
Forslagsstiller

Forslags- 

nummer Linjenummer

Type forslag (stryking, 

endring, tillegg, 

redaksjonelt) Endring Redaksjonskomiteens innstilling Landsmøtets vedtak

INNLEDNING  

Redaksjonskomiteen 1 1 Tillegg Høyre vil skape gode lokalsamfunn med muligheter for alle. Det er når vi spiller på lag mellom frivilligheten, næringslivet og offentlig 

sektor at vi skaper gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne bein. Det er vår oppgave å sørge 

for at alle kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi streber ikke etter likhet, men etter å gi folk like muligheter. 

Høyre skal være folkets stemme inn mot kommunen, ikke være kommunens stemme ut til folket. Vi leter etter grunner til å si ja, ikke 

grunner til å si nei. Vi heier på alle gode krefter og ideer som stadig gjør Norge til et bedre land å vokse opp i. 

Anbefalt vedtatt

Agder Høyre 2 5 Tillegg Kommunen gir viktige rammer for folks liv, frivillig sektor og næringslivet. Kommunen har ansvaret for å levere omfattende og viktige 

tjenester til innbyggerne og for å bestemme arealbruk som legger rammene for utviklingen i kommunen. Kommunen er også en svært 

viktig demokratisk arena og mange innbyggere har deler av sin identitet knyttet til kommunens navn.  Utviklingen i samfunnet stiller 

kommunene overfor store utfordringer. Høyre er opptatt av å ivareta kommunen som en viktig del av velferdssamfunnet. Skal 

kommunene fortatt være dette, må kommunene utvikles. Høyre vil forandre for å bevare.

Anbefalt avvist

Agder Høyre 3 8 Endring «fører til» endres til «kan føre til» Anbefalt vedtatt

Agder Høyre 4 17 Tillegg Hvis utviklingen i kommunestrukturen gjør at kommunene ikke evner å levere tjenester av tilstrekkelig kvalitet til innbyggerne, er 

Høyre åpne for å justere generalist-kommune-prinsippet slik at kommunene kan pålegges å samarbeide om leveranse av enkelte 

tjenester.

Anbefalt avvist

Agder Høyre 5 18 Endring Høyre mener at fylkeskommunen må legges ned og at det holder med to forvaltningsnivåer i Norge: stat og kommune.  Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Høyre mener at fylkeskommunen må 

legges ned og at det er tilstrekkelig 

med to forvaltningsnivåer i Norge: stat 

og kommune." 

Agder Høyre 6 19 Tillegg En forutsetning for to forvaltningsnivåer, er at det utvikles større og mer bærekraftige kommuner. Anbefalt avvist

Oslo Høyre 7 36 Tillegg Skattene som bedrifter og ansatte betaler er grunnlaget for det offentlige velferdstilbudet. For å sikre dette vil Høyre gi næringslivet 

forutsigbare og gode vilkår. Felleskapets økonomi kan ikke bevilges, det må skapes.  Denne veksten skal skje samtidig som vi 

gjennomfører det grønne skiftet. Høyre vil utvikle næringslivet i kommunene i et tett og respektfullt samarbeid, med handel, industri, 

service- og teknologibedrifter. Høyre vil skape næringspolitiske JA-kommuner.

Ivaretatt av: egen resolusjon om 

næring og Høyres skatteutvalg

GOD STYRING OG 

LEDELSE AV 

KOMMUNENE

 

Innlandet Høyre 8 43 Tillegg Økt ansvar og nye oppgaver påført av Staten, skal følges av økte ressurser til kommunene Anbefalt avvist

Vestland Høgre 9 50 Tillegg At staten skal utrede mulighetane for å redusere dei kommunale avgiftene gjennom blant annet avskrivingstid på VA-anlegg.  Anbefalt avvist

Vestland Høgre 10 50 Tillegg At kommunene må bevilges forutsigbare og tilstrekkelige rammeoverføringar for å kunne sikre gode tjenester til innbyggerene. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 47-48

Troms og Finnmark Høyre 11 51 Tillegg Legge til "(…), og ta mer i bruk innovative anskaffelser." Anbefalt vedtatt med formuleringen: ", 

og legge til rette for bruk av innovative 

anskaffelsesprosesser hvor også små- 

og mellomstore bedrifter kan delta."

Oslo Høyre 12 51 Tillegg at kommunen skal bruke sin innkjøpsmakt til å bidra til innovasjon i tjenesteutviklingen, og nye digitale løsninger som gir innbyggerne 

en enklere hverdag.

Ivaretatt av: forslag 11 fra Troms og 

Finnmark

Oslo Høyre 13 51 Tillegg benytte kommunal innkjøpsmakt til å fremme innovasjon, klimavennlig teknologi, sirkulære løsninger og konkurranseevne i 

bedriftene. Der det er mulig, skal avtaleverdien være lav nok til at både små og mellomstore bedrifter kan bli leverandører til 

kommunene. 

Ivaretatt av: forslag 11 fra Troms og 

Finnmark

Politisk utvalg Viken Høyre 14 51 Endring Endre "anbudsprosesser" til "innkjøpsreglement/anskaffelsesreglement" Anbefalt avvist

Politisk utvalg Viken Høyre 15 52 Tillegg Legge til "lokal" før turistskatt Ivaretatt av: Resolusjonens linje 52

Høyres Studenter 16 53 Endring sørge for at kommunereformen gjennomføres og avvikle fylkeskommunen. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 53 og 

18-19

Politisk utvalg Viken Høyre 17 54 Stryking Stryke kulepunkt: "sørge for at kommunen oppfattes som en positiv medspiller gjennom å møte utviklere og søkere med en 

konstruktiv holdning, effektiv saksbehandling,  forutsigbarhet og avklaringer av problematiske forhold tidligere i søknadsløpet."

Anbefalt avvist

Høyres Studenter 18 57 Endring utbyggingsprosjekter skal være åpne og demokratiske. Interessenter og innbyggere skal sikres tidlig medvirkning. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 57-58

Politisk utvalg Viken Høyre 19 59 Stryking Stryke kulepunkt: "at det innføres en maksfrist for saksbehandling" Anbefalt avvist

Politisk utvalg Viken Høyre 20 60 Stryking Stryke parantesen Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"by og stedsutvikling"

Agder Høyre 21 62 Tillegg Få en tydeligere avklaring av Statsforvalters ansvarsområder for å avgrense innsigelsesgrunnlaget og sikre lokal styring av lokal 

interesser. 

Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"styrke lokalt selvstyre ved å redusere 

muligheten statlige myndigheter, 

herunder statsforvalteren, har til 

innsigelser i saker som er viktige for 

lokalsamfunnene."

Agder Høyre 22 62 Tillegg Sikre tilstrekkelig med ressurser til Statsforvalterembetet for å ivareta en forsvarlig saksbehandlingstid. Anbefalt avvist

Vestland Høgre 23 62 Tillegg Åpne for uteserveringer flere steder Anbefalt avvist



Vestland Høgre 24 62 Tillegg Utnytte det handlingsrommet kommunene har og være positive til utvidelse av sjenketidene og automatisk fornyelse av 

sjenkebevilgninger.

Anbefalt avvist

Rogaland Høyre 25 62 Tillegg gå i bresjen for avvikling av kommunale regler og forskrifter som ikke er lovpålagt men som reduserer og fordyrer boligbygging, særlig 

i bysentrum og pressområder

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 88-90

Rogaland Høyre 26 62 Tillegg ta i bruk automatisert og forenklet saksbehandling i saker av ikke-prinsipiell karakter. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 416-

417

Politisk utvalg Viken Høyre 27 62 Tillegg åpne for frikommuneforsøk etter dansk modell Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"gjennomføre frikommuneforsøk"

EN POLITIKK FOR UTVIKLING 

AV DISTRIKTENE OG BYENE

Oslo Høyre 28 66-67 Tillegg Spennende arbeidsplasser, gode velferdstjenester, gode bomiljøer og satsing på samferdsel er forutsetningen for attraktive 

lokalsamfunn.

Anbefalt vedtatt

Møre og Romsdal Høyre 29 68-71 Endring Norges eksportnæringer ligger langs kysten og i distriktene, dette være seg fiskeri og fiskeforedling, havbruk og foredlingsindustri, 

oljevirksomheten, energikrevende industri, matproduksjon, den marine industrien, og den maritime industrien (verft og 

utstyrsleverandører). Tilsvarende er det for store deler av landets reiselivsbedrifter. All denne næringsvirksomheten er utsatt for 

konjunktursvingninger, og er i hovedsak svært tilpasningsdyktig i forhold til eksterne rammebetingelser.  Dette næringslivet 

etterspørr nok arbeidskraft og kompetent arbeidskraft. Demografiutviklingen i Norge tilsier at dette næringslivet vil stå ovenfor 

rekrutteringsproblemer.  Det er viktig å sikre desentraliserte og fleksible utdanningstilbud av høy kvalitet der jobbene finnes, og det 

er viktig å utvikle attraktive lokalsamfunn med gode velferdstjenester og gode kulturtilbud.

Ivaretatt av: resolusjon om 

næringspolitikkk

Redaksjonskomiteen 30 76 Redaksjonelt Endre setningen fra "veksten i innbyggere" til "veksten i antall innbyggere" Anbefalt vedtatt

Møre og Romsdal Høyre 31 73-79 Endring En tydelig trend i befolkningsutviklingen i Norge og i verden er sentralisering og urbanisering. Denne tendensen har pågått siden 1800 

tallet og vil fortsette. Det er likevel en styrke i Norge at folk bor og tar i bruk hele landet, dette er et særtrekk i Norge som har stor 

verdi og som preger vår kultur. Det blir derfor viktig å styrke regionsentrene i Norge og binde sammen næringsliv og folk med god 

infrastruktur. Folk må kunne velge å bo der de ønsker det. Vi må fortsette å skape verdiene der folk bor, og vi må legge til rette for og 

heie på skaperevne og skaperkraft

Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 32 80 Endring Etter teksten etter første komma til " omfattende reguleringskrav i arealpolitikken, " Anbefalt vedtatt

Vestland Høgre 33 80-83 Endring De største hindrene for vekst og verdiskaping er høye skatter, omfattende reguleringer, sterke og hemmende statlige interesser, 

uforutsigbare rammevilkår og mangel på riktig kompetanse. Skal vi legge til rette for at det skapes flere jobber må vi gjøre noe med 

det bedriftene opplever som hindringer. 

Anbefalt avvist

Møre og Romsdal Høyre 34 80-83 Endring De største hindrene for vekst og verdiskaping er høye skatter, omfattende reguleringer, uforutsigbare rammevilkår og tilgang på 

arbeidskraft. Skal vi legge til rette for at verdiskapingen økes, så må vi gjøre noe med det som næringslivet opplever som hindringer. 

Høyre ønsker et næringsliv som blomstrer over hele landet og vi ønsker attraktive lokalsamfunn.

Ivaretatt av: resolusjon om 

næringspolitikkk

Politisk utvalg Viken Høyre 35 85 Stryking fortette utbyggingen rundt kollektivknutepunkter gjennom å bygge høyere hus. Anbefalt avvist

Agder Høyre 36 85 Tillegg Styrke satsingen på infrastruktur som binder sammen bo- og arbeidsmarkeder og samferdselsprosjekter som er særlig viktige for 

næringslivet.

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 334-

335

Agder Høyre 37 85 Tilllegg Videreutvikle regionale samarbeid om bærekraftig arealbruk, med beslutningsprosesser som styrker lokaldemokratiet og hvor statlige 

og regionale myndigheter først og fremst er støttespillere og samarbeidspartnere. 

