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31
1. Oslo skal skinne i 2024
32 Fra bolig og byutviklingsutvalget, Oslo Høyre
33 I 2024 er det 400 år siden den store bybrannen i hovedstaden, og 100 år siden hovedstaden skiftet
34 navn fra Christiania til Oslo. Oslo Høyre mener at byjubiléet er riktig anledning for et stort

35 vedlikeholdsløft og en sårt tiltrengt estetisk oppgradering av Oslos fellesarealer. Samtidig er det
36 behov for et krafttak for rehabilitering av kulturhistoriske bygg både i kommunal og statlig eie.
37
38
39
40

Alle gode krefter som ønsker å løfte Oslo estetisk bør få slippe til. Oslo Høyre mener at kommunen
snarest bør gå i dialog med «Hovedstadsaksjonen 2024», ByDriv, Oslo Handelsstandsforening, Oslo
Byes Vel og større gårdeiere om et spleiselag for å ruste opp områder, gater, plasser og parker som
forfaller. Det gjelder ikke minst i Kvadraturen.

41 Oslo Høyre mener at følgende tiltak må iverksettes:
42
· Gå i dialog med staten, næringsliv, gårdeiere og strøksforeninger om et felles løft for
43
opprustning av nedslitte byrom, blant annet i Kvadraturen. Vurdere bruk av incentiver der
44
næringsdrivende eller gårdeiere går inn med midler, for eksempel i form av redusert/gratis
45
leie av gategrunn
46
· Samarbeide med gårdeiere og uteliv om et permanent løft for Youngstorget
47
· Sørge for vann i byens fontener og vurdere overføring av hovedansvaret for dette fra
48
Bymiljøetaten til Vann- og avløpsetaten
49
· Åpne opp den delen av gjerdet rundt Børsparken som hindrer forbindelse mot HAV Eiendoms
50
ubebygde tomt
51
· Prioritere midler til grundig og jevnlig renhold av byens gater, parker og plasser
52
· Byrådet bør be Ruter vurdere å justere trikkerutene slik at én rute passerer Vigelandsparken,
53
det nye Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley, Deichman, Operaen, Munchmuseet og
54
Ekebergparken som Oslos nye «kulturtrikk»
55
56
57
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60
61

Forfall av kulturbygg må stoppes
De siste årene er det investert mye i ny, offentlig infrastruktur og monumentale kulturbygg for
eksempel i Bjørvika. Oslo Høyre har vært pådriver for denne satsingen, men mener at tiden nå er
kommet for å vri den innsatsen over til vedlikehold av den eksisterende eiendomsmassen. I en by
som bør bygge på sirkulære løsninger kan man ikke la bygg med offentlig interesse og stort potensial
forfalle, enten de er fraflyttet eller i bruk.
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Oslo Høyre mener at byrådet må være langt mer fremoverlent og ta initiativ til å ruste opp
kulturhistoriske bygg som basarhallene i Kirkeristen og det tidligere lokomotivverkstedet i
Middelalderparken. Dette må gjerne skje i samarbeid med private og frivillige, både for å reise kapital
til opprustningen og for å utløse engasjement som kan bidra til vern gjennom bruk. Oslo Høyre vil
også frigi midler til opprustning gjennom salg av kommunale eiendommer som ikke er historiske,
brukes til kulturformål eller i kommunens kjernevirksomhet.
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Oslo Høyre mener at følgende tiltak må iverksettes:
• Utvikle Middelalderbyen som område og knytte det sammen med Ekebergåsen og Fjordbyen,
slik at området blir en tilgjengelig møteplass og et helhetlig byrom
• Gjenoppføre deler av et middelaldersk bymiljø ved vannspeilet
• Fremskaffe midler for opprustning av Lokomotivverkstedet i parken og avklare fremtidig
bruk, gjerne i samarbeid med staten, privat og frivillig sektor
• I størst mulig grad gjenskape Oslo torg ved Ladegården
• Utarbeide en forpliktende og trinnvis vedlikeholdsplan for Kirkeristen, også det gjerne i
samarbeid med private
Staten må ta ansvar
Staten er en stor eiendomsbesitter i Oslo. En passende jubileumsgave til hovedstaden vil være at
nasjonale myndigheter snarest oppgraderer og avklarer ny bruk av viktige kulturbygg som står
tomme, blant annet Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst. Staten må også erstatte

82 betongklossene som forringer sentrumsgatene utenfor departementer og i områder som
83 Youngstorget med sikringstiltak av betydelig høyere estetisk standard.
84 Oslo Høyre mener at følgende tiltak må iverksettes:
85
· Staten må snarest avklare fremtidig bruk av sine tomme kulturbygg som Nasjonalgalleriet og
86
Museet for samtidskunst, og avsette midler til nødvendig oppgradering av disse
87
· Staten må erstatte nåværende perimetersikring av departementer og andre statlige bygg
88
med andre sikringstiltak av høyere estetisk kvalitet
89
· Få fortgang i avvikling av Oslo fengsel slik at Botsparken/Klosterenga med Bård Breviks kunst
90
kan brukes som friområde
91
· Statens Vegvesen må som veieier investere mer i estetisk opprustning av sine anlegg i Oslo,
92
blant annet i Groruddalen og for luftetårnene i Bjørvika hvor etaten lot være å realisere
93
utsmykning til tross for at det var kåret en vinner
94
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2. En moderne, menneskevennlig
97 Fra bolig og byutviklingsutvalget, Oslo Høyre

og sirkulær by

98
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Oslo Høyre vil føre en fremtidsrettet og balansert byutviklingspolitikk som bygger på bærekraftige
løsninger for innbyggere og næringsliv over hele byen. Vi skal ta vare på byens særpreg, samtidig som
vi fornyer og utvikler byen. Vi vil gi plass til variert bebyggelse med effektiv tomteutnyttelse, slik at
det gis nok plass til gode møteplasser, torg og parker i det offentlige rom. Vi vil vektlegge høy
arkitektonisk kvalitet, men understreke at livet mellom bygningene er minst like viktig som
bygningene i seg selv. Vi vil ta vare på Oslos grønne preg, og sørge for at kulturminner ikke forfaller.
Vi vil jobbe for å flytte biltrafikk bort fra bolig- og sentrumsområder. Og vi tror på at samspill mellom
offentlige, private og frivillige aktører skaper de beste løsningene for å gjøre byen attraktiv.
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Over lang tid har prinsippene for utvikling av Oslo vært å bygge innenfra og ut, dessuten å fortette
langs knutepunkter og stasjonsområder særlig for trikk og T-bane. Oslo Høyre mener at disse
føringene fortsatt kan være viktige, men at arealdelen i kommende kommuneplan (2025) må være
fleksibel nok til å fange opp endringer i bo- og arbeidsmønstre som måtte følge blant annet i
kjølvannet av koronapandemien.
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Oslo har endret seg på flere områder de siste årene. For det første har vi i løpet av de siste par årene
har vi opplevd økt netto utflytting fra Oslo. For det andre har den interne mobiliteten i byen endret
seg gjennom pandemien, noe som kan få følger for lokalisering både av fremtidige arbeidsplasser og
knutepunkter. For det tredje ser vi at «Nærhetsbyen»* med mer bymessig utvikling av lokalmiljøene
og nye, lokale servicetilbud vokser frem. I «Nærhetsbyen» legger vi mye av det samme som andre
har kalt «15-minuttersbyen» eller «10-minuttersbyen»; at du skal kunne få dekket dine behov i
hverdagen innen en begrenset radius. Og for det fjerde gjør klimaendringene det riktig og nødvendig
å jobbe for sirkulære løsninger med økt gjenbruk/ombruk, ikke minst av bygg og bygningsmaterialer.

119 Alle de ovennevnte utviklingstrekkene må det tas høyde for i en bærekraftig byutviklingspolitikk, selv
120 om vi pr. i dag ikke vet hvor varige endringene blir. Oslo Høyre vil følge utviklingen nøye og legge til
121 rette for at innbyggerne kan leve gode liv der de velger å bo og jobbe.
122 Oslo Høyre vil legge følgende 10 prinsipper til grunn for vår byutviklingspolitikk:
123
1. Variert bebyggelse for byen som helhet og i enkeltområder, men med hensyn til strøks
124
egenart. Effektiv tomteutnyttelse og prioritering av det offentlige rom i større prosjekter slik
125
at det skapes gode nabolag. Stasjonsallmenningen i Bjørvika er et eksempel til etterfølgelse.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bevare markagrensen og videreutvikle Oslos grønnblå struktur gjennom bevaring av
småhusområder, trær, parker, torg og møteplasser
Aktiv stedsutvikling for en mer «flerkjernet» by med lett tilgjengelige servicetilbud og –
funksjoner i nærmiljøene. Sikre en god miks av boliger, næring og sosiale formål i nye
prosjekter, og stille krav til offentlig tilgjengelighet i førsteetasjene. Harbitz torg og Røa torg
er vellykkede eksempler som bygger opp under «Nærhetsbyen», også fordi de tilbyr sosiale
møteplasser og flerbrukslokaler.
Utvikling av «Nærhetsbyen» med urbane kvaliteter i lokalmiljøene kan forskyve det som i
dag regnes som knutepunkter. Det er viktig å sikre fleksibilitet i kommunale planverk slik at
dette kan ivaretas, ikke minst i den nye kommuneplanens arealdel. Innbyggere og andre
interessenter må gis anledning til tidlig medvirkning i utbyggingsprosjekter.
Sørge for at kulturbygg og kulturminner ikke forfaller, og sikre historiske elementer som viser
tidsdybde i nye utviklingsprosjekter. Bygg vernes ofte best gjennom bruk, og Oslo Høyre ser
gjerne at private slipper til med investeringer i oppgradering og vedlikehold så lenge hele
eller deler av renoverte bygg er offentlig tilgjengelige.
Stille krav til arkitektonisk kvalitet, variasjon og innovasjon, men like mye til byrom som til
fasader. Oslo Høyre er åpen for å myke opp gjeldende høyhusplan der byggene ikke
ødelegger viktige siktlinjer men frigjør fellesareal på bakkeplan slik at byggenes fotavtrykk
blir lavere.
Være restriktive til å rive bygg som ut fra en teknisk, økonomisk og klimamessig vurdering
heller kan bygges om. Ved nybygg skal det stilles krav til klimavennlig materialbruk,
holdbarhet, sirkularitet og livsløpsstandarder. Byggeplasser i Oslo skal være fossilfrie og på
sikt utslippsfrie.
Gjennomføre et stort løft for fotgjengere i Oslo og utarbeide en «gåstrategi» som gjør det
attraktivt og trygt for befolkningen å ferdes til fots. De aller mykeste trafikantene må stå
øverst i samferdselspyramiden og ha forrang i gater og veikryss. Flere gater i sentrum må
utvikles til gågater eller «Shared space» hvor fotgjengere er høyest prioritert
Sørge for at kommunen møter utviklere og søkere med en konstruktiv holdning, effektiv
saksbehandling, forutsigbarhet og avklaringer av problematiske forhold tidligere i
søknadsløpet slik at kommunen som reguleringsmyndighet i større grad oppfattes som en
positiv medspiller.
Ha en kritisk holdning til hva kommunen selv skal eie utover sentrale formåls- og kulturbygg.
Frigjort kapital fra eiendomssalg kan investeres i sterkt tiltrengt vedlikehold for kommunens
eiendomsmasse.
*»15-minuttersbyen»/»Nærhetsbyen»
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3. Eldre, velferdsteknologi og digitalisering
Fra Oslo Senior Høyre

Vi blir stadig eldre, og flere bor hjemme i eget hus eller leilighet. Dette er flott og er en ønsket
politikk. Oslo Senior Høyre ser betydningen av at velferdsteknologiske løsninger utvikles videre til
å bli et stadig viktigere verktøy for å bedre hjelpetilbudet og for at dette skal bli et meningsfullt
tilbud for de som trenger dette, samt for pårørende.

