
Nummer Forslagsstiller Type Fra linje Til linje Forslag Redaksjonskomiteens innstilling Landsmøtets vedtak

INNLEDNING
1 Redaksjonskomiteen Tillegg 1 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 Vedtatt

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

5 Agder Høyre Endring 18 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." 

Vedtatt

GOD STYRING OG LEDELSE AV KOMMUNENE
10 Vestland Høgre Tillegg 50 At kommunene må bevilges forutsigbare og tilstrekkelige rammeoverføringar for å 

kunne sikre gode tjenester til innbyggerene.

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 

47-48

Vedtatt

11 Troms og Finnmark Høyre Tillegg 51 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."

Vedtatt

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

formuleringen: "by og 

stedsutvikling"

Vedtatt

21 Agder Høyre Tillegg 62 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."

Vedtatt

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

saksbehandlingstid.

Anbefalt avvist Vedtatt

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

formuleringen: "gjennomføre 

frikommuneforsøk"

Vedtatt

EN POLITIKK FOR UTVIKLING AV DISTRIKTENE OG BYENE

Voteringen skjer etter redaksjonskomiteen innstilling. Landsmøtets vedtak sier om redaksjonskomiteen innstilling ble vedtatt eller avvist. Ikke om forslaget i seg selv ble vedtatt/avvist.    



28 Oslo Høyre Tillegg 66 67 Spennende arbeidsplasser, gode velferdstjenester, gode bomiljøer og satsing på 

samferdsel er forutsetningen for attraktive lokalsamfunn.

Anbefalt vedtatt Vedtatt

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

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

37 Agder Høyre Tilllegg 85 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 Avvist

38 Agder Høyre Tillegg 85 Utvikle sterke regionsentre med sentrale funksjoner som handel og tjenesteyting og et 

rikt regionalt tilbud innenfor kunst og kultur

Anbefalt avvist Vedtatt

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

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

formuleringen: "Jobbe for å 

redusere  byggesaksgebyrene"

Vedtatt

56 Oslo Høyre Endring 93 94 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." 

Vedtatt

59 Oslo Høyre Tillegg 100 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."

Vedtatt

60 Oslo Høyre Tillegg 100 At Husbanken får ekstramidler for å tilby finansiering av boliger til Ukrainske 

flyktninger

Anbefales vedtatt med 

formuleringen: "Øke tilskuddet til 

utleieboliger gjennom 

Husbanken."

Vedtatt

65 Oslo Høyre Tillegg 100 endre inntektssystemet, blant annet for å sikre at kommuner er godt nok kompensert 

for å kunne tilby likeverdige tjenester i levekårsutsatte områder. 

Anbefalt avvist Vedtatt

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

avgifter

Anbefalt avvist Vedtatt

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

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

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

formuleringen: "fjerne forbudet 

mot å drikke alkohol på offentlig 

sted." 

Vedtatt

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



73 Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

Tillegg 100 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."

Vedtatt

76 Rogaland Høyre Tillegg 100 se hvordan Husbanken kan brukes som hjelpemiddel for å motivere unge til å kjøpe 

bolig i kommuner som sliter med fraflytting.

Anbefalt avvist Avvist

SKOLE OG OPPVEKST
79 Nordland Høyre Tillegg 120 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."

Vedtatt

80 Redaksjonskomiteen Tillegg 128 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 Vedtatt

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

og kvalitet i tilbudet og forutsigbare og rettferdige rammevilkår.

Anbefalt vedtatt Vedtatt

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

leddsetning.

Vedtatt

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

og barnehagelærere.

Anbefalt vedtatt Vedtatt

84 Innlandet Høyre Endring 159 161 Alle skoler skal ha et systematisk arbeid for et inkluderende skolemiljø for å hindre 

forekomst av mobbing og sosial utestenging

Anbefalt vedtatt Vedtatt



89 Høyres Studenter Tillegg 162 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."

Vedtatt

90 Redaksjonskomiteen Tillegg 162 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 Vedtatt

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

96 Høyres Studenter Tillegg 162 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."

Vedtatt

99 Høyres Studenter, Unge 

Høyres landsforbund og 

Vestland Høgre

Tillegg 162 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."

Vedtatt

100 Jan Tore Sanner og Ola 

Svenneby 

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

104 Høyres Studenter Tillegg 162 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."

Vedtatt

105 Oslo Høyre Tillegg 162 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."

Vedtatt

109 Rogaland Høyre Tillegg 162 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 Vedtatt



112 Vestfold og Telemark Høyre Tillegg 162 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."

Vedtatt

114 Vestfold og Telemark Høyre Tillegg 162 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."

Vedtatt

117 Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

Tillegg 162 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."