Anbefalt avvist

Agder Høyre 38 85 Tillegg Utvikle sterke regionsentre med sentrale funksjoner som handel og tjenesteyting og et rikt regionalt tilbud innenfor kunst og kultur Anbefalt avvist

Agder Høyre 39 85 Endring Kutte "gjennom å bygge høyere hus". Anbefalt vedtatt

Oslo Senior Høyre 40 85 Tillegg fortette utbyggingen rundt kollektivknutepunkter gjennom å bygge høyere hus, dog tilpasset eksisterende boligstruktur Ivaretatt av: forslag 39 fra Agder Høyre

Høyres Studenter 41 85 Endring Fortsette utbyggingen rundt kollektivknutepunkter gjennom å bygge bygg som rommer mange personer. Kvartalbebyggelse skal 

benyttes der det samsvarer best med omgivelsene og sikrer lik dekningsgrad som høyhus.

Ivaretatt av: forslag 39 fra Agder Høyre

Møre og Romsdal Høyre 42 85 Tillegg Avvikle særnorsk beskatning av norsk eierskap Anbefalt avvist. Behandles i egen 

næringsresolusjon

Møre og Romsdal Høyre 43 85 Tillegg Sørge for at norsk næringsliv har internasjonalt konkurransedyktige betingelser for sin drift i Norge Anbefalt avvist. Behandles i egen 

næringsresolusjon

Møre og Romsdal Høyre 44 85 Tillegg Beholde verdiskapningen der bedriften har sin virksomhet, eller der ressursene er tilgjengelig Anbefalt avvist. Behandles i egen 

næringsresolusjon

Møre og Romsdal Høyre 45 85 Tillegg Bygge sammen arbeids,- og boligmarkedene innenfor regionene Ivaretatt av: Resolusjonens linje 334-

335

Møre og Romsdal Høyre 46 85 Tillegg Ha en aktiv stedsutvikling for mer levende bydeler og tettsteder med lett tilgjengelige helhetlige funksjons- og servicetilbud i rimelig 

nærhet

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 95-98

Møre og Romsdal Høyre 47 85 Tillegg Legge til rette for god arealplanlegging som muliggjør gode veiløsninger og kollektivløsninger Ivaretatt av: Resolusjonens linje 334-

335

Møre og Romsdal Høyre 48 85 Tillegg Utvikle desentraliserte utdanningstilbud som svarer ut det lokale behovet for arbeidskraft Ivaretatt av: Resolusjonens linje 70-71

Møre og Romsdal Høyre 49 85 Tillegg Påse at kommunene er «ja» kommuner i bygge,- og reguleringssaker, og at kommunene overholder frister i sin byggesaksbehandling Ivaretatt av: Resolusjonens linje 54-56

Møre og Romsdal Høyre 50 85 Tillegg Bidra til lavere byggesaksbegyrer Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Jobbe for å redusere  

byggesaksgebyrene"

Møre og Romsdal Høyre 51 85 Tillegg Legge til rette for digital infrastruktur Ivaretatt av: Resolusjonens linje 99-100 

og 406-407



Møre og Romsdal Høyre 52 85 Tillegg Særlig for storbyene: - Fortette rundt kollektivknutepunkter, -Fjerne leilighetsnormen Ivaretatt av: Resolusjonens linje 85 og 

88-90

Oslo Høyre 53 89-90 Endring Endrer siste leddsedning fra ", og områder rundt universitet, høyskoler og fagskoler." til "Områder rundt universitet, høyskoler og 

fagskoler skal ha god dekning av studentboliger."

Ivaretatt av: forslag 59  

m/omformulering og 60 fra Oslo Høyre 

og 234 fra redaksjonskomiteen

Agder Høyre 54 88 Endring Stryke "fjerne leilighetsnormen og". Anbefalt avvist

Agder Høyre 55 91 Redaksjonelt Punktet flyttes opp til etter vårt nye punkt om sterke regionsentre Anbefalt avvist

Oslo Høyre 56 93-94 Endring når kommunen ikke behandler byggesakssøknader innen fristen, skal byggesaksgebyrene frafalles. Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Når kommunen ikke behandler 

byggesakssøknader innen fristen, skal 

gebyret først reduseres kraftig og 

deretter frafalles." 

Politisk utvalg Viken Høyre 57 93 Stryking Stryke kulepunkt: "når kommunen ikke behandler byggesakssøknader innen fristen, skal byggesaksgebyrene reduseres betraktelig." Anbefalt avvist

Politisk utvalg Viken Høyre 58 95 Endring Endre "bydeler" til "bydelssentre" Anbefalt avvist

Oslo Høyre 59 100 Tillegg At Husbanken skal gi ideelle boligstiftelser studentboligfinansiering Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Prøve ut en ordning hvor private 

initiativ rettet mot boligbygging for 

unge og studenter får tilgang til 

Husbanklån."

Oslo Høyre 60 100 Tillegg At Husbanken får ekstramidler for å tilby finansiering av boliger til Ukrainske flyktninger Anbefales vedtatt med formuleringen: 

"Øke tilskuddet til utleieboliger 

gjennom Husbanken."

Innlandet Høyre 61 100 Tillegg "Fylkeskommunen skal være en støttespiller for kommunene i deres plan- og utviklingsarbeid, ikke en innsigelsesmyndighet" Anbefalt avvist

Innlandet Høyre 62 100 Tillegg "Fylkeskommunen skal gjennom partnerskapet med de interkommunale politiske rådene være en motivator og støttespiller for 

kommunene i arbeidet for å styrke regionsentre og småbyutvikling og på sikt slå seg sammen til slagkraftige regionkommuner"

Anbefalt avvist

Høyres Studenter 63 100 Tillegg Sørge for at kommuner ikke vedtar krav til nye boliger som i praksis hindrer bygging av mindre førstegangsleiligheter for unge i 

etableringsfasen.

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 88-90

Høyres Studenter 64 100 Tillegg Styrke samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner, næringsliv og kommunen for å sikre kompetanse som er 

relevant for det lokale næringslivet.

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 20-23, 

284-292 og forslag 89 fra Høyres 

studenter m/omformulering

Oslo Høyre 65 100 Tillegg endre inntektssystemet, blant annet for å sikre at kommuner er godt nok kompensert for å kunne tilby likeverdige tjenester i 

levekårsutsatte områder. 

Anbefalt avvist

Troms og Finnmark Høyre 66 100 Tillegg Bruke arealplanleggingen som et verktøy for å utvikle mer attraktive lokalsamfunn i distriktet Ivaretatt av: Resolusjonens linje 32-36 

og forslag 32 fra Trøndelag Høyre

Troms og Finnmark Høyre 67 100 Tillegg Gjøre det enklere å få lån til bolig i distriktet, ved at det offentlige tar en større del av risikoen for verditap Anbefalt avvist

Troms og Finnmark Høyre 68 100 Tillegg Senke kostnadene for å bygge og oppgradere boliger i distriktet, gjennom reduserte avgifter Anbefalt avvist

Unge Høyres Landsforbund 69 100 Tillegg Utvide skjenketidene og si ja til flere skjenkebevillinger. Anbefalt avvist

Unge Høyres Landsforbund 70 100 Tillegg Innføre ordning med automatisk fornyelse av skjenkebevillinger. Anbefalt avvist

Unge Høyres Landsforbund 71 100 Tillegg Tillate pils i park. Anbefales vedtatt med formuleringen: 

"fjerne forbudet mot å drikke alkohol 

på offentlig sted." 

Unge Høyres Landsforbund 72 100 Tillegg Åpne for uteserveringer flere steder. Anbefalt avvist

Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

73 100 Tillegg La alle kommuner kunne velge å ha søndagsåpne butikker Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"avvikle statsforvalterens 

godkjenningsordning for 

turistkommuner og overlate til 

kommunen selv å bestemme hvorvidt 

det skal være tillatt med søndagsåpne 

butikker i hele, eller deler av, 

kommunen."

Trøndelag Høyre 74 100 Tillegg Det er viktig at kommuner gis større, ikke mindre handlingsrom i arealpolitikken. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 60



Vestland Høgre 75 100 Tillegg Felleskapets økonomi kan ikke bevilges, det må skapes.  Denne veksten skal skje samtidig som vi gjennomfører det grønne skifte.

Høyre vil utvikle næringslivet i kommunene i et tett og respektfullt samarbeid, med handel, industri, service- og teknologibedrifter. 

Høyres politikere vil derfor oppsøke bedriftene, lytte til deres behov, og gjøre endringer som bidrar til at bedriftene lykkes. Høyre vil 

skape næringspolitiske JA-kommuner.

Høyre vil også stimulere små og enkle bedriftsideer. Å skape sin egen arbeidsplass kan være en løsning for de som ikke finner seg til 

rette i den teoretiske skolen og de som ikke kommer seg inn i arbeidsmarkedet.

Høyre vil:

•	forenkle og avbyråkratisere søknadsprosesser og kommunikasjonen med kommunale etater og sørge for mer forutsigbare rammer 

for næringslivet

•	benytte kommunal innkjøpsmakt til å fremme innovasjon, klimavennlig teknologi, sirkulære løsninger og konkurranseevne i 

bedriftene.

•	fremme ungt entreprenørskap gjennom økt samarbeid mellom skoler og bedrifter. Dette inkluderer bl.a. elevbedrifter og 

etablererveiledning

•	jobbe for flere tilrettelagte arbeidsplasser både i private og kommunale virksomheter

•	at kommunene samarbeider med næringslivet for å skape forståelse hos Statsforvalter for kommunale behov 

Ivaretatt av: Egen resolusjon om 

næring. Se i sammenheng med forslag 

332 fra Bedriftskanalen

Rogaland Høyre 76 100 Tillegg se hvordan Husbanken kan brukes som hjelpemiddel for å motivere unge til å kjøpe bolig i kommuner som sliter med fraflytting. Anbefalt avvist

SKOLE OG OPPVEKST
Trøndelag Høyre 77 109 Tillegg Gaming og e-sport er i dag en stor del av hverdagen til flere ungdommer. En ser også at gaming blir brukt som et verktøy for læring i 

flere skoler. Studier og forskning viser at gaming har en positiv effekt på blant annet engelskferdigheter og problemløsning hos unge.

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 374-

377.

Trøndelag Høyre 78 119 Tillegg I dag må unge i stor grad ta viktige og avgjørende valg for fremtida i svært ung alder. Ikke alle er modne for dette valget eller motivert 

for skolegang i tenårene. Høyre mener derfor det er viktig at den enkelte bevarer muligheten til å foreta omvalg og kunne skifte kurs 

på et senere tidspunkt. Vi må derfor bevare privatistordningen slik den foreligger i dag. 

Anbefalt avvist

Nordland Høyre 79 120 Tillegg Flere ungdommer bør kunne velge yrkesfag, men da må det legges til rette for det. Og linjene på den lokale videregående skolen må 

være tilpasset det næringslivet i nærmiljøet til skole har behov for.

Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Flere ungdommer bør kunne velge 

yrkesfag. Dimensjonering av 

utdanningsprogrammet på 

videregående bør i større grad 

fastsettes ut fra næringslivets behov 

og tilgjengelige læreplasser, 

Yrkesopplæringsnemndenes rolle bør 

styrkes og anbefalingene deres 

tillegges mer vekt."

Redaksjonskomiteen 80 128 Tillegg Det er viktig at digitalisering i skolen ikke handler om å bare "sette strøm på bøker", eller fører til en ukritisk bruk av skjerm og digitale 

verktøy og læremidler i skolen. Bruken av analoge eller digitale læremidler skal baseres på hva som best mulig bidrar til bedre 

undervisning, økt læringsutbytte og  universell utforming for elevene.

Forutsetningen for god bruk av digitale læremidler er at lærere og skoleledere har høy digital kompetanse og gode muligheter for 

etter- og videreutdanning innen pedagogisk bruk av digitale verktøy. Høyre har tillit til at det er skoleledere og lærere som best 

vurderer hvordan undervisningen skal gjennomføres, og hvilke læremidler som gir best læringsutbytte for den enkelte elev.