169 Slike løsninger vil bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, meningsfull tilværelse, økt
170 mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, - slik reformen «Leve hele livet» forutsetter at
171 omsorgsarbeidet i kommunene skal være, uansett hvor i landet man bor.

172 Dette styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen også for de som måtte ha sykdom
173 eller sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.
174 Svært mange eldre er motivert til å lære seg å bruke PC/datamaskin og digitale tjenester. Mange
175 ønsker hjelp i form av kurs og veiledning til å heve sitt digitale mestringsnivå. Likevel opplever flere at
176 det er vanskelig å henge med i den digitale utviklingen.
177 Offentlige helsetjenester og fastlegeordningen benytter f.eks. i betydelig grad digital kommunikasjon
178 også i kommunikasjon med brukerne. Dette gir enkelte mennesker store problemer. Og de mange
179 personene som venter på eller vil bytte fastlege, må kunne mestre det digitale for å følge med.
180
181
182
183

Kun å kreve at hjelpetrengende skal skjerpe seg, stigmatiserer i stedet for å stimulere, og er ikke
veien å gå. Brukertilpasset opplæring, støtte og tilgjengelighet ved hjelp av brukerutvalg bestående
av både hjelpetrengende og pårørende er en forutsetning. Da blir det overkommelig å mestre
digitalisering og oppgaver for de fleste.

184 Oslo Senior Høyre vil:
185
· at kommunen legger til rette for flere kurs og økt veiledning i både offentlig og
186
frivillige regi for å heve det digitale mestringsnivået blant eldre.
· at kollektivselskapene oppretter brukerutvalg med eldre, hjelpetrengende og
187
188
pårørende for bl.a. betalingsordninger, tilkomst og service. Betalingsordningene må
189
tilpasses både bankkort og kontanter for både enkeltreiser og reiseabonnement.
· at nye og utradisjonelle løsninger tas i bruk for bestillinger og betaling for rutetilbud.
190
191
Rutetabeller må være tilgjengelig i "papirformat" på sentrale stasjoner.
· at alle offentlige og statlige tjenester må ha en alternativ kommunikasjonsform til en
192
193
digital løsning, som sikrer alle en trygg og brukervennlig kommunikasjon.
· at kommunens hjemmehjelpere, hjemmesykepleiere og frivillige får tilpasset
194
195
kompetanse, opplæring og kursing slik at de mestrer den rivende utviklingen innen
196
digital teknologi på en slik måte at de skal kunne være brukernes beste hjelpere.
197
Dette er en viktig forutsetning for at eldre møtes med respekt og kunne mestre den
198
digitale utviklingen.
199
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4. Mer helse
202 Fra Ullern Høyre

og mindre byråkrati i spesialisthelsetjenestene.

203 Da foretaksreformen ble innført 1. januar 2002 ble tilknytningsformen mellom stat og sykehus
204 endret. Fra å være et delt politisk ansvar mellom 19 fylkesting og Stortinget ble sykehus nå organisert
205 i statlige foretak med folkevalgt styring lagt til Stortinget alene.
206
207
208
209

I kjølvannet av reformen har antall ansatte uten helsefaglig utdanning økt kraftig i den sentrale delen
av helseforetakene og skapt et økende antall rapporteringskrav til lavere nivåer. Når disse nivåene
samtidig har mistet lokal administrativ støtte, blir følgen at helsepersonell ved store sykehus nå må
bruke større andel av sin tid på ikke-kliniske oppgaver.

210 Frem til 2008 økte antall i støttestab i samme takt som størrelsen av sykehusene. Men etter 2008 har
211 denne utviklingen kommet helt ut av kontroll.
212 Det totale antall årsverk i norske helseforetak økte med 17.8 %, fra ca. 99500 til ca. 117000 i
213 perioden 2008 til 2016. I samme periode økte antall ansatte i de fire regionale helseforetakene

214 sentralt med 102 % fra ca. 2100 i 2008 til ca. 4300 i 2016. Denne økningen er nesten utelukkende
215 knyttet til økning i personale uten helse- og/eller sosialfaglig bakgrunn.
216
217
218
219

Det har snart gått 20 år siden starten på foretaksreformen som hadde et mål om mer effektiv
sykehusdrift, bedre kvalitet på tjenestene, samt økt brukerorientering- og medvirkning. Ved å lære
og la seg inspirere av privat sektor skulle spesialisthelsetjenesten gi bedre resultater ved å gjøre mer
for mindre. Det tok likevel ikke lang tid før misnøyen fra helsepersonell ble tydelig.

220
221
222
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224
225

Fordelingen av støtte- og helsepersonell har endret seg etter implementeringen av
foretaksreformen. Det finnes ingen tydelig variasjon med tanke på geografi og størrelse og
utviklingen er konstant over tid. Dette strider med hva en tenker at en naturlig vekstprosess hadde
medført av behov for støttefunksjoner for å utføre virksomhetens oppgaver. Den eneste markante
endringen er veksten i andelen administrativt ansatte i det sentrale ledelsesnivået ved de regionale
helseforetakene.

226 En toppstyrt organisering har ført til en prosess der forhold knyttet til lokalitet og størrelse ikke blir
227 vektlagt. Med dette bakteppet er det vanskelig å se for seg hvordan den nye formen for organisering
228 og styring til syvende og sist kommer pasienten til gode. Årsmøtet i Oslo Høyre mener:
229
230
231
232
233
234
235

·

·

At stortinget må ha ansvaret for en oppdatert nasjonal helse- og sykehusplan som
fastsetter klare prioriteringer for helsevesenet og minimumskrav til innhold og
kompetanse for ulike typer sykehus.
At de regionale helseforetakene bør legges ned og erstattes med en bedre nasjonal
styring av helsepolitikken, samtidig som sykehusene får større frihet og ansvar
innenfor rammene av en nasjonal helse- og sykehusplan.
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5. Vi må bidra til «det grønne skiftet» og samtidig sikre rimelig
elektrisk kraft til alle i Norge

239
240 Fra Oslo Senior Høyre
241
242
243
244
245

Norges naturressurser ligger til grunn for mye av vår velstand og velferd. Blant de viktigste av disse er
energiressursene vannkraft og olje og gass. Mens olje og gass kan transporteres over lange
avstander er transport av elkraft over lengre avstander kostbart og medfører tap av deler av
energien. Derfor bør elkraften utnyttes nær produksjonsstedene og ikke primært være en
eksportvare.

246 Sol og vindkraft i Norge gir en glimrende kombinasjon med vår vannkraft. Da kan vi lagre vannet når
247 det blåser og solen skinner. Gjennom utbygging av sol og vind både på land og til havs kan vi være en
248 pådriver i det «grønne skiftet» som skal til for at vi når klimamålene.
249
250
251
252

Hittil har vi vært vant til å leve med et overskudd på elektrisk kraft. I henhold til NVEs siste prognoser
(oktober 2021) vil kraftoverskuddet bli betydelig redusert frem mot 2030 på grunn av begrenset ny
kapasitet og økende forbruk – elbiler – datasentre – batteriproduksjon og elektrifisering av offshore
installasjoner.

253 I perioder med lite nedbør trenger vi å importere elkraft. I andre perioder, som vinteren 2021/22 kan
254 etterspørselen fra utlandet være stor. Strømprisene er uforutsigbare og til tider svært høye. Elkraft

255 er derfor en ressurs som må disponeres med fornuft og forutseenhet. Bl.a. vår store kraftintensive
256 industri har i praksis ingen alternative energikilder.
257
258
259
260

Å elektrifisere sokkelen vil medføre redusert kraftoverskudd og mindre muligheter for omstilling i
andre sektorer. Det vil bidra til høyere strømpriser i Norge. Det vil også medføre bygging av mange
og store kraftmaster. Det vil gi høyere nettleie for forbrukere og næringsliv. Klimaeffekten vil være
tvilsom, ikke-eksisterende eller negativ.

261 Oslo Høyre vil:
262
· Ikke elektrifisere offshore installasjoner.
· Sikre at mest mulig av vår elkraft brukes i Norge, og begrense eksporten av elkraft i år
263
264
med lite nedbør uten at dette kommer i konflikt med våre internasjonale avtaler og
265
forpliktelser.
· Legge til rette for rask utbygging av sol og vindkraft både på land og til havs i Norge.
266
· Oppgradere eldre vannkraftanlegg og planlegge utbygging av nye.
267
· Ikke bygge flere kraftkabler til utlandet inntil videre.
268
· Utvikle enklere saksbehandling ved oppgradering av eksisterende og bygging av nye
269
270
vannkraftanlegg.
· Forbedre beslutningsveiene for ny vindkraft på land og til havs.
271
272
· Legge til rette for bedre overføringslinjer mellom landsdelene i Norge og utjevne
273
prisen mellom disse.
· Innføre et forutsigbart system for kompensasjon til forbrukerne når staten og
274
275
kraftprodusentene får store ekstraordinære inntekter. Systemet må fortsatt motivere
276
til energiøkonomisering.
· Starte en prosess med å vurdere om kjernekraft kan være en mulighet også i vårt
277
278
land.
279
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6. Internasjonal avkriminalisering av lesbiske, homofile, bifile,
trans- og interkjønnspersoner

282
283 Fra St. Hanshaugen Høyres, Bjerke Høyre og Berit Solli

284 Norge bør i samråd med våre nære verdipartnere på menneskerettighetsfeltet arbeide for en
285 internasjonal avkriminalisering av lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnspersoner (LHBTI) for
286 å sikre at alle individer uansett hvor i verden, trygt kan elske den de vil og være den de er.
287
288
289
290
291

Det er fantastisk at menneskeheten har utviklet teknologi som gjør oss i stand til å fly gjennom
luften, ubåter som stille seiler rundt i verdenshavene, kommunisere med hverandre uansett hvor vi
befinner oss på kloden og at mennesker har gått på månens overlate. Det er derfor vanskelig å forstå
hvordan vi har klart alt dette, før vi har kommet til den åpenbare erkjennelse at kjærlighet er det
fremste ønske og den mest selvsagte rett for alle medmennesker.

