oslomet-partner/boligbygging-kan-roe-boligmarkedet/1803178  

https://forskning.no/hus-og-hjem-oslomet-partner/boligbygging-kan-roe-boligmarkedet/1803178
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• Alle kommunale nybygg skal være plusshus, og kommunen skal gi tilskudd til 196 

innovative klimaløsninger. 197 

• Innskrenke markaloven for nye boligprosjekter til førstegangskjøpere. 198 

• Tillate flere nybygg i strandsonen. 199 

• Effektivisere omregulering av tomter og boligprosjekter i kommunen. 200 

• Innføre krav til saksbehandlingstid i kommunene. 201 

• Etablere krav om at fasader til nybygg skal ligne områdets tradisjonelle byggestil. 202 

• At nye boligprosjekter i distriktene og sub-urbane områder skal være 203 

familievennlige. 204 

 205 

Tilgjengelig utdanning for alle  206 

 207 

God skolegang i hele landet 208 

En god skole er viktig for at elevene lykkes. Da må eleven få være med på å bestemme 209 

hvilket utdanningsporgram, og hvilken skole de vil gå på. Fritt skolevalg er en 210 

grunnleggende rettighet i elevens skolegang, der eleven selv vet hva som passer best for 211 

sin skolegang. Det er også viktig at skolens plassering ikke skal gjøre utslag på lærernes og 212 

det faglige innholdets kvalitet. Det skal ikke ha noe å si om du bor i Vestland eller Viken for 213 

om skolegangen din er god eller ikke. 214 

 215 

Akershus Unge Høyre vil: 216 

• At skolens plassering ikke skal gjøre utslag i kvaliteten på skolen 217 

• Innføre nasjonalt fritt skolevalg på videregående, og samtidig utrede en løsning som 218 

gjør det lettere for elever som ikke ønsker seg til sin ungdomsskole å bytte. 219 

• Videreutvikle løsninger som AV1 for elever som har begrunnet fravær over lengre tid. 220 

 221 

Lærerrekruttering i bygd og by 222 

En god skole starter med gode lærere. Dessverre ser vi at det er mye vanskeligere å 223 

rekruttere lærere til små steder og distrikter. Dette har naturligvis sammenheng med at 224 

mange blir boende i studentbyen sin, og utflytting fra distriktene til byene. I Nordland og 225 

Troms og Finnmark har man løst dette ved å kunne slette studielån dersom man jobber som 226 

lærer der over et visst antall år. Denne ordningen bør man se på muligheten for å gjelde flere 227 

områder som over tid har slitt med rekrutteringen. 228 

 229 

Lærernormen gjør det utfordrende for kommunene å prioritere ressursene til de skolene 230 

som trenger det. Den legger også opp til at det er tettheten av lærere som er viktigst, og 231 

ikke at læreren er kvalifisert. I ytterste konsekvens ansetter man da ufaglærte lærere, bare 232 

for å dekke lærernormen. Vi mener det viktigste må være kvalitet, ikke kvantitet.  233 

 234 
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Akershus Unge Høyre vil: 235 

• Ha større fokus på lærerrekruttering i distriktene. 236 

• Se på muligheten for å slette studielån ved ansettelse i områder med vedvarende 237 

lav lærerrekruttering, som dagens ordning i Troms og Finnmark og Nordland. 238 

• Fjerne lærernormen. 239 

• Innføre karakterkravet 4 i norsk og engelsk for å komme inn på lærerutdanningen, 240 

samt beholde karakterkravet i matematikk. 241 

 242 

Mer tilgjengelig høyere utdanning   243 

Covid-19 har gitt oss mange nye erfaringer når de kommer til digitale løsninger. Mange 244 

studenter har opplevd at campus har vært stengt, og undervisningen har foregått digitalt. 245 

Disse løsningene må vi bedre utnytte og implementere for å gjøre høyere utdanning mer 246 

tilgjengelig. Ikke minst er dette viktig for de som bor i distriktene og ikke kunne tenke seg å 247 

flytte til storby for å studere. Dette stiller krav om at den digitale infrastrukturen er god, slik 248 

at dette ikke krever unødvendig tid og oppmerksomhet i undervisningssammenheng. 249 

Fremover vil vi derfor måtte investere mer i denne infrastrukturen, slik at flere kan få ta 250 

høyere utdanning. 251 

 252 

For mange grupper kan det tidvis være en utfordring å komme seg til studieplassen sin. 253 

