Resolusjon nr. 3
Vedtatt av Høyres landsmøte 2010

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER
Høyres landsmøte tror på det lokale selvstyret. Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn
bygges nedenfra av mennesker som er glade i lokalsamfunnet sitt, ikke gjennom statlig
overstyring og detaljregulering.

Høyres politikk i kommuner og fylker skal være helhetlig, ansvarlig og langsiktig, og den skal
være bygget på tillit til det enkelte menneske.

Kunnskap i skolen
En god skole skaper muligheter for alle. Skolen må ha høye ambisjoner om både å gi hver
eneste elev noe å strekke seg etter og å forebygge fattigdom og sosiale forskjeller. Kunnskap
gir grunnlag for mer verdiskapning og et høyere velferdsnivå.

Høyre vil:


Prioritere kunnskap i skolen fremfor skolefritid og skolefrukt.



Bekjempe mobbing og uro i undervisningstiden.



Satse på lærerne, ikke minst gjennom styrket etter- og videreutdanning.



Bekjempe frafall i skolen og gjennomføre et yrkesfagløft hvor yrkesfagene i
videregående skole får egne læreplaner – teori tilpasset faget vil gjøre undervisningen
mer relevant og lettere å mestre.



Jobbe systematisk for at alle lærlinger skal få en læreplass.



Ha full åpenhet om resultatene av nasjonale prøver og andre brukerundersøkelser slik
at skoleledelse, foresatte og politikere har et felles grunnlag i arbeidet med å forbedre
og videreutvikle en god kunnskapsformidling i skolen.



Sikre pedagogisk mangfold, blant annet gjennom aktivt skoleeierskap.



La de kommunene som selv ønsker det gjennomføre forsøk med å ha ansvar for de
videregående skolene innenfor kommunegrensen.

Kvalitet i omsorgen
Eldre og pleietrengende skal behandles med omsorg, respekt og verdighet. Omsorg er ikke
bare et spørsmål om ”oppbevaring” og antall hender, men også om hvilken kvalitet det skal
være på omsorgen som ytes. Valgfrihet er særlig viktig for eldre og pleietrengende som er
avhengige av kommunens tjenester i sin hverdag.

Høyre vil:


Bygge flere sykehjem og omsorgsboliger.



Sikre bedre helsetjenester i sykehjem, ikke minst ved å styrke legedekningen.



Gjennomføre et kompetanseløft for ansatte i omsorgssektoren.



Gi eldre og pleietrengende rett til å velge mellom ulike tilbud og å bytte dersom de er
misfornøyde.



Skape et best mulig tilbud til eldre og pleietrengende også ved samarbeid med private
og frivillige organisasjoner.



Stimulere til godt samarbeid med pårørende og formidle kunnskap om demens til dem.



Arbeide for å gi barn av og pårørende til rusavhengige og psykisk syke et godt tilbud.



Legge til rette for tilbud til pårørende i form av avlastning og hjelp til å ta vare på egen
helse.

Moderne eldrepolitikk
De fleste eldre er friske og oppegående. Mange ønsker å bruke sin arbeidskraft og erfaring, og
de deltar på mange områder i samfunnet. Selv med litt mindre krefter lever de fleste sitt
vanlige liv hjemme og ønsker å fortsette med det. Forebyggende tiltak bidrar til at eldre
holder seg friske, og motvirker ensomhet og mangel på sosialt nettverk.

Høyre vil:


Legge vekt på eldresentre som et viktig sosialt og aktiviserende tilbud i det
forebyggende helsearbeidet, og utvide dette tilbudet gjennom samarbeid med
frivillighetssentraler og frivillige organisasjoner.



Legge til rette for alternative former for eldreboliger, for eksempel boliger hvor flere
kan bo sammen.



Satse på gode og fleksible hjemmehjelpsordninger.



Åpne for at det mot betaling skal kunne tilbys tilleggstjenester i hjemmet utover
nødvendige omsorgstjenester.



Slippe eldre til som ressurspersoner i for eksempel barnehager og skoler, og ved
oppnevning til kommunale utvalg og råd.



Stimulere til fysisk aktivitet i samarbeid med friluftsorganisasjoner og andre frivillige
organisasjoner.

Barnehage og helsestasjon
Et godt og variert barnehagetilbud gir foreldrene mulighet til å ta de beste valgene for sin
familie. Barnehagetilbudet er også viktig for å forberede barna til skolestart og motvirke
sosiale forskjeller. Flere aktører med ulike pedagogiske tilbud er en forutsetning for å sikre et
godt og variert barnehagetilbud.

Høyre vil:


Sikre reell likebehandling av de private og kommunale barnehagene.



