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Innstillingen til resolusjonskomiteen 
 

Resolusjonskomiteen innstiller på å behandle to (2) resolusjoner og én (1) uttalelse  
på Unge Høyres landsmøte 2022.  

 

Resolusjonene komiteen innstiller på å behandle er: 
 
«Raskere frem og tryggere hjem»  
 
«EU med Norge på innsiden».  
 
Komiteen innstiller også på å behandle en uttalelse som ettersendes til landsmøtet.  

 

Resolusjonskomiteen har bestått av: 

Håkon Snortheim (leder), Sara Hønsi, John Petter Stevik,  
Nicolai Østeby og Emma Erlandsen, Oda Sivertsen (sekretær). 
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Til: Unge Høyres landsmøte 
Fra: Akershus Unge Høyre 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities 1 

(CRPD) inn i Norsk Lov. 2 
 3 
Når mennesker med funksjonsnedsettelse møter lovverket i Norge så sørger ikke loven for fullt ut 4 

like rettigheter som for mennesker uten funksjonsnedsettelse. På ett høyere nivå så vil CRPD 5 

sørge for dette. Unge Høyre bør jobbe for å få CRPD inn i Norsk lov.  6 

 7 

FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, CRPD, ble  8 

vedtatt i 2008. Da CRPD ble ratifisert av Norge i 2013 ble den ikke tatt inn i Norsk rett. CRPD er 9 

fortsatt ikke tatt helt opp i norsk rett. Regjeringen har mye informasjon om sitt arbeid på sine 10 

hjemmesider. 11 

 12 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har også skrevet en egen rapport, med støtte fra  13 

kulturdepartementet. Denne rapporten er kritisk til arbeidet som er gjort av regjering og 14 

storting nettopp det at CRPD ikke er del av Norsk rett.  15 

 16 

Her er noen eksempler på hendelser/situasjoner som ikke dekkes likt av Norsk lov: 17 

Funksjonshemmede utsettes for mer overgrep og trakassering enn andre, og de som  18 

utfører overgrepene for lavere straff. For eksempel er bare 12 av 46 krisesenter for kvinner 19 

universelt utformet. Dette er enda en hindring for at kvinner skal melde ifra.  20 

 21 

CRPD inneholder krav om universell utforming av offentlige bygg. Beskrivelse av barnets beste er 22 

ikke presisert i sentrale lover for funksjonshemmede. Det er lite forskning på  23 

funksjonshemmede barns rett til å bli hørt, delta og medvirke og ha innflytelse i  24 

beslutningsprosessene. Barn og unge med funksjonsnedsettelse er lite representert i  25 

kommunale beslutningsorganer som kommunestyret for unge. CRPD ville sikret dette om  26 

den ble tatt inn i norsk rett. 27 

 28 

Unge Høyre vil: 29 

• Jobbe for like rettigheter for alle. 30 

• Jobbe for at CRPD blir vedtatt som en politisk sak. 31 

• Jobbe for at CRPD blir del av Norsk lov. 32 

• Lovfeste krav om at unge skal være representert i kommunale og fylkeskommunale RFF. 33 

  34 
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Til: Unge Høyres landsmøte 
Fra: Akershus Unge Høyre 

Vi skal leve av kjernekraften etter oljen  35 
 36 
Klimakrisen er vår tids største utfordring og IPCC sin seneste rapport konkluderer med at det må 37 

slås full alarm. Havnivåene stiger, mer ekstremvær og antall klimaflyktninger kommer til å øke 38 

framover. Det er ingen tvil om at vi må sørge for at vi når togradersmålet.  39 

 40 

Det er da veldig synd at kjernekraft ikke blir trukket frem av både politikere og media som en viktig 41 

løsning på klimakrisen. Om en leser de fire scenario IPCC har sett for seg på hvordan vi skal nå 42 

togradersmålet må vi minst øke strømproduksjonen fra kjernekraft med 100 prosent. Dette vil da si 43 

at kjernekraft må bli en stor del av fremtiden. Da er det feil av Norge å ikke være med på 44 

innovasjonsreisen og opprustningen av den reneste formen for energiproduksjon i verden.  45 

 46 

Norge skal også være en aktiv pådriver for kjernekraft i internasjonal sammenheng. Når Tyskland 47 

vedtar å bygge ned sine reaktorer til fordel for gass og kull, som er skadelig for klima og miljø, må 48 

Norge være tydelige på at vi ikke støtter dette.  49 

 50 

I dag jobber ca. 300.000 direkte eller indirekte i olje- og gassektoren i Norge. Når vi skal kutte 51 

utslipp må vi også sørge for å ivareta arbeidstakere som mister jobben sin. Ved en omstilling til kraft 52 

fra kjernekraftverk vil vi kunne gi opplæring og jobb til disse arbeiderne.  53 

 54 

Equinor og Kongsberggruppen er selskaper i Norge som har gode forutsetninger for å utvikle en ny 55 

og viktig næring som vil sikre Norge økonomisk vekst i lang tid fremover. Samtidig er det viktig at vi 56 

gir muligheter for ikke-etablerte selskaper i kjernekraftnæringen med gode løsninger til å få støtte 57 

til å utvikle banebrytende teknologi.  58 

 59 

Thorium har ikke de samme utfordringene som annet radioaktivt brensel. Det er ingen fare for 60 

eksplosjoner fordi det ikke er brukt trykk eller varme i thoriumsreaktorer. Det generer heller ikke 61 

noe avfall. Thorium er i dag ikke lønnsomt, men ved forskning kan det i fremtiden bli aktuelt å utvikle 62 

thoriumreaktorer i Norge fordi vi har store deler av verdensreservene av thorium.  63 

