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Til: Unge Høyres landsstyre 
Fra: Resolusjonskomiteen 

Prioriteringer for unge i kommunene  13 

Kommunen er ansvarlig for mange av tilbudene som er nærmest oss innbyggere. Det er kommunen 14 
som har ansvaret for et godt primærhelsetilbud, gode skoler og for å regulere gode møteplasser. 15 
Innebygget i dette ligger kommunenes ansvar for samlet sett å sikre gode tjenester for unge.  16 
 17 
Kommunens tilbud må speile innbyggernes behov. For unge er det spesielt tre ting som skiller seg ut. 18 
Unge i dag sliter mer med sin psykiske helse enn tidligere, unge i dag har vanskeligere for å komme 19 
inn på boligmarkedet, og kommunene sliter med å sikre gode nok skoler. Alle disse problemene kan 20 
kommunen være med på å løse.  21 
 22 
Unges psykiske helse   23 
Unges psykiske helse har lenge vært et politisk tema som har fått mye oppmerksomhet. Pandemien 24 
har ført til en drastisk økning i antallet unge som sliter. Gjentatt sosial nedstenging, og særlig 25 
stenging av skoler under pandemien har hatt stor effekt på de unge som sliter mest. De har mistet 26 
kontakt med venner og muligheten til å snakke med skolehelsetjenesten i lange perioder.  27 
Det er helt nødvendig å bruke omfattende midler og tiltak på å bekjempe og forebygge psykiske 28 
lidelser. 29 
 30 
Unge Høyre har høye målsetninger. Vi mener det maksimalt bør gå en uke mellom henvising til 31 
psykolog og første time i kommunen. I tillegg vil Unge Høyre ta initiativ til å utarbeide et psykisk 32 
helse-forlik etter modell fra barnehageforliket. Andre tiltak bør vurderes i arbeidet med psykisk 33 
helse-forliket som er foreslått.  34 
 35 
Lavterskeltilbud og forebyggende tiltak er noe av det viktigste vi har for å unngå at noen faller 36 
utenfor.  Derfor foreslår Unge Høyre en ordning der alle unge mellom 10 og 18 år får innkalling til en 37 
frivillig psykisk helsesjekk annethvert år, lignende tannlegetilbudet for unge i dag. Dette skal senke 38 
terskelen ytterligere for å oppsøke psykisk helsehjelp, og gi unge verktøyene de trenger for å klare 39 
seg i hverdagen. Det blir også en mulighet til å fange opp de som bør få videre oppfølging. Tilbudet 40 
skal være frivillig slik at de som ikke ønsker det ikke skal være tvunget til å møte opp. Et annet 41 
lavterskeltilbud som bør styrkes er legevakten. Det bør være et krav at alle legevakter har 42 
kompetanse om psykisk helse til å hjelpe de som trenger det med akutte psykiske helseplager.  43 
 44 
Unge Høyre vil: 45 

• Innføre en målsetning om at det skal være maksimalt en ukes ventetid mellom henvisning til 46 
psykolog og første time i kommunen.  47 

• At kommunen, inntil dette målet er nådd, skal benytte seg av private psykologer på lik linje 48 
med kommunale.  49 

• Ta initiativ til et psykisk helseforlik, etter modell fra barnehageforliket.  50 

• At kommunene skal få øremerkede midler fra statsbudsjettet for å dekke inn 51 
psykologkapasiteten.  52 

• Sikre at alle legevakter har kompetanse om akutt psykisk helsehjelp.  53 

• Innføre fast innkalling til frivillig psykisk helsesjekk hos psykolog annenhvert år for alle unge 54 
mellom 10-18 år.  55 

 56 
Et inkluderende boligmarked 57 
Førstegangskjøpere finner seg selv i en vanskelig situasjon i det de ønsker å entre boligmarkedet. 58 
Høye boligpriser og for få boliger er faktorer som bidrar til at det er utfordrende å komme seg inn 59 
uten noen i ryggen.  60 



