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Resolusjoner 
 

Resolusjon 1 1 

 2 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 3 

Fra: Ola G. Estenstad 4 

 5 

Mer valgfrihet i skolen  6 

 7 

Elever som går studiespesialiserende på videregående må ha andre fremmedspråk. Det 8 

eneste valget elevene har er mellom språkene. Det er ikke et klokt valg å tvinge elever til å 9 

lære et ekstra språk når 1/6 går ut av videregående uten å kunne å lese og skrive skikkelig. 10 

For de elevene som sliter kan valgfrihet hjelpe. Det å bedre elevers skrive- og lesevaner bør 11 

være en prioritet. For en elev kan det ha stor betydning om man lærer norsk eller spansk. 12 

Man bør derfor fortsette med norsk fordypning på videregående. For man bør ikke ha en 13 

skole basert på tvang, men frihet.  14 

Norsk fordypning er noe mange elever velger på ungdomskolen i stedet for fransk 15 

eller andre fremmedspråk. Det er viktig at man ikke mister troen på at elever er 16 

enkeltindivider som klarer å ta selvstendige valg. Derfor bør også elever som ikke har hatt 17 

andre fremmedspråk på ungdomsskolen få muligheten til å gjøre seg ferdig med faget i løpet 18 

av to år. Det å gi disse elevene et ekstra år kan oppfattes som en straff.  19 

Når man nevner andre fremmedspråk er det ikke til å legge skjul på at man begynner 20 

med undervisningen alt for sent. Elever på barneskoler bør derfor allerede fra 5.klasse 21 

begynne med andre fremmedspråk. Dette for å få kunnskap mye tidligere, for man lærer 22 

språk bedre i en ung alder. De som sliter med lese- og skrivevansker skal selvfølgelig få 23 

kunne søke fritak. 24 

Valgfrihet i skolen skal alltid være viktig for Unge Høyre. Elevenes valgfrihet bør 25 

derfor økes ved at man i stedet for fremmedspråk kan velge norsk fordypning. 26 

Undervisningen må også begynnes tidligere, for elevenes beste.   27 

 28 

Akershus Unge Høyre vil: 29 

 Øke valgfriheten til elevene på videregående ved å tilby norsk fordypning i tillegg til 30 

fremmedspråkene.  31 

 At elever som ikke har hatt andre fremmedspråk kan fullføre undervisningen i løpet 32 

av to år.  33 
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 Ha obligatorisk undervisning i fremmedspråk fra 5.klasse, med unntak av elever som 34 

har lese- og skrivevansker.  35 
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Resolusjon 2 36 

 37 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 38 

Fra: Mathias O. Weseth 39 

 40 

Tilleggspoeng for yrkesfaglærte  41 

 42 

Yrkesfagene har fått et ufortjent rykte på seg for å være en lavstatusutdanning med 43 

begrensede yrkesmuligheter. Faktisk er etterspørselen etter yrkesfaglærte i norsk næringsliv 44 

og industri høy, og etterspørselen vil ifølge mange arbeidsgiverorganisasjoner bare fortsette 45 

å øke. Samtidig har norsk næringsliv og industri alltid hatt et stort konkurransefortrinn i form 46 

av høy kompetanse hos sine ansatte, og bør fortsatt styrkes fremover – også for 47 

yrkesfaglærte.  48 

For å gjøre yrkesfagene mer attraktive for elever, samtidig som kan øke 49 

kompetansen hos yrkesfaglærte, bør yrkesfaglærte med fullført læretid få to tilleggspoeng 50 

ved opptak til høyere utdanning. For å ta høyere utdanning det selvsagt stilles krav om å ha 51 

generell studiekompetanse, gjennom for eksempel påbygg eller YSK. Derfor må man ikke se 52 

på tilleggspoengene som en erstatning for generell studiekompetanse, men som et tillegg.  53 

Yrkesfaglærte har uvurderlig praktisk kompetanse, som er høyt ettertraktet både hos 54 

bedrifter og universiteter. Ved å gi tilleggspoeng til yrkesfaglærte, viser man at man 55 

verdsetter utdanningen deres og tilbyr en vei til høyere utdanning, og flere vil kanskje ønske 56 

å begynne på yrkesfag. Dessuten vil flere yrkesfaglærte få muligheten til å heve 57 

kompetansen sin, som ifølge både NHO og LO er helt kritisk for at norsk næringsliv og 58 

industri skal fortsette å være konkurransedyktig i et stadig mer globalisert arbeidsmarked.  59 

I dag er det eksempelvis slik at en som har vært kontorlærling, ikke vil ha noen 60 

fordeler ved opptak til en bachelor i økonomi. En så god erfaring fra arbeidslivet denne 61 

kontorlærlingen har, bør verdsettes høyere. Og for å sette problematikken på spissen: 62 

Fortjener ikke en som har to år med teoretisk og to år med praktisk undervisning to 63 

tilleggspoeng, når noen med ett år med folkehøyskole og surfing på Bali gjør det?  64 

 65 

Akershus Unge Høyre vil:  66 

 at yrkesfaglærte med fullført toårig læretid skal få to tilleggspoeng ved opptak til 67 

høyere utdanning  68 
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Resolusjon 3 69 

 70 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 71 

Fra: Mathias O. Weseth 72 

 73 

Avskaffelse av Exphil som obligatorisk kurs for 74 

bachelorstudenter ved norske universiteter 75 

 76 

«[Exphil skal] forene temaene filosofi- og vitenskapshistorie ved å trekke fram historiske 77 

bidrag som er særlig egnet til å belyse vitenskapelig tenkemåtes filosofiske bakgrunn.» 78 

Slik lyder formålet med kurset Exphil. Dette er et kurs alle bachelorstudenter ved de 79 

åtte universitetene i Norge må ta og får karakter på. Kurset ble opprettet i 1675 av danske 80 

Kong Christian V, på en tid hvor universitetsutdannelse var forbeholdt de aller færreste. 81 

Bakgrunnen for å opprette kurset var at datidens studenter skulle få evnen til å se tilbake på 82 

tidligere filosofers tekster og teorier, før man kunne tenke og mene noe selv.  83 

I dag er denne evnen langt på vei utdatert. For det første kan man i dag velge mange 84 

flere studieretninger på universitetet enn i 1675. Disse studieretningene strekker seg langt 85 

utenfor de temaene man lærer om i Exphil. For det andre er det blitt stadig viktigere at 86 

studenter skal tenke selv og ha egne meninger. For det tredje er det i dag flere måter man 87 

kan hente nødvendig kunnskap, enn å lese tekster fra tusen år gamle filosofer. Blant annet 88 

kan internett nevnes som en viktig kunnskapskilde med mer oppdatert og brukbar kunnskap.  89 

