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Hydrogenskiftet 1 

Til: Oslo Unge Høyres representantskap 2 

Av: Jenny Helene Syse, Johanne Marie Haanes og Peter Bjørneset 3 

Klimakrisen er en av vår tids største utfordringer, og dersom vi skal klare å nå målene Norge 4 

forpliktet seg til gjennom Parisavtalen, trenger vi drastiske endringer. Oppmerksomheten rundt 5 

hydrogen vokser raskt i Europa, som i verden generelt, og trekkes ofte frem som et av de 6 

viktigste satsningsområdene for en grønn omstilling, ettersom den kan fremstilles og forbrukes 7 

karbonfritt. Hydrogen kan brukes som råstoff, drivstoff, energibærer og for oppbevaring av 8 

energi, og har med det mange mulige bruksområder innen industri, transport og energisektoren. 9 

Ikke minst vil dette bidra til en grønnere omstilling av oljesektoren, da hydrogen kan fremstilles 10 

fra naturgass.  11 

I sin hydrogenstrategi fastslår EU at hydrogen er avgjørende for å nå utslippsmålene innen 2050 12 

(European Commission, 2020), ikke minst fordi det eneste avfallsstoffet er rent H2O. Hydrogen 13 

har stort potensiale som drivstoff for tungtransport, skipsfart og luftfart. Vi ser også at hydrogen 14 

har hele tre ganger så mye energi per enhet som alminnelig flydrivstoff og hundre ganger mer en 15 

litium-ion-batterier (Henderson, 2021). 16 

Per dags dato er det mulig å kjøpe tre modeller av biler som bruker hydrogen som drivstoff i 17 

Norge, og flere bilprodusenter jobber med å få flere slike biler ut på markedet. Etter hvert som 18 

disse bilene blir lansert i Europa, og etter hvert kommer til Norge, vil etterspørselen etter 19 

hydrogen som drivstoff øke. Derfor er det viktig at vi i Norge legger til rette for og tilpasser 20 

infrastrukturen slik at vi kan legge mer og mer av transporten på norske veier over på hydrogen. 21 

At kjøretøy som går på hydrogen er en del av fremtiden, er det ingen tvil om, men per i dag er det 22 

svært få hydrogenstasjoner rundt om i Norge. Dersom Norge skal henge med i hydrogenskiftet, 23 

er vi avhengige av å utbygge den nødvendige infrastrukturen. Vi trenger derfor mer 24 

hydrogenproduksjon og flere fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy.  25 

Gjennom et pilotprosjekt i Oslo og Akershus gjort av IFE (institutt for energiteknikk), hvor de 26 

benyttet elektrolyse for å produsere hydrogen, viste det seg at hydrogenproduksjonsverk forsynt 27 

av små energiverk vil være både effektivt og lønnsomt. I Norge har vi god tilgang på slik energi, 28 

og det er derfor gunstig for oss å produsere mer hydrogen. I og med at vi har såpas gode 29 



forutsetninger for å produsere hydrogen, mener vi at det er en selvfølge at vi fortsetter å legge til 30 

rette for mer hydrogenproduksjon i Norge.  31 

Oslo Unge Høyre vil: 32 

• Øke satsningen på hydrogenproduksjon i Norge. 33 

• Bygge ut flere hydrogenfyllestasjoner langs norske veier. 34 

• Identifisere tungtransportruter hvor det kan være aktuelt med hydrogen, og stimulere til 35 

etablering av infrastruktur som gjør dette mulig. 36 

• Samarbeide med de andre nordiske landene med mål om å få fergetrafikken mellom 37 

landene over på hydrogen. 38 

• Utrede hydrogen som drivstoff i luftfarten. 39 

• Øke CO2-avgiften ytterligere for tungtransport. 40 

• Øke satsingen på pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge, slik som prosjekter ved 41 

IFE, gjennom å gjøre det gunstig for arbeidslivet å satse på innovative og grønne 42 

løsninger. 43 

 44 

Kilder: 45 

• European Commission. (2020.) A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe: 46 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf  47 

• Caspar Henderson. BBC. (2021). The hydrogen revolution in the skies: 48 

https://www.bbc.com/future/article/20210401-the-worlds-first-commercial-hydrogen-49 
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://www.bbc.com/future/article/20210401-the-worlds-first-commercial-hydrogen-plane
https://www.bbc.com/future/article/20210401-the-worlds-first-commercial-hydrogen-plane