For at flere skal ha like muligheter i boligmarkedet, ønsker Unge Høyre å utvide startlånordningen fra 61 
Husbanken slik at alle førstegangskjøpere for tilbud om startlån fra Husbanken.  62 
 63 
Den beste og enkleste måten å gi førstegangskjøpere muligheten til å kjøpe bolig er å bygge flere 64 
boliger. Hvis vi bygger 10.000 boliger i Oslo, vil boligprisene falle med ca. 10% forutsatt at inntekt og 65 
rente er den samme.  Derfor er det viktig å skape insentiver for økt boligbygging samt å tilrettelegge 66 
for flere boligområder. I Wien har de en sosial boligmodell hvor beboerne selv er med på å forme 67 
leilighetene de bor i og skaper et nabolag i et leilighetskompleks. Ved å gi tilskudd til boligbyggere 68 
som bygger etter Vienna-modellen, vil vi få innsikt i om modellen passer det norske samfunnet. 69 
 70 
De er både viktig med boligutbygging som passer for unge i både byene og distriktene. Ved utbygging 71 
av nye boligprosjekter i distriktene er det viktig å utforme de for å passe familier for å skape 72 
befolkningsvekst i distriktene i flere generasjoner. Utbyggingen av suburbane områder skal også 73 
legge til rette for befolkningsvekst og pendlermuligheter, både privat og kollektivt. 74 
 75 
Unge Høyre vil: 76 

• Tilby startlån fra husbanken til alle førstegangskjøpere. 77 

• Fjerne leilighetsnormen i Oslo kommune.  78 

• Gi tilskudd til boligbyggere som bygger i pressede områder med krav om salg til 79 
førstegangskjøpere eller kommunen. 80 

• Gi tilskudd til boligbyggere etter Vienna-modellen. 81 

• Effektivisere omregulering av tomter og boligprosjekter i kommunen. 82 

• Innføre krav til saksbehandlingstid i kommunene. 83 

• At nye boligprosjekter i distriktene og sub-urbane områder skal være familievennlige. 84 
 85 
 86 
Større ambisjoner for grunnskolene 87 
Alle skoler skal også kunne møte alle elever med ulike utfordringer. Små skoler har ofte vanskeligere 88 
for å møte behovene til disse elevene. Samtidig kan det ikke være en unnskyldning at en skole er for 89 
liten til å tilby hjelpen elevene trenger. Unge Høyre mener det skal være et mål at skoler skal ha nok 90 
lærere med ulike former for spesialkompetanse, at alle skoler skal ha nok midler til å hjelpe elever 91 
som trenger tilrettelegging og at elever skal få mest mulig tilpasset opplæring til nivået de er på.   92 
 93 
Mange elever, spesielt i distriktene, har store avstander til skolen sin. Det kan gjøre 94 
skoleopplæringen vanskelig, spesielt for de som har ekstra utfordringer. For å avhjelpe dette mener 95 
Unge Høyre at kommunene må få et bedre skolebusstilbud for elevene med avstander til skolen. Det 96 
vil både hjelpe elevene til å kunne ta et reelt skolevalg basert på hva hver enkelt elev har av behov og 97 
ønsker.   98 
 99 
Unge Høyre vil: 100 

• At alle grunnskoler skal ha nok midler til å hjelpe elever som trenger tilrettelegging.  101 

• At skolebusstilbudet skal bli bedre for alle elever som bor for langt unna.   102 



Til: Oslo Unge Høyres representantskap 103 

Fra: Hans Bertil Olsson (via Aker Unge Høyre) 104 

 105 

Ja til novemberferie! 106 

 107 

For mange elever og lærere i norsk skole er høstsemesteret en krevende periode. En av 108 

grunnene til dette er at man bare har én uke ferie i løpet av terminen. Det er ofte omtrent 12 109 

uker mellom høstferien og juleferien, noe som gjør perioden til den lengste uten pause i 110 

skoleåret. Dette gjør at mange blir slitne og mister motivasjon mot tentamensperioden i 111 

