
Til: Oslo Unge Høyres Representantskap (01.12.2021) 1 

 Fra: Vivianné Bach, Leo Stub Køber og Mia Bødtker  2 

Vi må få bedre kjennskap til valgmulighetene våre! 3 

 4 

 I dag blir timene i utdanningsvalg som oftest brukt til film, klasse timer osv. Problemet er at 5 

norske elever går ut av ungdomskolen uten å ha et skikkelig innblikk i hva deres muligheter, 6 

rettigheter og tilbud for videre utdanning er. Fordi på videregående så starter man med et valg 7 

som kan avgjøre fremtiden din. Det viktigste for dagens ungdom er at vi blir godt kjent med 8 

våre muligheter, rettigheter som elev og tilbud for å sikre at vi får motiverte ungdommer ut i 9 

arbeidslivet og høyere utdanning.  10 

Dessverre blir timene i utdanningsvalg lite effektive. Vi opplever at lærerne begynner å ta 11 

utdanningsvalg seriøst kun et par måneder før opptak til vgs. Mange opplever at det er mye vi 12 

ikke får kjennskap til i utdanningsvalg, som vi som elever burde lære om og få kjennskap til. 13 

Hvordan ditt valg av videregående skole kommer til å påvirke dine muligheter for høyere 14 

utdanning, eller å introdusere andre alternativer som friskoler, privatskoler, IB-skoler, og 15 

yrkesskoler på en ordentlig måte er noe elever på ungdomsskolen trenger for å få ordentlig 16 

kjennskap til mulighetene sine. 17 

 Det at elever som ikke er drevet til fag med mye teori går inn på studieforberedende linjer og 18 

faller fra skolen med en gang er konsekvensen av at man ikke har nok kjennskap til alle 19 

valgmulighetene man har.  20 

Oslo Unge Høyre vil: 21 

 • Introdusere mulighetene elever har etter ungdomsskolen på en skikkelig måte i 22 

utdanningsvalg, inkludert mer informasjon om privatskoler, friskoler, IB-skoler, idrettsskoler 23 

og yrkesskoler 24 

 • Ha mer undervisning om høyere utdanning i utdanningsvalg 25 

 • Få på plass ordentlige læringsmål for å passe på at de øvrige punktene blir en del av en 26 

organisert læreplan i utdanningsvalg 27 

 28 
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Til: Representantskapet 

Fra: Milan Aran 

 

Billigere velge sunt 37 

I dag lider cirka 3/10 nordmenn av overvekt eller fedme. Forekomsten av fedme hos voksne 38 

øker og en av de største dødsårsakene i Norge er hjerte- og karsykdommer.  39 

Dersom man skal oppfordre innbyggere til å leve sunt og øke folkehelsen i landet, må det bli 40 

enklere for folk å handle sunt. Norsk Institutt for landbruksforskning viser til forskning som 41 

forteller at dersom prisene på grønne produkter senkes vil det føre til høyere forbruk av disse 42 

produktene. Alle tiltak for å hindre sykdom er en god investering for landet, og kan fremme 43 

sunne matvaner.  44 

Oslo Unge Høyre vil derfor: 45 

• Fjerne moms på grønnsaker og økologiske matvarer. 46 

• Fjerne momsforskjellene på å spise mat inne og ute.  47 

• Redusere prisene på allergivennlige matvarer. 48 

 49 
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Til: Representantskap 68 

Kopi: 69 

Fra: Milan Aran 70 

 71 

La staten reklamere! 72 

I en tid hvor hverdagen blir mer digitalt har også staten blitt digitalisert. Et urørt marked 73 

hvor staten kan innhente inntekter er gjennom reklamer på sine nettsider. Nettsidene til 74 

staten, om det er altinn.no eller vegvesen.no har enormt stor pågang og vil vær av stor 75 

interesse for selskaper å fronte reklame på. 76 

 77 

Tanken bak å ha reklame på staten sine nettsider er å bruke inntektene til å finansiere 78 

velferdsstaten. Det er en mulighet som gir ren profitt og som ville plaget få da de vet at 79 

reklamen er med på å finansiere barnehageplasser eksempelvis. 80 

 81 

Vi går mot en velferdskrise og da er det nødvendig med flest mulig inntektskilder for å 82 

sikre at våre barnebarn fortsatt har en god skole og et godt helsevesen som møter dem. 83 

Unge Høyre mener derfor: 84 

• Tillate staten å åpne for reklame på sine nettsider. 85 


