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 6 

Kapittel 1 – Barnehage  7 

Barnehage er et tilbud for barn fra de er litt under et år til de begynner på skolen. Det er et 8 
viktig tilbud for barn fordi de får lekt, sosialisert og lært, og for voksne som kan gå tilbake i 9 
jobb selv om de har fått barn.  10 

De store debattene om barnehage handler derfor om hvordan vi gjør dette best mulig. Flere 11 
sosialistiske partier tar til orde for å ikke praktisere likebehandling av offentlige og private, 12 
og ønsker å kjøpe opp private barnehager. Noen ønsker også å skille mellom kommersielle 13 
(kan ta utbytte) og ideelle private barnehager (kan ikke ta utbytte). Det er også spørsmål 14 
rundt hvor mye av barnehagen som skal være lek, og hvor mye tid som skal brukes på læring 15 
og kartlegging av språk. For Oslo Unge Høyre fremstår debattene ofte som falske dikotomier. 16 
Vi mener at det ikke er noen motsetning mellom å ha offentlige og private, ei heller lek og 17 
læring samtidig i barnehagen.  18 

Det er også spørsmål knyttet til hvilken rolle barnehagen skal ha opp mot familien, for 19 
eksempel om foreldre som velger å ikke sende barna i barnehagen skal få kompensasjon for 20 
dette (kontantstøtte) og om barnehagen bør være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Her mener 21 
Oslo Unge Høyre at vi bør bygge på barnehagen som et tilskudd til familielivet, men at det 22 
ikke skal ta over fullstendig, og at det er viktig å balansere valgfrihet opp mot hva som er 23 
barnets beste.  24 

Oslo Unge Høyre vil: 25 

• Stanse oppkjøp av private barnehager i Oslo. 26 

• Vurdere hvorvidt kommunale barnehager skal legges ut for salg. 27 

• Tilstrebe likebehandling av private og offentlige aktører i barnehagesektoren i Oslo.  28 

• Legge til rette for mer læring i barnehagen.  29 

• Kartlegge barns språk tidlig.  30 

• Si nei til offentlig støttet 24-timers barnehage i Oslo.  31 



• Avskaffe kontantstøtten. 32 

o Dissens 1: Endre til: Videreføre kontantstøtten. Tatt ut av Arina Aamir og 33 
Jenny Helene Syse. 34 

 35 

Kapittel 2 – Skole  36 

Skolepolitikk handler om å gi elevene de beste rammene for at de skal trives og oppleve 37 
mestringsfølelse i skolen. Målet med skolepolitikken er å gi elevene de verktøyene de 38 
trenger for å oppnå det de vil i livet. I dette ligger det også at elever bør få mest mulig frihet 39 
til å forme sin egen utdanning, og at skolen er til for elevene. Dessuten er skolen et av de 40 
viktigste verktøyene for sosial utjevning. 41 

For å få til dette er det viktig å sikre at skolen er god, uansett hvor i byen den ligger. En skole 42 
der elever føler seg sett og hvor de kan få den hjelpen eller utfordringene de trenger for å 43 
utvikle seg. Dette innebærer at elevene har mye frihet og kan velge selv, men også at de har 44 
et godt lag rundt seg som kan bistå på veien.  45 

Elevtilpasning  46 
For Oslo Unge Høyre er det et grunnleggende faktum at elever er forskjellige. Derfor er det 47 
en nøkkel til god skolepolitikk at elever får frihet og muligheter til å velge selv, og at det er 48 
skolen som tilpasser seg eleven og ikke omvendt.  49 

Oslo Unge Høyre vil: 50 

• Innføre sommerskole for elever som ligger under kritisk grense i norsk før 1.trinn 51 
etter kartlegging av språklige ferdigheter i barnehagen. 52 

• Innføre rett til intensiv opplæring før 8. trinn i lesing, skriving og regning for elever 53 
som presterer under kritisk grense. 54 

• Styrke samarbeidet mellom barneskole og ungdomsskole så elever fra barneskolen 55 
kan ta fag på ungdomsskolen. 56 

• At matematikk skal i større grad nivådifferensieres på ungdomsskolen. 57 

• Gi alle ungdomsskoleelever mulighet til å ta fag fra videregående skole. 58 

• Gi elever med særskilt høyt læringspotensial og/eller motivasjon muligheten til å 59 
gjennomføre ungdomsskolen på to år. Elever som ønsker dette, må gjennomgå en 60 
søknadsprosess for å kvalifiseres.  61 

