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En by med muligheter for alle 1 

Fra: Oslo Høyre 2 

I en tid med press på økonomien er det særlig de med dårlig råd som blir rammet hardest. Utenforskap og 3 
dårlig økonomi begrenser menneskers mulighet til å leve fullverdige liv, og dette går spesielt ut over barn 4 
og unge. 5 

Oslo er en av kommunene i landet med klart høyest andel barn som bor i lavinntektshusholdninger, og 6 
for enkelte bydeler er andelen så høye som en av tre barn. I denne gruppen er barn med 7 
innvandrerbakgrunn overrepresentert. Foreldrenes utdanning, arbeidstilknytning og tilgang til egen bolig 8 
er blant de faktorene som har størst innvirkning på om familien er i vedvarende lavinntekt. 9 

En god oppvekst 10 

Oslo Høyre ønsker at alle barn som vokser opp i byen vår skal ha like muligheter til å bli inkludert i 11 
samfunnet og lykkes med å oppfylle sine drømmer, uavhengig av familiens inntekt eller bakgrunn. 12 

En god barnehage og skole som gir alle barn mulighet til å utnytte sitt potensial hindrer at sosiale 13 
forskjeller går i arv. 14 

Oslo Unge Høyre vil: 15 

• Innføre et fritidskort slik at barn og unge fra lavinntektsfamilier får tilbud om minst ett fritidstilbud i 16 
uka. 17 

• På sikt gjøre siste året i barnehagen gratis for lavinntektsfamilier, der foreldre uten jobb også får tilbud 18 
om norsk- eller jobbsøkerkurs gjennom kommunenes etablerte ordninger. 19 

• Forsterke og fornye områdesatsingene med sterkere satsing på oppvekst og arbeid. 20 

• Utrede en utvidelse av tilbudet om gratis sommerskole til også å inkludere et tilrettelagt opplegg for 21 
skolestartere. 22 

• Styrke og videreføre utlånsordninger for idrettsutstyr (BUA). 23 

• Øke deltagelsen i barnehage, AKS og sommerskole blant barn med innvandrerbakgrunn, blant annet 24 
ved å drive oppsøkende virksomhet. 25 

• Styrke fritidstilbudet til ungdom med levekårsutfordringer, for eksempel møteplasser, sommerjobber, 26 
fritidsklubber og fritidsaktiviteter. 27 

• Sørge for at alle barn skal kunne godt nok norsk etter endt grunnskole gjennom språktesting i barnehage 28 
og intensiv språkopplæring i skolen. 29 

• Starte flere områdesatsinger i deler av byen hvor levekårene er dårlige. 30 

Et hjem til alle 31 
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Boligprisene og renten øker, og bokostnadene går stadig oppover. Mange sliter med å komme inn på 32 
boligmarkedet, særlig i pressområder. Oslo Høyre mener at en usikker boligsituasjon påvirker både barns 33 
oppvekst, familiens forutsigbarhet og den økonomiske tryggheten som ligger i å eie sin egen bolig. 34 

Oslo Høyre mener det må gjøres mer for å få hjelpe folk inn i boligmarkedet. Det må både bygges mer 35 
for å løse boligmangelen og kommunen må prøve ut flere boligsosiale tiltak. 36 

Oslo Unge Høyre vil:  37 

• Fjerne leilighetsnormen slik at det bygges flere av de leilighetene boligkjøperne etterspør. 38 

• Det må legges til rette for flere leie-til-eie- og deleieboliger. 39 

• Jobbe for å øke makstiden for utleie fra tre til fem år i borettslagsleiligheter. 40 

• Ta boligsosiale hensyn i kommunal planlegging. 41 

• Jobbe for at ingen skal være bostedsløse og at både barn, unge og eldre har gode boforhold. 42 

• At flere områder reguleres for boliger. 43 

Inkludering i arbeidslivet 44 

Den største forskjellen mellom folk i Norge er mellom de som er i jobb og de som står utenfor 45 
arbeidslivet. For å hindre at flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier, er det også nødvending med en 46 
målrettet innsats for at deres foreldre kommer seg ut av en livssituasjon med vedvarende lavinntekt. Oslo 47 
Høyre mener at innsatsen for økt integrering, bedre norskopplæring og treffsikre arbeidsrettede tiltak og 48 
kurs må forsterkes.  49 

Oslo Unge Høyre vil:  50 

• Legge til rette for at større deler av introduksjonsprogrammet kan tas ute i bedrift. 51 

• Opprette en lokal ordning i samarbeid med arbeidsgiverne og arbeidstakerorganisasjonene om å 52 
etablere korttidsansettelser og praksisplasser for personer som står utenfor arbeidslivet 52 med mål om at 53 
de senere kan få fast arbeid. 54 

