
Akershus Unge Høyres innspill til Akershus 

Høyres program 

Utdanning 1 

• Innføre fritt skolevalg i Akershus. 2 

• Innføre en prøveordning med semestermodell på videregående skoler i 3 

Akershus. 4 

• Ha en løsning som gjør det lettere for elever å bytte ungdomsskole i sin 5 

kommune. 6 

• Gi elevene større frihet til å bytte klasser om de ikke trives.  7 

• Dimensjoneringen av studietilbudet på videregående skole må i større grad 8 

tilpasses arbeidslivets behov. 9 

• Fjerne lærernormen, men beholde ressursene i skolen.  10 

• Innføre lokale pedagogiske veileningstjenester. 11 

• Gi kommunene mulighet til å gi ekstra stipend til lærerstudenter mot at de har 12 

et eller flere pliktår i det offentlige skolesystemet. 13 

• Sikre at tilbudet om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning skjer i 14 

klassemiljøet.  15 

• At de store pengene som brukes på skole skal gå til tiltak som skaper mer og 16 

bedre læring, og dermed ikke prioritere gratis skolemat.  17 

• Etablere tettere samarbeid med ungdomsskole og videregående skole for 18 

å gjøre overgangen lettere og frafallet mindre.  19 

• Gi fylkeskommuen ansvar for å føre tilsyn med, samt innføre en 20 

aktivitetsplikt for høyt fravær i videregående skole. Ved høyt fravær skal 21 

fylkeskommunen iverksette nødvendige tiltak for å forhindre ytterligere 22 

fravær, samt koble inn elevens foresatte, barnevern og helsetjeneste.  23 

• Gi elever med mindre enn 30 grunnskolepoeng muligheten til å ta et 11. 24 

skoleår før de starter på videregående. Elever med mindre enn 30 25 

grunnskolepoeng gis også muligheten til å ta videregående opplæring 26 

gjennom et tilrettelagt løp over fire år. 27 



• Bedre opplæring i hvilke konsekvenser digital mobbing og lovbrudd kan 28 

ha.  29 

Helse og psykisk helse 30 

• Sikre bedre tverrfaglig samarbeid mellom kommunale og regionale 31 

behandlingstilbud for rus og psykisk helse. 32 

• Innføre rett til vurdering og møte med fagperson innen tre uker ved henvisning 33 

til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk 34 

senter (DPS). 35 

• At alle skoler skal ha tilgang til skolepsykologer og skolehelsesøster. 36 

• Gi elevene bedre opplæring i sine rettigheter knyttet til psykososialt miljø. 37 

• Sørge for at psykisk behandling skjer så raskt som mulig. 38 

• Jobbe for flere mannlige skolepsykologer. 39 

• Innføre skoletimer, i regi av skolepsykologer, der psykisk helse er tema. 40 

• Opprette flere lavterskeltilbud innen rus og psykisk helse. 41 

• Etterstrebe at skolehelsesøstre underviser i seksualundervisning. 42 

• Ha døgnåpne apoteker i Akershus. 43 

• Sikre at alle legevakter har voldtekstmottak. 44 

Næringsliv 45 
• Fjerne arbeidsgiveravgift i arbeidsforhold der arbeidstaker er under 30 år. 46 

• Øke lærlingtilskuddet og fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlingplasser. 47 

• Innføre en mentorordning som kan hjelpe ungdommer med å mestre et yrke 48 

under 48 praksisperioden for å få fast ansettelse. 49 

• Ha som mål å øke antall lærlingplasser for elever som tar yrkesfag. 50 

• Gi arbeidsgivere med bistandsbehov bistand ved ansettelsen av elever som 51 

tar 51 yrkesfag. 52 

Bolig 53 

• Fjerne leilighetsnormen. 54 

• Skape insentiver for boligbygging (samt spesielle insentiver for leie-til-eie). 55 

• Alle kommunale nybygg skal være plusshus, og kommunen skal gi tilskudd til 56 

innovative klimaløsninger. 57 



• Innskrenke markaloven for nye boligprosjekter til førstegangskjøpere.  58 

• At nye boligprosjekter i distriktene og sub-urbane områder skal være 59 

familievennlige. 60 

Klima/Oslofjorden 61 

• Styrke insentivene i kommunene for storskala havrydding i og ha gode og 62 

avgiftsfrie innleveringsordninger for avfallet.  63 

 

Lokal bærekraft 64 

Elektrifisering av fergesambandet i Oslofjorden er viktig for å redusere 65 

forurensningen, og er allerede godt igang. I 2019/2020 ble for eksempel 66 

Nesoddsambandet mellom Nesoddtangen og Aker brygge, Norges største bilfrie 67 

fergesamband, elektrisk. Fremdeles er imidlertid ikke alle kollektivforbindelsene 68 

på fjorden blitt elektriske. Dette arbeidet må derfor intensiveres. I tillegg må det 69 

legges bedre til rette for at folk kan kjøpe og bruke elektriske fritidsbåter, blant 70 

annet gjennom et tettere nettverk av ladestasjoner. 71 

 

Akershus Høyre vil: 72 

• Ha som mål at all offentlig kollektivtransport på fjorden skal være utslippsfri 73 

innen 2030.  74 

• Etablere flere ladestasjoner for elektriske friluftsbåter, især ved 75 

turistattraksjoner, hovedsakelig gjennom markedsmekanismer. 76 

Kultur 77 

• Ha en fylkesfinansiert stipendordning for toppidrettsutøvere. 78 

• Knytte sammen nærmiljøet og samfunnet ved hjelp av et rikt og mangfoldig 79 

kulturtilbud.  80 

• At bruk av idrettshaller for enkeltmennesker skal være mer tilgjengelig. 81 

• Legge til rette for flere møteplasser for ungdom.  82 

• Modernisere biblioteker for å møte dagens behov. 83 



Ungdomshus 84 

Ungdom i dag har få møteplasser som er tilrettelagt for dem. En løsning kan være å 85 

etablere ungdomshus. Hvis ungdomsskolene tar med elever på besøk til det lokale 86 

ungdomshuset, vil flere ungdom blir introdusert og presentert for ungdomshusets 87 

tilbud, noe vi håper vil resultere i at flere ungdommer bruker tilbudet. Denne 88 

introduksjonen skal bli arrangert av skolen og ungdomshusets ledelse, 89 

introduksjonen skal også finne sted i skoletiden. Vi ønsker å støtte frivillige 90 

organisasjoner slik at de kan utvikle ungdomshus, og slik at vi kan få lokale 91 

ungdomshus i hele landet.  92 

 93 

Akershus Unge Høyre vil: 94 

 95 

• Gjøre det lettere for ungdom å sosialiseres med andre ungdommer ved hjelp 96 

av ungdomshus 97 

• Tilby ungdom et lokalt ungdomshus, uavhengig av hvor i Norge du bor. 98 

• Ungdomsskoler tar med elevene på et besøk slik at ungdommene får en 99 

introduksjon til ungdomshusets tilbud. 100 

• Støtte private aktører som driver lokale ungdomshus.  101 

• Ungdomshus skal være nøytrale og ikke tilknyttet organisasjoner som jobber 102 

spesifikt mot eksempelvis vanskeligstilte. 103 

• Oppfordre kommunene til å tilby flere arrangementer for unge mellom 16 og 104 

21. 105 

 