292 Norge bør engasjere seg utenrikspolitisk ved samarbeid med EU, Europarådet, Nordisk Råd og i
293 internasjonale organisasjoner for å stå samlet i arbeidet mot kriminalisering av kjærlighet eller
294 individers rett til å uttrykke seg som seg selv.
295 Hele 71 land i verden kriminaliserer å elske den du vil og være den du er hvis du er skeiv, enten ved
296 bøter, fengselsstraff eller dødsstraff. Disse landene er:

297
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304

Afghanistan, Algerie, Antigua og Barbuda, Bangladesh, Barbados, Brunei, Burundi, Kamerun, Tsjad,
Komorene, Cookøyene, Dominica, Egypt, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Grenada, Guinea, Guyana,
Indonesia, Iran, Irak, Jamaica, Kenya , Kiribati, Kuwait, Libanon, Liberia, Libya, Malawi, Malaysia,
Maldivene, Mauritania, Mauritius, Marokko, Myanmar, Namibia, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina,
Papua Ny-Guinea, Qatar, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinene, Samoa,
Saudi-Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Salomonøyene, Somalia, Sør-Sudan, Sri Lanka, Sudan,
Syria, Tanzania, Gambia, Togo, Tonga, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Forente Arabiske
Emirater, Usbekistan, Jemen, Zambia og Zimbabwe 1.

305 Norge og land som deler vårt verdisyn om menneskers ukrenkelige rettigheter bør samarbeide for å
306 minske antall land som fortsatt bedriver denne historiske uretten mot LHBTI-personer og
307 menneskerettighetsbrudd basert på et utdatert syn på seksualitet og kjønnsidentitet.
308 Verdenssamfunnet har tatt store steg de siste tiår mot avkriminalisering av LHBTI-personer. I Norge
309 vil det i 2022 være 50 år siden vi selv avkriminaliserte mannlig homofili. I India avgjorde Høyesterett i
310 2018 at homofili ikke lenger skulle være ulovlig.
311 I dommen fra Indias fem høyesterettsdommere begynner domsavsigelsen 2 med sitater fra Johannes
312 Wolfgang von Goethe Arthur Schopenhauer, John Stuart Mill og Shakespeare om individets
313 ukrenkelige rett til å være seg selv. Så slår dommen fast:
314
315
316
317

«The natural identity of an individual should be treated to be absolutely essential to his being. What
nature gives is natural. That is called nature within. Thus, that part of the personality of a person has
to be respected and not despised or looked down upon. The said inherent nature and the associated
natural impulses in that regard are to be accepted.»

318 Avkriminalisering av LHBTI-personer er et steg mot å bygge en verden hvor alle mennesker uavhengig
319 av legning, kjønnsidentitet eller kjønnsidentitet er likeverdige borgere. Alle mennesker har rett til å
320 søke etter lykken.
321 Høyre vil:
322
· ta internasjonalt lederskap for avkriminalisering av LHBTI globalt, særlig gjennom å
323
arbeide for et samarbeid om avkriminalisering med EU, Europarådet, Storbritannia og
324
de nordiske land.
· støtte FNs høykommisjonær for menneskerettigheter (OHCHR) og deres kampanje
325
326
UN Free & Equal.
· At Oslo skal etablere et nettverk med andre storbyer for å jobbe for avkriminalisering
327
328
av LHBTI
329
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7. Flere boliger, finere
333 Fra St. Hanshaugen og Bjerke Høyre

1
2

by

334
335
336
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338
339
340

Oslo er fantastisk by å bo i og utviklingen av byen det siste tiåret har vært svært positiv. Åpning av
fjordbyen, flere avganger for offentlig transport, tunnel på mange trafikkerte veier, bedre
tilrettelegging for sykkel, bredere kulturtilbud og en generelt renere og tryggere by har vært viktige
bidrag. Samtidig er det spesielt to trender som er utfordrende:
·
·

Boligprisene i Oslo har blitt for høye
Mye av det vi bygger tar ikke hensyn til trivsel og eksisterende bebyggelse

341
342
343
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Flere boliger må bygges og tilrettelegges
Det er mange grunner til at det er populært å bo i Oslo og til at boligprisene er høye. Blant annet
økende velstand, urbane trender, et godt arbeidsmarked og lav rente. Samtidig er etterspørselen
etter boliger høyere enn tilbudet. Dette har gjort Oslo til Norges dyreste by å kjøpe bolig i, og ført til
at en singel sykepleier bare har råd til 1.3% av boligene i byen.

346
347
348
349

Samtidig står 90 kommunale bygg tomme, ifølge Aftenposten. Utbyggere og myndigheter krangler
om hvem som har skylden for at det ikke bygges mer. Staten og private har også en lang rekke bygg
og tomter uten formål per dags dato. Dette kan ikke fortsette og vi som politikere er ansvarlige for å
ta initiativ og få oversikt over hva som kan gjøres:

350
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Oslo Høyre vil at bystyret:
· Gjennomgår ledige kommunale og statlige bygg for å se hvilke som egner seg til og
·
·
·
·
·
·

kan åpnes for boligformål eller boligutvikling
Innfører høyere eiendomsskatt på ubrukte tomter og private bygg som står tomme
med hensikt til å stimulere boligutbygging
Gjennomgår industritomter, parkeringsplasser og andre områder med begrenset
bruk i dag og vurderer hvilke som kan omreguleres til boligformål
Vurderer leilighetsnormen for å tillate flere og mindre leiligheter i egnede områder
som sentrum, bydelssentra og rundt høyskoler og universitet
Vurderer å øke tillatt høyde på bygg rundt kollektivpunkt, i sentrumsområder og
bydelsentrumsområder
Gjennomgår alle større prosjekterte utbygginger sammen med ansvarlige selskaper
og vurdere tiltak for raskere progresjon
Gjennomgår utkanten av byen opp mot marka og vurderer om det er områder her
som er godt egnet for utbygging uten skade på natur

En fin og trivelig by for alle
Samtidig som vi legger til rette for flere innbyggere, må vi også være bevisst vårt ansvar for at Oslo
skal være en fin og trivelig by for alle. Hva som er estetisk pent eller koselig er høyst individuelt. Det
synes likevel å være bred enighet om at mange av både de store og mindre utbyggingene i senere tid
har gitt lite tilbake til nabolagene og bydelene hvor de er oppført. Politikere har en viktig rolle i å
sette krav til lokal tilpasning for nye bygg, samtidig som andre hensyn som lys, uteareal og innsyn
hensyntas.

373 Mange av innbyggerne i Oslo er spesielt glad i de eldre byggene og bygårdene i byen. Å holde disse i
374 god stand kan derimot by på utfordringer over tid. Mange beboerne holder kun til der i noen få år og
375 unngår derfor utgifter til langsiktig vedlikehold.
376 En annen viktig faktor for trivsel er god belysning. Dette kan være belysning av flotte bygg, plasser
377 eller statuer og det kan være opplysning av parker, stier eller kirkegårder hvor vi ferdes.
378 Trefoldighetskirken og St. Olavs kirke på St. Hanshaugen er gode eksempler på pene bygg som

379 forsvinner i mørket. Kristparken og Vår Frelsers gravlund er tilsvarende områder hvor mange føler
380 seg utrygge, på grunn av manglende belysning.
381
382
383
384
385
386

Det gjøres mange gode grep for å bedre fremgang for gående og syklende i Oslo i dag, arbeid dagens
byråd skal ha ros for, og som Høyre og Venstre var med på å igangsette. Samtidig kan vi med rette
være kritisk til ensidig fokus på totale antall meter med sykkelvei og gågate, eller antall
parkeringsplasser som er fjernet. Det viktigste er at arealet kommer innbyggerne til gode gjennom en
helhetlig planlegging for gjennomgangsårer i byen og trivelige byrom. Her kan Høyre komme med
viktige innspill og sette krav.

387 Oslo Høyre vil at bystyret;
388
· Utformer bydels- og strøkstilpassede retningslinjer for utbygging, som tar hensyn til
389
karakter, historie og arkitektur
· Gjennomgår belysning av offentlige bygg, kirkegårder, plasser og andre områder av
390
391
spesiell karakter
· Følger opp byggesøknader med spesielt fokus på tilpasning til gate og strøk
392
· Løfter spørsmål om vedlikehold og avsetningsregler for sameier til rette instans
393
· Utreder behov for egen bygårdspolitikk
394
· Gjennomgår krav til parker, lekeplasser og offentlige tilbud i større utbygginger og
395
396
strøksplanlegging
· Prioriterer helhetlige ruter og strekninger for gågater og sykkelveier
397
· Gjennomgår områder og gater hvor parkeringsplasser er blitt fjernet og utfordrer
398
399
bystyret på de stedene hvor dette har begrenset bruk i dag
· Utlyser konkurranse for nye byutviklingsområder i en tidlig fase med krav om skisse
400
401
for flere forskjellige stilarter. Lokal innspillsrunde på alternativ i etterkant
402
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404
8. Oslo Høyre sier nei til «fortausskatt»
405 Fra Nordstrand, Frogner, Bjerke, Østensjø, Nordre Aker, Grorud og Stovner Høyre
406
407
408
409
410

Stadig flere innbyggere opplever at utbyggere fortetter eplehager i nabolaget. Når mange nok
boenheter er bygget kommer kommunen med krav til opparbeidelse av fortau på en veistrekning.
Oslo Høyre er bekymret over at kommunen stadig oftere godtar at regningen for nye fortau sendes
til intetanende naboer. Denne såkalte «fortausskatten» gjør at naboer kanskje må betale så mye
som 1 million kroner til opparbeidelse av fortau fordi noen andre bygger i nabolaget.

411 Saken gjelder det såkalte refusjonssystemet etter Plan- og Bygningslovens (PBL) kapittel 18.
412 Problemstillingen gjelder både hvordan loven er formulert, og hvordan dette i praksis håndteres av
413 Oslo kommune.
414
415
416
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Problemet oppstår spesielt når en eiendom langs en vei bygges ut. Kommunen kan da kreve at
utbygger opparbeider eller oppgraderer vei og fortau, også langs andre eiendommer ved
byggetomten. Utbygger har da, etter samme lov, mulighet til å kreve refusjon fra eiere av disse andre
eiendommene, ut fra det synspunkt at disse får en påstått fordel og verdiøkning av tiltaket. Det
foreligger også gjerne svært gamle, og vanskelig tilgjengelige, tinglyste heftelser knyttet til
opprinnelig eiendom som tomten er utskilt fra. Beregningen skjer etter et komplisert regelverk.
Konsekvensen er at intetanende naboer, uansett inntekt og formue, helt uventet kan få en
millionregning fordi noen fortetter en tomt i nabolaget.