• Øke bruken av jobbprogrammer rettet særlig mot minoritetskvinner i 54 introduksjonsprogrammet for å 55 
få flere ut i fast arbeid. 56 

• Forhindre at arbeidssøkere blir gående lenge i praksisjobber. Arbeidssøkere som ikke er i utdanning 57 
eller har gjennomført arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, skal ha rett til ekstern hjelp i regi av 58 
inkluderingsbedrifter. 59 

• Legge til rette for at flere voksne kan fullføre videregående skole som et ledd i kvalifisering til arbeid.  60 

• Teste effekten av norskopplæringen underveis og ved avslutningen av introduksjonsprogrammet. 61 
Offentliggjøre resultatene og sammenligne dem med andre norskopplæringstiltak for voksne.  62 
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Ikke anerkjenn utenlandske tronpretendenter! 63 

Fra: Leo Stub Køber 64 

De gamle kongefamiliene som dominerte Europa for flere hundre år siden var store og sammenkoblete på 65 

tvers av kontinentet. Maktlegitimiteten kom fra gud, gjennom kirken, og det var utenkelig at noen andre 66 

kunne styre enn den utvalgte kongen. Nå, i 2023, er det andre prinsipper som regjerer i Europa. 67 

Folkesuverenitet er den nye maktlegitimiteten. I de landene man har konger får ikke de lenger makten sin 68 

fra gud, men fra folket gjennom grunnloven.  69 

Vi har en god kongefamilie i Norge. I mange land i Europa eksisterer det gode og stabile monarkier som 70 

forener folket og blir sett på som et symbol. I andre land i Europa har deres kongefamilier blitt avskaffet, 71 

og dette er det mange forskjellige grunner til. Likheten mellom europeiske monarkier og europeiske 72 

republikker er at styreformen er tuftet på ideen om folkesuverenitet. Allikevel er det flere spor av det 73 

gamle monarkiske system som gjenstår. Ett av dem er at moderne kongefamilier fortsetter å anerkjenne 74 

avsatte kongefamilier med sine tidligere titler. Det norske kongehus har forhold med blant annet de 75 

avsatte kongefamiliene i Bulgaria og Hellas, og dette kommer frem på kongehuset.no, der Hans 76 

Kongelige Høyhet «Kronprins Pavlos av Grekenland» og «Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Rosario 77 

av Bulgaria» nevnes. 78 

Mennesker som ikke innehar noen offisielle titler burde ikke anerkjennes av Norge. Det kan virke som 79 

om Norge har et uavklart forhold til disse landenes legitime, republikanske styresett. Vår konge er vår 80 

«høyeste diplomat», og da må vår høyeste diplomat anerkjenne riktig styreform for riktig land. 81 

Oslo Unge Høyre vil: 82 

• Oppfordre Kongehuset til å fjerne bruk av monarkiske titler hos tronpretendenter 83 
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Ja til bistand, nei til prosentmål! 84 

Fra: Nikolai Bjerke Dyvik 85 

Det finnes kun et dårlig bistandsmål: som et prosentmål av norsk BNP.  86 

Det er mange problemer med norsk bistandspolitikk: For det første er mye av bistanden uten målbar 87 

effekt, noe som gjør at mange ressurser kastes bort på meningsløse prosjekter. For det andre er den styrt 88 

av et prosentmål som gjør det til et mål i seg selv å bruke mye penger, heller enn å oppnå resultater. 89 

Norge gir ut 38 milliarder i bistand hvert eneste år, og det er grunnleggende naivt å ikke tro at pengene er 90 

ettertraktet blant av diktaturene i landene der bistandspengene hovedsakelig florerer. Når rapport på 91 

rapport ikke kan vise til at bistandspengene gjør livene til mottakerne bedre, må vi spørre oss selv om vi 92 

bruker pengene riktig.  93 

Norge trenger en mer resultatbasert bistandspolitikk uten egne mål for pengebruk – men det betyr ikke at 94 

bistanden må ned på et lavere nivå på sikt. Norge er et av verdens rikeste land, og har muligheten til å 95 

hjelpe mennesker i fattigere land med å bygge demokrati, infrastruktur, helsesystemer og 96 

utdanningsinstitusjoner.  97 

Norge skal bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Bistandspengene skal ikke være litt for alle, men må 98 

sørge for at pengene går til mennesker som trenger hjelp. Helst uten fiendtlige 99 

etterretningsorganisasjoner som lurer pengene til seg.  100 

 

