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Fra: Akershus Unge Høyre 

Til: Viken Unge Høyres Programbehandling 

 

Kompetanseløft for ungdomsrådene  1 

 2 

Etter ny kommunelov i 2018, er alle kommuner og fylker forpliktet til å innføre eget 3 

ungdomsråd. Mange unge sitt engasjement i politikk starter ved å delta i et 4 

ungdomsråd. For at engasjementet og vår stemme skal være til samfunnets nytte, er 5 

dagens system nødt til å  6 

forbedres. 7 

 8 

Ordningen med medvirkningsorgan er fortsatt ny for mange kommuner og fylker. Det 9 

kan føre til at ikke alle kommuner eller fylker har rutinene og ordningene slik at de kan 10 

legge til rette for ordentlig påvirkning. Det er uheldig, fordi faktorer som økonomi og 11 

kompetanse blant statlige ansatte kan spille en ekstra stor rolle ovenfor 12 

ungdomsrådenes potensial. Forskjellen mellom alle landets kommuner kan bli stor 13 

når ikke alle har like midler til å gi ungdomsrådene den oppfølgingen de trenger. Det 14 

betyr for eksempel at store byer og kommuner kan gi unge gode grunnlag for 15 

demokratideltakelse, mens ungdomsråd i mindre kommuner lettere kan bli oversett. 16 

For å løse problemet kan det settes flere tiltak for hvordan effektivisere 17 

forvaltningsprosessene slik at den yngre befolkning kan uttale seg på vegne av barn 18 

og unge. 19 

 20 

Ungdomsråd skal, i følge Bufdir, være et talerør for unge ovenfor politikere og 21 

beslutningstakere. Derimot, avstanden mellom ungdomsråd og politikere kan virke 22 

stor, og veien til å bli hørt kan virke lang. Nøkkelen kan derfor være tett dialog med 23 

kommunestyret eller fylkestinget. Det kan blant annet gjøres gjennom å gi 24 

ungdomsråd møte- og talerett i kommunestyre- og fylkestingsmøter slik at rådet kan 25 
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bli sett og være oppdatert på aktuelle saker. I tillegg til at en fast representant i 26 

kommunestyret eller fylkestinget kan være kontaktperson for rådet. For eksempel 27 

ved å komme med veiledning ved tunge saker og gi innsikt ikke en statlig ansatt har. 28 

 29 

Et viktig mål er at unge skal bevare engasjementet sitt videre til voksen-politikken. 30 

Slik dagens lovverk ser ut, legges det ikke til rette for dette. For at unge faktisk skal 31 

kunne påvirke beslutningsprosesser, må ungdomsmedvirkning gå fra «survival of the 32 

fittest» til et springbrett til videre demokratideltakelse i løpet av livet. 33 

 34 

Viken Unge Høyre vil:  35 

• At kommuner og fylkeskommuner er forpliktet til å gi opplæring av 36 

ungdomsrådet kort tid etter oppnevnelse.  37 

• Gi leder og nestleder i ungdomsråd en generell møte- og talerett i 38 

kommunestyret og fylkestinget.  39 

• At språket i statlige dokumenter skal være forståelig og ikke i overkant 40 

byråkratisk 41 

• Endre aldersgrensen for å bli valgt inn i ungdomsråd slik at medlemmene på 42 

valgtidspunktet ikke kan ha hatt stemmerett ved siste kommunestyre- og 43 

fylkestingsvalg 44 

 45 
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Fra: Akershus Unge Høyre 

Til: Viken Unge Høyres Programbehandling 

 

Kvinnehelse  46 

 47 

I dag er kvinnehelse et svært nedprioritert tema i helsesektoren – både i Norge og 48 

internasjonalt. Dette omhandler alt fra forskning og behandling, til utdanning og 49 

forebyggende tiltak. Slik kan det ikke fortsette dersom Norges befolkning skal få 50 

likeverdige helsetjenester uavhengig av kjønn.  51 

 52 

I en rapport fra folkehelseinstituttet lagt frem senest i mai 2022, skrives det at det er 53 

«mange og store kunnskapshull» i oversikten rundt sykdommer som rammer kvinner. 54 

