
Nummer Forslagsstiller Type Fra linje Til linjeForslag Resolusjonskomiteens innstilling Landsmøtets vedtak

HELHETEN

UTTALELSEN BLE IKKE 

VEDTATT

1 Vestland Høgre, Møre og Romsdal 

Høyre og Unge Høyres Landsforbund Strykning 7 10 Stryke hele avsnittet Anbefalt avvist Avvist

Resolusjonskomiteen Strykning 10 Stryke: "for eksempel til 15 eller 16 år" Anbefalt vedtatt Utgår se forslag 1

2
Line Biagio Solvang, Tage Pettersen, 

Turid Kristensen, Rene Rafshol, 

Monica Vee Bratlie, Kari-Anne Jønnes 

og Rune Winum Strykning 8 10

Stryke: Høyre mener at bruken av skjerm og sosiale medier 

bør begrenses, og at aldersgrensen på sosiale medier derfor 

bør heves, for eksempel til 15 eller 16 år.  

Anbefalt endre setningen til: 

Høyre mener at bruken av sosiale 

medier bør begrenses, og at 

aldersgrensen på sosiale medier 

derfor bør heves, for eksempel til 

14 år.  Utgår se forslag 1

3 Møre og Romsdal Høyre Strykning 11 16 Slett hele avsnittet Anbefalt avvist Vedtatt

4

Line Biagio Solvang, Turid Kristensen, 

Tage Pettersen, Rene Rafshol, Monica 

Vee Bratlie, Kari-Anne Jønnes og Rune 

Winum Endring 12 16

Erstattes med teksten:

Det er ingen tvil om at influensere gjennom sosiale medier har 

stor påvirkning på mange barn, unge og sårbare. Influensere 

deler helseråd og slanketips uten faglig kompetanse. De bryter 

også markedsføringsloven jevnlig, eksempelvis ved 

framvisning av alkohol og villedende reklame for produkter 

gjennom mangelfull og direkte feilaktig informasjon. Den 

praksisen altfor mange influensere har på sosiale medier i dag 

har i tillegg direkte skadelig påvirkning i form av kroppspress. 

Den bidrar også til normalisering av kosmetiske inngrep. I 

kampen for bedret psykisk og fysisk helse, ikke minst for barn 

og unge, mener Høyre at det er behov for å få på plass en 

bedre regulering av denne bransjens bruk av sosiale meder. Anbefalt avvist Vedtatt



DISSENSEN

Dissens fra Peter Frølich, Grete 

Horntvedt og Bård Ludvig Thorheim. 18 22

Det er påvist at det å ha mobiltelefon tilgjengelig bidrar til 

svekket læringsevne i undervisningssituasjoner. For de minste 

barna har det også betydning for det sosiale samspillet i 

friminuttene. Med mindre mobilen brukes til lærings- eller 

undervisningsformål, mener Høyre at grunnskolen skal være 

mobilfri sone både i undervisningstiden og friminuttene, og at 

undervisningstiden skal være mobilfri i videregående skole. 

Skolene og skoleeier har ansvar for, i samråd med elever og 

foresatte, å sikre at reglementet følges. Vedtatt

5

Unge Høyres Landsforbund Endring 20

Høyre mener at barneskolen bør være mobilfri, så lenge 

mobilen ikke brukes til lærings- eller undervisningsformål. Anbefalt avvist Utgår se forslag 6

6

Rogaland Høyre Strykning 20 21

Stryke: Høyre mener skolen bør være mobilfri, så lenge 

mobilen ikke brukes til lærings- eller undervisningsformål. Anbefalt avvist Avvist

7

Møre og Romsdal Høyre Tillegg 32

Høyre mener småtrinnet bør fokusere på tradisjonelt 

undervisningsmateriell. Skolen bør ha et særlig søkelys på lek 

og bevegelse som tilnærming til læring for elever i småtrinnet. Anbefalt avvist Vedtatt


