Side Forslagsstiller Linjenummer
Nummer

Type forslag
(stryking, endring,
tillegg, redaksjonelt) Endring

Redaksjonskomiteens
innstilling

Landsmøtets vedtak

1. INNLEDNING
8

Troms og
Finnmark
1 Høyre

17 Redaksjonelt

9

1 Viken Høyre

24 Tillegg

11

1 Viken Høyre

33-36 Endring

14

1 Oslo Høyre

35-36 Endring

Samtidig har både næringslivet og offentlig sektor
behov for arbeidskraft

Anbefalt redaksjonelt
innarbeidet
vedtatt
Ansees ivaretatt i nytt
forslag fra
Tillegg: Kommunene må få et incentiv for å drive godt redaksjonskomiteen:
og økonomisk. Skjevfordelingen av midler til
Kommunene må få flere
kommunen oppmuntrer ikke til god og effektiv drift slik incentiv for god og
at skjevfordelingen må reduseres
effektiv drift.
vedtatt
Endre til: For Høyre er prinsippet om lokalt selvstyre
grunnleggende. Vi vil ha økt lokal handlefrihet fordi det
er lokalpolitikerne, innbyggere, ansatte, frivillige
organisasjoner og lokale bedrifter som kjenner sine
ønsker og behov best.
Anbefalt vedtatt
vedtatt
Anbefalt vedtatt som
tillegg til forslag 11 med
følgende tillegg: "og la
De to siste setningene endres til: "Derfor vil Høyre gi
oss inspirere av
kommunene mer lokal selvbestemmelse og økt
frikommuneforsøket i
handlingsrom."
Danmark"
vedtatt

2. HØYRES MÅL FOR KOMMUNEN

18

26

30
33

35

1 Viken Høyre
Innlandet
Høyre, Senior
Høyres
landsforbund,
2 Viken Høyre
Troms og
Finnmark
Høyre,
Trøndelag
2 Høyre
Nordland
2 Høyre

2 Viken Høyre

40 Endring

Endre fra "står utenfor arbeid" til "står utenfor
arbeidslivet"

Ansees ivaretatt i
redaksjonell endring fra
redaksjonskomiteen:
For mange i arbeidsfør
alder står utenfor
arbeid, utdanning eller
opplæringstiltak.
vedtatt

49 Stryke

Stryk Derfor vil vi slippe kommunene fri

Anbefales avvist

vedtatt

56 Stryking

"også de som ikke er helt A4"

Anbefalt vedtatt

vedtatt

60 Tillegg

føye til "idrettstilbud" etter kulturliv

Anbefalt avvist

vedtatt

64 Tillegg

Nytt kulepunkt: Gi kommunene myndighet til å ta egne
valg innen arealpolitikken, og fjerne fylkeskommunens
mulighet til å overstyre kommunene.
Anbefalt avvist

36

2 Oslo Høyre

65 Tillegg

40

Rogaland
2 Høyre

65 Tillegg

avvist

Ansees ivaretatt i nytt
forslag fra
redaksjonskomiteen: Et
tilstedeværende og
synlig politi som ivaretar
trygghet og beredskap vedtatt

Nytt kulepunkt: Vi trenger at alle føler seg trygge der
de bor og lever og et synlig og tilstedeværende politi
bidrar til dette.
Nytt punkt: Regelverket for arbeidsinnvandring endres
slik at det er mulig for arbeidsinnvandrere å delta i
frivillig arbeid og ta frivillge verv uten å være i strid
med oppholdstillatelsen.
Anbefalt avvist

vedtatt

42

Nordland
2 Høyre

65 Tillegg

Nytt punkt: Gi tilskudd til boligbyggere som bygger
med krav om salg til førstegangskjøpere eller
kommunen.