Anbefalt vedtatt

Agder Høyre 81 137 Endring Endre til: likebehandle offentlige, ideelle og private barnehager for å sikre mangfold og kvalitet i tilbudet og forutsigbare og 

rettferdige rammevilkår.

Anbefalt vedtatt

Agder Høyre 82 146 Tillegg Legge til rette for økt bruk av leksehjelp, spesielt på skoler med svake resultater Anbefalt vedtatt uten siste leddsetning.

Troms og Finnmark Høyre 83 153 Endring Endre punktet til: prioritere veiledningsordningen for nytilsatte nyutdannede lærere og barnehagelærere. Anbefalt vedtatt

Innlandet Høyre 84 159-161 Endring Alle skoler skal ha et systematisk arbeid for et inkluderende skolemiljø for å hindre forekomst av mobbing og sosial utestenging Anbefalt vedtatt

Trøndelag Høyre 85 162 Tillegg ha enda større fokus på nulltoleranse for mobbing Ivaretatt av: forslag 84 fra Innlandet.

Troms og Finnmark Høyre 86 162 Tillegg Sikre at utdanningstilbudet i videregående skole er i samsvar med næringslivets behov Ivaretatt av: forslag 79 fra Nordland 

Høyre m/omformulering

Trøndelag Høyre 87 162 Tillegg ha større fokus på tidlig utenforskap og en skole som er tilpasset hver enkelt elev. Ivaretatt av: Resolusjonens linje  106-

109, 113-116, forslag 99 fra Høyres 

studenter m.fl og forslag 114 fra 

Vestfold og Telemark Høyre

Rogaland Høyre 88 162 Tillegg tilpasse læringen til den enkelte elevs behov og interesser Ivaretatt av: Resolusjonens linje  106-

109, 113-116, forslag 99 fra Høyres 

studenter m.fl og forslag 114 fra 

Vestfold og Telemark Høyre

Høyres Studenter 89 162 Tillegg Sørge for samarbeid mellom kommunen og relevante utdanningsinstitusjoner der det er aktuelt, for å fremme samarbeidsprosjekter 

som praktikantstillinger og bachelor- og masteroppgaveskriveplasser for studenter.

Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Legge til rette for økt samarbeid med 

mellom kommunen og 

utdanningsinstitusjoner i regionen, og 

være en attraktiv studentkommune 

gjennom å tilrettelegge godt for å bo, 

studere og delta i lokalt samfunns- og 

arbeidsliv."



Redaksjonskomiteen 90 162 Tillegg Sikre økt kompetanse for lærere og skoleledere i pedagogisk bruk av digitale verktøy og sikre at elever og foresatte har innsikt i 

hvordan digitale verktøy og læremidler brukes i opplæringen.

Anbefalt vedtatt

Høyres Studenter 91 162 Tillegg Etterstrebe en skolehverdag uten skjermbruk utover det som er nødvendig for å sikre at barn lærer seg å navigere den digitale 

verden. De minste barna bør ha en skjermfri skolehverdag, og bruk av skjerm kan introduseres gradvis jo eldre barna blir.

Ivaretatt av: forslag 80 og 90 fra 

redaksjonskomiteen

Unge Høyres Landsforbund 92 162 Tillegg Sørge for at barneskoleelever får god innføring i hvordan digitale skoleverktøy skal brukes for å øke læringsutbytte til elever. Ivaretatt av: forslag 80 og 90 fra 

redaksjonskomiteen

Vestfold og Telemark Høyre 93 162 Tillegg Øke andelen fysiske lærebøker i skolene, slik at det blir en god kombinasjon mellom analoge og digitale læremidler. Ivaretatt av: forslag 80 fra 

redaksjonskomiteen

Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

94 162 Tillegg Tilrettelegge for at flere elever i barneskolen kan ta i bruk fysiske bøker i undervisning om det er for elevens beste. Ivaretatt av: forslag 80 fra 

redaksjonskomiteen

Agder Høyre 95 162 Tillegg Ha skjermfri skole på 1. trinn. Anbefalt avvist

Høyres Studenter 96 162 Tillegg Sørge for samarbeid mellom videregående- og ungdomsskoler og høyere utdanningsinstitusjoner for å legge til rette for at elever med 

høyt læringspotensiale og motivasjon kan benytte seg av disse fagmiljøene.

Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Legge til rette for forserte løp slik at 

flere elever med høyt læringspotensial 

får muligheten til å forsere enkeltfag, 

trinn eller nivåer."

Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

97 162 Tillegg La motiverte elever som trenger ekstra utfordringer få ta fag på høyere nivå. Ivaretatt av: forslag 96 fra Høyres 

studenter m/omformulering

Høyres Studenter 98 162 Tillegg At forvaltning av den videregående skolen skal tilligge kommunen, ikke fylkeskommunen. Anbefalt avvist

Høyres Studenter, Unge 

Høyres landsforbund og 

Vestland Høgre

99 162 Tillegg At elever med behov for særskilt tilrettelegging skal få dette av kvalifiserte og utdannede spesialpedagoger. Anbefales vedtatt med formuleringen: 

"At spesialundervisning skal gis av 

personale med rett kompetanse."

Jan Tore Sanner og Ola 

Svenneby 

100 162 Tillegg Innføre fritt skolevalg slik at elevene sikres rett til å velge videregående skole Anbefalt vedtatt

Høyres Studenter 101 162 Tillegg Innføre fritt skolevalg i alle fylkeskommuner. Ivaretatt av: forslag 100 fra Jan Tore 

Sanner og Ola Svenneby

Rogaland Høyre 102 162 Tillegg innføre fritt skolevalg i alle fylkeskommuner Ivaretatt av: forslag 100 fra Jan Tore 

Sanner og Ola Svenneby

Vestland Høgre 103 162 Tillegg Sikre at elever får fritt skolevalg i sitt fylke Ivaretatt av: forslag 100 fra Jan Tore 

Sanner og Ola Svenneby

Høyres Studenter 104 162 Tillegg At kommunene i større grad tilbyr sommerskoleprogrammer for grunnskoleelever innenfor realfag for å fremme engasjement rundt 

realfag.

Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Det bør tilbys sommerskole i 

samarbeid mellom skoler, frivillighet 

og næringsliv."

Oslo Høyre 105 162 Tillegg gi ekstra støtte til lærere i levekårsutsatte områder, for å sikre bedre rekruttering. Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"legge til rette for økt rekruttering av 

lærere og tiltak som styrker skole- og 

læringsmiljøet for elevene på skoler i 

levekårsutsatte områder."

Oslo Høyre 106 162 Tillegg omgjøre Støre-regjeringens nye grunnskoletilskudd til et tilskudd til skoler i levekårsutsatte områder. Anbefalt avvist

Rogaland Høyre og Åpne 

Høyre

107 162 Tillegg sikre minoritetskompetanse i laget rundt barnet og ved helsetilbud rettet mot barn og unge. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 130-

132

Rogaland Høyre 108 162 Tillegg sette generelle krav for elevenes skolemiljø, inspirert av Arbeidsmiljøloven Anbefalt avvist

Rogaland Høyre 109 162 Tillegg strebe etter et bredt spekter av tilbud om valgfag fra tidlig alder for å fremme nysgjerrighet og inspirasjon til videre læring i 

skoleløpet.

Anbefalt avvist

Rogaland Høyre 110 162 Tillegg motivere lærere til å tenke kreativt i undervisning for å skape et engasjerende miljø for elevene. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 107-

108

Troms og Finnmark Høyre 111 162 Tillegg Jobbe for å styrke og øke grunnbemanningen i barnehagene. Anbefalt avvist

Vestfold og Telemark Høyre 112 162 Tillegg Sikre tverrfaglig samarbeid mellom alle tjenester som jobber med barn og unge. Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Bedre samarbeidet mellom tjenester 

rettet mot med barn og unge."

Politisk utvalg Viken Høyre 113 162 Tillegg nye krav til samhandling og samarbeidsarenaer mellom skole, spesialisthelsetjeneste og barnevern Ivaretatt av: forslag 112 fra Vestfold og 

Telemark Høyre m/omformulering

Vestfold og Telemark Høyre 114 162 Tillegg At kommunene skal legge til rette for at skolene kan etablere alternative opplæringsarenaer i hele grunnskolen Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"At alle kommuner bør ha tilbud om 

alternative opplæringsarenaer."

Vestfold og Telemark Høyre 115 162 Tillegg Sørge for at kontaktlærerne har bedre tid til kontaktlærerrollen Anbefalt avvist

Vestfold og Telemark Høyre 116 162 Tillegg At alle kommunene skal ha spesialpedagog i en fast stillingsprosent som en del av tilbudet i barnehagene. Anbefalt avvist

Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

117 162 Tillegg Innføre anonym retting ved store prøver, for eksempel heldagsprøver. Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"gjennomføre flere forsøk med 

anonym retting av store prøver i 

skolen, for eksempel heldagsprøver."

Redaksjonskomiteen 118 162 Tillegg Sikre flere læreplasser gjennom å følge opp krav til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, tilby flere relevante læreplasser i offentlig 

sektor og inngå avtaler med regionalt arbeids- og næringsliv

Anbefalt vedtatt



Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

119 162 Tillegg Gjøre avtaler med arbeids- og næringslivet for å sikre flere læreplasser og gi flere elever arbeidspraksis i løpet av videregående skole. Ivaretatt av: forslag 118 fra 

redaksjonskomiteen

Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

120 162 Tillegg At kommuner og fylkeskommuner skal ta et større ansvar for lærlinger ved å fremskaffe flere lærlingplasser i egen virksomhet. Ivaretatt av: forslag 118 fra 

redaksjonskomiteen

Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

121 162 Tillegg Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger for å gjøre det mer lønnsomt for bedrifter å satse på lærlinger. Anbefalt avvist

Troms og Finnmark Høyre 122 162 Tillegg Åpne opp for mer utstyrsleie fra næringslivet for å sikre oppdatert og moderne teknologi og utstyr til undervisning i den videregående 

skolen

Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Legge til rette for økt samarbeid med 

næringslivet for å sikre oppdatert og 

moderne teknologi og utstyr i 

yrkesfagene."

Politisk utvalg Viken Høyre 123 162 Tillegg kommunene skal ha minst en læring pr 1000 innbygger Anbefalt avvist

Nordland Høyre 124 162 Tillegg at det skal være høy terskel for å legge ned en linje på en videregående skole. Anbefalt avvist

Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

125 162 Tillegg Etablere profilskoler på ungdomstrinnet. Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Legge til rette for flere profilskoler 

blant ungdomsskolene, innen for 

eksempel idrett, realfag eller 

entreprenørskap."

Unge Høyres Landsforbund 126 162 Tillegg Undervisning fra en spesialpedagog ikke trenger å være spesialundervisning og at elever som ikke får utbytte av den faglige 

opplæringen først og fremst skal få hjelp fra en spesialpedagog og innenfor rammene av den ordinære undervisningen.

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 106-

109 og forslag 99 fra UHL m.fl.

Trøndelag Høyre 127 162 Tillegg Legge til rette for gaming som læringsverktøy i skolen, blant annet gjennom å tilby dette som et valgfag i ungdomsskolen. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 374-

377 og forslag 292 fra FamKult-

fraksjonen

Trøndelag Høyre 128 162 Tillegg Styrke satsningen på fysisk aktivitet i skolen Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 129 162 Tillegg Sikre privatistretten og muligheten til å ta opp fag fra videregåene eller å ta nye fag.  Anbefalt avvist

Høyres Studenter 130 162 Tillegg Alle skoler skal være dysleksi-vennlige. Anbefalt avvist

Oslo Høyre 131 162 Tillegg sette inn språkkartlegging og opplæring tidlig, slik at alle barn forstår norsk når de starter på skolen Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Kartlegge barns språkutvikling før 

skolestart, sette inn hjelp til de barna 

som har behov for det og sikre at 

skolen har tilgang til denne 

informasjonen ved skolestart."