Det vil være mer fornuftig å bytte ut Exphil med et kurs som tar for seg fornuftig 90 

kildekritikk, grunnleggende vitenskapelige prinsipper og metode, og hvordan man skal 91 

anvende denne kunnskapen. For slik er ikke Exphil i dag. Om man for eksempel skal bli 92 

økonom, er det litt underlig at man skal lære seg hva Sokrates mente og ikke mente om 93 

kvinners plikter i samfunnet. Det ville vært mer fornuftig bruk av tid om ingeniørstudenten fikk 94 

en god innføring i hvordan han eller hun skal vurdere ulike teorier om økonomi.  95 

Dessuten må man stille seg følgende spørsmål: Er en økonom utdannet ved 96 

Universitetet i Oslo en bedre økonom enn en økonom fra NHH eller BI (hvor de ikke har 97 

Exphil), kun fordi han eller hun har hatt Exphil? Neppe. I tillegg må det påpekes at 98 

universitetene i Danmark avskaffet Exphil som obligatorisk kurs i 1971, hvor man erstattet 99 

det med mer fagspesifikke kurs i vitenskapelig metode og vitenskapsteori. Og til tross for at 100 

Danmark har avskaffet Exphil, ble Universitet i København rangert som verdens 73. beste 101 

universitet i 2017– imens Oslo ble rangert som 142. At dette har noe med avskaffelsen med 102 

Exphil å gjøre, er nok ikke tilfelle. Men det viser at universitetsutdannelsen ikke tar noe skade 103 

av å avskaffe Exphil.  104 
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Akershus Unge Høyre vil: 105 

 at Exphil skal avskaffes som obligatorisk kurs for alle bachelorstudenter ved 106 

norske universiteter  107 

 at Exphil erstattes med et mer fagspesifikt kurs i vitenskapelig metode og 108 

vitenskapsteori for bachelorstudenter ved norske universiteter. 109 
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Resolusjon 4 110 

 111 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 112 

Fra: Tage S. Jensen 113 

 114 

Kampen mot barneekteskap 115 

 116 

Hvert år blir 15 millioner jenter gift som barn – det er én jente hvert andre sekund. 117 

Barneekteskap og arrangerte barneforlovelser er noe som ofte forbindes med fattige familier 118 

i utviklingsland, men praksisen skjer dessverre også i Norge. Derfor er det på høy tid å 119 

innføre et forbud mot barneekteskap.  120 

Problemet med dagens lovverket er at det ikke sender et tydelig signal om at 121 

arrangerte barneekteskap faktisk er ulovlig i Norge. I dag er det mulig å gifte seg fra man er 122 

16 år gammel, dersom man har samtykke fra foreldre og fylkesmann. Dette er imidlertid 123 

sjeldent noe barnet bestemmer selv, og flere opplever å bli presset av sine foreldre. Det er 124 

innlysende at Norge bør sette en stopper for en praksis som innskrenker barns muligheter til 125 

å forme sin egen fremtid.  126 

Barneekteskap er en av de største tuslene mot skolegang og likestilling for jenter, og 127 

Norge bør ta større del i den internasjonale kampen mot barneekteskap. Til tross for at flere 128 

land har lovverk som forbyr barneekteskap, blir disse sjeldent håndhevet grunnet kultur og 129 

tradisjon. Det er flere prosjekter Norge kan støtte for å bekjempe barneekteskap på den 130 

internasjonale arenaen.  131 

Norge bør øke bevilgningene til jenters utdanning i utviklingsland, samt styrke 132 

ungdomsgrupper som lærer både gutter og jenter om konsekvensene av barneekteskap. 133 

Ungdommer er fremtidens ledere, og ved å engasjere og lære dem opp, endrer vi også 134 

holdningene til fremtidens voksne.  135 

I tillegg finnes det mange land som ikke dokumenterer alder, noe som gjør det 136 

enklere å gifte vekk unge barn. Norge bør være en internasjonal pådriver for registering og 137 

dokumentasjon av alder, da dette vil beskytte barn mot å bli giftet vekk som mindreårige. 138 

Dette vil også gjøre det enklere å søke økonomisk og juridisk oppreisning dersom lovverket 139 

mot barneekteskap brytes.  140 

Barneekteskap innskrenker barns rett til selvbestemmelse, og er en trussel mot 141 

likestillingen mellom menn og kvinner. Norge er nødt til å gå frem som et godt eksempel og 142 

forby barneekteskap, samt være mer delaktig i den internasjonale kampen mot ordningen. 143 

 144 

Akershus Unge Høyre vil: 145 
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 Heve minstealderen for ekteskap og forlovelser fra 16 til 18 år 146 

 Øke bevilgningene til jenters utdanning og helsetjeneste i utviklingsland 147 

 Styrke ordninger som gjennomfører dokumentasjon og registering av identitet og 148 

alder i utviklingsland  149 
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Resolusjon 5 150 

 151 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 152 

Fra: Anine Norén og Tage S. Jensen 153 

 154 

Et reformert religionsfag  155 

  156 

Religion har påvirket samfunnet vårt siden tidenes morgen, og flere av dagens internasjonale 157 

utfordringer har et religiøst utgangspunkt. Allikevel fremstår religion og etikk-faget i 158 

videregående som overflødig, ettersom det kun krever faktakunnskap om diverse religioner 159 

og livssyn. Dette tyder på at religionsundervisningen i videregående må fornyes.  160 

  Religionsfaget har en svært god intensjon, men fungerer ikke godt i praksis. Faget 161 

skal opplyse elevene om religionenes ulike dimensjoner, samt skape gode holdninger og 162 

verdier hos dem. I vårt flerkulturelle samfunn kan dette virke både viktig og nødvendig, men 163 

realiteten er at faget kun består av pugging og faktaopplysninger. Dette kan anses som 164 

bortkastet tid for mange elever, ettersom man allerede lærer om religiøsitet og mangfold i 165 

andre fag.  166 

  Kompetansemålene knyttet til toleranse og mangfold blir ofte betraktet som de 167 

viktigste i faget. Det finnes imidlertid lignende kompetansemål i flere andre fag, som for 168 

eksempel i samfunnsfag og sosiologi. I tillegg får norske skoleelever kunnskap om kristen 169 

kulturarv gjennom både norsk- og historiefaget, og etikk er en viktig del av programfaget 170 

historie og filosofi. Religionsfaget blir dermed overflødig - skolen bør prioritere andre fag.  171 