Anbefalt avvist

vedtatt

3. INDIVIDET I ET MANGFOLDIG LOKALSAMFUNN
44

Troms og
Finnmark
2 Høyre

67 Redaksjonelt

45

Åpne Høyre
og Høyres
Kvinnenettver
2k

68 Tillegg

En av menneskets viktigste egenskaper gjennom tidene
er evnen til samarbeid gjennom interesse og forståelse
for hverandre, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet,
Anbefalt innarbeidet
utdanningsnivå eller livssyn.
redaksjonelt
vedtatt
Ansees ivaretatt i nytt
forslag til endring i linje
67-68 fra
redaksjonskomiteen:
Endre setningen slik at
den blir "En av
menneskets viktigste
egenskaper gjennom
tidene er evnen til
samarbeid gjennom
alder, kjønn, legning, kjønnsidentitet,
interesse, forståelse og
kjønnsorientering,
gjensidig respekt for
etnisitet...
hverandre"
vedtatt

74 Tillegg

Ansees delvis ivaretatt i
nytt forslag fra
redaksjonskomiteen:
Samtidig må
kommunene forebygge
diskriminering, negativ
Samtidig må kommunene forebygge diskriminering,
sosial kontroll og
negativ sosial kontroll og hatkriminalitet både gjennom hatkriminalitet både
aktivt holdningsarbeid og lokale handlingsplaner. Det gjennom aktivt
må stilles krav om inkludering og ikke-diskrimminering holdningsarbeid og
til kommunenes samarbeidspartnere.
lokale handlingsplaner. vedtatt

49

Åpne Høyre
og Høyres
Kvinnenettver
2k

Utdanning, kompetanse og arbeid for sosial utjevning

64

Innlandet
2 Høyre
Troms og
Finnmark
3 Høyre
Oslo Høyres
3 Kvinneforum

101 Tillegg

65

Rogaland
3 Høyre

103 Endring

70

Rogaland
3 Høyre

112 Tillegg

55

59

71

3

72

3

74

3

77

3

Innlandet
Høyre
Troms og
Finnmark
Høyre
Oslo Høyre,
Vestfold og
Telemark
Høyre, Unge
Høyre
Vestfold og
Telemark
Høyre, Unge
Høyre

91 Tillegg

96 Redaksjonelt

Etter punktum: Samtidig må vi arbeide videre for å
redusere kjønnsdelte utdanningsvalg gjennom hele
skoleløpet.

Anbefalt vedtatt

vedtatt

Anbefalt innarbeidet
redaksjonelt

vedtatt

Anbefalt vedtatt

vedtatt

Anbefalt vedtatt

vedtatt

Anbefalt avvist

avvist

Ansees ivaretatt i linje
113

vedtatt

114 Tillegg

Et punktum for mye
...på en rekke velferdsområder, uten at dette skaper
store forskjeller i tilbud og kvalitet.
Endres til: god integrering som prioriterer språk,
utdanning og jobb er noe av det viktigste for å lykkes
med å utjevne sosiale forskjeller
Nytt punkt: Elever som har behov for mer praktisk
arbeid, skal i samarbeid med bedrift, kunne søke
praktisk arbeid som en del av opplæringen.
Nytt punkt: Bruke modulbasert opplæring i
videregående skole, i tillegg til digitale løsninger. Dette
vil sikre at lange avstander i distriktene ikke fratar
ungdom muligheter til å velge utdanninger arbeids og
næringslivet har behov for.

116 Tillegg

Opprette flere studieplasser på universiteter og
høgskoler

Anbefalt avvist

vedtatt

124 Tillegg

Nytt kulepunkt: At det må arbeides målrettet for å
sikre flere yrkesfagselever en læreplass

Ansees ivaretatt i linje
113

vedtatt

124 Tillegg

Nytt punkt: "Sikre at flere unge kommer ut i arbeid og
ikke havner i nav-systemet"

Ansees ivaretatt i linje
88-89

vedtatt

78

80

81

82

Nordland
3 Høyre
Troms og
Finnmark
3 Høyre
Troms og
Finnmark
3 Høyre

3

Troms og
Finnmark
Høyre
Troms og
Finnmark
Høyre
Troms og
Finnmark
Høyre
Troms og
Finnmark
Høyre

83

3

84

3

85

3

87

Troms og
Finnmark
3 Høyre

88

3 Unge Høyre

124 Tillegg

Nytt punkt: Legge til rette for at det skal lønne seg å
ansette unge ved å fjerne arbeidsgiveravgiten for
ansatte under 25 år og å øke lærlingetilskuddet.