MANGFOLD OG 

INTEGRERING 

 

Troms og Finnmark Høyre 132 163 Endring Endre overskriften fra "Mangfold og integrering" til "Mangfold og inkludering" Anbefalt avvist

Agder Høyre 133 167 Redaksjonelt Legge til ordet "alle" foran barn og unge Anbefalt avvist

Redaksjonskomiteen 134 171-173 Endring En god skole er blant de viktigste tiltakene for å gi alle like muligheter til å lykkes, uavhengig av foreldrenes bakgrunn. En god skole er 

derfor et viktig tiltak for å integrere bedre. Mange som kommer til Norge har liten eller ingen utdanning. Dette gjelder spesielt de 

med fluktbakgrunn. Det viktigste verktøyet for å få flere innvandrere varig ut i arbeid er å gi de den formelle kvalifiseringen som 

arbeidslivet etterspør og bedre norskopplæring. 

Anbefalt vedtatt

Troms og Finnmark Høyre 135 171-173 Redaksjonelt En god skole er blant de viktigste tiltakene for å skape tilhørighet og utjevne sosiale forskjeller. Integreringspolitikken må sikre at flere 

får formell kompetanse som gir grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet og sikre rekruttering og integrering av 

arbeidsinnvandrere. 

Ivaretatt av: forslag 134 fra 

redaksjonskomiteen

Politisk utvalg Viken Høyre 136 175 Endring Slå sammen kulepunktene på linje 175 og 178 Anbefalt avvist

Vestland Høgre 137 175 Endring  prioritere å styrke fritidstilbudet til ungdom  i områder med levekårsutfordringer, for Anbefalt vedtatt

Troms og Finnmark Høyre 138 180 Endring forvente at kommunene samarbeider med næringslivet for å skape forutsigbare møteplasser for å inkludere arbeidsinnvandrere i 

lokalsamfunnet og i frivilligeheten. 

Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

sette inn ordet "ordninger" i stedet for 

"møteplasser"

Politisk utvalg Viken Høyre 139 183 Endring "øke andelen barn i barnehage blant barn av innvandrere, for eksempel gjennom oppsøkende og informerende virksomhet." til "øke 

andel barnehagebarn med innvandrerbakgrunn"

Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 140 185 Tillegg fra tidlig barnehagealder sørge for at barn og deres familier med særskilte behov få tilpasset hjelp for hver enkelt. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 102-

105

Vestfold og Telemark Høyre 141 188 Tillegg Sikre tilstrekkelig adgang på tolker gjennom videregående opplæring.  Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Sikre tilstrekkelig adgang på tolker i 

kommunene."

Agder Høyre 142 189 Tillegg Styrke politiets forebyggende arbeid i nærmiljøene, og spesielt i ungdomsskolene Ivaretatt av: forslag 329 fra Trøndelag 

Høyre med nytt kapittel om trygge 

lokalsamfunn



Høyres Studenter 143 189 Tillegg Styrke norskopplæringen for innvandrere og flyktninger for å bidra til raskest mulig deltagelse i arbeidslivet. Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Sørge for bedre norskopplæring for 

innvandrere gjennom blant annet å 

tilby kompetanseheving for 

norsklærere."

Høyres Studenter 144 189 Tillegg Tillate asylsøkere å fullføre videregående opplæring dersom de begynner før fylte 22 år. Anbefalt avvist

Tønsberg Høyre 145 189 Tillegg At flere kommuner utarbeider egne handlingsplaner for kjønns- og seksualitetsmangfold. Anbefalt avvist

Vestfold og Telemark Høyre 146 189 Tillegg Fjerne statsstøtten til trossamfunn som oppfordrer til negativ sosial kontroll Anbefalt avvist

Rogaland Høyre 147 189 Tillegg gi asylsøkere rett til å begynne og fullføre videregående utdanning dersom de begynner før de er 25 år Anbefalt avvist

Politisk utvalg Viken Høyre 148 189 Tillegg vurdere å endre kravene til inntak i videregående opplæring for innvandrere Anbefalt avvist

Agder Høyre 149 189 Tillegg Øke deltakelsen av innvandrere i frivillig sektor for å styrke mangfoldet og hverdagsintegreringen Ivaretatt av: Resolusjonens linje 178-

179

Agder Høyre 150 189 Tillegg Utvikle fadderordninger for foreldre med innvandrerbakgrunn i frivillige organisasjoner Ivaretatt av: Resolusjonens linje 178-

179

PASIENTENES 

HELSETJENESTE

 

Redaksjonskomiteen 151 191 Tillegg Høyre vil at det skal være enkelt å ta gode valg for egen helse og livsstil. Høyre vil føre en folkehelsepolitikk som i størst mulig grad 

bygger på positive virkemidler med belønning og stimulering. Folkehelsearbeidet må tilpasses mennesker i alle livsfaser og bidra til å 

redusere sosiale forskjeller.

Anbefalt vedtatt

Oslo Høyre 152 209-211 Tillegg at kommunestyrene årlig behandler en rapport om tilstanden i helse- og omsorgstjenesten, der både brukerundersøkelser, objektive 

kvalitetsindikatorer, pårørendtilfredshet og brukertilfredshet måles.

Anbefalt vedtatt

Politisk utvalg Viken Høyre 153 211 Redaksjonelt Flytte kulepunkt på linje 211 til øverst i rekkefølgen Anbefalt avvist

Agder Høyre 154 211 Tillegg Inkudere venteliste i oppramsingen Anbefalt avvist

Politisk utvalg Viken Høyre 155 216 Stryking Stryke kulepunkt: "ha en tydeligere oppgavefordeling mellom leger, sykepleiere og annet personell." Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 156 216 Endring Endre kulepunktet til: "Legge til rette for oppgaveglidning mellom leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og andre helsepersonell der 

dette er hensiktsmessig"

Anbefalt vedtatt

Høyres Studenter 157 217 Endring Legge til rette for mangfold blant tjenestetilbydere gjennom å sikre private helsetjenestetilbydere innpass i helsetjenesten, for å sikre 

pasientene og brukernes valgfrihet.

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 219-

220

Politisk utvalg Viken Høyre 158 217 Endring Endre kulepunkt fra "legge til rette for mangfold blant tjenestetilbydere og sikre pasientene og brukernes  valgfrihet" til"legge til rette 

for at flere yrkesgrupper skal kunne jobbe i helse- og omsorgstjenestene" 

Anbefalt avvist

Politisk utvalg Viken Høyre 159 224 Endring Endre "politirådene" til "SLT-koordinatoren" Anbefalt avvist

Redaksjonskomiteen 160 228 Tillegg styrke det forebyggende arbeidet rettet særlig mot barn og unge for å redusere risikoen for helseskadelig rusbruk Anbefalt vedtatt

Høyres Studenter 161 228 Tillegg Styrke det kommunale ettervernstilbudet for rusavhengige. Anbefalt vedtatt

Agder Høyre 162 228 Tillegg Sikre at rusavhenige sin helse blir ivaretatt gjennom hjelp istedenfor straff, samt godt samarbeid mellom LAR og DPS Anbefalt avvist

Unge Høyres Landsforbund 163 228 Tillegg At alle kommuner skal ha en rusomsorg med mål å sørge for at rusavhengige får god oppfølging hos kommunen, og ikke straffe 

brukeren.

Anbefalt vedtatt

Agder Høyre og Unge Høyres 

Landsforbund

164 228 Tillegg Sikre direkte overgang fra avrusning til ettervern og styrke det kommunale ettervernstilbudet for rusavhenigige Anbefalt avvist

Agder Høyre og Unge Høyres 

Landsforbund

165 228 Tillegg At ruspasienter skal få time til poliklinikk eller behandling innen 24 timer etter avrusning Anbefalt avvist

Unge Høyres Landsforbund 166 228 Tillegg Innføre LAR-tilbud i hele landet og jobbe for en maksimal ventetid på én uke. Anbefalt avvist

Vestland Høgre 167 228 Tillegg At alle kommuner skal ha en rusomsorg med mål å sørge for at rusavhengige får god oppfølging hos kommunen Anbefalt avvist

Vestland Høgre 168 228 Tillegg Sikre tverrfaglig arbeid innen rus og psykiatri for å sikre brukerne gode tilbud Anbefalt avvist

Høyres Studenter 169 228 Tillegg Sikre at alle helsesykepleierene i skolene har oppdatert kompetanse innenfor unges psykiske helse og akutt psykisk helsehjelp. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 221-

223

Høyres Studenter 170 228 Tillegg Legge til rette for flere studentdrevne tjenester, som studentdrevet tannklinikk. Anbefalt avvist

Høyres Studenter 171 228 Tillegg Sørge for at studenter i kommunen har tilgang til kommunens helsestasjonstilbud, uavhengig av alder. Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Sikre at studenter har tilgang på et 

godt helsetilbud i kommunen de 

studerer i."

Høyres Studenter 172 228 Tillegg Studenter skal ha tilgang på gode lavterskeltilbud for å teste seg for kjønnssykdommer. Ivaretatt av: forslag 171 fra Høyres 

studenter m/omformulering

Oslo Høyre 173 228 Tillegg gjennomgå hvordan pasientene ivaretas i overgangen mellom statlig og kommunal helsetjeneste. Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Sikre gode overganger for pasienter 

mellom statlig og kommunal 

helsetjeneste."

Unge Høyres Landsforbund 174 228 Tillegg Styrke rus-kompetansen til skolehelsetjenesten og andre kommunale og regionale helsetjenester gjennom kursing og etter- og 

videreutdanning.

Anbefalt vedtatt med følgende 

formulering: Sikre at den kommunale 

helsetjenesten og skolehelsetjenesten 

har tilgang på god kompetanse om 

rusproblemer og psykisk helse



Agder Høyre 175 228 Tillegg Bruke velferdsteknologi mer aktivt. Ivaretatt av: forslag 204 fra Oslo Høyre 

m/omformulering

Agder Høyre 176 228 Tillegg Minske kravene til journalføring i det daglige kommunale arbeidet til sykepleiere og helsefagarbeidere. Sikre at epikriser, oppdaterte 

medisinlister fra kommunen og viktig informasjon om pasientene/brukerene registreres i kjernejournal.

Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 177 228 Tillegg Videreføre fritt behandlingsvalg og retten til fornyet vurdering til å inkludere utredning og behandling for lidelser, hvor det eksisterer 

svak eller mangelfull kompetanse og/eller behandlingstilbud i landet, til å inkludere etablerte og kompetente helsefag- og 

behandlingsmiljøer i andre europeiske land.

Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 178 228 Tillegg Gjeninnføre fritt behandlingsvalg Anbefalt avvist

Rogaland Høyre 179 228 Tillegg sikre at alle helsesykepleierene i skolene har oppdatert kompetanse innenfor ungdoms psykiske helse og akutt psykisk helsehjelp. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 211-

213

Troms og Finnmark Høyre 180 228 Tillegg Styrke det forebyggende arbeidet mot spiseforstyrrelser gjennom bedre informasjon i skolen og flere lavterskeltilbud Anbefales vedtatt med formuleringen: 

"Styrke det forebyggende arbeidet mot 

spiseforstyrrelser."

Vestfold og Telemark Høyre 181 228 Tillegg Sikre at alle kvinner får tilbud om hjemmebesøk etter fødsel. Anbefales vedtatt med formuleringen: 

"rettighetsfeste hjemmebesøk av 

jordmor innen én uke etter fødsel."