  Flere norske elever går ut av videregående uten å beherske elementær matematikk 172 

og naturfag, noe som blant annet kommer til uttrykk i PISA-undersøkelsen fra 2015. Det bør 173 

frigjøres mer tid til dette i skolen, og da må man vurdere hvorvidt man bør beholde 174 

religionsfaget eller ikke.  175 

  176 

Akershus Unge Høyre vil:  177 

 Fjerne religion og etikk som fellesfag i videregående 178 

 Gjøre religion og etikk til et valgfritt programfag 179 

 Innføre mer fokus på toleranse, religiøsitet og mangfold i samfunnsfag 180 
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Resolusjon 6 181 

 182 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 183 

Fra: Andreas A. Næsheim 184 

 185 

Diplomatisk innsats mot Atomvåpen 186 

 187 

Atomvåpen har igjen blitt en mer kritisk sak for verdenssamfunnet. Konflikter mellom stater 188 

som Russland, Nord-Korea og USA har blitt mer tilspisset, og det er igjen snakk om 189 

opprustning av atomvåpnene. Samtidig står Norge og de allierte i NATO på sidelinjen og ser 190 

på. Dette må endres. Norge må bruke mer diplomatiske krefter på nedrustning av 191 

atomvåpen. Norsk utenrikspolitikk skal sikre innbyggernes trygghet, fra blant annet 192 

atomvåpen, og samtidig fronte verdier som fred. Dette skal Akershus Unge Høyre bidra til å 193 

sikre.  194 

De nåværende løsningene på atomvåpen-utfordringen fungerer ikke, ettersom de er 195 

for ambisiøse. Ifølge en atomvåpenforsker fantes det i 2012 19 000 atomvåpen. Det er nok til 196 

å utslette mye av menneskeheten. Det gir tydelige indikasjoner om at noe må gjøres. Det er 197 

noen tiltak som allerede er igangsatt. I FN ble et forslag om atomvåpen-stopp vedtatt nylig, 198 

og organisasjonen ICAN jobber til stadighet med å nedruste, og på sikt fjerne, atom våpen. 199 

Ideene er gode, men problemet er at de ikke fungerer. Ingen av stormaktene med 200 

atomvåpen eller NATO-medlemsland har signert avtalen. Det kan virke som de ikke er trygge 201 

nok på at andre stormakter vil nedruste så kjapt som FN-avtalen blant annet legger opp til. 202 

Med den usikkerheten stopper framdriften. Lite kan gjøres når de som sitter på våpnene ikke 203 

vil være med på å fjerne de.  204 

Det er derfor viktig med et arbeid mot atomvåpen mellom atomvåpen-maktene som 205 

er basert på avtaler, tillit og langsiktighet. Om man får statene med atomvåpen-lager til å 206 

sette seg rundt forhandlingsbordet med meklere over en lengre periode, vil det være et steg i 207 

riktig retning. Norge kan bidra i denne sammenhengen. Diplomatene og utenriksministerne 208 

våre har vist en evne til å være gode meklere i konflikter, som i konflikten i Colombia relativt 209 

nylig. Dette, samt at Norge er i NATO og har der en plattform å fremme avspenning og 210 

avrustning, gjør at Norge er godt egnet til å bidra til en, på lengre sikt, atomfri verden. 211 

Akershus Unge Høyres samlede ambisjoner om færre atomvåpen kan bli realitet dersom en 212 

hovedforutsetning oppfylles. Det kreves nemlig at en stat, eller flere, tar ansvar og jobber 213 

med å få i gang samtaler. Uten initiativtakere vil våpnene være operasjonelle i lang tid 214 

framover, noe som betyr en fare for sikkerheten til mennesker verden over. En av disse 215 

initiativtakerne til en langsiktig, forpliktende dialog mellom atommaktene kan være Norge. 216 
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Akershus Unge Høyre vil: 217 

 At Norge skal ta initiativ til langsiktige samtaler og avtaler om nedrustning mellom 218 

stater med atomvåpen. 219 
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Resolusjon 7 220 

 221 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 222 

Fra: Andreas A. Næsheim 223 

 224 

Et fremtidsrettet oljefond 225 

 226 

Det norske oljefondet er et av verdens største fond med utallige eierandeler i utallige 227 

selskaper over hele verden. Norges Bank investerer i internasjonale aksjer, eiendom og 228 

rentepapirer i mange ulike markeder. Det norske folk eier fondet, men det forvaltes av 229 

Norges Bank i regi av Stortinget. Det er bred enighet om at vårt omfattende fond skal 230 

investeres ansvarlig fordi de investeringene skal sikre fremtiden til de kommende 231 

generasjonene, samtidig som vi i dag ikke må forsyne oss for mye av fondet. Fondets 232 

investeringer skal samtidig ikke kun utgjøre en økonomisk forbedring, men også en forskjell 233 

for mennesker, og investeringene er derfor allerede i dag rettet mot, blant annet, å styrke 234 

barns rettigheter og bidra til et bedre klima. Problemet er at fondet ikke tenker like mye på 235 

fremtiden som det burde, og at noen av investeringene derfor burde omprioriteres. 236 

Hver eneste dag prøver gründere her til lands å skape arbeidsplasser, produkter og 237 

ideer for en stadig mer teknologi basert og grønn hverdag. Flere av disse personene må 238 

jobbe unødvendig hardt for å sikre seg den finansieringen og støtten de trenger. Er det en 239 

bedrift med en god, sikker og solid idé burde vi heie frem personene i den. I dag sier Norges 240 

Bank at de støtter fremtidens arbeidsplasser ved å investere i bygg i Silicon Valley, men det 241 

er ikke en ansvarlig forvaltning for fremtidens arbeidsplasser og ideer her i Norge. Norges 242 

Bank burde sette av noen summer fra sitt betydelige fond til å støtte og hjelpe direkte de 243 

enkeltpersonene med de fantastiske og sikre ideene for morgendagen, og ikke kun investere 244 

i grå kontorbygg i et annet land. 245 

 246 

Akershus Unge Høyre vil: 247 

 At en viss sum fra oljefondet settes av til investeringer i gründervirksomhet og 248 

innovasjonsbedrifter, og at investeringene øker i takt med antall virksomheter 249 
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Resolusjon 8 250 