422
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Kommunen kan på den annen side også velge å la denne oppgraderingen sees som et normalt
infrastrukturtiltak som betales gjennom offentlige budsjetter. Vi ser at det er sistnevnte løsning som
er den klart vanligste, men vi er bekymret for utviklingen hvor Oslo kommune de siste årene i økende
grad har sørget for at naboer til nye utviklingsprosjekter har blitt ansvarlig for disse kostnadene, og at
mange utbyggere har sluppet billig unna.

427 Oslo Høyre mener at den praksis som nå har utviklet seg i Oslo kommune virker sterkt urettferdig, og
428 er i strid med den alminnelige rettsfølelse. Vi krever derfor en endring av dagens praksis, og at det
429 skal etableres et tydelig regelverk for slike saker.
430 Oslo Høyre vil at:
431
· Oslo kommune som hovedregel skal dekke kostnader til generelle infrastrukturtiltak i
432
eksisterende veier, som er drevet frem av en offensiv og politisk drevet
433
fortettingspolitikk. Dette er fordi oppgradering av infrastrukturtiltak i en bestemt vei
434
vil komme alle innbyggere i et område til gode, ikke bare de som bor i den aktuelle
435
veien som skal utbedres.
· I den grad infrastrukturtiltak kan relateres direkte til det enkelte utbyggingsprosjekt,
436
437
bør ansvaret for dette pålegges utbyggere gjennom utbyggingsavtaler hvor
438
kostnadene ikke kan belastes naboer.
· Oslo kommune skal etablere et forutsigbart regelverk som klart definerer hvilke
439
440
infrastrukturtiltak som kan pålegges utbyggere, og hvordan disse skal fordeles på
441
utbyggingsprosjektene i samme område over tid. Dette regelverket bør inneholde
442
følgende prinsipper:
· En utbygging skal ikke bli «dråpen» som utløser nye, høye standardkrav (som gate443
444
eller veinormaler) og derved må finansiere en langvarig kommunal forsømmelse av
445
vedlikehold
446
· Det bør vurderes et system hvor alle utbyggingsprosjekter er med på å dele på
447
kostnadene til infrastruktur uavhengig av når disse utbyggingene gjennomføres
· Naboer som ikke skal bygge ut sine eiendommer, skal skjermes mot å måtte dekke
448
449
kostnader knyttet til infrastruktur, frem til disse eiendommene eventuelt skal bygges
450
ut
· Fordelingen av kostnadene fordeles på antall boenheter eller kvadratmeter, ikke
451
452
antall meter grense mot offentlig vei
· Plan- og Bygningsloven må om nødvendig endres slik at naboer til
453
454
utbyggingsprosjekter skjermes for kostnader til infrastrukturtiltak som drives frem av
455
utbygginger i sitt nærområde.
· Oslo kommune må umiddelbart stanse praksisen med å kreve infrastrukturtiltak som
456
457
utbygger kan skyve over på naboer til nye utbyggingsprosjekter. Dette må gjelde
458
inntil nytt regelverk foreligger.
459
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461
9. Et løft for unge under og etter pandemien
462 Fra Oslo Unge Høyre og Den konservative Studentforening
463 Pandemien har hatt store konsekvenser for Oslos unge, og ungdommen har ofret mye for de i
464 risikogruppen i samfunnet gjennom snart to år. Oslo Høyre mener at det nå er på tide å stille opp for
465 ungdommen.

466
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Et løft for skoleelevene
Skolestenging har hatt særlig store konsekvenser for de elevene som allerede har slitt faglig og
sosialt, og som nå sitter med store kunnskapshull. Derfor er det viktig fremover å satse på tiltak som
kan avbøte noen av pandemiens konsekvenser. Noen av disse tilbudene finnes allerede. For
eksempel har mange skoler ordninger for leksehjelp, og realfagsleksehjelpen Enter tilbys gratis til
eldre elever. Disse ordningene bør støttes videre for å sikre at elever får motivasjon og mulighet til å
arbeide med fag. Dessuten bør talentsatsinger eller andre faglige tilbud utenfor skoletid også støttes.

473 For noen har skolen også vært et sted de kan få råd og hjelp dersom de tenger det. For eksempelhar
474 elever i ungdomsskolen en time utdanningsvalg i uken, og tilgang til en fast ansatt rådgiver.
475
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Likevel opplever flere elever at det samlede rådgivningstilbudet ikke er godt nok, og at informasjonen
de får er mangelfull. Derfor er det hensiktsmessig å sørge for at det utvikles et tilstrekkelig læreverk
med tydelige føringer i utdanningsvalg, samt at det opprettes en sentral ekspertgruppe rådgivere
som kan reise rundt til ulike skoler og fortelle elevene om mulighetene sine. Et eksempel på hvordan
dette kan gjøres i praksis, er hvordan Sex og Samfunn reiser til ulike skoler og tilbyr ekstra
seksualundervisning. Skolehelsetjenesten er et av de viktigste og mest tilgjengelige tilbudene elever
har til psykisk helsehjelp. Derfor er det uakseptabelt om elever mister tilgang på viktig helsehjelp
under pandemien. Alle elever skal møte en tilgjengelig skolehelsetjeneste, og dette sikres ved å
utdanne og ansette flere, samt vurdere om digitalisering kan brukes for å bistå skolehelsetjenesten i
å nå flere elever.

485 Oslo Høyre vil:
486
· At skolestenging skal være et virkemiddel det er høy terskel for å bruke, og alltid skal
487
komme i sammenheng med avbøtende tiltak for unge
· Bygge opp tilbud elever kan benytte seg av utenfor skoletid, som leksehjelp og
488
489
talentsatsinger
· Etablere et omreisende rådgiverkorps etter modell fra Sex og Samfunn for å sikre
490
491
elevene oppdatert informasjon om sine studiemuligheter
· Legge klarere føringer for faget utdanningsvalg, herunder utvikle et tilstrekkelig
492
493
læreverk i faget
· Ansette flere skolepsykologer og helsesykepleiere, og vurdere om noen av tjenestene
494
495
kan digitaliseres
· Vurdere å opprette en sentral ungdomsklubb som et fritidstilbud der ungdom fra
496
497
hele byen kan møtes og sosialisere
· Sikre at alle barn har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, ved hjelp av en støtte til
498
499
lavinntektsfamilier som praktiseres likt i hele byen
500
501
502
503
504
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Et løft for studentene
Studenter som har bodd ensomt i små hybler har særlig blitt rammet av sosial nedstenging og digital
undervisning. En nøkkel til sosialisering i studentmiljøet er å kunne møtes over et glass øl og benytte
seg av Oslos uteliv. Derfor er en trygg åpning av alkoholservering viktig for studentene våre. For at
studentene skal kunne ta igjen de tapte årene sosialt og i forelesningssalene bør de også prioriteres i
vaksinefordelingen, slik de ble tidligere i pandemien. Her bør det også vurderes om
studentsamskipnadenes eget helsepersonell bør få lov til å sette vaksiner. På den måten vet
studentene hvor de skal gå for å få vaksine, og vaksinasjonstempoet kan øke.

509 Sommerens bråk i Oslos parker understreker behovet for flere egne steder for studenter. Når
510 treningssentrene i tillegg har vært stengt, har behovet for et sted studenter kan oppholde seg og

511 trene utendørs og kostnadsfritt blitt tydelig. Kommunen disponerer allerede mange parker og
512 utearealer som hadde egnet seg godt som studentpark.
513 Oslo Høyre vil:
514
· Ta i bruk koronapass der det er mulig for å tillate alkoholservering til de som regnes som
515
fullvaksinerte
516
· Prioritere ungdom og unge voksne i utdelingen av tredje dose
517
· Vurdere hvorvidt SIO kan anmodes til å bruke sitt helsepersonell til å vaksinere studenter
518
· Omdisponere et sentralt kommunalt uteareal til studenter, med treningsapparater,
519
uteservering og lignende
520
· Feire slutten på pandemien, når den kommer, med en stor festival for lokale kultur- og
521
restaurantaktører på kommunens regning, med studentene i fokus
522
523
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Et løft for de som sliter mest
Pandemien har truffet urettferdig. De som allerede har slitt med rus eller psykiske problemer kan ha
mistet tilbudene som hjalp dem gjennom hverdagen. Noen som fra før sto i faresonen for å utvikle
psykiske lidelser har nå utviklet problemer de trenger hjelp til å løse. Det er et sosialt ansvar å gi hjelp
til de som trenger det.

528
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For de fleste vil et godt lavterskeltilbud være nok. Det er imidlertid vanskelig å vite akkurat hvor
pengene bør gå for å hjelpe flest mulig, best mulig. Derfor går Oslo Høyre inn for å gjøre en grundig
utredning av hvilke lavterskeltilbud som er mest effektive for unge. Fordi psykiske problemer ikke
kjenner åpningstider, bør noen av tilbudene være døgnåpne.

532
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Altfor lenge har ruspolitikken dreid seg om å moralisere rusmisbruk og straffe heller enn å hjelpe.
Dette har Høyre vært med på å snu gjennom å foreslå rusreformen. Gjennom og etter pandemien er
det flere tiltak Oslo Høyre ønsker å iverksette for å unngå at sårbare faller utenfor samfunnet, og å
senke overdosedødstallene. Blant disse er muligheten for å snakke anonymt med en ruskonsulent
med kompetanse om hvordan man snakker med unge i faresonen om rus.

537 Oslo Høyre vil:
538
539
540
541

·
·
·

Gjennomføre en grundig utredning om lavterskeltilbud for unges psykiske helse
Bygge opp et døgnåpent lavterskeltilbud for unges psykiske helse
At helsestasjoner skal ha en ruskonsulent med særlig kompetanse om unge og rus
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543
10.
Høyre
544 Fra Nordre Aker Høyre

vil redde livet i Oslofjorden

545 Nordre Aker Høyre ønsker at naturen får 1. prioritet og at all virksomhet som ikke forurenser vann,
546 fjorder og hav premieres og får konkurranse-fortrinn.
547 Oslofjorden trues av plast, mikroplast, industrielle miljøgifter og alger som spiser opp oksygenet og
548 fortrenger alt liv i fjorden. Dette er i dag også et nasjonalt problem.
549 Oslo Høyre mener at det må foretas en oppgradering av kommunale renseanlegg. Det må videre
550 legges press på å få til et samarbeide med Oslofjordens omkringliggende by- og landkommuner.