Innlandet Høyre 182 228 Tillegg Deltidsinnbyggere må hensyntas i dimensjonering av spesialisthelsetjenesten og i beregningsgrunnlaget for kommuneøkonomien Anbefalt avvist

Innlandet Høyre 183 228 Tillegg Det jobbes aktivt for at lokalisering, dimensjonering og finansiering av offentlig infrastruktur, beredskaps- og tjenesteproduksjon i 

større grad baseres på brukertall fremfor innbyggertall

Anbefalt avvist

ALDERSVENNLIGE 

LOKALSAMFUNN OG 

EN GOD 

ELDREOMSORG
Agder Høyre 184 230 Tillegg Den eldre generasjon vil være en viktig ressurs de kommende år. Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 185 234 Tillegg Kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» som ble innført av Solberg-regjeringen og som er grunnleggende for at eldre blant annet 

skal få nyte god mat, ha aktiviteter og være sikret et godt fellesskap er for viktig til å bli lagt i en skuff. Her har alle kommuner et 

ansvar for at reformen blir fulgt opp.

Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Derfor lanserte Høyre i regjering 

reformen Leve hele livet."

Trøndelag Høyre 186 234 Tillegg Kvalitetsreformen «Leve hele livet» må følges opp i de kommuner som ikke har gjort det som ligger i plandokumentet. Høyre ønsker 

også at reformen skal videreutvikles

Ivaretatt av: forslag 185 fra Trøndelag 

Høyre m/omformulering

Oslo Høyre 187 251 Tillegg Det er avdekket alvorlige mangler og innenfor eldreomsorgen. Pleietrengende eldre har blitt utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Det er 

mangel på egnede plasser og mangelfull vurdering av kompetansebehov, fagkunnskap og bemanning.

Vi har en regjering som aktivt jobber for å fase ut private aktører innenfor eldreomsorgen. Høyre mener helse- og omsorgstjenestene 

skal sette pasienten i sentrum, ikke systemet. Eldreomsorgen i Norge trenger kraftgrep for å sikre god samhandling mellom 

tjenestene, tilstrekkelig med rekruttering og bemanning, reell medvirkning og kvalitetsheving i helse- og omsorgstilbudet.

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 245-

251 og tilhørende kulepunkter

Trøndelag Høyre 188 255 Tillegg at audiografene i distriktene skal få selvstendig behandlingsrett og refusjonsrett nær brukerne. Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 189 255 Tillegg At audiografene blir en del av primærhelsetjenesten i kommunene. Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 190 255 Tillegg Redusere ventetiden ved behandlingsstedene Anbefalt avvist

Politisk utvalg Viken Høyre og 

Innlandet Høyre

191 256-259 Stryking at kommunens ledere tilbys relevant lederopplæring innen aldring, arbeid, holdning til alder og diskriminering, samt kunnskap om 

læring i voksen alder og hva som skaper en god senkarriere. Kommunens ledere bør og trenes i å gjennomføre strukturerte 

medarbeidersamtaler med et seniorperspektiv.

Anbefalt avvist

Politisk utvalg Viken Høyre 192 270 Stryking at innbyggere i større grad tilbys hjemmebesøk av leger etter behov. Anbefalt avvist

Agder Høyre 193 272 Tillegg Eldre som sliter med digitalt utenforskap må sikres nødvendig hjelp. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 409-

412

Redaksjonskomiteen 194 282 Tillegg kommuner skal gjennomføre forebyggende hjemmebesøk for eldre og som også følges opp i ettertid. Anbefalt vedtatt

Trøndelag Høyre 195 282 Tillegg Hørsel er et svært viktig element når man skal planlegge et mer aldersvennlig samfunn. Omlag 10% av befolkningen har et hørselstap 

som svekker evnen til å kommunisere. Andelen øker med alderen. Ubehandlet dårlig hørsel gir bla økt risiko for demens. Eldre med 

nedsatt hørsel opplever oftere sosial isolasjon og redusert mental helse. Med god hjelp og riktige hjelpemidler kan man forebygge 

demens og kognitiv svikt.

Anbefalt avvist

Politisk utvalg Viken Høyre 196 282 Tillegg Nytt kulepunkt: "Stortingsmeldingen "Lære hele livet" skal være førende for helse- og omsorgsarbeidet i kommunene" Anbefalt avvist

Agder Høyre 197 282 Tillegg Kommunen skal ha en helhetling 10-årsplan for eldremsorgen og behovet for heldøgnsplasser Anbefalt avvist

Høyres Studenter 198 282 Tillegg Tilrettelegge for private og ideelle aktører i eldreomsorgen. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 273-

274

Høyres Studenter 199 282 Tillegg Tilby studenter og unge sommerjobber på eldre- og sykehjem. Anbefalt vedtatt, med formuleringen: 

"I større grad tilby sommerjobber på 

sykehjem og i hjemmetjenesten som et 

rekrutteringstiltak for å få flere til å ta 

utdanning innen helse- og omsorgsfag" 

Høyres Studenter 200 282 Tillegg Eldre skal ha valgfrihet til selv å bestemme hvem som kommer hjem til dem for å utføre hjemmebaserte tjenester.  Ivaretatt av: Resolusjonens linje 273 og 

279

Høyres Studenter 201 282 Tillegg Ansatte i eldreomsorgen skal slippe unødvendige hindringer og byråkrati som tar tiden deres fra pasientene. Anbefalt avvist



Høyres Studenter 202 282 Tillegg Benytte ufaglærte i større grad for å frigjøre fagpersoner til spesialiserte oppgaver. Anbefalt avvist

Oslo Høyre 203 282 Tillegg utvide åpningstidene på dagsentrene også til kvelder og helger. Anbefalt avvist

Oslo Høyre 204 282 Tillegg anskaffe og ta i bruk velferdsteknologi i kommunens tjenester. Anbefalt vedtatt formuleringen: 

"Intensivere arbeidet med å anskaffe 

og implementere velferdsteknologi i 

kommunene, blant annet gjennom å 

øke kunnskapen om bruk av 

velferdsteknologi."

Oslo Høyre 205 282 Tillegg sørge for at det er tilstrekkelig bemanning på sykehjemmene til enhver tid Ivaretatt av: Resolusjonens linje 276-

277

Oslo Høyre 206 282 Tillegg åpne opp for private aktører til å konkurrere om anbud basert på kvalitet. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 273

Oslo Høyre 207 282 Tillegg gjennomføre en tilsyns- og varselsreform i helse- og omsorgstjenestene. Ved rapportering om systematiske feil og alvorlige 

enkelthendelser skal det iverksettes strakstiltak for å hindre ytterligere avvik.

Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Sørge for at kommunene raskt følger 

opp alvorlige feil og hendelser for å 

hindre ytterligere avvik og forbedre 

tjenestene."

Oslo Høyre 208 282 Tillegg satse offensivt på å utdanne, rekruttere og beholde helsepersonell i alle tjenester innen omsorgstrappen. Anbefalt vedtatt

Oslo Høyre 209 282 Tillegg gjennomgå ressursene til hjemmetjenesten og sykehjem for å sikre verdige og trygge tjenester i eldreomsorgen. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 274-

277

Rogaland Høyre 210 282 Tillegg tilby minst en times aktivitet på eller utenfor sykehjemmet hver dag. Anbefales vedtatt

Politisk utvalg Viken Høyre 211 282 Tillegg Legge til "daglig" Ivaretatt av: forslag 210 fra Rogaland 

Høyre

Trøndelag Høyre 212 282 Endring Legge til "om dagen" etter ordet "aktivitet", slik at setningen blir "tilby minst en times aktivitet om dagen på eller utenfor 

sykehjemmet"

Ivaretatt av: forslag 210 fra Rogaland 

Høyre

Innlandet Høyre 213 282 Tillegg Kommunene har en aktiv seniorpolitikk som stimulerer flere til å stå i jobb lengre Ivaretatt av: Resolusjonens linje 254-

259

Innlandet Høyre 214 282 Tillegg Kommunene legger til rette for at eldre kan bo lengst mulig hjemme, blant annet ved hjelp av helse- og velferdsteknologi og statlig 

støtte til utvikling av omsorgsboliger

Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Legge til rette for at eldre kan bo 

hjemme, blant annet ved bruk av 

velferdsteknologi og utbygging av 

tilrettelagte boliger i distriktet."

Innlandet Høyre 215 282 Tillegg Kommunene må få mer frihet til å løse oppgavene de har ansvar for. Detaljerte krav reduserer kommunenes handlingsrom og 

mulighet til å levere tjenester tilpasset sine innbyggeres behov.

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 27-31

Rogaland Høyre 216 282 Tillegg satse på og bygge ut flere demenslandsbyer Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Sørge for at personer med demens får 

et godt tilpasset og variert tilbud, for 

eksempel gjennom demenslandsbyer 

der det er aktuelt"

Troms og Finnmark Høyre 217 282 Tillegg Styrke incentivene for å kombinere pensjonistlivet med noe arbeidsdeltagelse gjennom å øke prosentandelen man kan arbeide uten 

trekk i pensjon

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 254

Politisk utvalg Viken Høyre 218 282 Tillegg øke kunnskapen om demens i befolkningen og samarbeide mer med frivillige om etablering av aktivitetstilbud, også for yngre 

personer som rammes.

Anbefalt vedtatt

Trøndelag Høyre 219 282 Tillegg se på regelverket for frivillighet og gjøre det enklere å delta. Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 220 282 Tillegg At frivillige og ideelle organisasjoner samarbeider med NAV for å inkludere flere i et felles nettverk. Anbefalt avvist

KOMPETANSE OG 

INKLUDERING

 

Møre og Romsdal Høyre 221 292 Tillegg Høyere utdanning må være tilpasset næringslivet og tilbys digitalt for at bedrifter skal kunne utdanne de arbeidstakerene de allerede 

har

Ivaretatt av: egen næringsresolusjon

Trøndelag Høyre 222 299 Tillegg Utenforskap er et problem for de som ikke er yrkesaktive, arbeidsløse under avklaring, uføre og pensjonister. Har du ikke en jobb å gå 

til, så mister du mye av ditt sosiale nettverk og samhold med kollegaer. Problemer med økonomi er ofte et problem for de som ikke er 

yrkesaktive. Mental helse blir heller ikke bedre når man er utenfor arbeidsliv.

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 284-

286 og 297-301

Vestland Høgre 223 299 Redaksjonelt En stor andel personer med nedsatt arbeids- og funksjonsevne står utenfor arbeidslivet Anbefalt vedtatt

Politisk utvalg Viken Høyre 224 311 Redaksjonelt Legge til "også", og stryke "mer" Anbefalt vedtatt

Politisk utvalg Viken Høyre 225 314 Redaksjonelt Endre fra "staten" til "kommunen" Anbefalt vedtatt

Oslo Høyre 226 318 Endring jobbe for flere tilrettelagte arbeidsplasser både i private og kommunale virksomheter Anbefalt vedtatt

Vestland Høgre 227 318 Tillegg At antall VTA-plasser skal økes. Ivaretatt av: forslag 226 fra Oslo Høyre

Trøndelag Høyre 228 319 Tillegg For de som er utenfor arbeidsliv, kan det være ideelt å oppfordre til et større og sterkere samarbeid med frivillige og ideelle 

organisasjoner. Mestringsevnen for å bidra med frivillighet, gjør kanskje at noen ser at de kan gå ut i arbeidslivet igjen.

Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Samarbeide med frivilligheten for å gi 

flere som står utenfor arbeidslivet en 

meningsfylt hverdag."