 64 

Unge Høyre vil:  65 

• Gi ansvaret for utbygging av kjernekraft i Norge til Equinor. 66 

• Gjenopprette forskningssenter på Halden og Kjeller.  67 

• Bygge ut kjernekraftparker i Norge. 68 
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• Støtte forskning på thorium og etablere Kongsberg som et thoriumsenter i Norge.  69 

• At Norge skal være et foregangsland i utviklingen av thorium som kjernekraftkilde.  70 

• Tilby oljearbeidere omskolering til kjernekraft i samarbeid med næringslivet. 71 

• Opprette et innovasjonsfond for gründere som starter bedrift innenfor 72 

kjernekraftnæringene 73 

 74 

Pionerlandet Norge  75 

Norge skal være ledende i verden på teknologi. Om vi skal oppnå det, må vi starte med kjernekraft 76 

umiddelbart. Atomkraft er en billig form for energi når det er etablert. Norge kan selge 77 

overskuddsenergien til utlandet.  78 

 79 

Vi må også støtte kjernekraft i utlandet, for vi har en felles klimakrise. Tyskland legger stadig ned 80 

sine atomkraftverk og bytter dette ut med uren energi fra Russland. Dette må vi stå imot. Om vi 81 

hadde fått Tyskland til å gå tilbake til å støtte kjernekraft hadde ikke det bare gitt verden litt renere 82 

energi, men også fratatt en del av Russlands innflytelse over Tyskland, og EU.  83 

 84 

Norge har også en stor mengde med thorium som kan eksporteres eller utnyttes. Med thorium har 85 

vi også muligheten til å bistå u-land med billig og ren energi, også fordi thorium ikke har 86 

egenskapene til å bli til våpen.  87 

 88 

Diplomati og internasjonale relasjoner er et fokuspunkt får både Høyre og Norge. Vi ønsker da å 89 

etablere et nytt internasjonalt forum for alle kjernekraft-land. Der kan ny teknologi og gode 90 

relasjoner skapes.  91 

 92 

Unge Høyre vil:  93 

• Støtte atomkraft internasjonalt.  94 

• Selge overskuddsstrøm til inntekt for Statens Pensjonsfond Utland  95 

• At halvparten av bistanden som Norge gir skal gå til klimavennlige løsninger som 96 

kjernekraftutbygging.  97 

• Gi tilskudd til private romfartsorganisasjoner som utvinner radioaktivt brensel fra 98 

verdensrommet.  99 

• At Norge skal etablere og lede fram et nytt mellomstatlig nettverk for atomdrevne land.  100 

• At Norge skal søke om et assosiert medlemskap i Eurofusion. 101 

  102 
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Til: Unge Høyres landsmøte 
Fra: Akershus Unge Høyre 

Et forsvar for fremtiden 103 
 104 
Det er en gammel læresetning i sikkerhetspolitikken at dersom en ønsker å bevare freden, bør en 105 

forberede seg på krig. Siden slutten på den kalde krigen har det norske forsvaret og 106 

beredskapsevnen vært preget av neglekt, og det er kun nylig Forsvaret startet en gradvis 107 

gjenoppbygning. Konflikten i Ukraina har vist oss at vi er avhengige av en sterk forsvarsallianse og å 108 

bygge opp en høy forsvarsvilje blant folket. Samtidig som vi samtrener med våre allierte er det 109 

viktig at vi opprettholder den tradisjonelle rollen som samtalefasilitator mellom ulike parter i 110 

konflikter. 111 

 112 

Unge Høyre vil: 113 

● Støtte finsk og svensk NATO-medlemskap 114 

● Oppfordre våre allierte til hyppigere øvelser i Norge 115 

● Øke antallet øvelser der Forsvaret samarbeidet med det sivile 116 

● Hyppigere teste den militær-sivile beredskapen 117 

● At kommunene skal opprette planer for å understøtte militære operasjoner 118 

● Videreføre Norges rolle som fredsmegler mellom stridende parter 119 

● Tillate våre nærmeste allierte å etablere permanente baser i Norge 120 

 121 

Personell 122 

Forsvarets viktigste ressurs er mennesker. Flere århundre med militærhistorie viser oss at godt 123 

trente og samøvde styrker er de som presterer best. Derfor er det viktig at personellet forblir i det 124 

militære systemet lengre. I dag er det mange som fullfører førstegangstjeneste, men ikke får 125 

muligheten til å verve seg. Samtidig er det store hull i de ulike avdelingene fordi ansatte slutter, det 126 

utdannes ikke mange nok kvalifisert til stillingene eller på grunn av funksjonelt fravær. En utvidelse 127 

av verneplikten gjør at vi får flere med lang erfaring, i tillegg til at de ulike kontinentene vil ha flere å 128 

lære fra. Å skape flere insentiver for å tjenestegjøre og verve seg vil gjøre det mer attraktivt å bli i 129 

Forsvaret, noe som er kritisk for å skape den dybdekompetansen de ulike avdelingene er avhengig 130 

av.  131 

 132 

Unge Høyre vil: 133 

● Utvide verneplikten til 3 år 134 

● Øke antallet vernepliktige 135 

● Tillate frivillige å søke seg til sesjon frem til fylt 25 år 136 
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● At det skal være flere muligheter til å tjenestegjøre lengre enn ett år 137 

● Bevilge mer penger til utdanning, trening og øving 138 

● Opprette flere profesjonelle avdelinger 139 

● Komme opp med flere ordninger som øker ståtid for ansatt personell 140 

● Beholde studiepoeng for førstegangstjeneste og utrede nye ordninger som gjør det mer 141 

attraktivt å gjennomføre førstegangstjenesten 142 

● Øke andelen studieplasser, for å utdanne flere spesialister, befal og offiserer 143 

● Etablere flere militære studier som kan være relevante for en senere sivil karriere 144 