551 Alle forurensningskilder må kartlegges med målsetting om å gjennomføre kraftige kutt. Konkrete og
552 praktisk mål med tidsplan og budsjett for reduksjon må utarbeides for maksimal avvikling av
553 forurensing til vann og sjø.
554 Videre mener Nordre Aker Høyre at Høyre må spisse miljøprofilen med ambisjon om å bli det
555 ledende partiet på konkrete og gjennomførbare miljøverntiltak.
556 Å være verdikonservativ er å ta vare på miljøet i felleskap og på en skapende måte!
557
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559
11.
Oslo
560 Fra Frode Nicolaisen
561
562
563
564

- fra småby til storby

Oslo har siden den spede starten som kjøpstad rundt 1000 etter Kristus, kontinuerlig utviklet seg til
den byen vi kjenner i dag. Etter den siste utvidelsen i 1948 økte arealet og folketallet betydelig da de
resterende delene av Aker kommune i Akershus ble innlemmet i hovedstaden. Kommunens areal har
siden vært uendret, men innbyggertallet har vokst kraftig. Dette krever fortetting.

565 Viktige grep for å bygge en helhetlig by er å bygge ut kollektivtransporten, som binder sammen byen.
566 Sammen med ringveiene og hovedfartsårene gjennom byen, muliggjør dette at vi kan ta i bruk en
567 større del av tilgjengelig areal til bolig og næringsutvikling.
568
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Hovedgrepet for den gjeldende byutviklingen er at byen skal vokse innenfra og ut og langs
banenettet, i tråd med prinsipper for arealeffektiv og klimavennlig byutvikling. Vi kan ta vare på den
blågrønne strukturen ved å legge til rette for økt differensiering av ny bebyggelse, der noen steder
kan legges opp til å bygge høyere, mens andre steder kan det legges til rette for lavere og mindre
utbygging.
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Bygging av spesielt boliger går for sakte i byen og vi må sørge for raskere å legge tilrette for
byggeklare områder og tomter. Grunneierbidrag i utbyggingsplanene bidrar til raskere realisering av
planer og utbyggere må slippe å vente på at kommunen etablerer nødvendig infrastruktur før de
begynner å bygge.

577
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De høye boligprisene i byen ekskluderer stadig flere fra å få kjøpt seg en bolig. I stedet for å etablere
en tredje bolisektor, bør vi tillatte økt områdeutnyttelse og utnyttelsesgrad i områder i byen som
egner seg for dette. Her er sentrum og bunnen av Groruddalen spesielt egnede. Dersom vi
liberaliserer plan og bygningsloven på dette området, vil vi kunne få bygget store mengder boliger på
kortere tid, som vil være med på å redusere prispresset vi har i dag.

582 En revidert høyhusstrategi kan kombineres med småhusplanen. Områdene i åsene rundt byen egner
583 seg bra ti fortsatt småhusbebyggelse.
584
585
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Oslo kommunes befolkningsframskrivning viser at Oslo by kan vokse med 100 000 nye innbyggere
fram til 2030, og med ytterligere 80 000 fram til 2040. Oslo forventes da å ha rundt 850 000
innbyggere, omtrent 27 prosent flere enn i 2018. Dette krever at det bygges mye og fort. Samtidig
må vi sørge for at det legges til rette for et allsidig og konkurransedyktig næringsliv i byen.

588
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Parkeringsbehovene må hensyntas parallelt med fortettingen. Der undergrunnsparkering ikke er
mulig må vi sørge for at det etableres parkeringplasser andre steder i nærheten av nye
boligprosjekter, for eksempel et nabolagsparkeringshus med gratis parkering for beboerne. Det
sittende byrådet har fullstendig gått bort fra å legge til rette for bilhold. Dette er ekskluderende for

592
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595

mange i ulike livsfaser og her må Høyre ta ansvar for å rette opp i uføret. Det bilfrie bylivet er en
illusjon og vi må begrense gågater til et minimum, for å hindre at budbiler, varetransporter, taxier,
håndverkere og andre får yrkesforbud i byen. Vi må også sørge for at det finnes kommunal
gateparkering for næringsdrivende, turister og besøkende.

596 Der bygningene står for nærme hverandre må vi i stedet for å fjerne gateparkering for bilene, droppe
597 planer om brede sykkelveier. Syklene kommer seg fortsatt frem i byen, selv om de ikke har en egen
598 fil. De fleste av oss har syklet i samme felt som biler uten problemer.
599
600
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604
605
606

Pålegg om økt ombruk av eksisterende bygningsmasse og gjenbruk av bygningsmaterialer, må ikke
føre til at prosjekter ikke realiseres og må gjøres frivillig. Fossilfri anleggsdrift må ikke føre til
forsinkelser i utbyggingsprosjekter, så vi bør utsette innføringen av dette til alle entreprenører har en
komplett maskinpark av nullutslippsmaskiner. Å legge opp til klimavennlig materialvalg som
massivtre og gjenbruk av bygningskomponenter, må også gjøres frivillig. Når det kommer til gjenbruk
av byggeråstoff og overskuddsmasser må kommunen vise stor grad av pragmatisme i disse kravene
for at prosjekter skal bli kostnadseffektive og ikke minst bli forsert. Kommunens kvalitetskrav bør
revideres der ny teknologi og byplangrep kan avhjelpe miljøfaktorene.

607 Oslo Høyre vil:
608
• Tillate en økt områdeutnyttelse og utnyttelsesgrad i områder i byen som egner seg for dette
609
for å sikre en tilstrekkelig utbygging av nye boliger i byen
610
611

•

Gjennomgå Plan og Bygningsetatens kapasitet og sørge for at effektive tiltak for raskere
saksbehandling blir iverksatt

612
613

•

Gjennomgå parkeringsnormen med henblikk på å sørge for en tilstrekkelig
parkeringskapasitet for beboerne i nye boligprosjekter

614
615

•

Evaluere bilfritt byliv med henblikk på skadevirkninger for næringslivet, turismen og
besøkende til sentrum av byen

616
617

•

Evaluere kapasitet av rimelige offentlige parkeringsplasser med henblikk på skadevirkninger
for næringslivet og beboere i byen

618
619

•

Evaluere sykkelveinettet med henblikk på å se utbyggingen i sammenheng med
skadevirkninger på bileiernes behov

620
621

•

Evaluere rekkefølgekravene som stilles utbyggere i dag med henblikk på fordyring,
utsettelser og kansellering av nye bolig og næringsbyggeprosjekt

622
623

•

I større grad innlemme kommunens kvalitetskrav de overordnede planene til kommunen for
å avbøte på skadelige miljøfaktorer gjennom byutviklingsgrep og ny teknologi
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12. Nå

må Oslo kommune ta lokaldemokratiet på alvor

Fra Frogner Høyre og Nordstrand Høyre

628 Det er, og har vært, bred enighet i Oslopolitikken om at vi skal ha bydelsutvalg for å sikre at vedtak
629 fattes nærmest mulig innbyggerne i Oslo.
630 Oslo kommune har gjennom flere tiår gjennomført flere bydelsreformer. Hver gang blir bydelene
631 færre, men prinsippet om at vedtak bør fattes nærmest mulig innbyggerne består. Etter den siste

632 reformen i forkant av 2007 ble antallet bydeler redusert fra 25 til 15, og det finnes nå 225
633 bydelsutvalgsrepresentanter over hele byen som nå i stor grad kun har innflytelse på papiret.
634
635
636
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640
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649

De siste årene har vi sett utallige eksempler på at Oslo kommunes etater ignorerer Oslos 15
bydelsutvalg. Byrådet i Oslo har tilsynelatende så dårlig tid og planleggingsevne at de pålegger sine
etater og virksomheter å ferdigstille store prosjekter på en slik måte at det går på bekostning av
lokaldemokratiske prinsipper.
Ruter inviterer næringslivet til diskusjon om byutvikling ved Majorstuen stasjon. Frogner Bydelsutvalg
er ikke invitert, og får hverken informasjon eller mulighet til å delta i prosessen. Dette til tross for at
prosjektet vil påvirke all infrastruktur i bydelen, både trafikalt og når det gjelder kapasitet i
barnehager og skoler.
Tilfeldigheter eller flaks kan avgjøre om viktige saker fanges opp. I andre tilfeller har kommunens
etater sendt saker og høringer til feil bydel. Det forsinker i beste fall prosessen. I verste fall kan en av
de viktigste høringsinstansene ikke bli sett eller hørt i det hele tatt. Slike eksempler finnes det
dessverre mange av over hele byen.
Oslo Høyre har nå på vegne av Oslos 15 bydelsutvalg og byens innbyggere sett seg lei av at byen
under byrådsleder Raymond Johansens styre gjennomgående har ignorert lokaldemokratiet.

650 Det er på tide at Oslo bystyre instruerer byrådet til å faktisk lytte til bydelsutvalgene. La dem bli hørt i
651 saker som er viktige for innbyggerne, og la kommunens etater og virksomheter bruke bydelene og
652 bydelsutvalgene som sparringpartnere og ikke rundingsbøyer.
653
654
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Da må de også brukes, og de må bli hørt i viktige saker og få økt vedtaksmyndighet, eller så må
lokaldemokratiet avvikles.
Flere partier har tatt til orde for en ny bydelsreform. Oslo Høyre er ikke fremmed for en slik
diskusjon, men vi bør begynne med hovedproblemet – at lokaldemokratiet i Oslo må styrkes.
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13.

Prioriter Fossumdiagonalen

Fra Bjerke Høyre, Grorud Høyre og Alna høyre

Hele tre hovedfartsårer med høy trafikk, støv og støy skjærer idag gjennom Groruddalen, som er et
svært tett befolket område. Det er fagmyndighetenes klare anbefaling at Fossumdiagonalen, som
skal avlaste Riksvei 4 og Østre Aker vei ved å lede trafikk over på E6, må legges til grunn for den
videre utvikling av riksveisystemet i Groruddalen. Å bygge ned dagens riksveier med permanente lave
fartsgrenser, og flere fotobokser og kollektivfelt før Fossumdiagonalen er prioritert vil flytte mer
tungtrafikk, næringstransport og annen gjennomgangstrafikk ut på det kommunale veinettet.
Miljølokket over E6 ved Furuset er sammen med Manglerudtunnel-prosjektet også en viktig del av
denne løsningen og for byutviklingen i Groruddalen.

671 Oslo Høyre mener Fossumdiagonalen, miljølokk over E6 ved Furuset og Manglerudtunnelen må
672 prioriteres
673
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675
14.
Etterutdanning
676 Fra Alna, Bjerke, Stovner Høyre

til uføre

677
678 Høyskoler og universitet har i flere runder gjennom korona fått penger fra regjeringen for at
679 arbeidsledige og permitterte skal kunne ta kortere nettkurs innen mange felt og på mange nivåer.
680
681 Oslo Høyre foreslår at etterutdanningene som er etablert også åpnes for uføre.
682 Et slikt tiltak vil bidra til at uføre i alle aldre kan styrke sin kompetanse og øke sjansen sin for å
683 komme i jobb.
684
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15.
Svømmeopplæring
687 Fra Sagene Høyre
688 Læreplanen i kroppsøving til LK20 har følgende kompetansemål i svømming på ulike trinn i
689 grunnskolen:
690
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Etter 4. trinn:
•

Den grunnleggende svømmeopplæringen foregår ofte på 4. trinn, og 2010-kullet gikk derfor glipp av
livsviktig svømmeopplæring da skolene stengte i mars 2020. Tall fra kommunerevisjonen viser at det
kun er 20 % av skolene i Oslo som tilbyr svømmeundervisning på mellomtrinnet. Her kunne man ha
tatt igjen det tapte, i tillegg til at mellomtrinnet har egne kompetansemål. Det er heller ikke alle
foreldre som har råd til å sende barna på private svømmekurs.