 251 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 252 

Fra: Andreas A. Næsheim 253 

 254 

T-bane til Bærums Verk 255 

 256 

Offentlig transport er nødvendig for folk i Norge. Det er transporten elever og de som ikke har 257 

råd til bil tar. Det er også den transporten folk velger hvis tilbudet er godt nok, i stedet for 258 

bilen. I Bærums Verk, Lommedalen og på Rykkinn bor det tilsammen over 28 000 259 

mennesker som har et for svakt tilbud. Bussruter som ikke går ofte, lang tid til jobb og skole, 260 

samt busser som stadig sitter fast i trafikken virker for mange ikke som noe godt alternativ til 261 

bilen. Akershus Unge Høyre vil sikre at det er gode, miljøvennlige alternativer i det lokale 262 

som en del av løsningen på hvordan vi skal nå klimamålene vi har satt for oss. 263 

I 2014 ble Kolsåsbanen utvidet til å ha stopp på Kolsås. Dette betød at de som fikk t-264 

banen rett ved seg, fikk et godt alternativ til å kjøre bil, for eksempel, inn til Oslo. Problemet 265 

er at utvidelsen av Kolsåsbanen ikke var lang nok. Det var fortsatt over 28 000 mennesker 266 

som sto uten en rask og miljøvennlige reisemåte inn til Oslo, som ikke tok for mange timer. 267 

For å gjøre det realistisk å velge miljøvennlig transport for innbyggerne i Lommedalen, 268 

Bærums Verk og på Rykkinn, er det nødvendig å utvide Kolsåsbanen, via Rykkinn, til 269 

Bærums Verk. Satsing på det lokale trengs for å bedre transportalternativer og å nå 270 

klimamålene. 271 

 272 

Akershus Unge Høyre vil: 273 

 Utvide Kolsåsbanen til Bærums Verk, via Rykkinn 274 
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Resolusjon 9 275 

 276 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling  277 

Fra: Håkon Snortheim 278 

 279 

«Lappen» - Hva nå? 280 

 281 

I dag er trafikken den vanligste dødsårsaken blant ungdom mellom 16 og 24 år. Ungdom i 282 

denne aldersgruppen har derfor større sannsynlighet for å dø i trafikken enn av vold, rus og 283 

sykdom. Heldigvis kan vi se at graden av trafikkriminalitet er på vei ned, men vi har fortsatt et 284 

stykke igjen for at «0-visjonen» skal kunne oppnås.   285 

De siste 5 årene har 827 ungdommer mellom 16 og 24 år blitt drept i trafikken. De 286 

siste årene har kjøreskolene, sammen med Statens Vegvesen blitt flinkere til å fokusere mer 287 

på trafikksikkerhet og trendene peker derfor i riktig retning. Dessverre ser vi at det fortsatt 288 

finnes bedrifter i kjøreskolemarkedet som ikke tar sin rolle som samfunnsaktør viktig nok. For 289 

å tette dette hullet, må myndighetene ta større ansvar. Kjøreskolene og myndighetene må ha 290 

ett felles mål: å hindre farlige trafikanter på veiene.  291 

Det er derfor hensiktsmessig å stille strengere krav til Statens Vegvesen for at 292 

førerprøvene skal bli godkjent, samt å igangsette flere og større holdningskampanjer med 293 

mål om å øke trafikksikkerheten. Akershus Unge Høyre ønsker også å opprette et register 294 

som viser hvor mange trafikklovbrudd tidligere elever fra hver enkelt kjøreskole har deltatt 295 

eller medvirket i. 296 

 297 

Akershus Unge høyre vil: 298 

 Opprette et register som viser hvor mange trafikklovbrudd tidligere elever fra 299 

kjøreskolene har deltatt eller medvirket i 300 

 Stille strengere krav til Statens Vegvesen for at førerprøven skal bli godkjent 301 

 At myndigheten skal kunne drive større og mer omfattende holdningskampanjer med 302 

mål om å øke trafikksikkerheten  303 

 Innføre flere fotobokser som måler gjennomsnittsfart 304 
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Resolusjon 10 305 

 306 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling  307 

Fra: Håkon Snortheim 308 

 309 

Ett hode – Én stemme 310 

 311 

I et godt demokrati er det helt fundamentalt at én mann gir én stemme. Slik er det ikke i 312 

Norge.  313 

I 1952 vedtok Stortinget dagens valglov. Den bestemte at mandatfordelingen 314 

bestemmes ut i fra et regnestykke der hver innbygger gir 1,00 poeng, mens hver 315 

kvadratkilometer gir 1,80 poeng. På den måten favoriserer valgsystemet skog, vidde og 316 

landbruksarealer, fremfor sine egne innbyggere. Det betyr med andre ord at en 317 

stortingsrepresentant fra Akershus trenger 30.000 stemmer for en stortingsplass, mens en 318 

representant fra Sogn og Fjordane eller Finnmark ville fått plass med halvparten så mange 319 

stemmer. Dersom man hadde endret denne loven til prinsippet om «én mann, én stemme» 320 

ville valgkretsen Akershus fått 19 plasser i dagens Storting. Dette mot Akershus sine 17 i 321 

dag. 322 

Akershus Unge Høyre mener at dagens valglov er urettferdig og at den ikke tar 323 

hensyn til at Norge er modernisert. Derfor vil vi endre dagens valglov, slik at den blir mer 324 

rettferdig og fremmer demokratiet.  325 

 326 

Akershus Unge Høyre vil: 327 

 Fjerne delen i valgloven som gir antall kvadratkilometer 1,8 poeng i utregningen av 328 

fylkenes mandatfordeling 329 
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Resolusjon 11 330 

 331 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 332 

Fra: Sigurd M. Salvesen 333 

 334 

RESOLUSJON OM SKANDINAVISK 335 

PANTESAMMARBEID 336 

 337 

Klimautfordringene er i dag et av de største problemene som vi står opp imot. Isen smelter, 338 

isbjørnene dør og kloden blir varmere og varmere. 339 

En av av flere grunner til dette er økt forsøpling av blant annet flasker og bokser. 340 

I følge Naturvernforbundet ligger det per i dag ca. 39 millioner panteflasker i Naturen. 341 