• Passe på at elever får videreført forsering fra år til år. 62 

• Opprette et prøveprosjekt med studiespesialisering på andre språk enn norsk, men 63 
som følger samme læreplan. 64 

• Begynne med programfag fra første året på videregående skole.  65 



• Legge til rette for flere spesiallinjer i videregående skole, som forskningslinje. 66 

 67 

Laget rundt eleven 68 
Alle elever trenger et lag rundt seg som kan lære bort, gi råd og støtte der det trengs. Derfor 69 
må de som jobber i skolen ha tilstrekkelig oppdatert kompetanse innenfor det de skal bidra 70 
med.  Derfor er Oslo Unge Høyre svært kritiske til dagens praksis hva gjelder bruk av 71 
ufaglærte vikarer.  72 

Oslo Unge Høyre vil: 73 

• Sette tydeligere grenser for hvilke roller vikarer i Osloskolen kan ta på seg.  74 

• Sikre at rådgivere har tilstrekkelig kunnskap om studiemuligheter og søknader i 75 
utlandet. 76 

• Sikre rådgivers kompetanse om yrkesfag.  77 

• At lønnen til spesialpedagoger skal komme fra utdanningsetaten i Oslo kommune, 78 
ikke den enkelte skole. 79 

 80 

Skolen som oppfølgingsorgan 81 
For at skolen skal bidra til utjevning og hjelpe de som sliter, må det bygges gode strukturer 82 
for oppfølging. Det er viktig for Oslo Unge Høyre at elever er på skolen, uansett om de har 83 
foreldre som følger dem opp eller ikke.  84 

Oslo Unge Høyre vil: 85 

• Videreføre fraværsgrensen i videregående skole. 86 

• Innføre en grense på 10% fravær i ungdomsskolen. Skoleeier skal ha tiltak som settes 87 
inn når en elev overskrider grensen. 88 

• Gi helsesykepleier og skolepsykolog mulighet til å skrive ut legeerklæring. 89 

• Sette en øvre grense på sommerferiens lengde på 8 uker, og vurdere om denne skal 90 
senkes gradvis.  91 

 92 

En moderne skole  93 
Moderniseringen av skolen gir store muligheter, og digitalisering kan gjøre læring mer 94 
tilpasset og effektiv. Likevel er det grunn til skepsis når det kommer til innrykket av iPad i 95 
skolen, og i tråd med konservative prinsipper mener Oslo Unge Høyre at digitalisering i 96 
skolen må skje gradvis og forskningsbasert med elevers læring i fokus.  97 

Oslo Unge Høyre vil: 98 



• Alle lærebøker skal være tilgjengelige på papir. 99 

• Legge klarere føringer for når, hvordan og med hvilket mål nettbrett, mobiltelefon og 100 
PC skal brukes som en del av undervisningen. 101 

 102 

Yrkesfag  103 
Det er fagarbeidere som skal bygge fremtidens Oslo. Derfor er det svært problematisk at vi 104 
vil mangle mange fagarbeidere, og veldig viktig at denne trenden snur. For å gjøre yrkesfag 105 
mer attraktivt vil Oslo Unge Høyre blant annet ha flere yrkesfaglige linjer og gi elever 106 
muligheten til å prøve ulike valg grundig for å gjøre avgjørelsen om å velge et yrke mer 107 
overveid.   108 

Oslo Unge Høyre vil: 109 

• Opprette “omvendt påbygg” slik at det blir mulig for elever med fullført 110 
studiekompetanse å få yrkesfagkompetanse i et kortere løp.  111 

• Oppretter yrkesfaglinjer med idrett i Oslo.  112 

• Legge til rette for opprettelse av flere fagskoler i Oslo.  113 

• Legge til rette for yrkesfag-utprøving i stedet for arbeidsuke i 9. klasse.  114 

• Legge til rette for opprettelsen av et pedagogisk tillegg fagarbeidere kan ta for å bli 115 
lærere i yrkesfag raskere, slik at de enkelt kan rekrutteres. 116 

 117 

Kapittel 3 – Arbeid og sosial 118 

Arbeid og sosialpolitikken handler om å forme en politikk som inkluderer og sikrer 119 
muligheter for alle i byen vår. Målet med denne politikken må være å hjelpe alle mennesker 120 
til å bli selvhjulpne og sikre at de kommer ut i arbeid, kan forsørge seg selv og sine familier 121 
og lykkes i samfunnet. Vi skal sørge for at alle har muligheter til å lykkes og forebygge og 122 
bekjempe all form for hat, rasisme og diskriminering overfor minoriteter.  123 