Anbefalt avvist

vedtatt

124 Tillegg

* det må etableres flere praktiske yrkesfaglinjer der
elever kan gå rett over i jobb

Anbefalt avvist

vedtatt

124 Tillegg

* at utstyrsstipendet for yrkesfag må økes

124 Tillegg

Anbefalt avvist
vedtatt
Ansees ivaretattt i nytt
forslag fra
redaksjonskomiteen:
det bør tilbys
sommerskole i
* det skal tilbys sommerskole i samarbeid mellom skole samarbeid mellom skole
og næringsliv
og næringsliv
vedtatt

124 Tillegg

* at det skal satses på enda flere desentraliserte
studietilbud

Anbefalt avvist

vedtatt

124 Tillegg

Gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig gjennom økt
digitalisering, fleksibilisering og desentralisering.

Anbefalt avvist

vedtatt

124 Tillegg

Legge til rette for at innovasjon og entrepenørskap blir
prioritert i all høyere utdanning.
Anbefalt avvist

vedtatt

124 Tillegg

Utvikle et finansieringssystem (innen høyere
utdanning) som motiverer til å utvikle og tilby mindre
og mer fleksible kompetansehevende tilbud (EVU)

vedtatt

124 Tillegg

"At elever og foreldre på barne- og ungdomsskole skal
kunne bestemme mer over sin egen skolehverdag."
Anbefalt vedtatt

Anbefalt avvist

vedtatt

90

Rogaland
3 Høyre

91

Rogaland
3 Høyre

92

Rogaland
3 Høyre

95

Nordland
Høyre,
Vestfold og
Telemark
Høyre, Oslo
Høyre, Unge
3 Høyre

97

Nordland
3 Høyre

124 Tillegg

Nytt punkt: Bedre og forenkle samhandlingen mellom
statlige, regionale og lokale etater og institusjoner for
en helhetlig innsats for barn og unge som står i fare for
å falle utenfor.
Anbefalt avvist

124 Tillegg

Nytt punkt: En må legge til rette for flere sosialpolitiske
tiltak i samarbeid mellom kommuner, staten og
private, som skaper gode nærmiljø, effektive
områdesatsinger og målrettede ungdomstiltak, slik at
flere får en trygg og god oppvekst.

124 Tillegg

Nytt punkt: Legge til rette at personer med
funksjonsnedsettelse kan komme lettere ut i skole og
arbeid.

124 Tillegg

Nytt kapittel: "Helsetilbud i kommunene. Noe av det
viktigste vi kan gjøre for å forhindre utenforskap i
kommunene er å sikre et godt helsetilbud til de som
trenger det mest. Høyres mål er at alle som trenger
helsehjelp skal får det, slik at de i størst mulig grad skal
kunne mestre eget liv. Spesielt viktig er kommunenes
arbeid med rusomsorg og psykisk helse. Et godt
forebyggende arbeid og tilgjengelige lavterskeltilbud er
avgjørende. Høyre vil: - Styrke kompetanse om rus og
psykisk helse hos skolehelsetjenesten og andre
kommunale og regionale helsetjenester. - Styrke de
kommunale og ideelle ettervernstilbudende for
rusavhengige. - Etablere flere lavterskeltilbud for
psykisk helse i kommunene.
Anbefalt avvist

avvist

124 Tillegg

Høyres mål er at alle som trenger helsehjelp, skal få det
slik at de i størst mulig grad skal kunne mestre eget liv. Anbefalt avvist

vedtatt

avvist

Ansees ivaretatt i nytt
forslag fra
redaksjonskomiteen:
områdesatsingene må
fornyes og forsterkes
vedtatt
Anbefalt vedtatt med
redaksjonell endring:
det skal legges til rette
for at personer med
funksjonedsettelse kan
komme lettere ut i skole
og arbeid
vedtatt