● Løse problemene med funksjonelt fravær 145 

● Øke kunnskapen om Forsvaret blant VGS-elever.  146 

 147 

Materiell 148 

Forsvarssjefen ga regjeringen i 2019 et fagmilitært råd for hvordan han mente Forsvaret burde 149 

utvikle seg. Langtidsplanen for Forsvaret ble møtt av fagmiljøet med svært stor skuffelse. I en 150 

periode der vi ser større tegn til konflikt er det viktig at vi investerer mer i moderne materiell. På 151 

samme tid er det svært mye materiell som begynner å bli gammelt, og bør skiftes ut. Dette skjer 152 

allerede, men bør foregå fortere.  153 

 154 

Unge Høyre vil: 155 

● At langtidsplanene skal bygge på Forsvarssjefens Fagmilitære råd alternativ A 156 

● Bevilge 2% av BNP på Forsvar innen 2024 157 

● Ha som mål å bevilge 3% av BNP til Forsvaret innen 2034 158 

● Styrke Cyberforsvaret 159 

● Fortsette å utvikle Nordic Combat Uniform sammen med de andre nordiske landene 160 

● Starte en utskifting av svært gammelt materiell 161 

● Forbedre boforhold i militære garnisoner 162 

● Gi mer ressurser til SAR-operasjoner. 163 

  164 
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Til: Unge Høyres landsmøte 
Fra: Fredrik Halsen og Mats Flåtten 

Fight for your right to party 165 

 166 
Å feste er en del av livet til de aller fleste, men festing er forbeholdt det sosiale livet. Likevel blir 167 
90% av all alkohol i Norge kjøpt på butikken og drukket hjemme. Den alkoholen burde vi heller få 168 
servert på byen.  169 
 170 
Selv om de aller fleste drikker butikk-kjøpt alkohol i private sosiale lag, går festen ofte over styr, 171 
fordi man drikker alt for mye og det er ingen profesjonelle som tar ansvar. De som ikke er på fest i 172 
eget eller andres hjem drikker i ensomhet. Både hjemmefesten og han som drikker i ensomhet 173 
burde begge komme seg ut på et serveringsted.  174 
 175 
Det er mange fordeler med å drikke ute. Det er profesjonelle ansatte som passer på at alt går bra 176 
for seg og at man ikke drikker for mye, og det bidrar til økt omsetning og verdiskapning for 177 
utelivsbransjen. Likevel er det lover, regler og avgifter som bidrar til at vi holder oss hjemme.  178 
 179 
For det første er alkoholen for dyr. Man ender opp med å dra ut på byen sent fordi man heller 180 
prioriterer å drikke billigere enheter hjemme enn dyrere enheter på serveringsteder.  181 
 182 
For det andre stenger kranene på serveringsteder for tidlig. Folk blir dyttet ut i lange drosjekøer og 183 
inn i trange leiligheter på nachspiel, fordi man ikke er ferdig med festen.  184 
For det tredje stenger alkoholsalget på butikkene for tidlig. Det gjør at man hamstrer opp alkohol, 185 
lang tid før man skal på fest, fordi man er redd for å gå tom før man kommer seg ut på byen. Det 186 
fører til at man drikker for mye og ikke drar på byen før man har drukket opp.  187 
 188 
Unge Høyre vil liberalisere alkohollovgivningen fordi det er bedre å feste på byen i sosiale lag. 189 
 190 
Unge Høyre vil: 191 

• Fjerne centilitergrensen på drinker som serveres på serveringsteder. 192 
• La serveringstedene bestemme skjenketiden sin selv. 193 
• Fjerne kommuners handlingsrom til å innskrenke nasjonale regler for alkoholservering som 194 

skjenketider, centilitergrense, maks grense på enheter osv.  195 
• Redusere alkoholavgiften på serveringsteder. 196 
• Fjerne tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholdig drikke. 197 
• Liberalisere kravene for skjenkebevilgning slik at det blir lettere å få skjenkebevilgning for 198 

eksempelvis frisører, kulturarrangementer, idrettsarrangementer, uteservering osv.   199 
• Senke aldersgrensen for kjøp og salg av all alkohol til 18 år.  200 

  201 
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Til: Unge Høyres landsmøte 
Fra: Jonas Molde Hollund og Kornelius Vold 

Å jobbe i det offentlige må bli mer attraktivt! 202 

 203 
I dag er det få som drømmer om en jobb som eksempelvis saksbehandler i kommunen, 204 

fylkeskommunen eller staten. Det finnes selvsagt unntak, og yrker som politi, brannmann og jobber 205 

i utenriksdepartementet er svært populære. I tillegg må det nevnes at det finnes en god del 206 

profesjoner som stort sett er dominert av det offentlige. Likevel, det offentlige er ikke på langt nær 207 

en så attraktiv arbeidsplass som det private næringsliv, men det er det ikke noen grunn til. Mye 208 

ligger trolig i det offentliges bruk av markedsføring og rekruttering. Skal det offentlige bli attraktivt 209 

krever det at de også fremstår som det. 210 

  211 

Som høyrefolk er vi opptatt av at det offentlige stadig skal utfordres av det private næringsliv. Vi 212 

ønsker å konkurranseutsette offentlige tilbud og sørge for mangfold i tjenestene. Dette tror vi har 213 

den effekten at det offentlige vil lære av det private og motsatt. Vi tror også at 214 

konkurranseinsentivet vil føre til nyvinning og effektivisering. Det alle uansett er enige om, er at det 215 

offentlige skal være standarden og det private et supplement. Skal dette dog forbli normen må det 216 

offentlige i like stor grad som det private, ha anledning til å markedsføre seg som attraktiv 217 

arbeidsgiver og å delta på jobbmesser og andre arenaer der kloke hoder møtes. Dette er selvsagt 218 

et spørsmål om penger, men penger brukt på å få kloke hoder inn i det offentlige er penger vel 219 

brukt. Det handler om våre kommuner, fylker, staten, helsevesenet, politiet, brannvesenet, 220 

akademia også videre, der behøver vi de klokeste hodene. 221 

  222 

Unge Høyre vil: 223 

• Innføre prestasjonslønn i offentlig sektor der det er hensiktsmessig. 224 

• At det offentlige skal få øremerkede bevilgninger til markedsføring og rekruttering. 225 