For å få til dette må det gis økonomiske midler til å opprettholde og utvikle lavterskeltilbud 124 
for å hjelpe de som har falt utenfor. Lavterskeltilbudene må være lett tilgjengelige og inneha 125 
helse og sosialfaglig kompetanse og bistand, inkludert mulighet for oppsøkende arbeid. I 126 
tillegg må bydelene ha lavterskeltilbud med sosial og helsefaglig kompetanse og oppsøkende 127 
og forebyggende rusarbeid. 128 

Samarbeid mellom privat og offentlig sektor 129 
God arbeids- og sosialpolitikk starter med at alle har gode tilbud å gå til. Skal vi skape gode 130 
tilbud må privat sektor ha en rolle i tillegg til det offentlige. Ikke minst må privat og offentlig 131 
sektor samarbeide. Sosial innovasjon og samarbeid mellom det offentlige, det private og de 132 



ideelle er viktig og nødvendig, og samskaping er en viktig tilnærming for å oppnå mer 133 
effektive og kvalitativt bedre tilbud. På denne måten kan vi sikre arbeidstilbud, sosial 134 
innovasjon og forebyggende tiltak som ivaretar og ser hvert enkelt menneske. 135 

Oslo Unge Høyre vil: 136 

• Legge til rette for at ungdom skal få sommerjobb i bydelen i samarbeid mellom privat 137 
og offentlig sektor. 138 

• Sikre ideelle aktører de samme rammebetingelsene som kommunale og statlige 139 
arbeidsplasser. 140 

• Gi det ideelle og private langsiktige midler for å utvikle prosjekter og sikre mer 141 
forutsigbarhet i tilbudene. 142 

 143 

Utenforskap 144 
Det er mange som opplever utenforskap. Når man står utenfor samfunnet, er det veldig 145 
vanskelig å komme inn igjen. Den største forskjellen i samfunnet er mellom de som har en 146 
jobb å gå til og de som ikke har det. Vi må derfor gi alle en sjanse til å komme inn i 147 
arbeidslivet, men da må vi starte med å gi alle en seng å sove i. Forebygging av utenforskap 148 
vil igjen føre til forebygging av kriminalitet og rusmisbruk.  149 

Oslo Unge Høyre vil: 150 

• At alle papirløse barn og barn av papirløse som bor i Oslo skal ha tilgang til og 151 
muligheter for å gå på skole og i barnehage, og må gis helserettigheter, inkludert 152 
tilgang til fastlege og helsestasjon. 153 

• Møte sårbar ungdom der de er og føler seg trygge for å gi dem den oppfølgingen og 154 
hjelpen de trenger. 155 

• Forebygge ensomhet ved å innføre en ordning med en fadderfamilie som regelmessig 156 
vil møte en ensom person. 157 

• Sørge for å skape flere møteplasser i nærmiljøet for å forhindre utenforskap og holde 158 
seg i aktivitet i samarbeid mellom kommunalt og privat initiativ. 159 

• Bidra med individuell oppfølging til hver enkelt lavinntektsfamilie og den 160 
arbeidsledige med mål om å løfte den familien slik at de lykkes i det norske 161 
samfunnet. 162 

• Oslo kommune må tilby akuttovernatting, og sikre finansiering av 163 
akuttovernattingstilbud for fattige tilreisende og andre trengende som driftes av 164 
ideelle organisasjoner. 165 

• Sosialhjelpssatsene må økes til et nivå man kan leve av. SIFOs satser må legges til 166 
grunn i Oslo. 167 



 168 

Integrering, inkludering og mangfold 169 
Skal vi klare å inkludere alle i samfunnet trenger vi en god integreringspolitikk som gir alle en 170 
mulighet til å lykkes. Da er det viktig å sørge for god norskopplæring, gjøre det lettere å 171 
komme i jobb og ikke minst se hver enkelts behov. Mangfold beriker samfunnet vårt, men da 172 
må vi bekjempe hat mot minoriteter og sikre at alle får likeverdig omsorg. 173 

Oslo Unge Høyre vil: 174 

• Bedre norskopplæringen til innvandrerne som kommer til Norge, samt bidra til bedre 175 
oppfølging etter fullført norskopplæring. 176 

• Gi obligatorisk norskopplæring til arbeidsinnvandrere. 177 

• Ha mer praktiske oppgaver som en del av integreringen. 178 

• Sikre informasjonsformidling på flere språk. 179 

• Skape dialog og samarbeid mellom flerkulturelle organisasjoner for å sørge for at 180 
man får bygget broer mellom dem i inkluderingsarbeidet. 181 