708
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Det er bekymringsfullt at barn i Oslo ikke får den svømmeopplæringen de har krav på ifølge
læreplanen. I verste fall kan manglende svømmedyktighet medføre tap av liv. Manglende
svømmeferdigheter kan også være en barriere for barn og unge når det gjelder å delta i friluftsliv og
aktiviteter sammen med jevnaldrende. Det er ikke noe gøy å være den som må bli igjen hjemme når
vennene drar på stranden.

være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og
underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3
minutter (og samtidig flyte på magen, orientere seg, rulle over og flyte på ryggen), og
deretter svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land

Etter 7. trinn:
• utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen og under vann
• vurdere sikkerhet i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre selvberging i vann
Etter 10. trinn:
• utføre varierte svømmeteknikker og svømme en lengre distanse basert på egen
målsetting
• forstå og gjennomføre livredning i, på og ved vann ute i naturen

713 Oslo Høyre vil:
714
• at alle elever i Oslo skal få den svømmeopplæringen de har krav på
715
• at alle grunnskoleelever fra 4. og til og med 10. trinn skal få tilbud om svømmekurs i regi av
716
Sommerskolen. Her kan man også ta i bruk Oslofjorden og ulike vann i Marka
717
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719

16.
Bærekraftig økonomisk politikk både under og etter
pandemien

720
721 Fra Frogner Høyre og Oslo Unge Høyre
722 Bærekraft er Høyres ryggrad

723 Et viktig styringsprinsipp er ønsket om å overlevere samfunnet til neste generasjon i bedre stand enn
724 vi selv mottok det. Prinsippet om bærekraft bør derfor ligge til grunn ikke bare for klimapolitikken,
725 men også for den sosiale og økonomiske politikken.
726
727
728
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730

De tre siste perspektivmeldingene har alle pekt på alvorlige utfordringer for den norske
velferdsstaten og utviklingstrekk i den økonomiske politikken som på sikt ikke er bærekraftig, med en
aldrende, sykere og mindre sysselsatt befolkning, økende klimautfordringer, fallende oljeinntekter,
og en stadig dyrere og mer dominerende offentlig sektor. Statens utgifter og antall offentlig ansatte
fortsetter å øke samtidig som inntektsgrunnlaget vil reduseres.

731 Vi er nødt til å gjennomføre omfattende strukturendringer i nær fremtid, og det er naturlig at Høyre
732 tar initiativ til disse endringene. Det bør være vårt viktigste oppdrag å sørge for at de neste
733 generasjonene også kan nye godt av den norske velferdsstaten.
734
735
736
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Det offentliges andel av BNP har økt jevnt og trutt i mange år, og befant seg allerede før korona på
over 60% av fastlands-BNP. Ved utgangen av 2020 hadde dette tallet steget til 66%. Offentlig sektor
har aldri vært så dominerende, vi har aldri hatt så mange offentlig ansatte som nå, og en langt
høyere andel av befolkningen mottar en eller annen form for trygdeytelse enn i våre naboland. En
reduksjon i størrelsen på offentlig sektor er ikke bare fornuftig økonomisk politikk, det bør også være
et viktig og naturlig prinsipp for et liberalkonservativt parti. Mer personlig frihet og selvråderett over
egne ressurser ansvarliggjør og involverer enkeltindividet, og er fullt forenlig med en moderne
velferdsstat som leverer effektive og gode tjenester til landets innbyggere.

742
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Bærekraft i krisetider
Et økonomisk mantra blant de siste tiårenes norske finansministre har vært «å bruke mer penger i
dårlige tider, og mindre penger i gode tider». Det er lett å bruke mer penger i dårlige tider, men
tallene forteller oss at det har vært fryktelig vanskelig å bruke mindre penger når tidene igjen bedrer
seg. Vi har fortsatt ikke oversikt over de fullstendige virkningene korona-pandemien vil ha på norsk
økonomi og samfunnsliv, men vi står overfor store utfordringer. I tillegg til å sikre folkehelsen må vi
også sikre det økonomiske fundamentet for samfunnet og velferden vår.

749
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Hvis Norge fortsatt skal være verdens beste land å bo og leve i, må vi ta nødvendige grepene allerede
nå. Vi må prioritere hardere i offentlige budsjetter, samtidig som vi må legge til rette for at
næringslivet skal kunne skape nye arbeidsplasser. Vi må omstille landet. Det gjør økonomien både
solid og bærekraftig. I tillegg vil vi være bedre rustet til å møte neste krise.

753 Oslo Høyre vil:
754
• Redusere veksten i offentlige utgifter og det offentliges andel av BNP.
755
• Øke sysselsettingsgraden og redusere andelen som står helt eller delvis, midlertidig eller
756
permanent, utenfor arbeidslivet.
757
• Ha som prinsipp at ingen overføringer skal overstige verdien av lønnet arbeid.
758
• Avvikle krisepakker så snart behovet for dem er redusert eller borte.
759
• Redusere inntektsskatten.
760
• Redusere selskapsskatten.
761
• Innføre aktivitetsplikt for alle aldersgrupper ved sosialhjelp.
762

763
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En bærekraftig velferdsstat og de unges arv
Vi vet at dagens unge må stå lenger i arbeid, spare mer til pensjon selv og sannsynligvis finansiere
større deler av velferdsstaten enn foregående generasjon. Jo lenger man venter med å ta grep, desto
større blir regningen vi skyver foran oss.
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Koronakrisen har gjort det vanskeligere for dagens unge, og de som en gang skal overta ansvaret for
velferdsstaten. Flere kan komme til å slite med å følge det ordinære utdanningsløpet, bli uføre eller
på andre måter falle utenfor samfunnslivet. Mange unge slet allerede før pandemien med å fullføre
videregående skole og høyere utdanning, og den økte påkjenningen av lange perioder i isolasjon med
tapt ungdomstid kan få store og uante økonomiske konsekvenser for fremtiden.

772
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Uten stram økonomisk styring og ansvarlige prioriteringer vil skattene måtte økes fremover,
underskudd vil være uunngåelig, og nye politiske satsinger umulig. Kombinasjonen av fallende
oljeinntekter, en eldrebølge og manglende prioriteringer er hovedutfordringene for å opprettholde
dagens velferdsnivå. Oslo Høyre mener at Norge skal ha et solid sosialt sikkerhetsnett, samtidig som
man sikrer statens kjerneoppgaver. Staten skal ikke være alt for alle, men være der for de som
trenger det. For å klare dette er vi nødt til å kutte i offentlige utgifter, og dermed sikre
kjerneoppgavene og en bærekraftig velferd for nåværende og fremtidige generasjoner.

779 Oslo Høyre vil:
780
• Gjøre det lettere å kombinere høyere utdanning med arbeid.
781
• Gjennomgå alle systemer, ytelser og insentiver som omhandler unge utenfor, eller på vei ut
782
av, arbeidslivet.
783
• Gi skoler og skoleeiere bedre verktøy for å begrense fravær og frafall gjennom hele
784
skoleløpet.
785
• Øke bruken av gradert uføretrygd.
786
• Overholde pensjonsforliket, og reversere endringene som ble gjort i statsbudsjettet 2021.
787
• Gjennomføre en pensjonsreform i offentlig sektor.
788
• Avvikle kontantstøtten, og heller erstatte den med en ventelisteordning for familier som står
789
i kø for barnehageplass.
790
• Behovsprøve barnetrygden.
791
• Innføre en ordning med redusert sykelønn.
792
• Innføre tre karensdager.
793
• Gjennomføre avbyråkratiserings- og effektivitetsreformer i stat, fylkeskommuner og
794
kommuner.
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17.
På lag
798 Fra Vestre Aker Høyre
799
800
801
802
803
804

med frivilligheten

Frivilligheten utgjør fellesskap som er uerstattelige deler av samfunnet. Gjennom å delta i frivillig
virksomhet kan vi oppleve gleden ved å fremme det vi ser som gode sider ved samfunnet, enten det
gjelder omsorg, nærmiljø, idrett, kultur, livssyn eller interesser. 2022 er frivillighetens år. Dette er en
feiring av frivillighetens viktige rolle i samfunnet, og særlig rollen den har spilt gjennom pandemien.
Samtidig har pandemien satt deler av frivilligheten i en svært vanskelig situasjon. Det har vært
vanskelig å gjennomføre aktiviteter og vanskelig å rekruttere deltagere.

805 Det frivillige arbeidet som utføres i byen vår, tilsvarer store summer i verdiskapning. Verdiskapingen i
806 frivillig sektor, inkludert både ansatte og frivillige i organisasjonene, tilsvarer 4,9 % av

807 bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge. Det frivillige arbeidet alene er verdsatt til 75,7
808 milliarder.(2018) Men enda viktigere er hva frivillig innsats betyr for de mange som er avhengig av
809 den økonomisk, psykisk eller sosialt.
810
811
812
813
814

For mange, i alle aldre, oppleves utenforskap i byen vår. Barnefattigdom, ungdomskriminalitet og
vold i nære relasjoner er andre sider ved dette. Til tross for at kommunen bruker store ressurser på
disse utfordringene, kommer ofte de beste resultatene i samarbeid med de frivillige initiativene.
Trygg og stabil medmenneskelig kontakt er viktig forebygging av drop-out, utenforskap eller at unge
havner i uføre og kriminalitet.