• At offentlige aktører i større grad skal delta på jobbmesser og andre viktige møteplasser.  226 

  227 
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Til: Unge Høyres Landsmøte 2022 
Fra: Rogaland Unge Høyre  

Kompetanse trumfer monopol 228 

 229 
Vi er på vei inn i en fastlegekrise som kommer til å få store konsekvenser for pasientens 230 

helsetjeneste. Helt siden fastlegeordningen ble innført i 2001 har alle innbyggerne rett til fastlege. 231 

Denne retten er under press fordi vi ikke utdanner nok leger.  232 

 233 

Norge har en kronisk mangel på fastleger. 125.000 innbyggere mangler i dag fastlege. Mangelen er 234 

størst i nord, hvor 30.000 står uten. Legemangelen er stor, og henger sammen med hvordan vi 235 

utdanner legene våre. Hvert år tas 636 studenter opp ved norske studiesteder. Snittet er svært 236 

høyt, og ca. 500 norske studenter starter derfor sine medisinstudier i utlandet. Det er klart at vi 237 

trenger flere studieplasser i hele landet for å sikre en større gjennomstrømming av leger. 238 

Problemet er at medisinutdanningen bare er åpen for studiesteder i Oslo, Tromsø, Trondheim og 239 

Bergen. Solberg-regjeringen endret gradsforskriften ved å fjerne monopolet for juss, psykologi og 240 

teologi. Dette er en åpenbar løsning for medisin også. Samtidig som krisen truer helsesystemet 241 

vårt, har forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe lukket døren for nye 242 

medisinske fakulteter i Norge. Dette er en stor feil som kommer til å gjøre vondt verre.  243 

 244 

Med en fastlegeordning som ikke fungerer, og en generell mangel på leger, er det på tide at vi 245 

utdanner flere leger. Dagens rigide system, hvor gradsforskriften hindrer opprettelsen av nye 246 

studiesteder, er et stort hinder. Det koster mye penger å utdanne leger, og vi må sørge for at 247 

utdanningen kommer i trygge hender. Derfor skal NOKUT, nasjonalt organ for kvalitet i utdanning, 248 

være den eneste instansen som kan akkreditere studieprogrammer til institusjonene samt 249 

kontrollere den faglige kvaliteten. Unge Høyre mener at det er faglig kvalitet, ikke monopol, som 250 

bestemmer hvem som får utdanne nye leger. Da må vi fjerne gradsforskriften, styrke NOKUT og 251 

sikre sterke medisinske fagmiljøer i hele landet.  252 

 253 

Unge Høyre vil:  254 

• Oppheve gradsforskriften. 255 

• At NOKUT skal være det eneste organet som kan akkreditere studieprogram og kontrollere 256 

den faglige kvalitet på utdanningsprogrammene 257 

  258 
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Til: Unge Høyres landsmøte  
Fra: Nordland Unge Høyre   

Fjerning av abortnemndene   259 
 260 
I dag er abortnemndene en gammeldags ordning som går utover kvinners selvbestemmelse. Fram 261 

til uke 12 er det fri abort, men etter dette må du møte en abortnemnd som skal avgjøre om du kan ta 262 

abort eller ikke. Dette mener vi er feil.   263 

   264 

Derfor mener vi det er på tide å fjerne abortnemndene frem til uke 18, og erstatte abortnemnda 265 

med en obligatorisk samtale kvinner må ha hvis de vil ta abort etter uke 12. Den obligatoriske 266 

samtalen vil fungere som et rådgivende organ, men vil ikke ha beslutningsmyndigheten som en 267 

abortnemnd har i dag.   268 

   269 

Unge Høyre vil:   270 

• Erstatte abortnemndene med en obligatorisk samtale med rådgivning.  271 

  272 
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Til: Unge Høyres landsmøte  
Fra: Benjamin Sandsmark   

Støtte til de frivillige 273 

 274 
I Norge forsvinner det alene 1318 personer hvert år. Vi er så heldige å ha et sterkt lag med frivillige 275 

som står klare til å rykke ut ved enhver anledning. De gjør en utrolig god innsats, men allikevel 276 

straffes de av statelige ordninger. 277 

Alle politidistrikt er tilknyttet en FORF organisasjon (Frivillige organisasjoners redningsfaglige 278 

forum). De frivillige redningsorganisasjonene i FORF har de siste årene trosset liv og helse for å 279 

sikre bemanning på sykehus og legevakt langs hele landet. Samtidig som de har opprettholdt 280 

beredskapen for å kunne hjelpe med å finne forvunnede til lands og vanns, kjøre ambulanser og 281 

tatt imot flykninger. 282 

Med så stor innsats vilje og kunnskap kan ikke Unge høyre fortsette å støtte underfinansiering av 283 

de livsviktige organsinene som trengs for å holde beredskapen oppe i Norge. 284 

 285 

Unge Høyre vil: 286 

• Bevilge 50 millioner til årlig støtte av Frivillige beredskapsorganisasjoner, øremerket for 287 

Kurs og utstyr 288 

• Gi momsfritak til frivillige organisasjoner innenfor FORF 289 

• Sørge for at organisasjoner innenfor FORF har nok midler til å kjøpe nødvendig livreddende 290 

utstyr. 291 

• Bevilge midler til flere nødnett terminaler 292 

• Sørge for flere samvirke øvelser mellom nødetater og FORF 293 

• Styrke refusjonssatsene 294 

  295 
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Til: Unge Høyres landsmøte 
Fra: Agder Unge Høyre 