• Styrke barneperspektivet i kommunenes integreringsarbeid. 182 

• Sikre likeverdig omsorg for enslige mindreårige flyktninger. 183 

• Senke terskelen for å få psykisk helsehjelp for nyankomne innvandrere. 184 

• Øke antall minoritetsrådgivere på videregående skoler, og få på plass noen på 185 
ungdomsskoler. 186 

• Legge opp til aktiviteter for kvinner med minoritetsbakgrunn som ikke er ute i jobb, 187 
eller er pensjonert på kommunalt, privat og frivillig initiativ. 188 

• Bedre nyttiggjøre den uformelle kompetansen til kvinner med minoritetsbakgrunn. 189 

• At inntekten fra lavterskel arbeidstilbud skal holdes utenfor når økonomisk 190 
sosialhjelp vurderes og beregnes. 191 

o Dissens 2: Stryke punktet. Tatt ut av Stine Bentzen. 192 

• Åpne mer for midlertidige stillinger så det kan bli enklere å ansette mennesker for 193 
ulike prosjektstillinger. 194 

• Bosette flyktninger og innvandrere jevnt i hele byen. 195 

• Kartlegge politiets prosess ved behandling av saker rettet mot negativ sosial kontroll, 196 
samt se nærmere på hvorfor disse sakene i stor grad blir henlagt. 197 

• At hat mot minoriteter i Oslo må bekjempes. Handlingsplaner mot hat rettet mot 198 
muslimer og jøder utvides med også å omfatte hat mot roma og samer. 199 

 200 



Vold og overgrep 201 
Alle skal føle seg trygge, både på gaten, arbeidsplassen og i hjemmet. For å forebygge vold 202 
og sikre trygghet må vi ivareta både voldsofrene og voldsutøveren. Vi må møte voldsofrene 203 
med helsehjelp og flere muligheter til å melde ifra, og vi må møte voldsutøveren med 204 
sinnemestring og profesjonell hjelp. 205 

Oslo Unge Høyre vil: 206 

• Opprette en klageinstans for barn og unge for å melde fra om brudd på deres frihet, 207 
sosial kontroll eller vold og overgrep. 208 

• Utvikle en kommunal handlingsplan mot vold mot nære relasjoner. 209 

• Opprette behandling og kurstilbud for voldsutøveren med mål om å bekjempe vold i 210 
nære relasjoner i samarbeid med private aktører. 211 

• Gi kompetanse til personell på skolen og andre tjenester barn og unge benytter seg 212 
av for å oppdage vold i nære relasjoner. 213 

• Kartlegge bakgrunnen og grunner til at noen utøver vold. 214 

• Inkludere voldsforebygging og sinnemestring som en del av integreringsprosessen av 215 
innvandrere. 216 

 217 

Rusomsorg: 218 
En bærekraftig og forsvarlig ruspolitikk er essensiell for å forebygge utenforskap, vold og 219 
kriminalitet. Skal vi ha en god rusomsorg må vi ha politikk som faktisk viser omsorg. Da 220 
trenger vi gode rammer og holdningsendringer. Rusomsorgen skal hjelpe de som sliter med 221 
rus, og da trenger vi en politikk som faktisk hjelper dem, ikke straffer dem.  222 

Oslo Unge Høyre vil: 223 

• At besittelse av mindre mengder rusmidler til eget bruk bør ikke straffes, men møtes 224 
med sosial- og helsefaglig bistand. 225 

• Opprettholde og utvikle lavterskeltilbud til rus- og gatemiljøet i Oslo sentrum. 226 

• Sørge for at alle bydelene tilbyr til et lavterskeltilbud med sosial og helsefaglig 227 
kompetanse og oppsøkende og forebyggende rusarbeid. 228 

• Opprette et brukerrom til i Oslo sentrum, da kapasiteten ved dagens brukerrom i 229 
Storgata er sprengt. Brukerrommet må ha et helse- og sosialfaglig tilbud, og driftes i 230 
samarbeid med ideell sektor.  231 

 232 

Barnevern 233 
Barnevernet skal sikre tryggheten til barn og unge som lever i under forhold som kan skade 234 



deres helse og utvikling. Samtidig skal barnevernet først og fremst bidra med forebyggende 235 
arbeid. Da er det viktig at barnevernet har god flerkulturell kompetanse og at det til enhver 236 
tid er nok ansatte ressurser. 237 