Nordland Høyre 229 319 Tillegg fortsette jobben med å desentralisere offentlige arbeidsplasser. Anbefalt avvist

Vestland Høgre 230 319 Tillegg støtte tiltak for å redusere antallet unge uføre i dagens arbeidsmarked ved eksempelvis å oppskalere IPS (Individuell jobbstøtte) Anbefalt vedtatt



Agder Høyre 231 319 Tillegg Inkludere flere eldre i arbeidslivet, gjøre det mer attraktivt å jobbe lengre og på den måten i større grad benytte kompetansen 

seniorer besitter.

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 254

Agder Høyre 232 319 Tillegg Innføre en nedre aldersgrense for uførepensjon på 30 år. For de under 30 år gis det andre ytelser, primært midlertidige ytelser hvor 

arbeidsrelatert kompetansebygging er en viktig del av ytelsen som gis.

Anbefalt avvist

Agder Høyre 233 319 Tillegg Innføre arbeidsorientert uføretrygd hvor de som er helt eller delvis uføre, får bedre mulighet til å kvalifisere seg og få arbeidsrettet 

kompetanse mens de er på ytelser. 

Anbefalt avvist

Redaksjonskomiteen 234 319 Tillegg Være gode og attraktive studentkommuner med god tilgang på studentboliger, helhetlige tjenestetilbud og et godt samarbeid mellom 

kommune, studentsamskipnad og institusjon. Kommunene skal tilrettelegge så effektivt som mulig for økt studentboligbygging.

Anbefalt vedtatt

SAMFERDSEL
Politisk utvalg Viken Høyre 235 320 Endring Skrive om hele kapittelet "Samferdsel" Samferdsel og infrastruktur

Det er en styrke for Norge at vi har bosetting i hele landet. Et godt samferdselstilbud og effektive mobilitetsløsninger er viktig for at 

folk skal få hverdagen til å gå opp og for at næringslivet skal kunne drive lønnsomt. Både kommunene og fylkeskommunene har 

viktige ansvarsområder når det gjelder vei, kollektivtrafikk og myke trafikanter, og Høyre vil fortsette arbeidet for tryggere, raskere og 

grønnere transportløsninger i hele landet.

Høyre vil:

•	Prioritere investeringer i infrastruktur som knytter landet sammen og som bidrar til effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

•	Fortsette satsingen på utbygging av kollektivtransport ved hjelp av belønningsordninger og, i de store byene, gjennom byvekstavtaler.

•	Arbeide for mer fleksible billettsystemer som et virkemiddel for å gjøre kollektivtransport enda mer attraktivt. 

•	Legge til rette for utprøving av autonome kjøretøy som en del av kollektivtilbudet der forholdene ligger til rette for det. 

•	Arbeide for raskere utbygging av nye fylkesveier og gang- og sykkelveiprosjekter. 

•	Vurdere etablering av selskaper etter modell av «Nye veier» ved fylkeskommunale veiprosjekter.

•	Legge til rette for et styrket el-ladetilbud langs det norske veinettet.

•	At bomstasjoner som oppføres for å bidra til å finansiere nye veistrekninger, tas ned igjen når prosjektet er ferdig finansiert.

•	Legge til grunn en nullvisjon for hardt skadde og drepte i trafikken, og prioritere utbedring av trafikkfarlige strekninger.

•	Prioritere trygge skoleveier og myke trafikanter i planleggingen av samferdselsprosjekter.

•	Stille krav om grønn transport i offentlige anbudskonkurranser.

•	Legge til rette for grønne løsninger i havneinfrastrukturen, for eksempel gjennom økt tilgang til landstrøm."

Anbefalt avvist

Agder Høyre 236 321 Tillegg Et av de beste samferdselsgrep som er blitt gjort de siste tiårene var etableringen av Nye veier. Etableringen har resultert økt 

utbyggingstakt av europaveiene, noe som har ført til økt mobilitet og flere trafikksikre veistrekninger. Høyre mener at en høy 

standard på europaveiene er et av de viktigste tiltakene for bedre trafikksikkerhet.

Anbefalt avvist

Redaksjonskomiteen 237 325 Tillegg Endre teksten fra "av vei, bane og tog," til "av vei, bane, fly, ferge, båt og tog" Anbefalt vedtatt

Møre og Romsdal Høyre 238 329 Tillegg og som gir god tilgjengelighet for innbyggere, pendlere og næringsliv langs hele kysten Anbefalt avvist

Troms og Finnmark Høyre 239 331 Endring at fylkeskommunen skal gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger av fylkesveier Anbefalt avvist

Agder Høyre 240 331 Tillegg Bruke Nye veier aktivt for å raskere sikre gjennomføringen av viktige motorveiprosjekter. Selskapet må gis tilstrekkelige økonomiske 

rammer til å gjennomføre sine prosjekter

Anbefalt avvist

Rogaland Høyre 241 333 Endring bedre vedlikeholdet av kommunale veier gjennom mer effektiv ressursutnyttelse Anbefalt vedtatt

Frode Revhaug 242 334 Tillegg Tilrettelegge hele arbeidmarkedsregioner gjennom helhetlig planlegging av samferdsel og kollektivsystem, slik at flere kan nytte 

kollektivtransport i hverdagen

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 334-

336

Rogaland Høyre og Høyres 

studenter

243 339-341 Endring "bruke anbudsprosesser aktivt for å nå målet om utslippsfrie kollektiv- og fergesamband." (Til erstatning for kulepunktene på linje 

339, 340 og 341)

Anbefalt vedtatt

Innlandet Høyre 244 340 Tillegg ", herunder avvikle dieseldrevne togstrekninger og erstatte med grønn teknologi" Anbefalt avvist

Møre og Romsdal Høyre 245 341 Tillegg Merkostnaden skal kompenseres fra staten Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 246 343 Tillegg Trappe opp vedlikeholdet og oppgraderingen av fylkesveinettet, uten at bompengebelastningen for den enkelte veibruker blir for stor. Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Trappe opp vedlikeholdet og 

oppgraderingen av fylkesveinettet, 

uten at kostnadene blir for store for 

den enkelte veibruker."

Høyres Studenter 247 343 Tillegg Sørge for at studenter og ungdom har tilgang på rabatterte enkelt- og periodebilletter på kollektivtransporten i fylkeskommunen. Anbefalt avvist

Høyres Studenter 248 343 Tillegg At studenter skal få redusert pris på bysykler i kommuner hvor disse er i bruk. Anbefalt avvist

Høyres Studenter 249 343 Tillegg Etterstrebe å ha flere nattavganger i kollektivtilbudet. Anbefalt avvist

Høyres Studenter 250 343 Tillegg Tilrettelegge for økt bruk av bysykler. Anbefalt avvist

Oslo Høyre 251 343 Tillegg utvikle kollektivknutepunkter rundt storbyene, som gjør kostnader og tidsplanlegging forutsigbart for dem som lar bilen stå Ivaretatt av: Resolusjonens linje 334-

335 og 340

Oslo Høyre 252 343 Tillegg være en garantist for byvekstavtalene også etter 2029, for å sikre miljøvennlig transport i byene Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Videreføre byvekstavtaler også etter 

2029, for å sikre miljøvennlig transport 

i byene."

Oslo Høyre 253 343 Tillegg Ha en konkret plan for å etablere ladestasjoner og fyllestasjoner for tunge kjøretøy langs de største hovedfartsårene i riksveinettet, 

samt ved sentrale gods- og transportsentraler. 

Anbefalt avvist



Unge Høyres Landsforbund 254 343 Tillegg Ha mer fleksible betalingsløsninger på kollektivtransport, for alle kundegrupper. Anbefalt avvist

Troms og Finnmark Høyre 255 343 Tillegg Sikre at kollektivtilbudet styrkes i distriktene for å gi barn og unge muligheten til å delta på fritidsaktiviteter Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Sikre et godt utbygd kollektivsystem i 

hele landet."

Unge Høyres Landsforbund 256 343 Tillegg Arbeide for at fullverdig kollektivtilbud i hele Norge. Ivaretatt av: forslag 255 fra Troms og 

Finnmark Høyre

Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

257 343 Tillegg Fortsette utviklingen av modeller som AtBs «buss på bestilling» og Ruters «Groruddalenprosjekt». Anbefalt avvist

Nordland Høyre 258 343 Tillegg Det må utredes, og innføres en form for prisreduksjon på flytilbudet mellom byene i Nord-Norge utover FOT-rute ordningens maks 

pris pr strekning, som gir flypriser som muliggjør en lavere reisekostnad for reiser med fly mellom alle flyplassene i landsdelen.

Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 259 343 Tillegg Styrke rammene for FOT-rutene slik at det blir grunnlag for et helhetlig samferdselstilbud i hele landet Anbefalt avvist

Vestland Høgre 260 343 Tillegg Styrke løyvingane til rassikring av riks- og fylkesvegane våre. Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Sørge for å styrke rassikringen på 

fylkesveiene."

Møre og Romsdal Høyre 261 343 Tillegg Fergeruter til øysamfunn må sidestilles med fylkesveier og ikke bygges ned eller reduseres. Anbefalt avvist

EN GRØNNERE 

KOMMUNE

 

Agder Høyre 262 356 Stryking Punktet strykes Anbefalt avvist

Agder Høyre 263 356 Tillegg Sikre en helhetlig areal- og transportplanlegging i og mellom kommuner som legger til rette for redusert transportbehov og mulighet 

for bruk av sykkel, gange og kollektivtransport

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 334-

335

Møre og Romsdal Høyre 264 360 Endring Gjennom teknsiske byggeforskrifter stiller krav til klimavennlig... Anbefalt avvist

Møre og Romsdal Høyre 265 360 Stryking Løses gjennom utslippskrav på leverandør og entreprenør Anbefalt avvist

Innlandet Høyre 266 367 Tillegg Kommunene må ha og ta en aktiv rolle i arbeidet for økt kraftproduksjon Anbefalt vedtatt

Innlandet Høyre 267 367 Tillegg En vesentlig del av den lokale naturressursbaserte verdiskapingen må bli igjen i kommunene Anbefalt avvist. Behandles i egen 

næringsresolusjon

Redaksjonskomiteen 268 367 Endring Sikre mer lokal produksjon av energi, blant annet ved å fjerne regulatoriske barrierer som hindrer etablering av solcelleanlegg i 

boliger, nabolag og i næringsparker. 

Anbefalt vedtatt

Høyres Studenter 269 367 Tillegg Tilrettelegge for at husholdninger og bedrifter kan forsyne eget energiforbruk gjennom å blant annet tillate installering av 

solcellepaneler og lignende teknologi på privat eiendom.

Ivaretatt av: forslag 268 fra 

redaksjonskomiteen

Unge Høyres Landsforbund, 

Vestland Høgre og Agder 

Høyre

270 367 Tillegg Tilrettelegge for at bedrifter og husholdninger skal kunne produsere egen energi Ivaretatt av: forslag 268 fra 

redaksjonskomiteen

Oslo Høyre 271 367 Tillegg støtte opp under tiltak for å kutte utslipp fra kommunenes avfallshåndtering, for eksempel etablere fangstanlegg på flere 

avfallsforbrenningsanlegg i Norge (CCS). 