Det tar 450 år for en vanlig flaske å brytes ned, for en aluminiumboks tar det ca. 300 år og 342 

det tar hele 1 million år for en glassflaske. 343 

For å få flere til å pante kan det være en god idé å øke panten. Det er 31 år siden 344 

panten sist ble økt i Norge. Prisstigningen har vært høy i årene som er gått. Den gang fikk du 345 

noe for 1 krone i butikken, det gjør du ikke i dag. 346 

Det meste av flaskene og boksene som har pantemerke, sendes inn i panteautomatene, 347 

likevel kastes det daglig 100.000 bokser og flasker i norsk natur. Enda mer går i søppelet. 348 

Dessuten blir det feil at det som tar aller lengst tid for naturen å bryte ned ikke 349 

resirkuleres men heller bare kastes. Om det hadde vært mulighet for å pante alle 350 

glassflasker sånn som det var fram til 2014 hadde det mest sannsynlig vært kastet færre av 351 

dem. 352 

Men Vi Nordmenn handler også mye i Sverige, Harryhandel er svært populært blant 353 

beboere på Østlandet. Men problemet med dette er at når noen har vært i Sverige og kjøpt 354 

kasser med brus og/eller øl får de ikke pantet dette i Norge. Det er ikke logisk å gå ut ifra at 355 

Ola Nordmann drar tilbake over Svenskegrensa bare for å få pantet et par flasker. 356 

 357 

Akershus Unge Høyre vil: 358 

• Ha et pantesammarbeid innad i Skandinavia 359 

• Standardisere pantemerkene på plastflasker i Skandinavia  360 

• Gjøre det mulig å pante glassflasker  361 

• øke panten innad i de Skandinaviske landene til 5 kr  362 
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Resolusjon 12 363 

 364 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 365 

Fra: Ola G. Estenstad 366 

 367 

Hjelp rohingya-muslimene  368 

 369 

Verden opplever en ny flyktningkrise nå som rohingya-muslimene har blitt drevet på flukt fra 370 

Myanmar. Det har aldri vært viktigere for Norge å vise sin støtte til denne utsatte 371 

folkegruppen. Norske journalister som har vært til stede på flyktningeleirene forteller at 372 

folkegruppen venter flere timer i kø på mat og drikke. De lever under horrible forhold og blir 373 

ikke behandlet med menneskeverd. Mange steder blir de drevet videre på flukt av militære 374 

styrker og maktinnehavere, noe som er veldig beklagelig når man burde beskytte denne 375 

folkegruppen.  376 

Bistanden som Norge gir bør i større grad gå til de utsatte områdene som tar imot 377 

rohingya muslimer. Det er viktig at Norge, i en slik situasjon, hjelper til. De som bor i de 378 

utsatte områdene fortjener bedre. Det hadde vært positivt om Norge kunne vært med på å 379 

bidra med enda mer ressurser og personell. Det kan senke ventetidene på mat og drikke for 380 

de utsatte.  381 

Aun Sang Su Chi, som er den øverste lederen av Myanmar, har makt til å stoppe 382 

angrepene. Hun mener det ikke en etnisk-utryddelse av befolkningen som foregår. I 1991 383 

vant Aun Sang Su Chi Nobels fredspris for sitt arbeid for menneskerettigheter. Om 384 

folkemordet som foregår i Myanmar ikke er brudd på menneskerettighetene bør tildelingen 385 

av fredsprisen revurderes. Det er likevel en stor oppgave for Norge å fortsette det 386 

internasjonale samarbeidet med landet, i håp om at forholdene til folkegruppen kan bedres. 387 

Om problemet ikke løses bør Norge sette inn sanksjoner mot Myanmar, som stopp av all 388 

bistand i likhet med da Aun Sang Su Chi satt i husarrest.  389 

FN er viktig for at saken skal kunne løses med hjelp av alle land i verden. Norge må 390 

være en pådriver for å bedre forholdene for rohingya-muslimene i Myanmar. Fordrivelsen av 391 

folkegruppen kan ikke lenger fortsette. Om samtaler med Myanmars styre ikke fungerer må 392 

man sette ned sanksjoner. FN bør også se på andre påvirkningsmuligheter når det kommer 393 

til konflikten.  394 

 395 

Akershus Unge Høyre vil: 396 

 At Norge skal fortsette samarbeidet med Myanmar i håp om en løsning. 397 

 Sette inn sanksjoner om samarbeidet ikke fungerer.  398 
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 Stille seg kritisk til Aun Sang Su Chi sin håndtering av situasjonen.  399 

 Satse på internasjonalt samarbeid for å løse konflikten i Myanmar mellom statsstyret 400 

og rohingya muslimene.  401 

 At det internasjonale samfunn skal bidra med mer ressurser og personell for å hjelpe 402 

den utsatte folkegruppen.  403 

 Ha økonomiske sanksjoner mot Myanmar om internasjonalesamtaler ikke hjelper.  404 

 Øke bistanden Norge gir til de utsatte områdene.  405 
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Resolusjon 13 406 

 407 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 408 

Fra: Ola G. Estenstad 409 

 410 

En bedre fraværsregel 411 

 412 

Mange elever på videregående skoler opplever den nødvendige fraværsregelen som en 413 

plage. Unge Høyre skal være en aktiv forsvarer for fraværsgrensen på videregående. Dette 414 

fordi vi ser en positiv utvikling i hele landet. Likevel er ikke denne grensen perfekt, og 415 

endringer bør derfor finne sted.  416 

Barnefamilier kan oppleve fraværsregelen som spesielt utfordrende. Elever som har 417 

barn mens de går på videregående bør få en mer romslig fraværsregel. For disse individene 418 

er det ikke bare seg selv de skal ta vare på, men også et eller flere barn. Derfor ville det vært 419 

lurt å doble grensen for de med barn. Det vil skape mer rom til å være med barnet om det 420 

skulle falle dårlig. Dette kan sørge for mindre legebesøk og en litt mer romslig økonomi for 421 

barnefamiliene.  422 

Mange yrkesfagelever har opplevd et stort problem med fraværsregelen, de har ikke 423 

lenger muligheten til å ta kjøretimer og liknede i skoletiden. Mange av elevene er avhengige 424 

av førerkort for å få arbeid/lærlingeplass. Derfor bør elever som går visse yrkesfag få 425 

mulighet til å kunne ta kjøretimer og liknende i skoletiden. Norge trenger flere og ikke færre 426 

elever på yrkesfag, derfor ville det vært et klokt valg å gi de et ekstra kort i spillet.  427 