Styrke mulighetene for etter- og videreutdanning av ansatte i barnehagene.



Innføre kartlegging av grunnleggende ferdigheter ved fireårskontrollen.

Barnevernet
Barn i Norge har det materielt sett godt om vi sammenligner oss med andre land, men
materiell standard sier ikke noe om barns opplevelse av lykke og psykisk velvære.

Høyre vil:


Sikre at utsatte barn og familier får hjelp og støtte fra barnevernet så tidlig som mulig.



Overføre det statlige barnevernet til kommunene og jobbe for interkommunale
løsninger der det vil styrke kompetansemiljøet og bedre sikre barna en likeverdig
behandling.



Samarbeide med private aktører for å gi et bredere tilbud til barna.



Åpne for at private aktører kan rekruttere fosterhjem.

Trygge lokalsamfunn
Trygghet er en viktig del av velferdssamfunnet, og alle skal kunne ferdes trygt overalt. Det er
derfor viktig at statlige myndigheter styrker både kriminalitetsbekjempelsen og det

forebyggende arbeidet gjennom å sikre flere politifolk og et politi som er mer synlig i
lokalsamfunnene.

Høyre vil:


Samarbeide med og støtte frivillige organisasjoner som gir barn og unge et positivt
fritidstilbud.



Styrke det kriminalitetsforebyggende samarbeidet lokalt, blant annet gjennom utstrakt
bruk av politiråd og Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).



Gi kommunene handlingsrom i politivedtektene til å bortvise tiggere, prostituerte og
narkomane som opptrer aggressivt.



Bekjempe utbredelse og misbruk av narkotika, forsterke tilbudet til rusavhengige og
slå ned på åpen omsetning av narkotika.

Samferdsel
Gode transportmuligheter bidrar til økt verdiskapning, livskraftige lokalsamfunn og frihet for
den enkelte. Det norske veinettet er nedslitt og det er for mange ulykker som skyldes for
dårlig veistandard. Det er dessuten behov for en sterkere satsing på kollektivløsninger som
kan gi gode, miljøvennlige og effektive transportløsninger.

Høyre vil:


Bygge ut og forbedre veinettet slik at persontrafikken og varetransporten kommer
raskt og effektivt frem og slik at færre omkommer eller blir skadet på veiene.



Bygge ut gang- og sykkelveier i folketette områder og bedre trafikksikkerheten langs
skoleveiene.



Bygge ut og styrke kollektivtilbudet, særlig i byområdene.



Legge til rette for en effektiv arealplanlegging som kan bidra til en opprustning av
jernbanetilbudet i de deler av landet hvor tog utgjør ryggraden i kollektivtilbudet.



Bruke offentlig-privat-samarbeid (OPS) slik at samferdselsprosjekter kan bygges
raskere.

Ansvar for klimaet
Vår generasjon forvalter miljøet og klimaet på vegne av kommende generasjoner.
Klimautfordringen er global, men mange av tiltakene er lokale.

Høyre vil:


Spare energi i eksisterende bygg og satse mer på energieffektive nybygg.



Jobbe for klimavennlige løsninger innen vann og avløp, avfall og oppvarming.



Satse på klimavennlige kjøretøy gjennom økt bruk i det offentlige og bedre
tilrettelegging.



Arbeide for at kommunale bygg og virksomheter blir miljøsertifisert.

Lokal verdiskapning
Et skapende næringsliv er en forutsetning for livskraftige lokalsamfunn. Solide bedrifter
skaper trygge arbeidsplasser, inntekter til det offentlige og støtter opp om aktiviteter og tilbud
i nærområdet. For at bedrifter skal være lønnsomme, må samfunnet legge til rette for
virksomheten.

Høyre vil:


Føre en næringsvennlig politikk som bidrar til større verdiskapning, trygge
arbeidsplasser og økte inntekter til det offentlige.



Redusere byråkratiet for næringslivet.



Vektlegge næringslivets behov i areal- og reguleringssaker.



Tilbakeføre en andel av selskapsskatten til kommunene for å sikre at det blir mer
lønnsomt for kommunene å tilrettelegge for næringslivet.

Frivillighet, kultur og idrett
Frivillig innsats har en egenverdi i seg selv, bidrar til et rikere lokalsamfunn og er et viktig
korrektiv til det offentlige. Frivillig innsats i kultur, idrett og friluftsliv skaper et viktig
fritidstilbud til barn, unge og eldre.

Høyre vil:


Samarbeide med og støtte frivillige organisasjoner som gir barn, unge og eldre et
positivt fritidstilbud.



Legge til rette for breddeidrett for folk flest.