Et aldersvennlig samfunn

99

100

Rogaland
3 Høyre

3 Viken Høyre

128 Tillegg

Det er på tide at også offentlig ansatte får anledning å
arbeide etter passert 70 års alder, om både
arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker dette. Endringer i
hovedtariffavtalen må derfor prioriteres for at disse
ressursene kan benyttes. Dette gjelder spesielt
innenfor helsesektoren.
Anbefalt avvist

128 Tillegg

Ansees ivaretatt i nytt
forslag fra
redaksjonskomiteen:
Det må også legges
bedre til rette for at
eldre kan bidra som
Det må også legges til rette for at eldre som ønsker det ressurser i sine
kan bidra i sine lokalsamfunn på arenaer basert på
lokalsamfunn gjennom
frivillighet.
frivillige organisasjoner. vedtatt

105

Trøndelag
3 Høyre

135 Endring

106

Innlandet
3 Høyre

138 Tillegg

vedtatt

Ansees ivaretatt i nytt
forslag fra
redkasjonskomiteen:
"fortsatt jobbe for flere
kvalifiserte ansatte med
høy kompetanse i
helsetjenesten
vedtatt

fra "fagarbeidere og sykepleiere" til "flere fagfolk"
Nytt kulepunkt: tilrettelegge for å skape alternative
boformer for eldre, med muligheter for aktivt og sosialt
liv der man får tilpasset nødvendig hjelp.
Tilskuddsordningene gjøres uavhengig av
organisasjonsformer, og tilpasses behovene.
Anbefalt avvist

vedtatt

108

Rogaland
3 Høyre

139 Tillegg

Nytt kulepunkt: at det i offentlig sektor også ses på
mulighet for å åpne for 72-års aldersgrense som
beskrevet i arbeidsmiljøloven.

Anses ivaretatt i nytt
forslag fra
Redaksjonskomiteen:
øke den alminnelige
aldersgrensen i staten til
72 år, slik den er i
arbeidsmiljøloven
vedtatt

Bygd og by

110

Trøndelag
Høyre, Senior
Høyres
3 landsforbund

111

3 Oslo Høyre

114

4 Viken Høyre

115

Trøndelag
4 Høyre

143 Stryking

150 Tillegg

Ta ut "og fylkeskommuner"
Setningen "Vi vil satse på sterke.... Endres til: Vi vil
videreutvikle storbyene som sentra for kompetanse og næringsutvikling. Samtidig skal sterke småbyer og
tettsteder fungere som regionale kraftsentra og gi
drahjelp til distriktskommuner som mangler kapasitet
og kompetanse.
Nytt kulepunkt: "La kommunene beholde en andel av
selskapsskatten, som stimulans til lokal
næringsutvikling."

154 Endring

endre setning til: "arbeide for større og mer robuste
kommuner med tilgang til med kompetanse og
deretter legge ned fylkeskommune"

144-146 Endring

Anbefalt vedtatt

vedtatt

Anbefalt vedtatt

vedtatt

Anbefalt vedtatt
vedtatt
Ansees delvis ivaretatt i
nytt forslag fra
redaksjonskomiteen:
fortsette arbeidet for
større og mer robuste
kommuner og legge ned
fylkeskommunen
vedtatt

Ansees ivaretatt i nytt
forslag til endring fra
redaksjonskomiteen:
fortsette utbyggingen av
gode samferdselsårer
gjennom bedre veier,
jernbane,
kollektivtrafikk,sjøtransp
ort og luftfart