Vedtatt

118 Redaksjonskomiteen Tillegg 162 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 Vedtatt

122 Troms og Finnmark Høyre Tillegg 162 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."

Vedtatt

125 Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

Tillegg 162 Etablere profilskoler på ungdomstrinnet. Anbefalt vedtatt med 

formuleringen: "Legge til rette for 

flere profilskoler blant 

ungdomsskolene, innen for 

eksempel idrett, realfag eller 

entreprenørskap."

Vedtatt

131 Oslo Høyre Tillegg 162 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."

Vedtatt

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

134 Redaksjonskomiteen Endring 171 173 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 Vedtatt



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

138 Troms og Finnmark Høyre Endring 180 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"

Vedtatt

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

formuleringen: "Sikre tilstrekkelig 

adgang på tolker i kommunene."

Vedtatt

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

Trøndelag Høyre med nytt kapittel 

om trygge lokalsamfunn

Vedtatt

143 Høyres Studenter Tillegg 189 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."

Vedtatt

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

149 Agder Høyre Tillegg 189 Øke deltakelsen av innvandrere i frivillig sektor for å styrke mangfoldet og 

hverdagsintegreringen 

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 

178-179

Vedtatt

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

178-179

Vedtatt

PASIENTENES HELSETJENESTE
151 Redaksjonskomiteen Tillegg 191 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 Vedtatt

152 Oslo Høyre Tillegg 209 211 at kommunestyrene årlig behandler en rapport om tilstanden i helse- og 

omsorgstjenesten, der både brukerundersøkelser, objektive kvalitetsindikatorer, 

pårørendtilfredshet og brukertilfredshet måles.

Anbefalt vedtatt Vedtatt

154 Agder Høyre Tillegg 211 Inkudere venteliste i oppramsingen Anbefalt avvist Vedtatt

156 Trøndelag Høyre Endring 216 Endre kulepunktet til: "Legge til rette for oppgaveglidning mellom leger, sykepleiere, 

helsefagarbeidere og andre helsepersonell der dette er hensiktsmessig"

Anbefalt vedtatt Vedtatt

160 Redaksjonskomiteen Tillegg 228 styrke det forebyggende arbeidet rettet særlig mot barn og unge for å redusere 

risikoen for helseskadelig rusbruk

Anbefalt vedtatt Vedtatt

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

163 Unge Høyres Landsforbund Tillegg 228 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 Vedtatt

169 Høyres Studenter og Rogaland 

Høyre

Tillegg 228 Sikre at alle helsesykepleierene i skolene har oppdatert kompetanse innenfor unges 

psykiske helse og akutt psykisk helsehjelp.

Ivaretatt av: forslag 174 

m/omformulering

Vedtatt



171 Høyres Studenter Tillegg 228 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."

Vedtatt

173 Oslo Høyre Tillegg 228 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."

Vedtatt

174 Unge Høyres Landsforbund Tillegg 228 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

Vedtatt

180 Troms og Finnmark Høyre Tillegg 228 Styrke det forebyggende arbeidet mot spiseforstyrrelser gjennom bedre informasjon i 

skolen og flere lavterskeltilbud 

Anbefales vedtatt med 

formuleringen: "Styrke det 

forebyggende arbeidet mot 

spiseforstyrrelser."

Vedtatt

181 Vestfold og Telemark Høyre Tillegg 228 Sikre at alle kvinner får tilbud om hjemmebesøk etter fødsel. Anbefalt vedtatt Vedtatt

182 Innlandet Høyre Tillegg 228 Deltidsinnbyggere må hensyntas i dimensjonering av spesialisthelsetjenesten og i 

beregningsgrunnlaget for kommuneøkonomien

Anbefalt avvist Vedtatt

183 Innlandet Høyre Tillegg 228 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 Vedtatt

ALDERSVENNLIGE LOKALSAMFUNN OG EN GOD ELDREOMSORG
184 Agder Høyre Tillegg 230 Den eldre generasjon vil være en viktig ressurs de kommende år. Anbefalt avvist Vedtatt

185 Trøndelag Høyre Tillegg 234 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."

Vedtatt

194 Redaksjonskomiteen Tillegg 282 kommuner skal gjennomføre forebyggende hjemmebesøk for eldre og som også 

følges opp i ettertid.