Dette gjelder eksempelvis hvis du har små barn, nedsatt funksjonsevne eller svakt 254 

immunforsvar. For at disse ikke skal bli hindret i å delta i studenthverdagen, bør det legges 255 

bedre til rette. Krav om opptak av forelesninger bør derfor innføres, slik at det er mulig å 256 

følge forelesningene uansett. 257 

 258 

Akershus Unge Høyre vil: 259 

• Opprette flere nettbaserte studier slik at høyere utdanning blir lettere tilgjengelig. 260 

• Gjøre det enklere å følge studier via digitale tjenester. 261 

• Ha krav om at forelesninger blir tatt opp og gjort tilgjengelig for studentene som 262 

følger det aktuelle emnet. 263 

• Investere i digital infrastruktur på norske universiteter og høyskoler, for å gjøre det 264 

enklere å delta i seminarer og annen undervisning digitalt. 265 

  266 

Helsetilbud som setter pasienten i sentrum 267 

 268 

Psykisk helse på agendaen 269 

I dag opplever mange skoleelever ensomhet, men ensomhet kan utvikle seg til noe verre. 270 

Ensomhet kan utvikle seg til for eksempel isolasjon, da vil ensomheten være farlig, isolasjon 271 

kan føre til økt risiko for både fysiske og psykiske helseplager. Flere ungdommer sliter med 272 
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depresjon, angst og økt selvmordsfare som en følge av ensomhet2. Derfor mener vi at det 273 

er viktig å øke bemanningen av skolepsykologer i hele landet.  274 

 275 

Kommunen skal legge opp til at skolepsykolog kan ha et tett samarbeid med STL-276 

koordinator, BUP og DPS. Dette samarbeidet kan bli brukt for å introdusere elev og 277 

foresatte til de ulike helsetjenestene for ungdom, og for at skolepsykologer kan få råd og 278 

veiledning i temaer der de mangler kunnskap. 279 

 280 

I dagens skole har ungdommer ingen eller svært få skoletimer der psykisk helse er tema. 281 

Kommunene skal sette av skoletimer der skolepsykologene kan snakker åpent om psykisk 282 

helse og forebygging.  283 

 284 

Akershus Unge Høyre vil: 285 

• Ansette en skolepsykolog på hver eneste ungdomsskole i hele landet. 286 

• At skolepsykologer skal ha et tett samarbeid med STL-koordinator, BUP og DPS og 287 

andre instanser 288 

• Innføre skoletimer, i regi av skolepsykologer, der psykisk helse er tema. 289 

• Gi elevene bedre opplæring i sine rettigheter knyttet til psykososialt miljø. 290 

• Sørge for at psykisk behandling skjer så raskt som mulig. 291 

• Jobbe for flere mannlige skolepsykologer. 292 

 293 

Flere helsestasjoner 294 

Kommunene skal etter grunnleggende krav styre helsestasjoner for ungdom i 295 

aldersgruppen 13 - 23 år. Kommunen har et ansvar for de ansatte og åpningstidene. 296 

Helsestasjonene skal være et sted der ungdommer kan gå og snakke med helsepersonell 297 

om hvordan de har det hjemme, hvordan de har det på fritiden og spørsmål knyttet til 298 

seksualitet.  299 

 300 

Vi må støtte frivillige organisasjoner som driver med aktiv hjelp innenfor fysisk og psykisk 301 

helsevern for unge, for eksempel Røde Kors med Kors på halsen. Hvis staten skal støtte 302 

organisasjoner, må de grunnleggende kravene følges.  303 

 304 

 
Akershus Unge Høyre vil:  305 

• Ha flere helsestasjoner for ungdommer i aldersgruppen 13 - 23 år. 306 

• Sette grunnleggende krav for kommunene som skal styre helsestasjonene. 307 

• Gi støtte til frivillige organisasjoner som setter fokus på fysisk og psykisk helse, som 308 

Røde Kors sitt samtaletilbud «Kors på halsen». 309 

 
2 https://www.rodekors.no/contentassets/3ada49637c394283ace72a9f709c323f/308630_rapport-psykt-
ensom_uu.pdf  

https://www.rodekors.no/contentassets/3ada49637c394283ace72a9f709c323f/308630_rapport-psykt-ensom_uu.pdf
https://www.rodekors.no/contentassets/3ada49637c394283ace72a9f709c323f/308630_rapport-psykt-ensom_uu.pdf
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• Etablere helsestasjoner for gutter. 310 