En del elever opplever fraværsgrensen som lite romslig. Hver gang de blir syk må de 428 

til legen, selv om 10% regelen fungerer som en egenmeldingsgrense. Derfor bør myndige og 429 

foresatte få mulighet til å skrive ut 2 egenmeldinger i løpet av hvert skoleår. Disse skal ikke 430 

telle på 10% regelen, noe som kan være med på å gjøre fraværsregelen mer romslig og 431 

akseptert.  432 

 433 

Akershus Unge Høyre vil: 434 

 Øke fraværsgrensen fra 10% til 20% for elever med ansvar for barn i gjeldene 435 

skoleår.  436 

 Gi elever på noen yrkesfag mulighet til å ta kjøretimer og liknende i skoletiden.  437 

 Ha 2 egenmeldinger per elev i løpet av skoleåret som ikke teller på 10% grensen.  438 
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Resolusjon 14 439 

 440 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 441 

Fra: Ola G. Estenstad  442 

 443 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 444 

 445 

De med nedsatt funksjonsevne kan søke om BPA. Denne ordningen er flott for å øke 446 

funksjonshemmedes frihet, men den er langt fra perfekt. Kommunene sitter med alt for mye 447 

makt, og pengene blir ikke brukt der de skal. Informasjonen de med funksjonshemninger får 448 

er også dårlig. Dette er ikke en helsemessig kamp, men det er en likestillingskamp. En kamp 449 

for frihet uavhengig av funksjonsevne.    450 

Midlene til BPA øremerkes ikke. Dette er et problem for de som bor i kommuner som 451 

velger å bortprioritere BPA. Flere får derfor ikke de antallet timer med hjelp i uken de burde 452 

ha fått. Mange med funksjonshemminger sparer derfor opp timer om de skal ut å reise eller 453 

bare skal på middagsbesøk. Denne sparingsprosessen og mangel på timer gjør at de som 454 

sliter kanskje prioritere bort trening fordi de må ta klesvask. Det er alt for dårlig. Kommunene 455 

må derfor styres til å bruke pengene på rett sted. Midlene må derfor øremerkes. 456 

Staten burde hatt kontroll over hele BPA ordningen. Dette fordi det kommunale styre 457 

over BPA leder til økte forskjeller mellom tilbudene funksjonshemmede får fra kommune til 458 

kommune. Mange velger derfor å flytte til kommuner med en bedre ordning. Dette gjøre at 459 

man flytter fra venner og familie for å få friheten til å leve. Leve et verdig liv. Et liv som 460 

enhver uten funksjonsnedsettelser har.  Akershus unge Høyre mener ordningen burde være 461 

like god for alle, og derfor må staten ta styringen.  462 

Familier, som har et eller flere barn med funksjonshemminger får for dårlig 463 

informasjon om ordningen. De blir fortalt om helsepersonell og institusjoner, i stedet for BPA. 464 

Disse ordningene er billigere for staten, men går på bekostning av friheten til de med 465 

funksjonsnedsettelser. Det å bli innlagt som barn på institusjon fordi man blir anerkjent som 466 

«annerledes» kan også gå utover psyken. Derfor må informasjonen foreldre og barn/unge får 467 

om BPA bedres. Antallet med funksjonsnedsettelser som legges inn på institusjoner bør 468 

også reduseres. Reduseres for individenes beste.  469 

 470 

Akershus Unge Høyre vil: 471 

 Øremerke pengene som går til BPA 472 

 Sørge for statlig kontroll over BPA ordningen  473 
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 Forenkle og forbedre prosessene for de som søker BPA 474 

 Bedre informasjonen rundt BPA  475 

 Redusere antallet individer med nedsatt funksjonsevne på institusjoner 476 

 Forskriftsfeste retten til BPA 477 
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Resolusjon 15 478 

 479 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 480 

Fra: Knut J. Kirkeberg  481 

 482 

Siste skoledag 483 

 484 

Gjennom skoleløpet skal en elev opp i ulike eksamener, dette gjelder uavhengig av 485 

skole og studieløp. I for mange år har derimot systemet med eksamen vært av det 486 

eldre slaget, uten rom for nye tanker. På vårsemesteret er eksamensdatoene meget 487 

dårlig planlagt. Realiteten er at en må bruke helligdager og 17. mai til å pugge 488 

nynorske verb eller fordype seg i tung algebra. Skriftlig eksamen bør flyttes til før 489 

russetiden, det er hevet over all tvil, men da står vi igjen med et nytt problem; muntlig 490 

eksamen. 491 

Både på ungdomsskolen og i den videregående skolen må en etter muntlig 492 

eksamen – den aller siste vurderingsformen – gå på skolen i kanskje opptil to uker. 493 

En må med andre ord bruke tid og ressurser på å dra til skolen for å se nok en ny 494 

film, sitte ute i solskinnet og nyte en is eller bare sitte og filosofere mens en ser 495 

hvordan regner faller ned. Dagens system er et eksempel på fullstendig idioti. Før 496 

muntlig eksamen er i tillegg alle standpunktkarakterer satt, slik at skoletimene 497 

egentlig har null reell nytte. Muntlig eksamen bør så absolutt falle på siste skoledag. 498 

En kan da gå ut av eksamensrommet og kaste blyanten, pc’en eller russelua til værs 499 

og ta en velfortjent ferie fra starten av juni. Dagens system sier at elevene må daffe 500 

rundt på skolen i to ekstra uker, noe som er både ulogisk og på alle måter feil. 501 

Det er samtidig slik at det i mange årstrinn og studieretninger ikke er en 502 

avsluttende muntlig eksamen før sommerferien, men vi møter igjen på det samme 503 

problemet; elevene må tilbringe to meningsløse uker på skolen og se på film, noe 504 

som går på bekostning av deres ressurser og tid. En bør derfor korte skoleåret ned, 505 

slik at sommerferien starter fra starten av juni, og ikke slutten av juni. 506 

 507 

Akershus Unge Høyre vil: 508 

 legge til rette for at muntlig eksamen i den videregående skolen faller på siste 509 

skoledag 510 
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 legge til rette for at siste skoledag er i starten av juni for alle elever på norske 511 

skoler uavhengig av studieløp og årstrinn 512 
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Resolusjon 16 513 