Det samme gjelder sykdommer som rammer menn og kvinner ulikt. 55 

Kunnskapshullene begynner allerede fra fremtidens leger begynner på 56 

medisinstudiet. Flere sykdommer som kun rammer kvinner – slik som lipødem – er 57 

sykdommer som ikke engang nevnes på medisinstudiet. Lipødem er en sykdom som 58 

i Norge rammer opp til 10% av alle kvinner. At kunnskapshullene er så store i Norge 59 

er ingen ting annet en flaut.  60 

 61 

Det er langt på overtid å forbedre kvinners vilkår i helsesektoren, og slutte å 62 

nedprioritere viktige områder som påvirker kvinners liv hver dag.  63 

 64 

Viken Unge Høyre vil: 65 

• Betydelig øke satsingen på forskning for allmennsykdommer og 66 

kvinnesykdommer, særskilt for å forbedre kunnskapsgrunnlaget.  67 

• Bevilge mer ressurser til Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.  68 

• Opprette et nasjonalt kompetanse- og behandlingssenter for alvorlige 69 

kvinnesykdommer.  70 
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• Sikre bedre diagnoseforløp for sykdommer som kun rammer kvinner, eller der 71 

kvinner er overrepresentert.  72 

• Øke fokuset på kvinnehelse i seksualundervisningen på grunnskolen.  73 

• Gjøre HPV-vaksinen billigere og mer tilgjengelig for kvinner over 20 år.  74 

• Få kvinnesykdommer inn som pensum på medisinstudiet, slik som lipødem. 75 

• Innføre rett til sykedager for kvinner med påvist endometriose, eller 76 

adenomyose.  77 

• Gi alle gravide kvinner tilbud på undersøkelser til fosterdiagnostikk tidligst 78 

mulig i 212 svangerskapet. 79 

 80 
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Fra: Buskerud Unge Høyre 

Til: Viken Unge Høyres Programbehandling 

Kampen om studenttilværelsen  81 

Universiteter både for og av studenter  82 

Studenttilværelsen blir stadig mer krevende, og kostnadene stiger. Ettersom 83 

studielån ikke øker likt med prisstigningen medfører dette at studenters kjøpekraft 84 

reduseres. Dermed er mange studenter avhengige av en deltidsjobb ved siden av 85 

studiene for å få alt til å gå opp.  86 

Kafeteriaene, kantiner og andre spisesteder på campuser tar seg ofte godt betalt for 87 

deres gode beliggenhet på campus. Universiteter burde i større grad jobbe for å 88 

aktivisere og tilrettelegge for at studenter kan jobbe og spise på campus. Dette 89 

innebærer at studentrabatter burde gi bedre tilbud på campus sine spisesteder slik at 90 

studenter kan opprettholde et sunt og næringsrikt kosthold. Samtidig må 91 

universiteter gjøre mer for å ansette studenter i deltidsjobber hos seg selv.  92 

Studenter er en enorm ressurs, og med et stort behov for deltidsjobber burde 93 

universitetet utlyse stillinger reservert for studenter ved for eksempel biblioteket, 94 

spisesteder, IT, forskningsassistent, vaskehjelp og arrangementansvarlig osv.  95 

Viken Unge Høyre vil:  96 

• At universiteter forplikter seg til å gjøre mer for å ansette studenter på 97 

deltid til å gjøre jobber på campus hvor det ikke er eksplisitt behov for 98 

ekstern ansettelse.  99 

• At studentsamskipnadenes monopol skal bli delt opp, slik at at det blir 100 

billigere mat og pensum gjennom konkurranse.  101 

 102 
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Studenter med barn 103 

104 

«Vi nordmenn får stadig færre barn. Det blir relativt sett færre unge som skal bære en 105 

stadig tyngre velferdsstat på sine skuldre.» sa Erna i sin nyttårstale i 2019. Unge blir 106 

oppfordret til å få barn i tidligere alder, men med dagens ordninger for studenter med 107 

barn blir dette vanskelig.  108 

Studentforeldrene er helt avhengige av ekstra stipend og lån for å få det økonomiske 109 

til å gå rundt. Dette er en ekstra sårbar gruppe økonomisk som er avhengig av 110 

oppsparte midler eller jobb ved siden av. Med obligatorisk oppmøte på studiene blir 111 

jobb vanskelig å kombinere med familietid og barn.  112 

Det skal være mulig å etablere familier i alle faser av livet, også som student. Derfor 113 

må vi legge til rette for at studenter med barn kan prioritere studiene samtidig, for 114 

eksempel med støtteordninger og digitale løsninger. Vi ønsker at foreldre i stadiet 115 

mellom studier og jobb skal ha rett på foreldrepermisjon, og at fars rett til 116 

foreldrepermisjon ikke skal være basert på mors arbeidshistorikk.  117 

Viken Unge Høyre vil:  118 

• Innføre 12 måneder studiestøtte for alle studenter tilsvarende 1,5 G.  119 

• At far skal ha egen opptjeningsrett til foreldrepermisjon og rett til 120 

pappaperm dersom mor er student.  121 

• Sikre at personer som får barn i overgangen mellom studier og jobb også 122 

har rett på foreldrepermisjon, på lik linje med arbeidstakere med full 123 

opptjening.   124 

• Jobbe for mer fleksibilitet i studiene for studenter med barn.  125 

 126 
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Fra: Buskerud Unge Høyre 