• Opprette flere lavterskeltilbud innen rus og psykisk helse. 311 

 312 

Pasienttjenester 313 

Det bør være en selvfølge at pasienten skal få velge behandlingstilbud selv. Fritt brukervalg 314 

går ut på at brukeren kan velge hvilken tilbyder som skal behandle brukeren. Dette kan være 315 

personer som har behov for hjemmehjelp. Dette gjøres på kommunens regning, og det er 316 

derfor viktig at kommunen prioriterer et slikt tilbud. 317 

 318 

Da Høyre innførte fritt behandlingsvalg, var intensjonen å sette pasienten i fokus. Det har 319 

ikke noe å si om behandlingen du får er offentlig eller privat - det viktigste er at du får hjelp. 320 

For rusavhengige kan det være vanskelig å komme ut av miljøer dersom du bor på et lite 321 

sted. Fritt behandlingsvalg kan derfor være redningen for at disse får kommet seg vekk fra 322 

dårlige miljøer. For at flere skal få mulighet til å bestemme over sin egen behandling, bør fritt 323 

behandlingsvalg videreutvikles. 324 

 325 

Akershus Unge Høyre vil: 326 

• Ha fritt brukervalg i alle kommuner. 327 

• Videreutvikle fritt behandlingsvalg til å omfatte flere diagnoser og behandlinger. 328 

 329 

En god og verdig eldreomsorg 330 

Det er viktig å vise våre eldre den respekten de fortjener. Vi har gode sykehjem i Norge, men 331 

også mindre gode. Vi må ha som mål at alle sykehjem skal være gode. Det skal være et hjem, 332 

ikke et oppbevaringssted. Mange eldre føler nok dessverre at sykehjemmet ikke er et hjem 333 

for dem. Denne følelsen skal ikke de eldre ha, og sykehjemmene bør i større grad ha 334 

opplevelser som de eldre liker. Opplevelser kan eksempelvis være, bibliotek, café og 335 

sansehage. 336 

 337 

Mange eldre er dessverre underernærte, som kan skyldes flere faktorer. De eldre kan ha 338 

fått servert mat som ikke er tilpasset sitt eget kosthold. Andre faktorer som også spiller inn, 339 

er om maten er anrettet på en delikat måte. Ser ikke maten delikat ut, øker ihvertfall ikke 340 

matlysten. Vi velger hva vi selv vil spise og drikke. Det er ikke nødvendigvis en selvfølge på 341 

sykehjem. På flere sykehjem kan de eldre få servert det samme. Vi har også sykehjem hvor 342 

de eldre får velge hva de vil ha. Det burde være mulig, å ha minst ett valgalternativ på mat. 343 

Vi mener at det skal være enkeltindividet som velger selv hva han/hun vil spise/drikke.  344 

 345 

Vi i Unge Høyre er opptatt av at kvaliteten er viktigere enn merket på leverandøren. Har en 346 

privat tilbyder et godt tilbud, bør det være en selvfølge at de skal få tilby tjenesten. 347 

 348 

Akershus Unge Høyre vil:  349 

• Legge til rette for flere private sykehjem. 350 
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• Sikre eldre mer innflytelse over egen hverdag. 351 

• Ha som mål at sykehjemsbeboere skal kunne ha minst ett valgalternativ til mat. 352 

• At bokvaliteten på sykehjemmene skal være god. 353 

• Legge til rette for at de eldre kan få gode opplevelser på sykehjemmet, ved for 354 

eksempel å bygge sansehage, bibliotek og café. 355 

• Sørge for at alle sykehjem har en kostholdsplan, som sikrer ernæringsmessig riktig 356 

og velsmakende mat til våre eldre. 357 

• Oppfordre sykehjem til å servere alkohol til maten minst én gang i uken. 358 

 359 

Et grønt Norge 360 

 361 

Kollektivtilbud for alle 362 

Det skal være enkelt å velge bussen, toget, banen eller trikken istedenfor bilen. Derfor 363 

mener Akershus Unge Høyre at det må bli billigere å velge kollektivt, og enklere å kjøpe 364 

billetter som gjelder der du reiser til og fra. Takstsonene bør revideres, for en mest mulig 365 

sømløs reiseopplevelse for de reisende.  366 

 367 

I en fremtid der vi har halvert utslippene våre, er vi avhengige av å fly mindre, spesielt på 368 

korte avstander. Flyrutene mellom de norske storbyene er blant Europas mest trafikkerte, 369 

men bør bli blant de mest overflødige. Derfor mener Akershus Unge Høyre at det bør 370 

utredes høyhastighetsbaner mellom Oslo og Bergen, Trondheim og Stavanger. Slik binder 371 