Anbefalt vedtatt Vedtatt

197 Agder Høyre Tillegg 282 Kommunen skal ha en helhetlig 10-årsplan for eldremsorgen og behovet for 

heldøgnsplasser

Anbefalt avvist Vedtatt

199 Høyres Studenter Tillegg 282 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" 

Vedtatt

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



204 Oslo Høyre Tillegg 282 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."

Vedtatt

206 Oslo Høyre Tillegg 282 åpne opp for private aktører til å konkurrere om anbud basert på kvalitet. Anbefalt vedtatt med 

formuleringen: i større grad 

vektlegge kvalitet i kommunale 

anbud

Vedtatt

207 Oslo Høyre Tillegg 282 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."

Vedtatt

208 Oslo Høyre Tillegg 282 satse offensivt på å utdanne, rekruttere og beholde helsepersonell i alle tjenester 

innen omsorgstrappen.

Anbefalt vedtatt Vedtatt

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

214 Innlandet Høyre Tillegg 282 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."

Vedtatt

216 Rogaland Høyre Tillegg 282 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"

Vedtatt

218 Politisk utvalg Viken Høyre Tillegg 282 øke kunnskapen om demens i befolkningen og samarbeide mer med frivillige om 

etablering av aktivitetstilbud, også for yngre personer som rammes.

Anbefalt vedtatt Vedtatt

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

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

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

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



228 Trøndelag Høyre Tillegg 319 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."

Vedtatt

230 Vestland Høgre Tillegg 319 støtte tiltak for å redusere antallet unge uføre i dagens arbeidsmarked ved 

eksempelvis å oppskalere IPS (Individuell jobbstøtte)

Anbefalt vedtatt Vedtatt

233 Agder Høyre Tillegg 319 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 Vedtatt

234 Redaksjonskomiteen Tillegg 319 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 Vedtatt

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

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

240 Agder Høyre Tillegg 331 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 Vedtatt

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

243 Rogaland Høyre og Høyres 

studenter

Endring 339 341 "bruke anbudsprosesser aktivt for å nå målet om utslippsfrie kollektiv- og 

fergesamband." (Til erstatning for kulepunktene på linje 339, 340 og 341)

Anbefalt vedtatt Vedtatt

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

235a Politisk utvalg Viken Høyre Tillegg 343 Arbeide for mer fleksible billettsystemer som et virkemiddel for å gjøre 

kollektivtransport enda mer attraktivt.

Anbefalt avvist Avvist

235b Politisk utvalg Viken Høyre Tillegg 343 Legge til rette for utprøving av autonome kjøretøy som en del av kollektivtilbudet der 

forholdene ligger til rette for det. 

Anbefalt avvist Avvist

235c Politisk utvalg Viken Høyre Tillegg 343 Legge til rette for et styrket el-ladetilbud langs det norske veinettet. Anbefalt avvist Avvist

246 Trøndelag Høyre Tillegg 343 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."

Vedtatt

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

251 Oslo Høyre Tillegg 343 utvikle kollektivknutepunkter rundt storbyene, som gjør kostnader og tidsplanlegging 

forutsigbart for dem som lar bilen stå

Ivaretatt av: Resolusjonens linje 

334-335 og 340

Vedtatt

252 Oslo Høyre Tillegg 343 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."

Vedtatt



253 Oslo Høyre Tillegg 343 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 Vedtatt

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

255 Troms og Finnmark Høyre Tillegg 343 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."

Vedtatt

257 Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

Tillegg 343 Fortsette utviklingen av modeller som AtBs «buss på bestilling» og Ruters 

«Groruddalenprosjekt».

Anbefalt avvist Vedtatt

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

formuleringen: Sørge for å styrke 

rassikringen på riks- og 

fylkesveiene.

Vedtatt

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

reduseres.

Anbefalt avvist Vedtatt

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

268 Redaksjonskomiteen Endring 367 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 Vedtatt

271 Oslo Høyre Tillegg 367 støtte opp under tiltak for å kutte utslipp fra kommunenes avfallshåndtering, for 

eksempel etablere fangstanlegg på flere avfallsforbrenningsanlegg i Norge (CCS). 

Anbefalt vedtatt Vedtatt

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

av ødelagte tekstiler gjenvinnes. 