Oslo Unge Høyre vil: 238 

• At barnevernet først og fremst skal drive forebyggende arbeid. 239 

• Sikre et løft i barnevernet for å bidra til at de får bedre kompetanse innenfor sosial 240 
kontroll og minoritetsmiljøet. 241 

• At barnevernet får en god kulturkompetanse slik at barneverninstitusjonene kan 242 
fungere som meklere i kulturkonflikter mellom familie og barn. 243 

• Sørge for at det er nok ansatte ressurser i barnevernet slik at alle barn får god nok 244 
oppfølging. 245 

 246 

Kapittel 4 – Miljø  247 

Alle som vokser opp i Oslo skal ha muligheten til å velge grønt fremfor grått. Det skal derfor 248 
være billigere å velge fornybart fremfor fossilt. 249 

En undersøkelse gjennomført av Redd Barna og Miljøagentene viste at kun 1 av 4 barn tror 250 
at vi kan finne løsningene på klimaendringene. Dette tas på alvor og ved å utforme ny 251 
offensiv politikk skal vi øke troen og sikre at neste generasjon overtar en klode på rett vei. 252 

Vi vet også at Oslo står overfor en boligkrise. Det må bygges flere boliger, og de skal være for 253 
studenter, småbarnsfamilier, par uten barn og eldre. I august så vi hvor mange studenter 254 
som var uten bolig. Det er tydelig at vi trenger et byråd som handler og løser krisen. Hvis vi 255 
skal bygge mange, nye boliger, må vi også bestemme hvor de skal ligge. Tomten til Ullevål 256 
sykehus har vært diskutert, men kan vi fortsatt bevare markagrensa når Oslo sårt trenger 257 
boliger? Skal Oslo bli en by med en million innbyggere? Dette er politikk som vi må ta stilling 258 
til, og beslutninger tatt inn i programmet vil være med og forme fremtiden til Oslo. 259 

Oslo skal være en grønn kommune. Byen ble i 2019 kåret til Europeisk miljøhovedstad, og vi 260 
skal ha en ambisjon om å havne høyt på en sånn kåring nok en gang. Da må vi gjøre mer for 261 
klimaet i Oslofjorden. Vi skal sørge for at det lønner seg å drive med gjenbruk, og å velge 262 
fossilfrie fremkomstmidler over en fossilbil. 263 

Kapittelet skal gi Oslo Unge Høyre politikk på kollektivtransport, byutvikling, Oslos 264 
grøntområder, grønn økonomi og kommunens rolle. 265 

Kollektivtransport: 266 
I en moderne storby skal det være mulig å ikke være avhengig av bilen. Det er viktig at vi 267 
utformer en politikk som gjør at folk kan leve uten bil og kun på kollektivtilbud. Vi må tenke 268 



over i hvor stor grad tilbudet skal styres politisk og hvilke grep politikerne tar for å minske 269 
mulighetene for bilen, men samtidig åpner opp for sykkel, buss, t-bane, trikk og ferge. 270 

Oslo Unge Høyre vil: 271 

• Jobbe for et attraktivt kollektivtilbud for unge. 272 

• Flere avganger innenfor skolerushet. 273 

• Færre avganger på tidspunkt med færre reisende. 274 

• Utvide t-banenettverket til å inkludere bydelene Grünerløkka, Sagene, St. 275 
Hanshaugen, Søndre Nordstrand, Nordre Aker og Frogner. 276 

o Dissens 3: Stryke punktet. Tatt ut av Oscar C. Husebye. 277 

• På sikt avvikle trikken og erstatte det med mindre ressurskrevende transportmidler.  278 

o Dissens 4: Stryke punktet. Tatt ut av Leo Stub Køber og Jenny Helene Syse 279 

• Øke antallet sykkelstativer ved holdeplasser for kollektivtransport. 280 

• Utvide bruken av de rosa bussene for eldre. 281 

• Jobbe for flere bilfrie gater i Oslo sentrum. 282 

• Gjøre det billigere å reise med kollektivt. 283 

• Åpne opp for flere elektriske sparkesykler. 284 

• Gjennomføre et prøveprosjekt med varelevering på t-banen på nattestid. 285 

 286 

Byutvikling: 287 
Oslo vokser og boligprisene med den. Skal Oslo bli en millionby eller ikke? Hvor skal Oslos 288 
nye boliger ligge? Hvordan løser vi boligkrisen i Oslo? Skal Oslo være en bærekraftig by 289 
trenger vi en forsvarlig boligpolitikk som ivaretar alle Oslos innbyggere og alle fremtidige 290 
Osloborgere.   291 