122

Nordland
4 Høyre

159 Tillegg

124

4 Viken Høyre

162 Tillegg

125

4 Viken Høyre

162 Tillegg

127

Innlandet
4 Høyre

162 Tillegg

129

Innlandet
4 Høyre

162 Tillegg

130

4 Oslo Høyre

162 Tillegg

131

4 Oslo Høyre

162 Tillegg

føye til "luftfart" etter bane
Nytt kulepunkt: "Følge opp initiativet fra KS om å
gjennomføre frikommuneforsøk også i Norge, f.eks.
etter modell fra forsøk i Danmark der kommuner har
fått muligheten til å overta det helhetlige ansvaret for
eldreomsorgen."
Anbefalt avvist
Nytt kulepunkt: "Ta initiativ til at store kommuner kan
overta flere oppgaver og styrke samfunnsutviklerrollen,
f.eks. ved å overta ansvaret for hele skoleløpet slik som
Oslo kommune."
Anbefalt avvist
Anbefalt vedtatt med
omskriving: Sikre et
Nytt kulepunkt: sikre en desentralisert universitet- og desentralisert og
høyskolestruktur, som er grunnleggende viktig for
fleksibelt opplærings- og
spredt bosetning.
utdanningstilbud
Nytt kulepunkt: Legge til rette for flere kontorhoteller
samtidig som offentlig sektor legger til rette for flere
stedsuavhengige arbeidsplasser.
Anbefalt avvist
Nytt punkt: at stat og kommune samarbeider om å
satse på områder med særlig store
levekårsutfordringer knyttet til folkehelse og levealder, Ansees ivaretatt i forslag
sosialt utenforskap og kriminalitet
91
Nytt punkt: Støtte storbyenes utbygging av
klimavennlige transportløsninger
Anbefalt avvist

vedtatt

vedtatt

avvist

vedtatt

vedtatt

vedtatt
vedtatt

Kultur og fritid

134

136

Senior Høyres
4 landsforbund

Kari-Anne
Jønnes
Innlandet
Høyre og
Ingvill Dalseg
Trøndelag
4 Høyre

Endres til: Språket er viktig for samfunnsdeltakelse

Ansees ivaretatt i
redaksjonell endring fra
redaksjonskomiteen:
God språkkunnskap er
viktig for vår evne til
samfunnsdeltagelse.
vedtatt

171 Tillegg

Nytt kulepunkt: Høyre vil gi alle barn og unge
muligheter for å skape og oppleve kunst og kultur.

Anses ivaretatt i nytt
forslag fra
redaksjonskomiteen: at
kulturskolen skal være
en viktig samfunnsaktør
som gjennom kunst- og
kulturopplæring gir barn
og ungdom kunnskap,
glede og mestring, og
bør være et reellt tilbud
til alle som ønsker det. vedtatt

171 Tillegg

Nytt punkt: Sikre sterke kulturinstitusjoner i hele
landet.

Anbefalt avvist

166 Endring

Vår arbeidshverdag
140

4 Agder Høyre

vedtatt

176 Tillegg

147

Troms og
Finnmark
4 Høyre
Rogaland
4 Høyre

153

4 Agder Høyre

183 Tillegg

Pandemien har vist at mye av arbeidshverdagen på en
effektiv måte kan gjøres fra et hjemmekontor.
Moderne kommunikasjonsløsninger og nye
teknologiske samarbeidsplattformer bidrar til at en kan
holde nødvendig kontakt med arbeidsgiver og
kollegaer. En stedsuavhengig struktur på arbeidsplasser
i offentlig sektor vil kunne bidra til mindre press i
boligmarkedet i større byer, bidra til større muligheter
for første-gangskjøpere til å komme inn på
boligmarkedet, samt skape nye offentlige
arbeidsplasser, også utenfor steder der disse et
etablert i dag.
Anbefalt avvist
Anbefalt redaksjonelt
Endringsforslag: Linje 181-182 blir eget punkt
innarbeidet
Nytt kulepunkt: Det må etableres forutsigbare og
kraftfulle verktøy/ordninger/tiltak som bidrar til at
andelen unge uføre reduseres og at flere unge får
innpass på arbeidsmarkedet.
Anbefalt avvist

183 Tillegg

Nytt punkt: Universitetsbyene har en viktig rolle i å
bidra til innovasjon som kan framskynde grønn vekst