Lavere alkoholavgift, for en tryggere drikkekultur 62 

 63 

Til: Oslo Unge Høyres representantskap 64 

Av: Mia Briseid Bødtker, Daniel Magelssen og Mikkel Timm Sundin 65 

   66 

I Norge er den generelle oppfatningen at høyere avgifter på alkohol fører til lavere konsum. 67 

Opprettholdelsen av høye alkoholavgifter begrunnes av FHI med at den «er et viktig virkemiddel 68 

for å begrense alkoholkonsumet i befolkningen». Allikevel fungerer den ikke helt som 69 

ønsket. Ifølge WHO ligger Norge på 13. Plass i verden i andel av befolkningen som har 70 

alkoholrelaterte skader. Det er på tide å prøve andre metoder for å senke alkoholkonsumet.  71 

   72 

Dagens avgiftssystem likestiller alkoholkonsumet, uansett hvor drikken kjøpes eller nytes. 73 

Næringslivet er avhengig av høyere priser for å oppnå en lik profitt som butikker og 74 

vinmonopolet. Når avgiftssystemet på alkohol gjør det billigere å kjøpe alkohol i butikk og på 75 

Vinmonopolet enn på utesteder, velger flere som oftest å nyte alkoholen i egne hjem. I Norge 76 

drikkes mye av alkoholen i hjemme, rett og slett fordi det er det som er billigst. 77 

   78 

Senker vi alkoholavgiften ved restauranter og utesteder, kan næringen stille med 79 

konkurransedyktige priser. Den vil bli likere eller lavere de i butikk eller på vinmonopolet. Dette 80 

gjør det mer attraktivt for nordmenn å ta pilsen på en bar, eller et glass vin i et felleskap med 81 

andre på en rusturant. Da vil flere velge å drikke ute. Vi har en godt trent utelivsbransje med 82 

dyktige ansatte, som har kunnskapen og viljen til å hindre at konsumet går over styr. Når fylla 83 

skjer hjemme, har vi ingen kontroll. En lavere avgift vil flytte alkoholkonsumet ut av folks hjem, 84 

og inn i trygge og kontrollerte rammer. Da sikrer vi arbeidsplasser i utelivsbransjen med en 85 

næringsfremmende avgiftspolitikk, og skaper en holdningsendring der sunne vaner belønnes med 86 

lavere priser.  87 

 88 

Oslo Unge Høyre vil: 89 

• Senke alkoholavgiften på alkoholholdig drikke over 0,7 t.o.m. 2,7 volumprosent til 2,50 kr 90 

per liter for restaurant- og utelivsbransjen 91 

• Senke alkoholavgiften på alkoholholdig drikke over 2,7 t.o.m. 3,7 volumprosent til 8,00 kr 92 

per liter for restaurant- og utelivsbransjen 93 

• Senke alkoholavgiften på alkoholholdig drikke over 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent til 16,50 94 

kr per liter for restaurant- og utelivsbransjen 95 



• Senke alkoholavgiften på alkoholholdig drikke over 4,7 t.o.m. 22 volumprosent til 3,00 kr 96 

per volumprosent og liter for restaurant- og utelivsbransjen 97 
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Lokale ressurser for bedre mental helse 141 

 142 

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap  143 

Fra: Karoline Børs Lind 144 

 145 

I alt for lang til har Høyre blitt sett på som et hjerteløst parti. Enkelt individer og spesielt elever 146 

som kommer fra familier som sliter ser på det liberalkonservative partiet vårt som verstinger. 147 

Sannheten er at alt for mange fortsatt faller igjennom med vår politikk. Alt for mange møter en 148 

omverden som ikke har tiltro til dem og mistilliten mellom staten om mange individer har økt de 149 

siste årene.  150 

 151 

Unge høyre har ikke alle løsningene, det har heller ikke alle medlemmene våre. Derfor er det 152 

viktig å søke kontakt med noen som har det. I dagens Norge er det mange hjelpeorganisasjoner 153 

som har kommet opp med løsninger som både har hjulpet elevers mentale helse og skolenivå. 154 