815 Oslo kommunes budsjetter vil i tiden fremover bli strammere, mens byens innbyggere fortsatt vil ha
816 høye forventninger til kommunens tilbud. En av løsningene på dette vil være å involvere og støtte
817 frivilligheten.
818 Oslo Høyre mener at
819
• kommunenes finansiering av frivillige organisasjoner, foreninger og lag må styrkes betydelig
820
som en investering for å møte fremtidige utfordringer. Det må gis støtte til flere frivillige
821
arenaer hvor unge tilbys trygg og stabil voksenkontakt.
822
• regjeringen reduserer fradragsberettigede gaver til frivillige fra kr 50.000 til kr 25.000 pr år.
823
Oslo Høyre mener denne beslutningen må reverseres slik at man igjen kan få fradrag for
824
minst kr 50.000 pr år.
825
• momskompensasjonsordningen er svært viktig for frivillige organisasjoner, og har blitt
826
betydelig styrket de årene Høyre satt i regjering. Oslo Høyre mener
827
momskompensasjonsordningen må bevares og styrkes.
828
• Oslo kommune bør tilstrebe at kontakten med frivillig virksomhet er minst mulig byråkratisk,
uten at dette går på bekostning av kontrollmuligheter og mulighet til å måle effekt av tiltak.
829
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832
18.
Resolusjon om kjernekraft og det grønne skiftet.
833 Fra Anita Asdahl Hoff, Elin Horn Galtung, Per-Gunnar Næsmoen, Anne- Marit Lie, Lars Asbjørn
834 Hanssen og Bjørn Øiulfstad
835 Ifølge FN må kjernekraft være en del av fremtidens energimiks. Uansett hvor mye vindkraft og
836 solkraft som bygges, er det behov for en stabil og utslippsfri balansekraft.
837
838
839
840

Kjernekraft er sannsynligvis nødvendig for å dekke behovet for balansekraft etter hvert som bruk av
gass, kull og olje avvikles. Kjernekraft vil kunne bidra til stabile og forutsigbare strømleveranser og
priser for norske og europeiske husholdninger og næringsliv på en helt annen måte enn vind- og
væravhengige kraftkilder.

841
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Selv om kjernekraftverk er dyre å bygge, er de relativt rimelige i drift. Risikoen ved siste generasjons
småskala kjernekraftverk synes å være godt innenfor det samfunnet kan akseptere, og jo raskere vi
bygger ut trygg og miljøvennlig kjernekraft, jo raskere kan vi fase ut fossile energiformer og fjerne en
forurensningskilde som globalt tar livet av flere millioner mennesker hvert år. Tiden er inne for at et
ansvarlig styringsparti tar initiativ til at det utvikles en strategi for å styrke kjernekraftens posisjon i
Norge og Europa.

847 Kjernekraftverk vil være nødvendig for å nå klimamålene og slik at flest mulig mennesker i verden får
848 tilgang på stabil, trygg og CO2 fri strøm. Høyre må ta initiativ til at Norge deltar i utviklingen av ny og

849 sikker kjernekraft i eller utenfor landet, gjerne i samarbeid med andre land som har gode erfaringer,
850 og også med sikte på å utnytte Norges Thorium forekomster.
851
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19.
Innspill til bolig og samferdselsstrategi
854 Fra Anita Asdahl Hoff, Elin Horn Galtung, Per-Gunnar Næsmoen, Anne- Marit Lie, Lars Asbjørn
855 Hanssen og Bjørn Øiulfstad
856 Befolkningsveksten i Oslo er gått betydelig ned. Det innebærer at fortettingsstrategien i Oslo må
857 revideres.
858
859
860
861

Det må være tilstrekkelig plass for gjennomkjøringstrafikk på hovedveinettet så ikke trafikken blir
spredd i småveiene og ødelegger bomiljøene. Røatunnelen må bygges.. Smestadkrysset må utvides
for å kunne betjene gjennomkjøringstrafikken og trafikken til og fra Ring 3. Planene om å innsnevre
Smestadkrysset og overføre enda mer av trafikk til lokalveiene må stoppes.

862
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Mange trenger fremdeles bil for å handle, og byens næringliv er avhengig av kunder. Ny bebyggelse,
kjøpesentra, forretninger, idrettsarenaer og sentrale trafikknutepunkter må få sette av plass, gjerne
under bakken, til et tilstrekkelig antall P-plasser slik at unødvendig gateparkering unngås og
forretningslivet overlever. Bestemmelsene om maks parkering i tilknytning til ny bebyggelse må
reverseres til å bli minimum parkeringsdekning.
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20.
Resolusjon om helsetilbudet
870 Fra Anita Asdahl Hoff, Elin Horn Galtung, Anne- Marit Lie, Lars Asbjørn Hanssen og Bjørn Øiulfstad
871
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Sykehusplanleggingen må bygge videre på den høye standarden og ekspertisen vi stadig utvikler.
Krisen på Kalnes og den pågående pandemikrisen med blant annet for dårlig intensivkapasitet,
minner oss på at nytt regionsykehus på Østlandet ikke må bygges for lite. Det bør ha
ekspansjonsmuligheter ut over det tomten på Gaustad gir rom for. Den nye situasjonen som har
oppstått gjør det bekymringsfullt å selge Ullevåltomten hvor det er gode utvidelsesmuligheter og
adkomst fra flere kanter. Ullevål sykehus er Norges største, viktigste og beste akuttsykehus som gir
trygghet til hele regionen.

878
879
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882

Pandemien har økt behovet for psykisk helsehjelp. Det er bekymringsfullt å oppleve den økende
kriminaliteten som ofte skyldes psykiatri. Aker sykehus synes ikke å kunne gi akseptable forhold for
psykiatriske langtidspasienter. Spesialsykehus for psykisk helsevern selges på hele Østlandet og
ansvaret legges i betenkelig grad på de lokale helsetjenestene. Bydelene får problemer med å både
huse og gi kvalifisert og tilpasset hjelp til disse uten tilstrekkelig økonomisk kompensasjon.

883 Helsetilbudet må ha nødvendig kapasitet til å dekke behovene for psykiatrisk og medisinsk
884 behandling, også i krisetider. Oslo Høyre går derfor imot planene om å selge Ullevål sykehus og
885 spesialsykehusene for psykisk helsevern.
886
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888
21.
Veien til en
889 Fra Mathilde Tybring-Gjedde

sirkulær økonomi

890 Norge har en ambisjon om å være fremst i Europa når det gjelder gjenvinning. Skal vi lykkes med
891 dette, må vi bevege oss fra et «bruk og kast» samfunn til et sirkulært kretsløp.
892
893
894
895

Sirkulærøkonomi defineres som et system hvor ressurser gjenbrukes og holdes i kretsløpet, for å
redusere behovet for nye innsatsfaktorer og materialer. Det er bred enighet om at Norge har særlig
potensial for sirkularitet innenfor bioøkonomi, byg og anlegg, prosessindustrien og handels- og
tjenestenæringene.

896
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EU anslår at om lag 50 % av klimakuttene i EU vil komme fra å gå fra en lineær til en sirkulær
økonomi. En overgang til sirkulærøkonomi er en forutsetning for å oppnå et nullutslippssamfunn og
for å redusere tap av biologisk mangfold. Ved å øke brukes av sirkulære materialer kan man også
skape en innovativ og konkurransedyktig europeisk og norsk industri, og styrke Norges og Europas
forsyningssikkerhet. Det er ingen motsetning mellom vekst i norsk økonomi og klimaoppstilling. Nye
sirkulære forretningsmodeller og grønne verdikjeder vil være vekstmotoren i norsk økonomi, og
sørge for fortsatt høy verdiskapning, sysselsetting og eksport i et marked i endring.

903
904
905
906
907
908

Overgangen til en sirkulærøkonomi kan ikke løses utelukkende gjennom offentlig bevilgninger. Oslo
Høyre mener det trengs en politikk for å utvikle nye lønnsom næringsvirksomhet, og vil prioritere
kostnadseffektive økonomiske virkemidler. Det må det utvikles et europeisk marked for å ta i bruk
sekundære råvarer, og det må bli lønnsomt å resirkulere og gjenvinne produkter. Privat sektor må
innrette seg på de markedsmulighetene som klimaomstilling gir, gjennom delingsløsninger og nye
forretningsmodeller.

909 Innenfor alle sektorer finnes det muligheter for å bruke ressurser mer effektivt. I bygg, anlegg og
910 eiendomsnæringen vil det for eksempel være viktig å ta vare på og bruke bygg og anlegg lenger,
911 samtidig som flere byggevarer må finne veien tilbake i kretsløpet gjennom ombruk.
912
913
914
915

Nettopp fordi det fremover vil komme skjerpede krav og målsettinger fra EU som Norge vil være
forpliktet til å følge, er det viktig for norsk konkurranseevne at Norge øker innsatsen på dette
området. Vår økonomi kan ikke lenger være rigget for at ting skal lages, brukes, og til slutt kastes og
brennes.

916 Oslo Høyre vil:
917
• Innføre et norsk måltall for sirkularitet slik at det er mulig å måle fremgang.
918
• Endre regelverket for offentlige anskaffelser. Der det er hensiktsmessig skal
919
livssyklusperspektivet legges til grunn ved innkjøp, og innkjøpere bør ta hensyn til:
920
o Produktets levetidsgaranti
921
o Mulighet for reparasjon og tilgjengelige deler
922
o Kjøp av tjenester fremfor produkter
923
o Prioritere produkter som er fremstilt med fornybar energi og gjenbrukte råvarer
924
• Ha et kompetanseløft for å gjennomføre sirkulære innkjøp i kommunene, og utarbeide en
925
bedre veiledning til offentlige innkjøpere.
926
• Gjøre endringer i skatte- og avgiftssystemet slik at det i større grad stimulerer til varighet,
927
reparasjon og gjenbruk.
928
• Innføre og utvide produsentansvar på flere typer produkter og materialer enn i dag for å
929
ansvarliggjøre produsenten i forhold til økodesign, materialforbruk og materialgjenvinning.
930
• Arbeide for at regelverket til EU for økodesign blir utvidet til flere typeprodukter, og at det
931
blir stilt krav til at produkter blir designet med formål om energieffektivitet, holdbarhet og
932
mulighet for ombruk, reparasjon og gjenvinning.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vurdere å innføre minimumskrav på andelen resirkulerte råvarer, for eksempel i
bygningsmaterialer og gjødsel, i samarbeid med EU. Gjøre endringer i avgiftssystemet for å
tilrettelegge for en slik omlegging.
Skape insentiver for å innføre «produkt som tjeneste»-modeller innen elektronikk og IKT, der
virksomheter har eierskap og ansvar for produktet i hele livssyklusen.
Innføre krav til kildesortering av matavfall og utsortering av plastavfall fra husholdninger og
næringsliv.
Vurdere tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter til å reparere tingene man eier, herunder
stille krav til at selskaper innen elektronikkbransjen må tilby flere reservedeler til sine
produkter og momssatser som støtter sirkulære aktiviteter.
Sikre at kommunene har tilgang til en digital materialbank for bygg og anlegg i
anskaffelsesprosesser, slik at de kan ta gode materialvalg.
Stille krav om at spillvarme skal gjenvinnes fra datasentre, hydrogenproduksjon og andre
industriprosesser som avgir mye varme.
For å skape flere sirkulære forretningsmodeller innenfor varehandelen, vurdere å endre
avskrivningsreglene som stimulerer til å destruere usolgte varer, tollsatsene på varer som blir
leid ut/reparert over landegrenser og dagens merverdiavgift på bruktsalg.
Øke kravet til å sortere ut byggeavfall
Støtte EUs forslag om å innføre et digitalt produktpass slik at forbrukere kan vite om
produktet kan resirkuleres og avfallshåndteres på en miljøvennlig måte.
Støtte etableringen av ulike digitale markedsplasser for sekundære råvarer og materialer, slik
at det lettere for aktørene å finne hverandre.