Til: Viken Unge Høyres Programbehandling 

Ja til generell bevæpning av politiet  127 

Politiets oppgaver at man som politibetjent må sette seg selv i fare. Hvis en situasjon 128 

eskalerer, er det viktig for politiet å kunne handle raskt og effektivt. Både for å sikre at 129 

en kriminell handling blir stoppet raskest mulig, men også for å sikre tryggheten 130 

ovenfor seg selv og andre sivile til stede. Den største fagforeningen i politiet, Politiets 131 

Fellesforbund, ønsker også generell bevæpning av politiet.  132 

Med generell bevæpning av politiet medfører det også et ekstra ansvar for politiet. 133 

Det at politibetjenter kan bære våpen vil på den ene siden bety mer trygghet, men kan 134 

også bety fatale uhell. Derfor er det også viktig å sikre at politiet får tilstrekkelig med 135 

våpentrening for å sikre at sjansen for uhell med skarpe våpen er lavest mulig.  136 

Det er viktig å sikre at politiet og befolkningen for øvrig får den best tenkelige 137 

sikkerheten ute i samfunnet. Derfor er det viktig å lytte til hva de ansatte selv vil og 138 

mener er best for å sikre denne sikkerheten, og si ja til generell bevæpning.  139 

Viken Unge Høyre vil: 140 

• Tillate generell bevæpning av politiet.  141 

• At politiet får jevnlig og tilstrekkelig med våpentrening.  142 

 143 
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Fra: Østfold Unge Høyre 

Til: Viken Unge Høyres Programbehandling 

 

Ja til kjernekraft  144 

Verden står overfor en energikrise. Vi har større og større behov for energikilder og 145 

når utfasingen av olje og gass har startet trenger vi noe for å erstatte. Fornybare 146 

energikilder i Norge klarer ikke å produsere nok til det økende behovet. Dette ser vi 147 

ved at strømprisene øker. For å løse dette må vi legge over til nye energikilder. Elbiler 148 

blir mer og mer vanlig, og behovet for olje og gass minker mens behovet for strøm 149 

øker.  150 

 151 

Klimakrisen må løses. For å ikke stoppe utviklingen er vi nødt til å fortsette å 152 

produsere energi, uten at det går utover kloden. Det hjelper lite at Norge i stor grad 153 

benytter fornybare energikilder som vannkraft når andre stornasjoner pøser på med 154 

kullkraft som pumper ut CO2. For å omstille hele verdens energiproduksjon bør 155 

Norge gå frem som et eksempel og pådriver. 156 

 157 

Kjernekraft er for mange et skummelt tema, spesielt blant den eldre befolkningen 158 

som tenker tilbake på Tsjernobylulykken. Nyere teknologi har gjort at kjernekraft i dag 159 

er den tryggeste energikilden og har færrest dødsfall per kWh produsert. Norge har 160 

ressursene til å utvikle kjernekraftverk, og har mye jord med radioaktivt materiale 161 

som kan utvinnes og brukes. 162 

 163 

Viken Unge Høyre vil: 164 

• Forske mer på atomkraft 165 

• Utrede muligheter for å bygge kjernekraftverk i Norge 166 

• Inngå samarbeid med nordiske land om felles utbygging av kjernekraftverk 167 

og kompetanseutveksling 168 

 169 
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Vi ønsker radioaktivt avfall velkommen til Østfold 170 

 I Norge har vi atomreaktorer i Halden og på Kjeller. Reaktorene er i gang med å 171 

avvikles og avfallet må håndteres. Dette er nå i planleggingsfasen. Oppryddingen 172 

forventes å ta rundt 20-25 år, og et eventuelt permanent anlegg for lagring av 173 

radioaktivt avfall vil være operativt i 100 år med tilsynsplikt i 300 år.  174 

 175 

Halden og Aremark kommuner har stilt seg positive til lagring av det radioaktive 176 

avfallet i sine kommuner. Dette vil føre til arbeidsplasser og kompetansemiljøer i 177 

regionen i lang fremtid. Dette er kompetanse som vi kan dra nytte av, også om vi vil 178 

bygge kjernekraftverk i Norge i fremtiden. 179 

 180 

Viken Unge Høyre vil: 181 

• Stille seg positive til å mellomlagre og langtidslagre radioaktivt avfall i 182 

Østfold 183 

 184 

 