Anbefalt vedtatt

Agder Høyre 272 367 Tillegg Bidra til rensing av CO2 fra store søppelforbrenningsanlegg Ivaretatt av: forslag 271 fra Oslo Høyre

Oslo Høyre 273 367 Tillegg fjerne regler som hindrer mer gjenbruk. Anbefalt avvist

Oslo Høyre 274 367 Tillegg ha en plan for utsortering av alle klær og tekstiler innen 2025, og sikre at større andel av ødelagte tekstiler gjenvinnes. Anbefalt vedtatt

Høyres Studenter 275 367 Tillegg Etablere gode løsninger for gjenvinning av tekstil- og klesavfall i samarbeid med  private og frivillige aktører.  Ivaretatt av: forslag 274 fra Oslo Høyre

Unge Høyres Landsforbund og 

Agder Høyre

276 367 Tillegg Vurdere behovet for kjernekraftproduksjon opp mot fremtidige energibehov og klimamålene Ivaretatt av: egen energiresolusjon

Unge Høyres Landsforbund 277 367 Tillegg Vurdere plasseringen av kjernekraftverk opp mot det lokale energibehovet Ivaretatt av: egen energiresolusjon

Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

278 367 Tillegg Sørge for flere lavterskeltiltak mot lokal forsøpling, som for eksempel panteringer. Anbefales vedtatt

Unge Høyres Landsforbund, 

Vestland Høgre og Agder 

Høyre

279 367 Tillegg Jobbe for biologisk mangfold gjennom blant annet flere innsiktshoteller. Anbefalt avvist

Innlandet Høyre 280 367 Tillegg Styrke skogens rolle i det grønne skiftet, og sikre fortsatt god balanse mellom verdiskaping, klima- og miljøhensyn, skogeiernes frihet 

og allmenhetens tilgang til naturområder

Anbefalt avvist

Redaksjonskomiteen 281 367 Tillegg Det offentlige må utnytte mulighetene som ligger innen gjenbruk, og stille krav om mer gjenbruk i offentlig innkjøp Anbefalt vedtatt

Trøndelag Høyre 282 367 Tillegg Det offentlige må utnytte mulighetene som ligger innen gjenbruk, og alltid vurdere gjenbruk når det skal anskaffes nytt. Gjenbruk kan 

både være kostnadsbesparende, i tillegg til miljøperspektivet.

Ivaretatt av: forslag 281 fra 

Redaksjonskomiteen

Eirik Lae Solberg og James 

Stove Lorentzen

283 367 Tillegg fremme en strøkstilpasset by- og tettstedutvikling som tar hensyn til nærmiljøenes etablerte karakter Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Ta hensyn til nærmiljøenes etablerte 

karakter ved by- og tettstedsutvikling."

Agder Høyre 284 367 Tillegg Sikre tilstrekkelig nettkapasitet slik at samfunnet kan elektrifiseres og gi nødvendig energi til næringslivet Ivaretatt av: egen energiresolusjon. 

FAMILIE, KULTUR OG 

FRITID

 



Trøndelag Høyre 285 369 Tillegg Den fallende fruktbarheten i Norge det siste tiåret bekymrer. Effekten er omtalt i mange sammenhenger, og konklusjonen er at de 

fallende fødselstallene på sikt vil utfordre vår velferdsmodell. Trenden må snus. Norge trenger flere barn dersom vi som nasjon skal 

makte å løse våre fremtidige samfunnsoppgaver. Innføring av tiltak og virkemidler som gir økende fødselstall må derfor være et 

prioritert politisk mål i tiden fremover.

Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 286 369 Tillegg En ryddig og forutsigbar overgang fra fødselspermisjon til barnehage kan være nettopp et slikt tiltak.  I dag er barn født mellom 1. 

august og 30. november sikret barnehageplass fra de fyller 1 år, mens barn født 1. desember og seinere ikke er sikret plass før 

påfølgende høst. Barnet kan da være 1 år og 8 måneder gammelt. Med denne uavklarte situasjonen for familiens yngste kan det være 

krevende å finne gode løsninger, og ekstra krevende når familieøkonomien forutsetter to inntekter. Ved å innføre en lovfestet rett på 

barnehageplass fra barnet fyller 1 år, uavhengig av når på året det er født, sikrer man ikke bare like rettigheter og en absolutt 

forutsigbarhet for alle barn og foreldre, men også en rimelig forutsigbarhet overfor alle arbeidsgivere. I tillegg vil alle landets 

kommuner slippe uventede merkostnader når barn uten rettighet likevel får plass i en barnehage, for eksempel i nabokommunen 

eller hos en ikke-kommunal aktør. Statens driftstilskudd til barnehage skal gjøres likt for alle barn fra de er fylt 1 år, uavhengig av når 

på året de er født. 

Anbefalt avvist

FAMKULT-fraksjonen 287 369 -371 Endring Å delta i fritidsaktiviteter er viktig av flere årsaker. Det er sosialt og gir mestring, mening og tilhørighet. Man har det gøy, får venner 

og viktige erfaringer. Fritidsaktiviteter er også en arena for inkludering og for å forhindre utenforskap.

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 369-

371

Agder Høyre 288 370 Redaksjonelt Ikke alle barn og unge har muligheten til å delta på grunn av økonomi. Anbefalt vedtatt

Trøndelag Høyre, Kari-Anne 

Jønnes, Ingvill Dalsegg og 

Anders Riise

289 373 Tillegg Kunst- og kulturaktiviteter er viktige for å fremme positiv psykisk helse og trivsel i befolkningen, både for enkeltmennesket men også 

på et kollektivt nivå. Studier viser at tverrfagligheten, tilgjengeligheten og den personlige tilnærmingen som kunstbaserte og 

kulturelle aktiviteter gir, kan ha betydelige helsegevinster. Deltakelse i kulturaktiviteter kan bidra til folkehelse og forebygging av 

sykdom, samt være gode verktøy for å skape fellesskap, forståelse og samhold i samfunnet. Trøndelag Høyre mener derfor vi må 

satse på og tilrettelegge slik at alle kan få delta og oppleve kultur.

Ivaretatt av: Forslag 307 og 308 fra 

Trøndelag H, Jønnes og Riise

FAMKULT-fraksjonen 290 373 Redaksjonelt Erstatte ordet "uorganisert" med ordet "egenorganisert" Anbefalt vedtatt

FAMKULT-fraksjonen 291 374 Redaksjonelt Legge til ordene "gaming og" foran "e-sport. Anbefalt vedtatt

FAMKULT-fraksjonen 292 375-377 Endring E-sport og gaming er sosialt, en populær fritidsinteresse og konkurranseaktivitet, en god læringsarena som gir verdifull kompetanse 

også for arbeidslivet, og et verdifullt pedagogisk verktøy i undervisningen som gir elevene økt læring, mestring og tilleggskompetanse 

som vil være sterkt etterspurt i fremtiden.

Anbefalt vedtatt

Håvard B. Øvregård, Turid 

Kristensen og Tage Pettersen

293 379 Endring sikre ordninger som kan dekke kostnader slik at alle barn skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet. Anbefales vedtatt

FAMKULT-fraksjonen 294 393-394 Stryking Etablere en støtteordning til kommuner som sitter som eier og forvalter av kulturminner av nasjonal verdi. Anbefalt vedtatt

Innlandet Høyre 295 398-399 Endring Sørge for at flere flerbrukshaller og kulturhusarenaer er tilrettelagt for et bredt tilbud, inkludert datatreff, e-sportkonkurranser og 

andre nyere aktiviteter

Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Sørge for at flere flerbrukshaller, 

bibliotek og kulturhusarenaer er 

tilrettelagt for et bredt tilbud, inkludert 

datatreff, e-sportkonkurranser og 

andre nyere aktiviteter, gjerne i 

samarbeid med idrettslag eller andre 

aktører".

Møre og Romsdal Høyre 296 401 Tillegg Gjeninnføre fritidskortet som et verktøy for å forhindre utenforskap Ivaretatt av: forslag 293 fra Øvregård, 

Kristensen og Pettersen

FAMKULT-fraksjonen 297 401 Tillegg Etablere flere møteplasser for dataspilling og gaming, gjerne i samarbeid med idrettslag og andre aktører. Ivaretatt av: forslag 295 fra Innlandet 

Høyre m/omformulering

Trøndelag Høyre 298 401 Tillegg Legge til rette for gaming ved offentlige bibliotek Ivaretatt av: forslag 295 fra Innlandet 

Høyre m/omformulering

Trøndelag Høyre 299 401 Tillegg Støtte lokale aktører som ønsker å satse på, og tilby gaming, som fritidsaktivitet for unge Ivaretatt av: forslag 295 fra Innlandet 

Høyre m/omformulering

Redaksjonskomiteen 300 401 Ha som mål at alle barn får tilbud om barnehageplass fra fylte ett år eller endt permisjon gjennom et mer fleksibelt barnehageopptak. Anbefalt vedtatt

Trøndelag Høyre 301 401 Tillegg Norge innfører lovfestet rett på barnehageplass fra samme dag som barnet fyller 1 år, løpende barnehageopptak året igjennom, og 

driftstilskudd fra Staten fra samme tidspunkt.

Ivaretatt av: forslag 300 fra 

redaksjonskomiteen

Trøndelag Høyre 302 401 Tillegg Skape ryddighet og forutsigbarhet for familier og arbeidsgivere i overgangen fra fødselspermisjon til arbeid, slik at alle kan planlegge 

på retur til arbeidslivet etter fullførte 12 måneders permisjon.

Ivaretatt av: forslag 300 fra 

redaksjonskomiteen

Trøndelag Høyre 303 401 Tillegg Fjerne det uverdige begrepet ”Barn uten rettighet” som beskriver barn over 1 år, født på feil tid av året slik at de likevel ikke har rett 

på barnehageplass.

Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 304 401 Tillegg Statlig driftstilskudd til barnehage gjøres likt for alle barn fra fylte 1 år, uavhengig av når på året barnet er født. Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre og Kari-Anne 

Jønnes, Ingvill Dalseg og 

Anders Riise

305 401 Tillegg at kommunene utarbeider en overordnet strategi for folkehelse og kultur, et samarbeid mellom kultur-, helse- og 

folkehelseavdelingene i kommunen

Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre og Kari-Anne 

Jønnes, Ingvill Dalseg og 

Anders Riise

306 401 Tillegg etablere et samarbeid mellom universitetskommunene, NTNU og forskningsmiljø for kunnskapsbasert arbeid med kultur- og 

folkehelse tiltak

Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre og Kari-Anne 

Jønnes, Ingvill Dalseg og 

Anders Riise

307 401 Tillegg samarbeide med frivillige, kommunene, fylkeskommunen, lag og organisasjoner på offentlige og private arenaer om å gi kunst og 

kultur til flest mulig

Anbefales vedtatt



Trøndelag Høyre og Kari-Anne 

Jønnes, Ingvill Dalseg og 

Anders Riise

308 401 Tillegg skape fremtidens kulturskole med et bredt spekter av aktiviteter, både i kommunal og privat regi Anbefalt vedtatt

Agder Høyre 309 401 Endring Styrke frivillighetens rolle i integrerings- og inkluderingsarbeidet gjennom støtte til lavterskeltilbud og aktivitetsguider. Anbefales vedtatt

Oslo Høyre 310 401 Tillegg tilrettelegge kor for demente. Ivaretatt av: forslag 216 fra Rogaland 

Høyre

FAMKULT-fraksjonen 311 401 Tillegg Sørge for at lag og foreninger kan få bruke kommunale arealer og anlegg gratis til fritidsaktiviteter for barn og unge. Anbefalt avvist

FAMKULT-fraksjonen 312 401 Tillegg Støtte prosjekter som bidrar til at personer med funksjonsnedsettelser kan ta del i idrett og andre aktiviteter. Anbefalt vedtatt

Agder Høyre 313 401 Tillegg Sørge for at alle kan delta på fritidsaktiviteter uavhengig av funksjonsevne. Ivaretatt av: forslag 312 fra FamKult

FAMKULT-fraksjonen 314 401 Tillegg At alle kommuner skal utarbeide helhetlige handlingsplaner for barn og unges oppvekstvilkår, inkludert tiltak mot fattigdom. Anbefalt avvist

Rogaland Høyre 315 401 Tillegg "legge til rette for lavterskel møteplasser for ungdom" Ivaretatt av: Resolusjonens linje 379, 

381-382, 388-389, 390-391, 395-397, 

398-399 og 400-401

Oslo Høyre 316 401 Tillegg endre spillemiddelfordelingen, slik at baneflater kan fornyes ved høy bruk og slitasje, ikke bare etter et visst antall år. Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

"Gjennomgå kriteriene for 

spillemiddelfordelingen, blant annet 

om for eksempel slitasje skal inngå ved 

vurdering av skifte av dekke, ikke bare 

antall år."