Plast er et stort miljøproblem i Norge og i verden. Skal vi lykkes med å løse utfordringene med
forsøpling og klimautslipp, må plastemballasje i større grad blir en råvare med kommersiell verdi. Det
må bli lønnsomt å resirkulere og gjenvinne plast og utvikle nye, resirkulerte plastprodukter. I dag er
kapasiteten i systemet for lav. Det er behov for å etablere flere norske anlegg for gjenvinning av
plastvarer, og det er behov for å få opp etterspørselen etter gjenvunnet plast. I dag finnes det mange
ulike systemer i Norge for innsamling og sortering av plastavfall. Plastemballasjen må også være
egnet for kostnadseffektiv materialgjenvinning eller ombruk.

964 Oslo Høyre vil:
965
• Øke utsortering av plastavfall til materialgjenvinning, blant annet ved å gjøre kildesortering i
966
offentlig virksomhet og privat virksomhet obligatorisk. Staten skal stille krav til kildesortering
967
i statlige virksomheter.
968
• Avgiftsbelegge produksjon av ny plast, og/eller gi produsenter fratrekk i avgift ut i fra
969
andelen resirkulert materialet i plasten for å bidra til etablering av bedre systemer for
970
gjenvinning.
971
• Støtte EUs arbeid med å foreslå obligatoriske krav til resirkulert innhold i plast.
972
• Stille strengere regler for eksport av plastavfall, og støtte etableringen av et eller flere
973
gjenvinningsanlegg for plast i Norge, også i Oslo-regionen. Investere i flere
974
ettersorteringsanlegg for restavfall.
975
• Utrede et felles regelverk for innsamling av plast på tvers av kommuner.
976
• Utfase engangsprodukter på områder der det er mulig, og erstatte dem med produkter som
977
er mer holdbare og kan gjenvinnes.
978
• Arbeide for at FNs miljøforsamling i 2022 fatter vedtak om forhandlingsmandat for en
979
internasjonalt rettslig bindende avtale mot plastforurensning.
980
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22.
Bedre boområder gjennom planmessig lokalisering av
arbeidsplasser og god utbyggingsrekkefølge

983
984 Fra Søndre Nordstrand Høyre
985
986
987
988

Oslo er en allsidig og mangfoldig by der den viktigste ressursen er menneskene som bor i byen. Oslo
Høyre ønsker at alle innbyggere i alle deler av byen skal ha gode muligheter til å lære skaffe seg
utdanning og jobb, gode, tilgjengelige fritidstilbud, kort jobbreise mv., som henger sammen med å ha
et godt liv. Videre ønsker Oslo Høyre at viktige tilbud er på plass når det bygges nytt i stor skala.

989 NOU 2020:16 «Levekår i byer» innleder slik:
990
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«Segregering og at levekårsproblemer hoper seg opp i visse byområder, har fått økende
oppmerksomhet de senere årene. I og rundt de større byene i Norge bor det mennesker med
levekårsutfordringer, og i flere av byene er det en tendens til at de bor konsentrert i bestemte
områder. Utfordringene i områdene er gjerne sammensatte og kan blant annet skyldes at mange har
liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet, lav inntekt, lav utdanning, dårlige norskkunnskaper,
trange boliger og/eller dårlig helse. Samtidig er det lite kontakt og samhold mellom folk i noen
lokalsamfunn. Lokale arenaer som organisasjons- og fritidstilbud og tjenester som barnehager og
skoler fungerer heller ikke alltid så godt som de burde.»

998 Videre fremgår det:
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«Utvalget vil slå fast at barn og unge i utsatte byområder skal ha de samme mulighetene til å leve gode
liv, utvikle seg og oppnå sosial mobilitet som barn som bor andre steder. Familien og foreldrene er
aller viktigst for å gi barn en god oppvekst. Barn som vokser opp i familier som sliter sosialt og
økonomisk, kan trenge mer støtte utenfra for å få dekket behovene sine. Særlig kan gode barnehager
og skoler utgjøre en stor forskjell for barna. Det samme kan gode og trygge nærmiljøer og fritidstilbud.
Å tilby likeverdige tjenester som har som mål å gi like muligheter til utdanning, arbeid og et godt liv, er
en viktig oppgave i offentlig tjenesteyting. Likeverdige tjenester betyr ikke like tjenester, men at
tjenestene skal være tilpasset den enkeltes behov. Utvalget legger til grunn et velferdsperspektiv i
arbeidet.

1008
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Utvalget mener også at det å fremme barns muligheter i utsatte byområder kan begrunnes ut fra et
effektivitetsperspektiv: Det er å sløse med menneskelige ressurser at barn og unge ikke får utnyttet
potensialet sitt. Samfunnet er tjent med at flere får utnyttet evnene sine og får utdanning og god
helse.»

1012 De fleste bomiljø i Oslo er gode, der folk trives og føler seg trygge. Dette ønsker Oslo Høyre og bidra
1013 til at fortsetter.
1014 I et velfungerende lokalsamfunn kjenner folk hverandre, hjelper og støtter hverandre og stiller opp
1015 når det trengs. Gjennom naboer og venner kan man få råd om utdanning, tips om jobber mv.
1016
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En kvinne som nylig hadde ankommet landet og ikke kunne språket så godt, kontaktet lederen i
borettslaget og fikk hjelp til å få tilsendt skattekort og søke jobb. Hun fikk jobben og kunne forsørge
seg selv. En gutt som på skolen ble møtt med mye forståelse for at han ikke gjorde det så bra på skolen
siden begge hans foreldre var fra utlandet, skjerpet seg, fikk gode karakterer og en nabo som er jurist
hjalp han til å starte sin egen bedrift, som ble en suksess.

1021 Slike suksesshistorier fordrer at mennesker treffes, blir kjent og evner å hjelpe hverandre. Dette
1022 oppnås lettest gjennom at folk med ulike bakgrunn og ulike ressurser bor i samme område og har
1023 gode møteplasser.
1024 De siste årene har det blitt økende skjevheter i Oslo, økonomisk og sosialt. Skjevheten i boligprisene
1025 fører til at mennesker som av ulike grunner har dårligere økonomi, enten det er på grunn av rus eller

1026 andre helsemessige utfordringer, språkproblemer med tilhørende problemer med å få seg jobb, lav
1027 eller ingen utdanning mv. kjøper eller leier boliger i de samme områdene i byen.
1028
1029
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Barn av foreldre som ikke har norsk som morsmål, lærer språket best i samvær med andre barn som
behersker språket. Det fordrer at det er flere norsktalende barn i samme område, både i barnehager,
på skolene og på fritidsaktivitetene. Med mindre dette oppnås gjennom at det er variasjon i
befolkningsgruppene i nabolagene, må det ansettes språkpedagoger i barnehager og på skolene.
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Ved en samling av mennesker med utfordringer, er det færre som deltar i barn og unges
fritidsaktiviteter, bidrar med dugnadsarbeide mv. Resultatet på sikt vil være et behov for å ansette
folk som kan drifte fritidsaktiviteter for barn og unge. Dette er uheldig, ikke minst fordi det fører til at
foreldrene mister en arena for å bli kjente med hverandre.

1036 Dette kan gi en negativ innvirkning på lokalmiljøet, medvirke til at flere unge dropper ut av skolen og
1037 blir stående utenfor arbeidslivet, at det oppstår flere kriminelle gjenger mv.
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I noen av de utsatte områdene er det få eller ingen arbeidsplasser som krever høyere utdanning.
Dette innebærer at alle med høyere utdanning må pendle ut av eget boområde/bydel for å komme
på jobb. I mange slike område har kollektivtilbudet i tillegg blitt dårligere, også på grunn av økt
bilbruk og det blir en negativ spiral. Dette fører til at mennesker med høy utdanning ikke flytter til en
del områder eller velger å flytte bort for å ha kortere reisevei. Motsatt vil en del mennesker med lav
utdanning ikke ha råd til å bo i de områdene der de jobber i barnehager, butikker e.l.

1044 Kommunen skal ikke sløse med fellesskapets midler, heller ikke når det gjelder å skaffe bolig til dem
1045 som trenger bistand til det. Når kommunen kjøper eller leier boliger i områder med lave boligpriser,
1046 forsterker det imidlertid utviklingen.
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I flere av områdene som er utsatte, bygges det fortsatt boliger, men uten at det er på plass tilbud til
befolkningen, og i særdeleshet barn og unge. Dette innebærer et ytterligere press på de tilbudene
som finnes og der det ikke vil være tilstrekkelig kapasitet til at alle barn kan drive med idrett eller
andre aktiviteter.
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Bomiljøene mange av de utsatte områdene er gode. Enten det er pandemi, ungdom som faller ut av
utdanningsløp eller jobb, sykdom, kriminalitet el. så er det i hele byens interesse at det
opprettholdes gode nærmiljø i hele byen der nabolaget fanger opp dem som har behov for ekstra
støtte. Utviklingen går i retning av at ressurssterke og mennesker med etnisk norsk bakgrunn flytter
ut og andelen av fremmedkulturelle stiger i enkelte områder. På sikt kan det være fare for at det
etableres parallellsamfunn hvor normer og regler er andre enn det som vi kjenner i Norge.

1057 Oslo kommune har tidligere hatt suksess med tilsvarende tiltak, som da Røde Kors fikk kjøpe en
1058 rimelig tomt på Grønland, noe som bedret bomiljøet betraktelig.
1059 Høyre erkjenner at økningen av den økonomisk baserte segregeringen er et problem for byen som
1060 helhet og ønsker å motvirke den videre utviklingen.
1061
1062
1063
1064
1065

Oslo Høyre vil være en pådriver for at arbeidsplasser der det fordres høyere utdanning lokaliseres i
områder der utviklingen går i retning av at lokalsamfunnene blir mer sårbare. Hver gang en
utdanningsinstitusjon, kommunal eller statlig etat e.l. som fordrer ansatte med høyere utdanning,
skal etableres eller relokaliseres, skal det vurderes om den kan legges til utsatte områder i byen.
Dersom det ikke lar seg gjøre å legge den et slikt sted, skal det begrunnes særskilt.

1066 Det er viktig i alle lokalsamfunn at det finnes fritidstilbud til barn og unge samt gode møteplasser
1067 hvor folk kan bli kjente. I noen områder er det få eller ingen slike felles arenaer, og Oslo Høyre vil

1068 være en pådriver for at alle lokalsamfunn har gode møteplasser. Der det bygges nytt, bør det fremgå
1069 hvilke grupper det bygges for, slik at bygningsmassen tilpasses det lokale behovet. Før utbyggingen
1070 igangsettes, skal tilbud til barn og unge være etablert.