 514 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 515 

Fra: Knut J. Kirkeberg  516 

 517 

Nasjonalstater 518 

 519 

I en stat finner en ofte et folk som deler visse grunnleggende likheter. Det kan være alt fra 520 

språk, skikk, oppfatninger og historie. Innenfor flere av verdens flere hundre stater, eksisterer 521 

det imidlertid visse folk eller grupper som ikke har de samme fellestrekkene med resten av 522 

staten. Skottland er et tydelig eksempel på en slik nasjonalstat, hvor en betraktelig del av 523 

befolkningen ønsker løsrivelse fra Storbritannia. Idealet om nasjonalstater finner vi derimot 524 

igjen i alle kontinenter, men uheldigvis er det flere steder hvor det ikke forekommer 525 

demokratiske og konstruktive prosesser rundt nasjonalstatenes oppgjør. 526 

I Sør-Europa kjemper et betydelig flertall i regionen Cataluña for full løsrivelse fra 527 

Spania, det samme gjør folket i Baskerland lenger nord i landet. De sentrale myndighetene i 528 

Madrid viser derimot forakt mot de demokratiske ønskene og slår ned på dem som 529 

udemokratiske. Selv i Canada ser en tendenser i den fransktalende provinsen Québec, som 530 

religiøst, kulturelt, språklig og sosialt skiller seg betydelig fra de øvrige provinsene. En kan 531 

trekke frem flere hundre eksempler på andre nasjonalstater som strever for sine egne stater. 532 

For enkelte er nettopp dette ønsket viktigere enn noe annet, og i Norge er dette et felt en før 533 

ikke har hatt egne standpunkter på, dette bør vi derimot reversere. 534 

De ulike menneskene som kjemper for sine nasjonaliteter, kommer til uttrykk på ulike måter, 535 

samtidig som de blir møtt med ulik respons. Britenes toleranse ovenfor den demokratiske 536 

prosessen i Skottland er et godt eksempel, mens det både udemokratiske og voldelige 537 

opprøret for Baskisk- selvstendighet for et par tiår siden, i regi av terrorgruppen ETA, er et 538 

mindre ønskelig eksempel. Norge som en utenforstående stat bør møte slike konflikter med 539 

kunnskap og ydmykhet, for striden har tross alt ikke noe å gjøre med Norge. Nettopp derfor 540 

er det av betydning at Norges standpunkt til de utallige stridene om nasjonalstater, har et 541 

sterkt fokus på de foreliggende grunnene. Samtidig bør et lite men sterkt land som Norge ha 542 

i tanke hva slags konsekvenser som kan stige opp fra en eventuell innblanding. 543 

Norge – og Unge Høyre av alle partier – bør danne seg et standpunkt om de flere millioner 544 

med enkeltmenneskers ønsker om nasjonalstater. Standpunktet skal imidlertid ikke medføre 545 

at det er Norge som direkte hjelper ulike nasjoner med å bryte ut av deres respektive land, 546 

se for eksempel på konsekvensene skulle Norge stå i ledtog for en direkte frigjøring av 547 

Tibet?  548 
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Norge har gjennom de siste tiårene vist seg som en ledende mekler i internasjonale 549 

konflikter og avtaler, da er det gunstig og påpasselig hvis Norge av alle land bistår i interne 550 

konflikter vedrørende ønsker om nasjonalstater eller hvis innbyggerne i den interne nasjonen 551 

føler seg undertrykt. Norge er et land som verner om demokratiet og forhandlingens linje, da 552 

er det på sin plass at vi opprettholder en slik praksis i internasjonal sammenheng. 553 

 554 

Akershus Unge Høyre vil 555 

 Sørge for at Norge er en ledende stat i arbeidet for nasjonalstater, dog med strengt 556 

fokus på foreliggende grunner og geopolitiske konsekvenser 557 
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Resolusjon 17 558 

 559 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 560 

Fra: Knut J. Kirkeberg  561 

 562 

Nei til tredje kjønn 563 

 564 

Ved Unge Høyres forrige landsmøte i Bergen ble en resolusjon som sier ja til en tredje 565 

kjønnskategori i Norge så vidt vedtatt, det skulle ikke ha skjedd. 566 

Spørsmålet om vi skal innføre en tredje kjønnskategori eller ei er komplisert og 567 

moden for tiden vi lever i. Unge Høyre er et parti som kjemper for enkeltmennesket, og 568 

nettopp derfor skal vi ikke si nei til hva alle omkring oss identifiserer seg som. Om naboen 569 

din identifiserer seg som noe annet eller sier han har et annet kjønn enn det du ville sagt, er 570 

det viktig å vise toleranse, for i det private bør og skal man kunne identifisere seg som hva 571 

man vil. Å innføre en tredje kjønnskategori er derimot ikke løsningen. 572 

Unge Høyre sier nå at staten ikke burde bidra til å forsterke inntrykket av at det kun 573 

finnes to kjønnsidentiteter. Dette gjør ikke staten, for i et Norge hvor Høyre leder an for 574 

politikken har vi et samfunn hvor du helt fint kan identifisere deg som hva du vil mellom 575 

himmel og jord, men at det kun er to kjønn er helt riktig. 576 

Uansett hva vi tror på; la oss ikke vise Darwin eller Gud fingern. Det har alltid vært 577 

kun to kjønn og det vil alltid være kun to kjønn. Du kan fint identifisere deg som hva du vil, 578 

når du vil og hvor du vil, men i passet ditt skal det stå mann eller kvinne for det kalles biologi 579 

og det vil alltid kalles biologi. Vi kan ikke leke Gud. 580 

 581 

Akershus Unge Høyre vil 582 

 Ikke innføre en tredje kjønnskategori i Norge 583 
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Resolusjon 18 584 

 585 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 586 

Fra: Knut J. Kirkeberg  587 

 588 

Nei til Oslo, ja til Christiania 589 

 590 

I 1624 byttet en av Norges desidert viktigste byer navn til Christiania. I 1624 viste med andre 591 

ord et mirakel seg, byen med det rare navnet Anslo, Ásló eller Ósló (en vet ikke hva det 592 

egentlig var) ble hetende Christiania. I nyere tid har en virkelig gitt et hederlig forsøk på å 593 

forstå betydningen og historien bak navnet Oslo, resultatene har vært mange. Navnet 594 

Christiania kom deretter helt konkret fra den danske kong Christian IV. I 1925 ble 595 

hovedstaden igjen hetende Oslo, for en skam. 596 

Norge har til alle tider vært et monarki med impulser fra andre kongeriker og stater. 597 