Bidra til å utvikle et mangfoldig lokalt kulturtilbud.



Åpne opp for bruk av private musikk- og kulturskoler.

Lokalt selvstyre
Et godt samfunn bygges nedenfra. Derfor skal makt og ansvar plasseres så nært den enkelte
som mulig. De beste løsningene er de som er basert på kunnskap om lokalsamfunnet og
tilpasset lokale behov og prioriteringer. Innflytelse, medbestemmelse og selvstyre skaper også
større engasjement og ansvar for nærmiljøet. Derfor er lokaldemokratiet en bærebjelke i det
norske samfunnet.

Høyre vil:


Verne om lokaldemokratiet og folkevalgte organers råderett.



Forsvare eiendomsretten.



Begrense fylkesmannens og andre statlige myndigheters mulighet til å gripe inn i eller
overprøve lokale demokratiske vedtak.



Så langt som mulig avstå fra å fremme innsigelser i fylkesting mot vedtak fattet i
kommunene.



At statlig vern og naturforvaltning skal gjennomføres i samråd med, ikke i konflikt
med, lokale myndigheter.

Ja-kommuner
En god kommune er en kommune som raskt og effektivt behandler innbyggernes
henvendelser, og som imøtekommer innbyggernes behov så langt det er mulig. Kommunen
skal være en medspiller, ikke en motspiller. Kommunene skal være åpne og sikre innbyggerne
innsyn i demokratiske prosesser.

Høyre vil:


Redusere byråkrati og sløsing med skattebetalernes penger.



Samarbeide med private når det gir innbyggerne et bedre tilbud.



Være imøtekommende overfor innbyggernes ønsker og verdsette initiativ og
nyskapning.



Arbeide for at kommunen skal være mest mulig tilgjengelig for innbyggerne. Det
stiller krav til god service, klare ansvarsforhold, gode tjenester på internett og
universell utforming.

Skatter og avgifter
Rundt halvparten av landets kommuner krever inn eiendomsskatt. Kommuner som skriver ut
økte skatter og avgifter til innbyggerne, bør være helt sikre på at dette er siste utvei. Økte
skatter og avgifter reduserer velferden i familiene, handlingsrommet til den enkelte og
svekker det lokale næringslivet. Det kommunale selvstyret må også innebære at man
aksepterer at velgerne kan velge et kommunestyre som ønsker å kreve inn eiendomsskatt.

Høyre vil:


Holde kommunale avgifter nede.



Arbeide for at eiendomsskatt ikke innføres i kommunene. I kommuner som har
eiendomsskatt, vil Høyre arbeide for at den trappes ned og helst avvikles.



Drive vann- og avløpstjenester slik at det ikke påfører innbyggerne unødvendig høye
avgifter.

Åpenhet og mangfold
I et godt lokalsamfunn er det rom for alle. Det krever respekt for individet, toleranse for
ulikheter og sosialt medansvar. Deltakelse i arbeidslivet er den beste måten å inkludere folk i
lokalsamfunnet på. Alle som faller utenfor arbeidslivet skal få en ny sjanse til å komme
tilbake i jobb.

Høyre vil:


Forsvare retten til å være annerledes og bekjempe mobbing.



Bekjempe fremmedfrykt og arbeide for økt toleranse og forståelse mellom mennesker.



Arbeide for god integrering av nye borgere ved å stille krav og å ta utgangspunkt i det
enkelte menneske.



Gi lokale myndigheter flere virkemidler til å gi folk en ny sjanse til å komme tilbake i
jobb og til å redusere sykefraværet.

Rom for alle
En god kommune måles også på hvordan man behandler dem som trenger samfunnets hjelp.
Arbeid er det viktigste vernet mot fattigdom og sosiale problemer. Det er en stor utfordring at
stadig flere faller utenfor arbeidslivet, og særlig at stadig flere unge blir varige mottagere av

sosialhjelp. Høyre vil føre en politikk som gir muligheter, trygghet og verdighet for den
enkelte, og som motiverer til aktivitet, ikke passivitet.

Høyre vil:


Sette enkeltmennesket i sentrum, ikke systemene.



Gi mottagere av sosialhjelp rett og plikt til aktivitet.



Føre en målrettet politikk for å bekjempe fattigdom.



At det skal lønne seg å jobbe.



Ta et krafttak i kommunene for å redusere sykefraværet og tilrettelegge for at de som
ønsker det kan stå lenger i arbeid.



Sikre folk med tilretteleggingsbehov mulighet til å delta i arbeidslivet.



Ta initiativ til ”snu i døra”-prosjekter hvor ungdom umiddelbart møtes med et
jobbtilbud fremfor passiv sosialhjelp.