EN DIGITAL KOMMUNE  

Trøndelag Høyre 317 405 Tillegg Digitalt utenforskap gjelder i alle aldre. Det er faktisk så mange som 600 000 nordmenn som har svake eller er ikke brukere av den 

digitale hjelpemidler. Her har det norske samfunn en stor oppgave med å sørge for opplæring, bruk og deltakelse av digitalt verktøy.

Ivaretatt av: Storresolusjonen HLM 

2022

Vestland Høgre 318 407 Tillegg Kommunene bestitter store mengder data både digitalt og ellers. Ved å tilgjengeliggjøre disse data på en sikker måte og med gode 

integreringsløsninger mellom IT-systemer vil man kunne forbedre arbeidsrutiner og gi bedre service til innbyggerne.  

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 403-

407, 416-417, 418-419 og 

Storresolusjonen HLM 2022

Agder Høyre 319 409 Endring Endre "digital hjemmehjelp" til "digital hjelp i hjemmet" Anbefalt avvist

Agder Høyre 320 413 Endring Personer som sliter med digitalt utenforskap må sikres nødvendig hjelp. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 409-

412

Redaksjonskomiteen 321 416-417 Redaksjonelt Endre fra "sakpe digitale [...]" til "tilrettelegge for at det kan skapes digitale ..." Anbefalt vedtatt

Innlandet Høyre 322 419 Tillegg Jobbe for økt cybersikkerhet, slik at vi sikrer oss mot framtidige trusler og kan ligge et steg foran Ivaretatt av: Behandles av Høyres 

beredskapsutvalg

Innlandet Høyre 323 419 Tillegg Standardisere protokoller for en sikrere infrastruktur og kunne forbedre den digitale kommunen Anbefalt avvist

Oslo Høyre 324 419 Tillegg automatisere søknadsprosesser der det er mulig, ved bruk av AI. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 416-

417

Oslo Høyre 325 419 Tillegg forenkle og avbyråkratisere søknadsprosesser og kommunikasjonen med kommunale etater og sørge for mer forutsigbare rammer for 

næringslivet 

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 416-

419

Rogaland Høyre 326 419 Tillegg tilby unge digital skolehelsetjeneste som supplement til den fysiske. Anbefales vedtatt med formuleringen: 

"utvide ungdomshelsestasjonens 

lavterskeltilbud, også digitalt. Etablere 

flere helsetilbud eller ha egne 

helsestasjonstider for gutter." Flyttes 

til Pasientens helsetjeneste og punkt 

om ungdomshelsestasjon.

Vestfold og Telemark Høyre 327 419 Tillegg Gjøre helsekortet for gravide digitalt Anbefalt avvist

Trøndelag Høyre 328 419 Tillegg de som har behov for det, skal ha tilgang til papirbasert kommunikasjon. Ivaretatt av: Resolusjonens linje 413

Trygge lokalsamfunn 

(Forslag til nytt 

kapittel)



Trøndelag Høyre 329 419 Tillegg Høyre vil sikre trygge lokalsamfunn. Det handler blant annet om å sikre gode bomiljø, ha et tilgjengelig politi med høy kvalitet og god 

beredskap lokalt. 

Kommunene og politiet må samarbeide tett for å forebygge kriminalitet. Det er særlig viktig at politiet har tett samarbeid med blant 

annet skolen, helsetjenesten og barnevernet om å følge opp barn og unge i kriminalitetsutsatte områder. Det er også behov for å 

styrke politiet og kommunenes muligheter for å drive forebyggende arbeid rettet mot psykisk syke med tilbøyelighet til voldelig 

atferd.

 

Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem og rammer folk i omgivelser hvor de skal føle seg trygge. Høyre i regjering hadde 

et klart mål om å intensivere innsatsen med forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner – vold som i ytterste konsekvens 

kan føre til tap av menneskeliv. Det er et arbeidet må også følges opp i kommunene. 

Høyre vil: 

•        Styrke ordningen med politiråd, politikontakter og samarbeids-/tjenesteavtaler mellom kommunene og politiet

 •        Etablere en digital samhandlingsplattform for politiet og kommunene, hvor de kan dele informasjon for å sikre god oppfølging 

og forebygging overfor ungdom. 

•        Oppfordre flere kommuner til å ta i bruk SLT-modellen og ansette SLT-koordinator. 

•        Opprette et formalisert samarbeid mellom politiet og psykisk helsevern/sosialetaten, etter modell av SLT-ordningen. 

•        Utarbeide/revidere og følge opp kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

•        Etablere Oppfordre kommunene til å etablere voldsforebyggende koordinator i kommunene for å samordne kommunens 

hjelpetilbud til den voldsutsatte. 

•        Etablere Oppfordre kommunene til å etablere et voldsforebyggende team i kommunene, der ansatte kan drøfte saker ved 

mistanke om vold og overgrep. 

•        Sikre tilstrekkelig bemanning i krisesentrene, og oppfordre kommunene til å inngå samarbeidsavtaler eller andre former for 

forpliktende samarbeid mellom krisesentrene og andre tjenester i kommunen.

Anbefalt vedtatt med formuleringen: 

Mindre justeringer markert i 

utstrekning og rød tekst.

Beredskap (Forslag til 

nytt kapittel)
Nordland Høyre 330 419 Tillegg I en urolig tid er sikkerhet og beredskap en av våre viktigste satsingsområder for å trygge landet vårt og våre innbyggere. Alle Norges 

innbyggere bor i et lokalsamfunn, og i en kommune. Det er avgjørende at alle sammen har tillit til at myndighetene sikrer vår trygghet 

og gjør de nødvendige grep som kreves både i fredstid, men også ved kriser og krig.  Det er viktig at kommunene, fylkeskommunene 

og staten er godt forberedt ved eventuelle hendelser. Og når verden er i endring så må beredskapen endre seg med. Kommunene må 

oppdatere beredskapsplaner og være bevist på sitt ansvar. Det å ha beredskapskoordinator i alle kommuner kan sikre at planverk og 

rutiner følges opp. Vannverkene skal kunne levere nok, trygt drikkevann. Ved en eventuell hendelse kan drikkevannet være truet og 

det er da viktig at vannverkene har gode beredskapsplaner. I Norge driftes mange private vannverk på dugnad. Disse bør også følges 

opp av kommunen for å sikre oppdaterte beredskapsplaner. Etter den brutale krigens utbrudd i Ukraina har frykten for at atomvåpen 

skal bli tatt i bruk blusset opp, vi ser at kritisk infrastruktur trues og settes ut av spill, og vi ser at interessen rundt norske installasjoner 

stadig oftere kommer i søkelyset. Høyre skal være garantisten for at sikkerhet og beredskap settes øverst på dagsorden og vi skal nå 

prioritere å ruste opp vår samlede totalberedskap. Høyre vil:

at kommunene skal ha god oversikt over vannforsyningene, både kommunale og private vannverk, og ha gode beredskapsplaner ved 

hendelser 

at kommuner skal ha jevnlige øvelser slik at man er sikker på at planverket er oppdatert og godt kjent 

at kommunene satser på beredskapskoordinatorer 

at alle kommuner skal sikre at deres innbyggere har tilgjengelig nødstrøm, ved langvarig bortfall av kritisk infrastruktur 

Ivaretatt av: Oversendes Høyres 

beredskapsutvalg

Trøndelag Høyre 331 419 Tillegg God lokal beredskap viser seg først når krisen inntreffer. En krise kan være utløst av hendelser fra naturens side, eller den kan komme 

av enkeltpersoners eller nasjonalstaters handlinger. God samfunnsberedskap betyr at vi evner å samhandle nasjonalt og lokalt, og at 

vi har tydelige ansvarsforhold og kommandolinjer mellom sivile og militære aktører med god kompetanse på alle nivåer. 

  

Høyre vil:         

•        Styrke samarbeidet mellom sektorer og ulike myndighetsnivåer, både når det gjelder forebygging, beredskapsplanlegging og 

krisehåndtering 

Ivaretatt av: Oversendes Høyres 

beredskapsutvalg

Næringspolitikk 

(Forslag til nytt 

kapittel)



Høyres Bedriftskanal 332 101 Tillegg Skattene som bedrifter og ansatte betaler er grunnlaget for det offentlige velferdstilbudet. Arbeidsplasser som gir inntekter til 

felleskapet kan ikke vedtas, de må skapes og det må skapes flere. Disse arbeidsplassene må komme samtidig som vi gjennomfører det 

grønne skiftet. For å sikre dette vil Høyre gi næringslivet forutsigbarhet og en større rolle i å løse det offentliges behov.

De største hindrene for vekst og verdiskaping er høye skatter, unødvendige reguleringer, uforutsigbare rammevilkår og mangel på 

riktig kompetanse. Skal vi legge til rette for at det skapes flere jobber må vi gjøre noe med det bedriftene opplever som hindringer. 

Høyres politikere vil derfor fortsette å oppsøke bedrifter, lytte til deres behov, og gjøre endringer som bidrar til at bedriftene lykkes 

bedre enn i dag. Høyre vil skape næringspolitiske JA-kommuner der det er attraktivt å investere i både eksisterende og ny 

næringsvirksomhet.

Behovet for digitalisering og grønn omstilling treffer mange bedrifter og lokalsamfunn. Kommunene må være åpne og anerkjenne at 

digitalisering og teknologiske fremskritt skal finne sted både i egne organisasjoner, og som en god medspiller til det private næringsliv.

Kontinuerlig utvikling og tilgjengeliggjøring av kompetanse er viktigere enn noensinne. Mangel på kvalifisert arbeidskraft bremser 

vekst og verdiskaping i næringslivet. Høyre vil legge til rette for økt samarbeid mellom lokalt næringsliv og videregående skoler, særlig 

innen yrkesfag.

Høyre vil også stimulere små og enkle bedriftsideer. Kommunene må benytte seg av gründere og oppstartsbedrifter til å løse 

kommunale tjenester og drift der det passer.

Høyre vil:

1.       Forenkle, digitalisere og avbyråkratisere søknadsprosesser og kommunikasjonen med kommunale etater og sørge for mer 

forutsigbare rammer for næringslivet

2.       prioritere å få ned saksbehandlingstid i kommunene

3.       benytte kommunal innkjøpsmakt mer strategisk til å fremme innovasjon, klimavennlig teknologi, sirkulære løsninger og 

konkurranseevne i bedriftene. Der det er mulig, skal avtaleverdien være lav nok til at små og mellomstore bedrifter kan bli 

leverandører til kommunene

4.       prioritere økt digitaliseringskompetanse i kommunale virksomheter, slik at økt bruk av innovative anskaffelser kan bli et viktig 

virkemiddel for næringsvekst

5.       fremme ungt entreprenørskap gjennom økt samarbeid mellom skoler og bedrifter. Dette inkluderer bl.a. elevbedrifter og 

etablererveiledning

6.       jobbe for flere tilrettelagte arbeidsplasser både i private og kommunale virksomheter

7.       at kommunene samarbeider med næringslivet for å skape fadderordninger for å inkludere arbeidsinnvandrere i lokalsamfunnet. 

Dette kan også organiseres gjennom frivillige organisasjoner

Ivaretatt av: Egen resolusjon om 

næringspolitikk

Høyres Bedriftskanal 333 80-83 Stryking Anbefalt avvist

Høyres Bedriftskanal 334 180-182 Stryking Anbefalt avvist