En rettferdig vei til førerkortet 296 
 297 
Hvert år stryker 28% av alle kandidater til førerkortet på oppkjøring. Når man stryker må man 298 

gjennomgå en karantenetid på fire uker før man kan kjøre opp på nytt. I tillegg er det lang ventetid 299 

for ny oppkjøringsdato, grunnet stor pågang på trafikkstasjonene. 300 

 301 

Det bør være opp til den enkelte kandidat om han eller hun føler seg klar til å kjøre opp igjen. Derfor 302 

burde man fjerne karantenetiden for kandidater som har strøket på oppkjøring. For å avlaste 303 

Statens Vegvesen, og ytterligere redusere ventetiden for kandidatene, bør man også tillate 304 

godkjente private aktører å tilby oppkjøringer. 305 

 306 

I dag er det begrensede muligheter for å klage dersom man stryker på oppkjøring. Veldig få av dem 307 

som klager får gjennomslag. For å gi kandidatene et bedre klagegrunnlag, bør man pålegge alle 308 

skolebiler å være utstyrt med kamera, slik at kandidatens prestasjon på oppkjøring kan 309 

dokumenteres.  310 

 311 

Ved å fjerne karantenetiden, korte ned ventekøene og gi kandidatene et bedre klagegrunnlag, gir 312 

man flere muligheten til å ta lappen på rettferdig og effektivt vis. 313 

 314 

Unge Høyre vil: 315 

• Avskaffe karantenetiden for kandidater som har strøket på oppkjøring 316 

• Tillate private aktører å tilby oppkjøring, gitt at de har statlig godkjenning 317 

• Pålegge filming av oppkjøringer, som grunnlag for eventuelle klager 318 

  319 
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Til: Unge Høyres landsmøte 
Fra: Agder Unge Høyre 

Gi velgerne makta over politikerne! 320 

 321 
Det er avgjørende for demokratiet at de folkevalgte speiler viljen til folket ved valget på best mulig 322 

vis. I Norge har vi lang tradisjon for et bredt og åpent demokrati hvor hvem som helst kan stille til 323 

valg, og velgerne har stor innflytelse over hvem som får tillit ved ulike valg. Likevel er det kun i 324 

kommunevalget velgerne har reell innflytelse over hvilke kandidater på listen som velges inn i det 325 

folkevalgte organet. Unge Høyre vil følge anbefalingene fra valglovutvalget og innføre personvalg i 326 

både stortingsvalg og fylkestingsvalg som gir reell makt over hvilke politikere som velges. 327 

 328 

Det kan være ulike grunner til at enkelte kandidater er upopulære ved valg, men velgerne bør 329 

uansett ha siste ordet. Ved stortingsvalg er det mulig å stryke kandidater på listen, mens dette ikke 330 

lenger er mulig ved kommune- og fylkestingsvalg. Unge Høyre mener strykning er en naturlig del av 331 

makten velgerne har over politikerne, og derfor bør muligheten til å stryke kandidater også være 332 

der i kommune- og fylkestingsvalg. 333 

 334 

Å frata noen retten til å stille til valg er et svært inngripende tiltak i et liberalt demokrati. Norge har i 335 

motsetning til andre nordiske land likevel forbudt ansatte i departementene og diplomatiet fra å 336 

stille til stortingsvalg. Unge Høyre mener tiltakene som kan treffes for å begrense ulempene ved at 337 

statsansatte er valgbare kan være svært mindre inngripende enn å frata retten til å stille til valg. 338 

Dessuten er det et sentralt demokratisk prinsipp at alle som har stemmerett også skal kunne stille 339 

til valg. Unge Høyre vil derfor gjøre ansatte i departementene og diplomatiet valgbare. 340 

 341 

Unge Høyre vil: 342 

● Innføre personvalg etter kommunemodellen i stortingsvalg og fylkestingsvalg 343 

● Innføre strykning av listekandidater ved alle valg 344 

● Gjøre ansatte i departementene og diplomatiet valgbare til Stortinget 345 

  346 
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Til: Unge Høyres landsmøte 
Fra: Agder Unge Høyre 

Enklere og tryggere ferdsel til sjøs! 347 

 348 
Antall eiere av fritidsbåter i Norge har vokst kraftig de siste årene. Flere kjøper båter og 349 

vannscootere med stadig større fartspotensiale, og det er i senere tid satt inn en rekke tiltak for å 350 

redusere faren for alvorlige ulykker til sjøs. Da Solberg-regjeringen vurderte nye regler for førere av 351 

fritidsbåter ble det blant annet innført flytevestpåbud for fritidsbåter under 8 meter i 2015, og fra 352 

2023 innføres det et eget høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåter med fart over 50 knop. 353 

 354 

Likevel skjer det fortsatt for mange ulykker til sjøs, og antall dødsulykker er enda høye. Mange av 355 

ulykkene, særlig alvorlige ulykker, skjer i alkoholpåvirket tilstand. Særlig kombinasjonen av høy fart, 356 

promille og manglende kjøreegenskaper gir svært høy fare for ulykker. Unge Høyre mener derfor 357 

promillegrensen til sjøs bør justeres etter den svenske modellen. Da vil førere av båter med stort 358 

farts- og skadepotensiale måtte følge reglene som gjelder for bilførere, samtidig som det fortsatt 359 

vil være mulig å nyte alkohol som i dag for førere av båter uten stort skadepotensiale.  360 

 361 

Unge Høyre er skeptiske til en voldsom utvidelse av båtførerprøven for alle båter. Innføringen av 362 

høyhastighetsbevis fra 2023 vil langt på vei dekke flere av behovene for opplæring av førere av 363 

båter med svært høy fart, og vil særlig gjøre ferdsel med vannscooter tryggere. Likevel ser Unge 364 