Oslo Unge Høyre vil: 292 

• Bygge tilstrekkelig med boliger slik at Oslo kan bli en millionby, men sette grenser for 293 
hvor mye vekst man ønsker etter det. 294 

• Bygge flere boliger i Oslo. 295 

• Bygge studentboliger på Vippetangen og andre sentrumsnære områder. 296 

• Bruke tomten til Ullevål sykehus til å bygge ut studentboliger, andre typer bolig og 297 
næringsvirksomhet. 298 

• Prioritere fotgjengere, syklister og kollektivtransport ved byutvikling. 299 

• Stille krav til utbyggere i Oslo om nullutslipp på anleggsplasser. 300 



• Utvide muligheten for leie-til-eie boliger. 301 

• Fjerne leilighetsnormen. 302 

• Flytte cruiseterminalene til en samlet terminal på Kongshavn. 303 

• Legge mer av Oslos motorveier i tunneler for å bygge ut parker og grønne boliger. 304 

• Sørge for at staten tar større del i spleiselaget for finansieringen av forskning på 305 
karbonfangst og -lagring, med sikte på at Oslo kan utnytte et slikt anlegg for å kutte 306 
kommunale utslipp. 307 

• Finne en løsning for at bensin- og dieselutslipp i Oslofjorden fra båter kan skilles ut 308 
fra sjøen. 309 

• Jobbe for at Oslo skal bli et ikon innenfor bærekraftsmål nr. 11, bærekraftige byer og 310 
lokalsamfunn. 311 

 312 

Oslos grønne områder: 313 
Oslo er en storby med store grøntområder og nærhet til naturen. Det er dette som gjør Oslo 314 
meget unik blant andre hovedsteder. Som et ungdomsparti med en del konservativ ideologi i 315 
seg er det et viktig ideologisk standpunkt å bevare Oslos grønne områder. 316 

Oslo Unge Høyre vil: 317 

• Beholde markagrensen.  318 

• Realisere fjordbyen. 319 

• Iverksette tiltak som kan bedre klimaet i Oslofjorden. 320 

• Plante flere trær i områder med mye asfalt og lav biltrafikk. 321 

 322 

Grønn økonomi: 323 
I det grønne skiftet må vi få med oss folk til å velge grønt fremfor grått. Strategien Høyre har 324 
gått for tidligere skal vi også fronte. Vi skal gjøre det økonomisk lønnsomt å velge grønt. Folk 325 
velger det billigste alternativet og da må vi ha løsninger som sørger for at grønt alltid er 326 
billigere enn grått. 327 

Oslo Unge Høyre vil: 328 

• Gi økonomisk støtte til bedrifter i Oslo som viderebruker lokale restprodukter, slik at 329 
det skal bli mer attraktivt å tjene penger på restprodukter. 330 

• Øke pant på flasker. 331 

• Gjennomføre et prøveprosjekt med pant på pappkopper. 332 



• Gi støtte til bedrifter i Oslo som selger bruktprodukter og drives på en bærekraftig 333 
måte. 334 

• Senke avgift for elbiler gjennom bomringer. 335 

• Senke parkeringsavgift for elbiler. 336 

 337 

Oslo som en grønn kommune: 338 
I 2019 ble Oslo Europeisk miljøhovedstad. Å få en slik pris og tittel skal vi klare igjen, men da 339 
må vi stille krav til kommunen og sørge for at Oslo kommune blir en grønn kommune. Oslo 340 
skal også omstilles til å bli en kommune rustet for fremtiden. Mer av arbeidet skal flyttes 341 
over til det digitale, miljøkrav skal stilles og kommunen skal alltid være et grønt fyrtårn. 342 

Oslo Unge Høyre vil: 343 

• Alle nye kommunale bygg skal være pluss-hus (positivt klimaregnskap). 344 

• Kommunen skal benytte seg av fossilfrie fremkomstmidler. 345 

• Innføre miljøkrav som alle bedrifter i Oslo må forholde seg til for å sikre en mest 346 
mulig bærekraftig utvikling. 347 

• Sørge for et gjenvinningssystem som gjør det lønnsomt å håndtere avfall på riktig 348 
måte (resirkulering, IKT-materialer etc.). 349 

• Sørge for et kompetanseløft innenfor IKT, for digitalisering er en forutsetning for 350 
bærekraft. 351 

 352 