desember. Derfor bør vi innføre en ny ukelang ferie i november for å styrke motivasjonen og 112 

innsatsen mot slutten av terminen. 113 

I stedet for å fjerne en hel skoleuke, vil vi ta den siste sommerferieuken og heller flytte den til 114 

november. Når mange allerede opplever at sommerferien er for lang, bør man derfor bruke én 115 

av de åtte ukene og spre dem til et tidsrom der det virkelig behøves.  116 

Dette tiltaket vil ha muligheten til å hjelpe både elever, lærere og ledelser ved norske skoler å 117 

prestere bedre, og kan potensielt gi elever som vurderer å droppe ut en nødvendig pause.  118 

For å sørge for at den nye ferien ikke kolliderer med tentamensinnspurten, bør vi plassere den 119 

i starten eller midten av november. Da vil det også være omtrent lik tid mellom høstferien og 120 

den nye ferien, og den nye ferien og juleferien. 121 

 122 

Oslo Unge Høyre vil: 123 

• Flytte den siste ferieuken i sommerferien til en ny ferie i starten/midten av november 124 

for norske barne-, ungdoms- og videregående skoler 125 

 126 

 127 

 128 

 

 



Til: Representantskapet 

Fra: Milan Aran 

 

Vi trenger en helsebro! 129 

 130 

Det er et overordnet politisk mål at alle skal ha likeverdig helse- og omsorgstjenester, 131 

uavhengig av bl.a bosted, kjønn, etnisitet og livssituasjon. Likevel forteller tallene oss noe 132 

annet. I dagens samfunn er det flere gutter enn jenter faller ut av skolen, ruser seg, blir 133 

arbeidsledige, begår kriminelle handlinger og tar sitt eget liv. Videre viser også undersøkelser 134 

viser at gutter har i større grad mindre kjennskap til skolehelsetjenesten og helsestasjon for 135 

ungdom.  40% av jentene bruker disse tjenestene, mens det tilsvarende tallet bare er 25% for 136 

guttene. For å nå frem til guttene i større grad, er det essensielt at guttene opplever en 137 

tilgjengelig og tilpasset skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. 138 

 139 

Oslo Unge Høyre mener derfor:  140 

• At gutter skal ha tilgang til egen Helsestasjon for gutter. 141 

• At skolehelsetjenestene og helsestasjon for ungdom i enda større grad setter i gang 142 

tiltak som er knyttet direkte til gutter. 143 

 144 

 145 

 146 

 147 

 148 

 149 

 150 

 151 

 152 

 153 

 154 

 155 

 156 

 157 

 158 



Fra: Mia Briseid Bødtker og Ayna Mousavi 159 

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap 160 

 161 

Bedre kollektivtilbud i Oslo-vest!  162 

 163 

Å reise fra Smestad til Frognerseteren tar maks 15 min med bil, men ifølge ruter over 1 time 164 

med kollektivt. I virkeligheten tar dette mye lenger. Er ikke det problematisk nok i seg selv, 165 

så planlegger Ruter nå å redusere kollektivtilbudet i Oslo Vest. I lys av klimakampen, og på 166 

vegne av alle oss som ikke har lappen eller en som kan kjøre oss rundt, er vi nødt til å 167 

forbedre det. For situasjonen slik den er nå, funker ikke.  168 

 169 

Alle som går på både Ullern og Blindern vgs, og tar 23- bussen til og fra skolen, vet hvor 170 

stappa den bussen er på morgenen. Man står som sild i boks, og selv med munnbind under 171 

pandemien kan man kjenne pusten til fremmede på nakken din. Man kan heller ikke velge å ta 172 

bussen som kommer senere, da timen allerede har startet, og det å komme en time før for å 173 

unngå busskrisa virker over-the-top. Noen ganger er det ikke plass på bussen- og da kommer 174 

man hvertfall for sent til skolen. Vi foreslår derfor at vi utvider et så populært og behøvd 175 

tilbud, slik at det blir bedre for alle som tar denne ruten. Dette kan man gjøre med å ha flere 176 

avganger, og også med å ha større busser med flere plasser dersom mulig. 177 

 178 

Frognerseterbanen er den eneste kollektive reisetilbudet som tilbys mellom sentrum og 179 

frognerseteren. Med andre ord, dersom man går glipp av banen du hadde tenkt til å ta på 180 

morgenen på vei til skole eller jobb, må du vente i hele 15 minutter før neste bane kommer. 181 