Høyre svakheten med manglende praktisk opplæring i dagens båtførerkurs. Unge Høyre vil derfor 365 

at pensumet til båtførerbeviset skal være mer praktisk rettet. 366 

 367 

Flytevestpåbudet som ble innført i 2015 var ment til å redusere risikoen for alvorlige ulykker til sjøs. 368 

Det er positivt at det etter innførselen av påbudet har blitt mer utbredt bruk av flytevest til sjøs, 369 

men likevel er påbudet vanskelig å forstå for mange båtførere. Kjører du i en gammel sjekte med en 370 

hastighet på 3-5 knop må du bruke vest, mens kjører du en lynrask daycruiser med høyt 371 

skadepotensiale trenger du ikke. Unge Høyre mener derfor flytevestpåbudet må fjernes i båter 372 

uten stort fartspotensiale. 373 

 374 

Unge Høyre vil: 375 

● Innføre promillegrense på 0,2 etter svensk modell for førere av fritidsbåter som er over 10 376 

meter eller som kan oppnå hastighet på over 15 knop 377 

● At pensumet til båtførerbeviset skal være mer praktisk rettet 378 

● Fjerne flytevestpåbudet i båter uten stort fartspotensiale 379 

  380 
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Til: Unge Høyres landsmøte 
Fra: Oslo Unge Høyre 

En bærekraftig klesindustri  381 

 382 
Tekstilindustrien har store konsekvenser, både for miljøet og klima. Dette kommer blant annet i 383 

form av utslipp av drivhusgasser, høyt forbruk av vann og utslipp av natur- og helseskadelige 384 

kjemikalier som bidrar til forurensing. Det er et stort problem at hver nordmann i dag fortsatt kjøper, 385 

bruker og kaster mye mer tekstiler enn kloden tåler. Derfor mener Unge Høyre at vi må iverksette 386 

tiltak som får ned forbruk, øker gjenbruk og sikrer en mer bærekraftig produksjon av tekstiler.  387 

 388 

Unge Høyre vil: 389 

• At det alltid skal lønne seg å gjenbruke klær og tekstiler fremfor å kaste 390 

• Legge til rette for klesproduksjon i Norge 391 

• Ha et prosentkrav om hvor mye resirkulerte tekstiler som kan være med i produksjon av nye 392 

tekstiler 393 

• Jobbe internasjonalt for å innføre en merkeordning for klima- og miljøverstingene som har 394 

høye utslipp, samt innføre strenge økonomiske sanksjoner mot klesprodusenter som får 395 

dette merket 396 

• Jobbe internasjonalt for et holdbarhetskrav for klær som skal selges til EU 397 

• Sette en høyere terskel for å kunne Svanemerke tekstiler 398 

• Straffe “greenwashing” 399 

• Jobbe for flere sorteringsanlegg i Norge 400 

• Innlemme tekstilavfall i kildesorteringsordningen  401 

• Lage en panteordning for tekstiler 402 

• Styrke forskningen på hvordan best separere og gjenbruke stoffene i tekstiler 403 

• Oppfordre til at ødelagte tekstiler gis bort til aktører som ønsker å gjenbruke de 404 

• Gi kunnskap om bærekraftig bruk og gjenbruk av tekstiler i kunst og håndverk 405 

• Fjerne merverdiavgiften på brukte klær 406 

  407 
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Til: Unge Høyres landsmøte 
Fra: Resolusjonskomiteen 

Raskere frem og tryggere hjem 408 

 409 
Transport er en grunnleggende del av hverdagen. Enten det er bussen til skolen, veien til jobben 410 

eller turen på el-sparkesykkel hjem fra fotballtreninga, vil Unge Høyre gjøre det lettere å komme 411 

seg raskere frem og tryggere hjem. Uavhengig av transportmiddel. 412 

 413 

Kortere og tryggere vei til førerkort 414 

I dag er det tidkrevende å ta førerkortet. Etter koronapandemien er køene for oppkjøring hos 415 

Statens Vegvesen blitt lange. Månedslang ventetid er et symptom på at dagens system ikke er 416 

effektivt. Derfor mener Unge Høyre at ordningen for å ta førerkortet, spesielt for vanlig personbil, 417 

bør endres.  418 

 419 

For det første mener Unge Høyre at godkjente trafikkskoler kan avlaste Statens Veivesen ved at de 420 

gjennomfører førerprøver. For det andre bør kjørelærere påvirke karantenetiden til kandidater som 421 

har strøket på førerprøven, slik at dagens grense på fire uker kan reduseres der det er 422 

hensiktsmessig. For det tredje bør førerprøven filmes, slik at kandidaten har anledning til å klage på 423 

avgjørelsen, slik Unge Høyre allerede mener bør være mulig under muntlig eksamen.  424 

 425 

Myndighetsalderen i Norge er 18 år. Unge Høyre mener det er ulogisk at myndige mennesker ikke 426 

skal gis rettigheter i trafikken. Derfor ønsker vi å senke alle minstealdre i trafikken til 18 år. Der 427 

minstealderen er 16 år i dag, vil Unge Høyre ikke gjøre endringer. 428 

 429 

Unge Høyre vil: 430 

● Tillate kjørelærer å redusere karantenetiden for kandidater som har strøket på oppkjøring. 431 