Hjelpeorganisasjonen møter mennesker som virkelig sliter. De ser mange som elever som har en 155 

helt annen hverdag. En virkelighet mange av oss ikke har noe forhold til. I tillegg er det mage 156 

rådgivere som har oversikt over problemer og tiltak som kan være løsninger. Disse er det viktig å 157 

ta kontakt med.  158 

 159 

Mange elever kvier seg i dag for å kontakte hjelp i frykt for barnevernet. Derfor er det viktig å 160 

innføre tiltak hvor eleven selv vet at makten ligger i egne hender, og at det er mulig å få anonym 161 

hjelp uten forpliktelser. Informeringen om dette på må formidles på en tydelig måte, i og med at 162 

mange elever sliter med å hvite hvor de skal gå eller ta kontakt for å få hjelp.  163 

 164 

Oslo Unge Høyre vil:  165 

• Søke tettere samarbeid, men hjelpeorganisasjoner som jobber med å styrke elevers 166 

mentale helse og læringsnivå.  167 

• Ta kontakt med rådgivere på Oslo-skolene som sliter med frafall og tungt belastete elever.  168 

• Jobbe for å innføre anonyme lavterskel hjelpeordninger som ikke er knyttet til 169 

barnevernet, og være flinke til å informere om det.  170 

 171 
 172 
 173 
 174 



Flere elever velger yrkesfag, alle burde få gode praksisplasser 175 

 176 

Til: Oslo Unge Høyres representantskap 177 

Fra: Mia Amalie Gramstad Marcussen 178 

 179 

51% av elever velger yrkesfag på vg1, alle burde få gode praksisplasser1. Under utdanningen er 180 

det til sammen 421 timer med praksis (YFF-Yrkesfaglig fordypning), fordelt på vg1 og vg22. 181 

Praksisperiodene er en arena for stor faglig utvikling for elevene. Flere av kompetansemålene 182 

som elevene skal gjennom oppnås på praksisplassen.  183 

Dessverre er det ikke alle elever som får en relevant praksisplass, for de elevene blir det derfor 184 

vanskelig å følge kompetansemålene. Alle elever burde ha muligheten til å få relevant kompetanse 185 

på praksisplassen. 186 

Praksisplassene burde være godkjent lærebedrift innen det aktuelle yrket, slik at elever får 187 

relevante arbeidsoppgaver og relevant opplæring. Dette gjør at elevene får et realistisk syn på 188 

yrket, før de eventuelt søker lærlingplass. 189 

 190 

Oslo Unge Høyre vil: 191 

•  Praksisplassene skal være godkjente lærebedrift innen det aktuelle yrket. 192 

• Mulighet for elever å bytte praksisplass dersom praksisplassen ikke tilbyr eleven relevant 193 

opplæring og erfaring. 194 

• Krav om at det skal jobbe personer med det aktuelle yrket på praksisplassen. 195 

 196 

 
1 Regjeringen Solberg, Kunnskapsdepartementet. 18.03.2021 
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-
solberg/kd/pressemeldinger/2021/flere-jenter-velger-utradisjonelt-pa-
videregaende/id2839064/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS-2581966-
ownerid586  
 
2 Vilbli  
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/helsearbeiderfag-fag-og-timefordeling/program/v.hs/v.hshsf1----_v.hshea2----
_/p2#kursKolonne2 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/kd/pressemeldinger/2021/flere-jenter-velger-utradisjonelt-pa-videregaende/id2839064/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS-2581966-ownerid586
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/kd/pressemeldinger/2021/flere-jenter-velger-utradisjonelt-pa-videregaende/id2839064/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS-2581966-ownerid586
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/kd/pressemeldinger/2021/flere-jenter-velger-utradisjonelt-pa-videregaende/id2839064/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS-2581966-ownerid586
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/kd/pressemeldinger/2021/flere-jenter-velger-utradisjonelt-pa-videregaende/id2839064/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS-2581966-ownerid586
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/helsearbeiderfag-fag-og-timefordeling/program/v.hs/v.hshsf1----_v.hshea2----_/p2#kursKolonne2
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/helsearbeiderfag-fag-og-timefordeling/program/v.hs/v.hshsf1----_v.hshea2----_/p2#kursKolonne2
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