vi Norge sammen, og kutter utslippene uten å kutte utviklingen.   372 

 373 

Akershus Unge Høyre vil: 374 

• At takstsonene skal være basert på mobilitetsmønsteret til passasjerene. 375 

• At det skal lønne seg å velge kollektivt. 376 

• Ikke bygge Nord-Norge-banen. 377 

• Bygge Ringeriksbanen. 378 

• Utrede dobbeltsporede høyhastighetsbaner mellom Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim 379 

og Oslo-Stavanger. 380 

• Prioritere utbygging av jernbaneprosjekter som har størst samfunnsøkonomisk 381 

nytte. 382 

  383 

Privatbilisme og el-biler  384 

En tredjedel av norske klimagassutslipp kommer fra transport. Over halvparten av dette er 385 

fra veitrafikken. Selv om Akershus Unge Høyre ønsker at flest mulig benytter seg av 386 

kollektivtransport, vet vi at dette ikke er en mulighet alle har og at mange også i fremtiden 387 

vil være avhengige av bilen. Derfor vil vi gjøre det enklere å velge elbil, og mer attraktivt å 388 

være meldem av bilkollektiv-ordninger. 389 

 390 
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Norge er i en særklasse når det kommer til elbilbruk, og det er satt et mål om at alle biler som 391 

selges i 2025 skal være drevet på fornybar energi. For å nå dette målet er det flere ting som 392 

må forbedres. Lading av elbiler, og da spesielt hurtigladning langs veiene er en av 393 

hovedutfordringene for elbil-eiere i dag. Lange ladekøer og få ladestasjoner gjør det 394 

tidkrevende å reise over lengre strekninger med elbil. Derfor mener vi at staten skal kunne 395 

stille krav og bidra der det ikke er tilstrekkelig med ladere. På denne måten får vi fart på et 396 

elektrisk Norge. 397 

 398 

Akershus Unge Høyre vil: 399 

• At det skal dedikeres kommunale P-plasser til brukere av bilkollektiv-ordninger. 400 

• At markedet som hovedregel skal styre utbyggingen av lading. 401 

• At det skal stilles krav til et minsteantall destinasjonsladere ved turistattraksjoner. 402 

• At staten må bidra der det ikke er nok folk til at det lønner seg å bygge ladere. 403 

• At kraftselskapene skal stå for infrastrukturen til ladestasjonene. 404 

• Fortsatt beholde elbilfordelene. 405 

• Bygge ut flere hydrogenstasjoner i hele landet. 406 

  407 

Klimakutt i kommunene 408 

Om Norge skal nå klimamålene våre er vi avhengige av at det skal kuttes i alle ledd, også 409 

nærmest mulig innbyggerne. Akershus Unge Høyre mener derfor at kommunene må ta et 410 

større ansvar for egne utslipp, blant annet ved krav til klimabudsjett. Vi mener også at 411 

kommunene skal kunne stille krav til utbyggere for å sikre effektive energiløsninger slik at 412 

lokalsamfunnene utvikles på en bærekraftig måte.  413 

 414 

I de store byene i Norge er det områder med så høy luftforurensning at barn med astma og 415 

voksne med luftveisproblemer frarådes å oppholde seg utendørs når det er som verst. 416 

Dette mener Akershus Unge Høyre er uakseptabelt for innbyggerne i byene. Vi vil innføre 417 

nullutslippsoner i de store byene, der formålet er både å bedre luftkvaliteten, men og å 418 

kutte utslippene ved å omstille kjøretøyparken. 419 

  420 

Akershus Unge Høyre vil: 421 

• Belønne foregangskommuner som reduserer klimautslipp effektivt. 422 

• Stille krav til at alle kommuner har et eget klimabudsjett. 423 

• Gi kommunene mulighet til å stille krav til helhetlige energiløsninger i forbindelse 424 

med områdereguleringer. 425 

• Innføre nullutslippssoner i de store byene på sikt, slik at byene selv kan bestemme 426 

når de skal innføre det. 427 

• Endre anskaffelsesforskriften til «Der miljø brukes som tildelingskriterium, skal det 428 

som hovedregel vektes minimum 30%». 429 

• Etablere mobile avfallsmottak i tettbygde områder. 430 
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• At alle kommuner skal ha som målsetting å redusere sitt totale kjøttforbruk. 431 