Oslo Unge Høyre vil: 101 

• Strupe bistandsprosjekter uten målbar effekt 102 

• Innføre eksterne kontrollorganer som årlig kontrollerer FN-delegaters rolle i tildelingen av 103 

bistandsmidler 104 

• Fremdeles avskaffe prosentmål av BNP som målsetning i bruken av bistandsmidler 105 
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Lokale ressurser for bedre mental helse! 106 

Fra: Karoline Børs Lind, Tias Ødegård-Olsen & Leo Stub Køber 107 

Det er mye bekymring rundt ungdommens mentale helse. Norge ligger dessverre i Europa-toppen når det 108 

gjelder selvmordsstatistikk, hvert år anslås det å være mellom 4-6000 selvmordsforsøk og rundt 600 109 

mennesker som forlater livet av egen vilje. Det er 600 for mange! Med tre år med pandemi friskt i minne 110 

der det har vært tøft å holde kontakt med venner, prestere med skolearbeid og generelt leve et normalt liv 111 

som ungdom er det viktigere enn noensinne å ta utfordringen på strak arm. Regjeringen Støre gjør unge 112 

en bjørnetjeneste med avskaffelser av viktige tilbud og nedprioriteringer av psykisk helse i 113 

statsbudsjettet! 114 

Mange unge kvier seg i dag for å kontakte hjelp i frykt for at det skal opprettes en større sak hos enten 115 

barnevernet eller politiet. Derfor er det viktig å innføre tiltak hvor vedkommende selv vet at makten 116 

ligger i egne hender, og at det er mulig å få anonym hjelp uten forpliktelser. Informeringen om dette på 117 

må formidles på en tydelig måte, i og med at mange sliter med å vite hvor de skal gå, eller ta kontakt for 118 

å få hjelp. 119 

Samtidig er det mange tungt psykisk syke som fortjener verdig behandling og mer enn styrkede 120 

lavterskeltilbud. BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) trenger kapasitet til å ta imot flere 121 

pasienter, og staten må sikre at tiltak og behandling skjer på pasientens premisser. 122 

Oslo Unge Høyre vil: 123 

• Gjennomgå meldeplikt og taushetsplikten på BUP for å sikre at pasienten får innfridd ønsket om 124 

taushet oftest mulig 125 

• Øke finansieringen til lavterskeltilbud som hjelpetelefoner, chattetjenester og helsestasjoner for 126 

unge 127 

• Styrke rådgivningstjenesten slik at tungt belastede elever og de som sliter med fravær blir fanget 128 

opp 129 

• Gi økt støtte til fritidsklubber som hjelper ungdom som er på vei til å falle fra 130 

• Ha et mål om å få flere unge til å oppsøke helsestasjoner for unge eller skolehelsetjenesten 131 

• Øke kapasiteten til BUP og etterlyse jevnlig tilsyn av tjenesten 132 
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Kollektivt trengs også på natten! 133 

Fra: Anders Simonsen & Mia Bødtker 134 

Det er ikke morsomt å havne en knipe når du trenger transport på kvelden. I Oslo slutter T-banene å gå 135 

klokken 01 hver kveld. Reisetilbudet erstattes med nattbusser som går kun én gang i halvtimen. Det er 136 

ikke optimalt.  137 

Kollektivtilbudets oppgave er å få deg dit du skal når du trenger det, også på nattestid. Uansett om du er 138 

en ungdom på vei hjem fra fest eller en voksen på vei hjem fra reise, burde kollektiv transport sørge for 139 

at du kommer frem. Et godt kollektivtilbud gjør at folk velger miljøvennlig transport fremfor å ta bil. 140 

Ved å ikke opprettholde avgangstidene sent på kvelden, velger folk oftere å ta taxi hjem. Det er verken 141 

miljøvennlig, eller billig.  142 

I tillegg skjer de fleste voldstilfeller når folk er på vei hjem fra byen. Hva er vel skumlere enn å måtte 143 

vente utendørs på bussen i en halvtime? Flere voldseksperter mener at et bedre kollektivtilbud om natten 144 

vil redusere utelivsvolden på byen. Det er ikke trygt å vandre alene på kveldstid. Derfor har vi et ansvar 145 

for å sørge for at ingen blir plassert i slike ubehagelige situasjoner. Ved å utvide avgangstidene på T-146 

banene og sørge for hyppigere avganger på nattbussene, vil vi sørge for at Oslo blir en tryggere og mer 147 

miljøvennlig by, også på nattestid.  148 

Oslo Unge Høyre vil: 149 

• At siste avgang på T-banene skal utvides 150 

• At nattbussene skal gå oftere 151 
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