Anbefalt vedtatt Vedtatt

278 Unge Høyres Landsforbund og 

Vestland Høgre

Tillegg 367 Sørge for flere lavterskeltiltak mot lokal forsøpling, som for eksempel panteringer. Anbefalt vedtatt Vedtatt

279 Unge Høyres Landsforbund, 

Vestland Høgre og Agder Høyre

Tillegg 367 Jobbe for biologisk mangfold gjennom blant annet flere insektshoteller. Anbefalt avvist Vedtatt

280 Innlandet Høyre Tillegg 367 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 Avvist

281 Redaksjonskomiteen Tillegg 367 Det offentlige må utnytte mulighetene som ligger innen gjenbruk, og stille krav om 

mer gjenbruk i offentlig innkjøp

Anbefalt vedtatt Vedtatt

283 Eirik Lae Solberg og James 

Stove Lorentzen

Tillegg 367 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."

Vedtatt

FAMILIE, KULTUR OG FRITID
288 Agder Høyre Redaksjonelt 370 Ikke alle barn og unge har muligheten til å delta på grunn av økonomi. Anbefalt vedtatt Vedtatt

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

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



292 FAMKULT-fraksjonen Endring 375 377 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 Vedtatt

293 Håvard B. Øvregård, Turid 

Kristensen og Tage Pettersen

Endring 379 sikre ordninger som kan dekke kostnader slik at alle barn skal kunne delta på minst én 

fritidsaktivitet.

Anbefales vedtatt Vedtatt

294 FAMKULT-fraksjonen Stryking 393 394 Etablere en støtteordning til kommuner som sitter som eier og forvalter av 

kulturminner av nasjonal verdi.

Anbefalt vedtatt Vedtatt

295 Innlandet Høyre Endring 398 399 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 

arenaer som flerbrukshaller, 

bibliotek og kulturhus er 

tilrettelagt for et bredt tilbud, 

inkludert datatreff, e-

sportkonkurranser og andre 

aktiviteter, gjerne i samarbeid 

med idrettslag eller andre 

aktører".

Vedtatt

300 Redaksjonskomiteen 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 Vedtatt

307 Trøndelag Høyre og Kari-Anne 

Jønnes, Ingvill Dalseg og 

Anders Riise

Tillegg 401 samarbeide med frivillige, kommunene, fylkeskommunen, lag og organisasjoner på 

offentlige og private arenaer om å gi kunst og kultur til flest mulig

Anbefales vedtatt Vedtatt

308 Trøndelag Høyre og Kari-Anne 

Jønnes, Ingvill Dalseg og 

Anders Riise

Tillegg 401 skape fremtidens kulturskole med et bredt spekter av aktiviteter, både i kommunal og 

privat regi

Anbefalt vedtatt Vedtatt

309 Agder Høyre Endring 401 Styrke frivillighetens rolle i integrerings- og inkluderingsarbeidet gjennom støtte til 

lavterskeltilbud og aktivitetsguider. 

Anbefales vedtatt Vedtatt

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

Rogaland Høyre og 218 fra Viken 

Høyre

Vedtatt

312 FAMKULT-fraksjonen Tillegg 401 Støtte prosjekter som bidrar til at personer med funksjonsnedsettelser kan ta del i 

idrett og andre aktiviteter.

Anbefalt vedtatt Vedtatt

316 Oslo Høyre Tillegg 401 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."

Vedtatt

EN DIGITAL KOMMUNE



332 Høyres Bedriftskanal Tillegg 407 Ny overskrift: En digital og næringsvennlig kommune 

Ny brødtekst: 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.

Nye kulepunkt: 

Høyre vil:

-       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

-   legge til rette for økt deling av data mellom kommunal og privat sektor

Anbefalt vedtatt Vedtatt

321 Redaksjonskomiteen Endring 416 417 tilrettelegge for at det kan skapes digitale saksbehandlingssystemer som er 

brukervennlige og gir innbyggerne og næringslivet god oversikt.

Anbefalt vedtatt Vedtatt

335 Redaksjonskomiteen Endring 418 419 tilrettelegge for at det kan skapes brukervennlige digitale løsninger for 

byggesaksøknader som også gir innbyggerne og næringslivet oversikt over status for 

egen søknad.

Anbefalt vedtatt Vedtatt

324 Oslo Høyre Tillegg 419 automatisere søknadsprosesser der det er mulig, ved bruk av AI. Anbefalt avvist Vedtatt

326 Rogaland Høyre Tillegg 419 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.

Vedtatt

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

TRYGGE LOKALSAMFUNN (Forslag til nytt kapittel)



329 Trøndelag Høyre Tillegg 419 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 

Anbefalt vedtatt med 

formuleringen: Mindre justeringer 

markert i utstrekning og rød tekst.

Vedtatt