 432 

Levende lokalmiljø 433 

 434 

En liberal alkohollovgivning 435 

Frihet har stadig vært en av Høyres kjerneverdier og er en essensiell del av en 436 

velfungerende stat. Det handler om å bygge samfunnet på tillit og respekt til 437 

enkeltmennesket, og at hvert individ får mest mulig ansvar til å forme sitt eget liv. Derfor vil 438 

vi at salg av alkohol skal ha færre reguleringer og at de på bygda skal ha like lett tilgang som 439 

de i byen. Resultatet av dette blir at folket får en følelse av at de selv kan vurdere når de skal 440 

benytte seg av drikkevaren og at de kan betro seg til staten.  441 

 442 

Akershus unge Høyre vil: 443 

• Fjerne statlige føringer på salg- og skjenketider og la utsalgs- eller serveringsstedet 444 

selv bestemme tidene. 445 

• Avvikle vinmonopolet og få konkurranse i markedet med et større utvalg av bedrifter 446 

som selger alkoholholdige drikkevarer. 447 

• Liberalisere regelverket for markedsføring av alkohol. 448 

• Senke alkoholavgiftene. 449 

• Gjøre det lettere å få tak i alkohol i landlige områder og redusere reisetid, bla 450 

gjennom polautomater. 451 

• Tillate konsum av alkohol på offentlig eiendom. 452 

 453 

Tilgjengelige kulturtilbud 454 

Det er viktig at staten bidrar til at vi får et livlig og sammenknyttet lokalmiljø ved å by på 455 

muligheter, områder og anledninger. Tilgang på blant annet kinoer, biblioteker, museum, 456 

idrettsarrangementer, konserter og festivaler henger sterkt sammen med utdanning og 457 

velvære. En undersøkelse viser at bruken av samtlige tilbud øker jevnt med økende 458 

utdanningsnivå. Dette kan også være med å jevne ut sosiale forskjeller innenfor et 459 

samfunn3. Likevel er det flere som ikke bor ved en rimelig avstand til disse eller at området 460 

de bor i ikke har tilstrekkelige tilbud. Derfor ønsker Akershus Unge Høyre at enhver skal ha 461 

enkel tilgang til kulturtilbudene og andre møteplasser, i tillegg til at det skal være variert 462 

nok til å tilfredsstille alle.  463 

 464 

Akershus Unge Høyre vil: 465 

• Knytte sammen nærmiljøet og samfunnet ved hjelp av et rikt og mangfoldig 466 

kulturtilbud. 467 

• At bruk av idrettshaller for enkeltmennesker skal være mer tilgjengelig.  468 

 
3 https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa95/kap1.pdf  

https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa95/kap1.pdf
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• Privatisere kommunale kinoer. 469 

• Legge til rette for flere møteplasser for ungdom. 470 

• Modernisere biblioteker for å møte dagens behov. 471 

 472 

Innbyggermedvirkning  473 

At befolkningen involverer seg i beslutningsprosesser er essensielt for et velfungerende 474 

demokrati. Det oppfordres derfor til at alle som har muligheten bruker stemmeretten sin 475 

ved stortingsvalgene. Prinsippet om engasjement og innspill fra folket er også viktig når det 476 

gjelder lokalpolitikk, i den forstand at det er kommunene som står for store deler av 477 

tjenestene til innbyggerne. Likevel rapporteres det at innbyggerforslag er relativt lite brukt 478 

og at det er lav innbyggermedvirkning i norske kommuner og fylkeskommuner. Dette kan 479 

skyldes mangel på informasjon og kunnskap om kommunestyrene eller at det oppleves at 480 

deres meninger har lite å si.  481 

 482 

Fylkeskommunen oppleves i dag som overflødig. De oppgavene fylkeskommunen har, kan 483 

like gjerne gjøres av store og sterke kommuner. Vi vet at de offentlige utgiftene bare 484 

kommer til å øke i årene som kommer, og å ha tre forvaltningsnivåer i Norge synes derfor å 485 

være unødvendig. Kommunene kan derfor overta oppgavene til fylkeskommunen.  Små 486 

kommuner som ikke klarer å levere effektive innbyggertjenester bør slås sammen, eller 487 

inngå i samkommuner dersom sammenslåing ikke er tilrådelig 488 

 489 

Akershus Unge Høyre vil: 490 

• Bruke sosiale medier for å livestreame møter i folkevalgte organer. 491 

• Gi kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd møte- og talerett i kommunestyret 492 

og fylkestinget i saker som angår ungdom. 493 

• Legge ned fylkeskommunen og overføre oppgavene til kommunene eller 494 

nødvendige samkommuner. 495 

 496 