På vinteren betyr det at du må fryse utendørs i et kvarter, og i helgene betyr det også at du 182 

skvise deg inn på t-banen sammen med alle turistene som har tenkt seg ned korketrekkeren, 183 

på langrenn i marka, eller ski i Tryvann. Ved å sende frognerseterbanen oftere, unngår vi 184 

overbefolkede vogner og unødvendige forsinkelser. Ved å opprette flere bussruter i området, 185 

kan vi forbedre tilbudet enda mer. 186 

 187 

Ikke nok med dette, er linje 1 banen i dårlig stand. Det er faktisk slik at de som uheldigvis bor 188 

rett ved Gulleråsen t-bane, må gå helt ned til Slemdal t-banestopp fordi nedover banen ikke 189 



stopper på Gulleråsen. Hver vinteren skjer det i tillegg at sporene blir fryst og det derfor må 190 

sendes en buss istedenfor bane. Dette har blitt tatt opp flere ganger, men det blir aldri gjort 191 

noe med. Det er på god tid at vi får gjort nå. Frognerseterbanen kan ikke være det eneste 192 

kollektive tilbudet for oss som bor her oppe, også ikke tilfredsstille våre behov. Vi må 193 

prioritere å reparere plattformen og finne en måte å unngå de årlige frosne skinnene 194 

 195 

Oslo Unge Høyre vil:  196 

• Gjenåpne plattformen i retning sentrum på Gulleråsen t-bane 197 

• Prioritere å vedlikeholde linje 1 banen, spesielt på vintertider 198 

• Åpne bussruter fra Smestad til Slemdal 199 

• Flere avganger av 23-bussen, spesielt på morgenen og ettermiddagen 200 

• Flere avganger av linje 1 t-banen. 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Til: Representantskapet 

Fra: Milan Aran 

 

Ut med ordføreren og inn med demokrati! 202 

Kommunene er et av de aller viktigste styringsorganene vi har i Norge da kommunen må 203 

mange måter har det viktigste ansvaret for at unge skal ha en god oppvekst, men også at 204 

eldre har en arbeidsplass å møte til og gode lokale helsetjenester. Dermed ligger det et 205 

stort ansvar for lokale politikere, men likevel blir ikke man ansvarliggjort på lik linje 206 

som politikere blir i rikspolitikken. 207 

Ordføreren og varaordføreren er de fremste folkevalgte i kommunene og 208 

fylkeskommunene. Rådmannen, som er den øverste ikke-politiske lederen i en 209 

kommune/fylkeskommune, kan kastes med en enkel stemmes flertall, men de øverste 210 

politiske lederne er fredet selv til de selv eventuelt velger å gå av.  211 

Statsministeren i Norge kan bli kastet, statsråder kan kastes, stortingspresidenten kan 212 

kastes, men en ordførere er skjermet. En ordfører har heller ikke opplysningsplikt 213 

overfor sitt organ og kan si direkte løgner til kommunestyret uten at det vil føre til noen 214 

som helst konsekvens. 215 

Det er også ikke godt nok at i enkelte kommuner vil det å være ordfører bli nesten like 216 

lønnsomt som det å være statsråd. Det er derfor viktig at det settes grenser for hvor mye 217 

av skattebetalernes penger som skal brukes til lønninger for politisk valgte personer.  218 