● Tillate private aktører med statlig godkjenning å tilby oppkjøring, gitt at det ikke er samme 432 

kjøreskole som gjennomførte trafikkopplæringen. 433 

● Muliggjøre filming av førerprøven, som grunnlag for eventuelle klager. 434 

● Senke alle minstealdre i trafikken til 18 år.  435 

● Opprettholde dagens innhold og krav i førerprøven.  436 

 437 

Tryggere ferdsel til sjøs 438 

Antall eiere av fritidsbåter i Norge har vokst kraftig de siste årene. Flere kjøper båter og 439 

vannscootere med stadig større fartspotensiale. Derfor er det iverksatt en rekke tiltak for å 440 

forhindre alvorlige ulykker. Likevel skjer det fortsatt for mange ulykker, og særlig er kombinasjonen 441 
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av alkoholkonsum og dårlig båtkunnskap er involvert i de aller fleste ulykkene. Unge Høyre vil derfor 442 

innføre promillegrense etter svensk modell på sjøs, og samtidig praksisrette pensumet til 443 

båtførerprøven i større grad. 444 

 445 

Flytevestpåbudet som ble innført i 2015 var ment til å redusere risikoen for alvorlige ulykker til sjøs. 446 

Til tross for færre alvorlige ulykker kan lovverket gjøres mer logisk. Føreren av en gammel sjekt med 447 

en hastighet på 3-5 knop må bruke flytevestvest, mens føreren av en rask daycruiser med høyt 448 

skadepotensiale trenger ikke flytevest. Unge Høyre mener derfor flytevestpåbudet må fjernes i 449 

båter uten stort fartspotensiale. 450 

 451 

Unge Høyre vil: 452 

● Innføre promillegrense på 0,2 etter svensk modell for førere av fritidsbåter som er over 10 453 

meter eller som kan oppnå hastighet på over 15 knop. 454 

● At pensumet til båtførerbeviset skal være mer praktisk rettet. 455 

● Fjerne flytevestpåbudet i båter uten stort fartspotensiale. 456 

 457 

 458 

Enklere mikromobilitet 459 

El-sparkesykkel blitt et populært fremkomstmiddel. Mikromobilitet gjør det lettere å bruke byene 460 

og avlaster andre transportformer. Til tross for el-sparkesyklenes mange fordeler, kan el-461 

sparkesyklene skape utfordringer i trafikkbildet, både ved bruk og parkert. Foruten enkelte krav, 462 

mener Unge Høyre at kommunene selv er best egnet til å håndtere og regulere bruken av el-463 

sparkesykler. Unge Høyre forutsetter at kommunale reguleringer sikrer så fri konkurranse mellom 464 

aktørene som mulig. 465 

  466 

Unge Høyre vil: 467 

● At kommunene skal ha mest mulig frihet til å regulere el-sparkesykler selv 468 

● Sikre mest mulig fri konkurranse mellom aktørene på el-sparkesykkelmarkedet 469 

● Si nei til hjelmpåbud på el-sparkesykkel 470 

● Harmonisere hastighetssperren på el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy med 471 

el-sykler til 25 km/t 472 

● At den alminnelige promillegrensen på 0,2 også skal gjelde for el-sparkesykkel 473 

  474 
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Til: Unge Høyres landsmøte 
Fra: Resolusjonskomiteen 

EU med Norge på innsiden 475 
 476 

Den Europeiske Union (EU) er verdenshistoriens mest vellykkede fredsprosjekt. For 100 år siden 477 
krysser unge europeere landegrenser for å krige mot hverandre. I dag krysser europeere 478 
landegrenser for å dra på ferie, jobbe, studere og møte venner.  479 
 480 
Intensjonen bak opprettelsen av EU var å sikre fred mellom Europas stormakter ved å gjøre dem 481 
gjensidig avhengig av hverandre. Land som samarbeider tett, har mindre sannsynlighet for å havne 482 
i konflikt. I løpet av unionens levetid har ingen medlemsland havnet i væpnet konflikt. Derfor mottok 483 
EU Nobels fredspris i 2012. Under Russlands invasjon av Ukraina i 2022 har unionen befestet seg 484 
som Europas garantist for demokrati, økonomisk vekst og sikkerhet. 485 
 486 
Unge Høyre vil: 487 

• At Norge skal bli fullverdig medlem i EU. 488 
• At forhandlingsresultatet om medlemskap skal foreligge før Norge beslutter å bli medlem i 489 

EU.  490 
 491 
EUs overordnede rolle 492 
I vår del av verden er EU den viktigste garantisten for velstand, liberale demokratier og 493 
ytringsfrihet. Unge Høyre mener at EUs rolle innenfor disse verdiene må styrkes videre. Det er kun 494 
slik vår del av verden kan stå opp mot de autoritære kreftene som er på fremmarsj enkelte steder i 495 
Europa og i verden ellers.  496 
 497 
Unge Høyre vil: 498 

• Ivareta de fire frihetene: fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer.  499 
• Videreutvikle EUs rolle som motor for europeisk velstand gjennom et tettere integrert 500 

marked i Europa og økt samarbeid mellom medlemslandene. 501 
• Ønske alle europeiske land velkommen i EU, men stille strenge krav til demokrati, 502 

menneskerettigheter, ytringsfrihet og et liberalt rettsvesen.  503 
• At EU skal være en geopolitisk motvekt til Kina og andre ikke-demokratiske stormakter og 504 

dermed være verdens største forkjemper for en demokratisk verdensorden.  505 
• At det skal være et selvstendig mål for EU å oppnå like stor økonomisk vekst som 506 

sammenlignbare økonomier.  507 
 508 
Økonomisk trygghet og velstandsøkning  509 
Økonomisk vekst og velstandsøkning er en forutsetning for et fredelig og sterkt Europa. Selv om EU 510 
legger til rette for økonomisk vekst og økt velstand, mener Unge Høyre at det er opp til Norge å 511 
regulere veksten. Unge Høyre mener at Norge er best tjent med egen valuta og muligheten til å 512 
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kunne styre eget rentenivå. Dermed vil vi at Norge følger Danmark og Sverige og blir stående 513 
utenfor EUs Økonomiske og monetære union.   514 
 515 
Det koster å gjøre EU grønnere, mer digitalt og redusere ulikhet. Likevel bør ikke EUs 516 
inntektsgrunnlag utvides. I dag kommer EUs inntekter i hovedsak fra kontingent og tollinntekter. 517 
Statene bestemmer selv hvordan de innretter sine skatte- og avgiftssystem. Den bestemmelsen 518 
bør videreføres.  519 
 520 
Unge Høyre vil: 521 