145

154

4 Oslo Høyre

181 Redaksjonelt

Anbefalt avvist

vedtatt
vedtatt

vedtatt

vedtatt

4. KLIMAENDRINGER OG NATUR
165

Nordland
Høyre, Oslo
5 Høyre

206 Tillegg

166

Unge Høyre,
5 Oslo Høyre

206 Tilegg

167

5 Agder Høyre

206 Tillegg

170

5 Oslo Høyre

210 Tillegg

Nytt kulepunkt: Stille strengere krav til klimavennlige
løsninger og minimering av miljøbelastning ved
offentlige anskaffelser.
Anbefalt avvist
Nytt kulepunkt: Arbeide for bedre verktøy og
standarder for å måle utslipp fra aktivitet i
kommunene.
Anbefalt avvist
Nytt kulepunkt: Begrense antallet statlige og regionale
planer.
Anbefalt avvist
Anbefalt redaksjonelt
legge inn "høyhastighet" foran bredbånd
innarbeidet

avvist

avvist
vedtatt
vedtatt

171

176

Troms og
Finnmark
5 Høyre

5

177

5

178

5

179

5

Møre og
Romsdal
Høyre
Troms og
Finnmark
Høyre
Troms og
Finnmark
Høyre
Troms og
Finnmark
Høyre

211 Tillegg

216 Endring

Fiskerihavner og andre havner er kritisk infrastruktur
for å videreutvikle fiskeri- og den maritime næringen
langs kysten. Det må derfor lages en nasjonal strategi
for utvikling av nye havner, og ansvaret for dette må
ligge på statlig nivå. Det er ute i distriktene langs kysten
at de store verdiene innen de havbaserte marine og
maritime næringene skapes. Store deler av
verdiskapingen fra disse skal eksporteres til markedet
på dårlige fylkesveier. Fylkesveiene er derfor den
viktigste transportåren i distriktene. På fylkesveier
med stor næringstransport må staten være med å
bidra til oppgraderingsammen med fylkeskommunen
som veieier.
Anbefalt avvist
vedtatt
Ansees ivaretatt i nytt
forslag fra
redaksjonskomiteen: ha
som mål å dekke alle
husstander, næringsliv,
offentlige bygg og
viktige vei- og
jernbanestrekninger
med
høyhastighetsbredbånd
ha bredbånd til alle husstander innen 2025
i løpet av 2025
vedtatt

Anbefalt avvist

vedtatt

217 Tillegg

* styrke bevilgningene til samferdsel og
kommunikasjon.
* videreføre og styrke ordningen med statlig
medfinansiering av fylkesveier
med stor næringstransport

Anbefalt avvist

avvist

217 Tillegg

* ha en statlig satsing på videreutvikling av
fiskerihavner

Anbefalt avvist

vedtatt

217 Tillegg

180

Unge Høyre,
5 Oslo Høyre

217 Tillegg

" Sørge for pendlerparkering ved innfartsårene til
byene og sikre smidig overgang fra bil til
kollektivtransport."

Anbefalt avvist

avvist

5. EN VELFERDSKOMMUNE MED DIGITALE LØSNINGER
187

5 Oslo Høyre

232 Endring

188

233 Tillegg

197

5 Agder Høyre
Troms og
Finnmark
Høyre,
Rogaland
Høyre, Senior
Høyres
5 landsforbund

198

Innlandet
5 Høyre

240 Redaksjonelt

242 Tillegg

Endres til: At kommunen skal bruke sin innkjøpsmakt til
å bidra til innovasjon i tjenesteutviklingen, og nye
digitale løsninger som gir innbyggerne en enklere
hverdag.
Anbefalt vedtatt
vedtatt
Ansees i varetatt i nytt
forslag fra
redaksjonskomiteen:
Gjøre det mulig for
innbyggerne å ha dialog
med kommunen
gjennom digitale
Gjøre det mulig for innbyggerne å ha all dialog med
plattformer, der det er
kommunen gjennom digitale plattformer.
mulig
vedtatt

* at kommunene gjennomfører interne revisjoner og
risiko- og sårbarhetsanalyser for å ivareta personvern *
at kommunene tilrettelegger for kompetanseutvikling
for ansatte, slik at ingen går ut på dato på grunn av
Anbefalt redaksjonelt
manglende kunnskap eller kompetanse
innarbeidet
Nytt kulepunkt: at kommunesektoren i samarbeid med
staten ivaretar IKT-sikkerheten for kommunenorge.
Som en del av dette bør kommunesektoren innlemmes
i nasjonale sikkerhetsmyndigheters sektorvise
responsmiljø
Anbefalt avvist

vedtatt

vedtatt