Med disse få, men betydningsfulle endringene kan vi sikre at de folkevalgte, lokale og 219 

regionale, organer blir tatt mer på alvor og blir enda mer demokratiske. 220 

Oslo Unge Høyre mener derfor: 221 

• Ordfører og varaordfører i kommuner/fylkeskommuner skal kunne kastes 222 

ved mistillitsvotum 223 

• Ordfører og varaordfører i kommuner/fylkeskommuner skal ha 224 

opplysningsplikt 225 

• En årlig lønn for ordfører/heltidspolitiker skal ikke ligge over 226 

stortingsrepresentanters lønn. 227 



Til: Representantskapet 228 

Fra: Milan Aran 229 

Nullvisjon om selvmord 230 

I 2020 var det 639 mennesker som tok livet sitt. Helt siden 70-tallet har antall mennesker som 231 

begår selvmord steget, og det har ligget stabilt på rundt 600 de siste årene. Likevel har vi ikke 232 

en nullvisjons-strategi for selvmord. På lik linje med arbeidet mot dødsfall i trafikken, må 233 

Norge sette seg mål om å redusere antall selvmord.  234 

Oslo Unge Høyre ønsker en gjennomgang av ressursbruken innen psykiatrien med mål om 235 

bevlige mer ressurser til forebygging og rask innsats. Et av de større årsakene til statistikken 236 

er blant annet lange ventelister, noe som fører til at problemer får bygge seg opp og bli mer 237 

krevende å jobbe med. Hurtig respons og umiddelbar hjelp skaper trygghet og bidrar til at 238 

problemer kan løses før de får utviklet seg. For å kunne gi riktig og rask hjelp må 239 

hjelpeapparatet samordnes og det må opprettes «en dør inn» slik at det blir allment kjent hvor 240 

man skal henvende seg for å få videre hjelp.  241 

 242 

Oslo Unge Høyre mener derfor: 243 

• Innføre nullvisjon for selvmord 244 

• Vi ønsker en 24 timers garanti slik at du får rask hjelp når du trenger det. 245 

• Bedre samarbeid på tvers av instansene om ringesentraler, eksempelvis en fast 246 

hjelpetelefon istedenfor flere forskjellige. 247 

• Styrke forskning på forebyggende tiltak, med spesielt fokus på verdien av frivillig 248 

arbeid. 249 

• Styrke forskning omkring årsaken til selvmord 250 

 

 

 

 

 

 



Til: Representantskapet 

Fra: Milan Aran 

 

Boikott Tyrkia fra NATO! 251 

 252 

NATO ble stiftet etter andre verdenskrig med grunnleggende verdier. Alliansen skal fremme 253 

demokratiske verdier, forhindre konflikter og ikke minst støtte landene i NATO i en eventuell 254 

konflikt. Blant de 30 landene som er med i alliansen, er et av landene Tyrkia.  255 

Tyrkia har vært medlem helt siden 1952. Fra den tid til dagen i dag har man opplevd flere 256 

konflikter med Tyrkia. I 1974 okkuperte Tyrkia den nordlige delen av Kypros i en åpen krig 257 

mot Hellas, et annet NATO-medlem. Da USA sammen med andre NATO land gikk inn i 258 

Midt-Østen for å bekjempe terrororganisasjonen den islamske stat – valgte Erdogan og Tyrkia 259 

å ikke støtte. Tvert imot anklages Tyrkia av RT for å tillate IS å smugle olje gjennom landet 260 

og kjøpe olje av terrororganisasjonen. Landet har tidligere sammenlignet europeiske ledere 261 

som nazister, stått for brudd på menneskerettigheter mot kurdere i Tyrkia, drapet på 262 

journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul, og skutt ned et russisk jagerfly. I høst 2019 263 

okkuperte Tyrkia et kurdisk område i Syria hvor titusenvis flyktet og flere sivile ble drept som 264 

et resultat.  265 

Tyrkia er et land som strider mot verdiene NATO står for, og fremstår som et ustabilt 266 

medlemsland. Norge kan ikke støtte et land som bryter menneskerettigheter ved en eventuell 267 

konflikt.  268 

Oslo Unge Høyre vil derfor: 269 

• Kreve at NATO fjerner Tyrkia fra alliansen. 270 

 271 