• Stå utenfor EUs Økonomiske og monetære union (ØMU), og dermed ikke innføre euro til 522 
fordel for den norske krone ved et EU-medlemskap.  523 

• Videreføre myndigheten Rådet og Parlamentet har til å fordele unionens kontingenter og 524 
tollinntekter.  525 

• At EU fortsetter og intensiverer sitt arbeid mot internasjonal skatteplanlegging. 526 
• Ikke gi EU myndighet til å bestemme over skatte- og avgiftspolitikken til medlemslandene.  527 

 528 
Sikkerhet og beredskap 529 
EU har de siste årene styrket sin forsvarspolitikk som følge av den Kinas militære opprustning og 530 
økte økonomiske tilstedeværelse i Europas nærområder. I tillegg er tyngdepunktet i USAs forsvar i 531 
større grad flyttet vekk fra Europa til Stillehavs-regionen. Det gjør at Europa og EU i større grad må 532 
ta ansvar for egen sikkerhet. Likevel mener Unge Høyre at NATO beviselig er Vestens viktigste 533 
sikkerhetsgaranti. EUs økende arbeid med forsvarsberedskap vil aldri overgå NATOs militære evne. 534 
Derfor mener Unge Høyre at EUs først og fremst skal være fasilitator for NATOs mobilitet og arbeid i 535 
Europa.  536 
 537 
Unge Høyre vil: 538 

• At NATO skal utgjøre den primære sikkerhetsgarantien for europeiske land.  539 
 540 

• DISSENS 1 541 
Legge til nytt punkt:  542 
Styrke EUs forsvarssamarbeid som et sikkerhetspolitisk supplement til NATO. 543 
 544 
Dissensen er tatt ut av Emma Erlandsen 545 
 546 
 547 

• Videreføre EUs tette samarbeid med NATO. 548 
• Ha som mål at alle EU-land skal bli medlem i NATO.  549 
• At EUs rolle i en konflikt først og fremst skal være økonomisk. 550 
• Styrke beredskapen i Europa ved å være en pådriver for økt beredskap gjennom 551 

standardisering av infrastruktur, utvinning av kritiske råvarer og produksjon av produkter av 552 
høy beredskapsverdi.  553 
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• At EU kan nekte medlemsland å kjøpe forsvarsmateriell fra land som utgjør en 554 
sikkerhetstrussel mot unionen. 555 
 556 
DISSENS 2 557 

• Legge til: «og selge» på linje 539. 558 
•  559 

Dissensen er tatt ut av Emma Erlandsen og Nicolai Østeby 560 
 561 

 562 
• At sanksjoner mot tredjeland kan vedtas med 2/3-flertall i Rådet og Parlamentet. 563 
• At persondata hentet innenfra unionens grenser ikke kan videredistribueres til tredjeland.  564 
• Skrote EUs asylinstitutt og overføre myndigheten over asylpolitikken tilbake til 565 

medlemslandene.  566 
• At Europa skal være energiuavhengig.  567 

 568 
Mer demokrati og folkestyre 569 
EU styres i dag av tre viktigste demokratiske organer. Europakommisjonen som fungerer som EUs 570 
regjering. Europaparlamentet består av direkte folkevalgte representanter fra hvert medlemsland, 571 
der parlamentarikerne sitter etter partigrupper – ikke etter land. Det Europeiske Råd består av 572 
statsledere eller fagstatsråder fra de enkelte medlemsland. Sammen utgjør Europakommisjonen 573 
den utøvende makt, parlamentet og rådet den lovgivende makt, og Europadomstolen den 574 
dømmende makt.  575 
 576 
Kommisjonspresidenten velges av Europaparlamentet etter forslag fra Rådet. Unge Høyre mener 577 
at en folkevalgt kommisjonspresident vil tydeliggjøre kommisjonspresidentens ansvar overfor den 578 
europeiske befolkningen og øke interessens for presidentkandidatenes politiske visjoner. Unge 579 
Høyre mener dernest at EUs demokratiske legitimitet skal forbli hos medlemslandene gjennom 580 
Rådet, og ønsker dermed ikke å utvide makten til Europaparlamentet. 581 
 582 
De siste årene har medlemslandene Ungarn og Polen utviklet seg i illiberal retning. Unge Høyre 583 
mener at dagens EU ikke har de riktige verktøyene for å rettlede stater som er i ferd med å bevege 584 
seg vekk fra unionens grunnleggende prinsipper. Derfor ønsker Unge Høyre å senke terskelen for å 585 
vedta sanksjoner mot medlemsland.  586 
 587 
Unge Høyre vil: 588 

• At sanksjonstiltak mot medlemsland skal underlegges kvalifisert flertallsregel i 589 
Europaparlamentet og Det Europeiske Råd.  590 

• Samlokalisere Europaparlamentet i Brussel, og dermed legge ned Strassburg-kontorene.  591 
• Ikke gi Europaparlamentet og Det Europeiske Råd initiativrett.  592 
• At kommisjonspresidenten skal bli valgt direkte av europeiske velgere, etter fransk 593 

presidentvalg-modell.  594 
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• At ved et norsk EU-medlemskap skal valget av norske europaparlamentarikere skje med 595 
Norge som ett valgdistrikt.  596 

• Kaste ut medlemsland som over tid bryter EUs grunnleggende prinsipper om demokrati, 597 
menneskerettigheter, ytringsfrihet og liberalt rettsvesen, og ikke retter seg etter krav fra 598 
EUs institusjoner.  599 

 600 
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