Det er forståelig at det forhistoriske norske folk under kampen for nasjonen Norge, ga avkall 598 

på det danske og svenske, selv navnet på hovedstaden. Skal vi derimot være ærlige, er det 599 

hver dag hele året bedre med det dansk-inspirerte Bokmål enn det norsk-inspirerte Nynorsk. 600 

Samtidig går norsk for å være et vakkert språk, samtidig som vi har et vakkert land, men 601 

dette landet blir en smule mindre vakkert når hovedstaden heter Oslo. Christiania låter 602 

bedre, har noe fast ved seg og ser så mye bedre ut på papiret. Vi lever i 2017, ikke 1890, så 603 

striden for nasjonalitet kan demmes. 604 

 605 

Akershus Unge Høyre vil: 606 

 Døpe om Oslo til Christiania 607 
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Resolusjon 19 608 

 609 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 610 

Fra: Knut J. Kirkeberg  611 

 612 

Dødsstraff 613 

 614 

Verden har blitt et betydelig mer turbulent sted å både bo og utforme seg i. Det er hevet over 615 

all tvil, at visse mennesker er kapable til å gjennomføre de mest grufulle handlinger. I 616 

Frankrike i 2016, tok en person alene livet av 86 uskyldige mennesker og skadet 434 617 

mennesker i et angrep som sjokkerte oss alle. Det samme året, men denne gangen i USA, 618 

utførte nok en enslig person et angrep som resulterte i 49 tap av menneskeliv og 53 skadede 619 

mennesker, alle disse også uskyldige. Som om dette ikke var nok, er det her i Norge kanskje 620 

noe av det mest grufulle ble gjennomført; 69 uskyldige ungdommer helt ned til 12års-alderen 621 

ble skutt og drept uten et snev av anger. Visse mennesker kan utføre de mest grufulle 622 

handlinger, men i Norge er straffen de mottar på ingen måte korrekt, hverken for samfunnet 623 

eller de pårørende. 624 

Verdens mange stater praktiserer i mye mindre grad dødsstraff, dette er bra. Likevel er det 625 

viktig vi anerkjenner at enkelte mennesker faktisk er i stand til de mest inhumane og 626 

forferdeligste av handlinger. Personer eller grupper som utfører slike grufulle handlinger vil i 627 

de aller fleste sammenhenger ikke finne sin plass i samfunnet igjen, dette er også bra med 628 

tanke på hva de faktisk har forbrutt seg mot menneskeheten med. Det er også bra hvordan 629 

en i fengslet arbeider for å bedre personens eller gruppens holdninger og 630 

virkelighetsoppfatning, på tross av alt, siden vi aldri burde gi opp mennesket i seg selv. I det 631 

første avsnittet i Grunnloven står det nemlig at ethvert menneske har rett til liv, men det står 632 

samtidig at Ingen kan dømmes til døden, dette er problematisk. 633 

Norge burde innføre dødsstraff. Norge skal imidlertid så absolutt ikke bli et av de 57 landene 634 

som i dag har muligheten for å dele ut dødsstraff som kjærlighet på pinne. Norge skal heller 635 

ikke bli et land som kjennetegnes med såpass strenge dommer, men Norge skal bli et land 636 

som anerkjenner og tar ansvar ovenfor de mest grufulle handlinger. Norge bør tillate 637 

dødsstraff ved særdeles alvorlige lovbrudd.  638 

Systemet en bør ha i Norge bør være slik at den dømte ved domsavsigelsen kan motta en 639 

dom med forvaring med en mulighet for avsigelse ved døden. Den sistnevnte dommen vil 640 

aldri bli satt ut i live, dersom den dømte viser en oppførsel som motsier noe annet under sin 641 

tid i forvaring. Vedtar derimot den både inhumane, forferdelige og på alle måter unyttbare 642 

holdningen, burde Norge åpne opp for en meget human og rask avsigelse ved døden. 643 
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Det er av den største betydning å merke seg hvordan en dom med dødsstraff foreliggende i 644 

dommen vil fungere i praksis, for Norge skal aldri henrette mennesker regelmessig, men 645 

rettsvesenet skal gi en tydelig beskjed om alvoret ved ekstreme lovbrudd, og med det la en 646 

dødsdom foreligge i domsavgjørelsen.  647 

 648 

Akershus Unge Høyre vil: 649 

 Øke eventuell maksimal soningstid ved domsavsigelser i norsk rettsvesen 650 

 Ved fullstendig ekstreme tilfeller, åpne for at dødsstraff kan foreligge i 651 

domsavgjørelsen, og til syvende og sist benyttes skulle både lovbruddet og 652 

situasjonen tilsi det 653 
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Resolusjon 20 654 

 655 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling 656 

Fra: Kristian Lefdal 657 

 658 

Ja til generell bevæpning av norsk politi 659 

 660 

Nå synes jeg det er på tide å få til en generell bevæpning av norsk politi. Vi ser at 661 

trusselbildet i verden er større enn på lenge. Trusselen av terrorismen øker, også i Norge. 662 

PST kan melde at sjansen er stor for at Norge kan stå ovenfor et terrorangrep i nærmeste 663 

fremtid. Dette bør være en vekker om at noe må gjøres. Derfor så mener jeg at norsk politi 664 

bør få bære våpen for å forsvare det sivile folk og dem selv fra angrep. 665 

I dag så har politiet våpnene sine i politibilen. Det er helt sykt! Hvis politiet opplever et 666 

terrorangrep, så må politiet gripe inn raskt. Det er jo hele poenget med å ha et politi. Et politi 667 

som beskytter. Et politi som gjør oss trygge. Et politi som tar kampen mot terror. Vi må gjøre 668 

noe for å forbedre sikkerheten i dette landet. Politiet selv vil være bevæpnet, og jeg mener at 669 

vi skal lytte til fagfolk. Politiet er jo de menneskene som er ute i feltene, som utsetter seg selv 670 

for fare for å beskytte gatene våre fra terror og kriminalitet. Et eksempel er terrorangrepet i 671 

Barcelona som skjedde så sent som i august i år. En hvit varebil meide ned mennesker, og i 672 

det angrepet ble 14 drept og over 100 ble såret. Dette skjedde i sentrum av Barcelona, på La 673 

Rambla, den berømte gaten i Barcelona som tiltrekker hundretusenvis av turister hvert 674 

eneste år. Den samme gaten jeg gikk på måneden før, sammen med familien min. Heldigvis 675 

så er spansk politi bevæpnet, og politiet grep inn for å stoppe terroristene. Det skjedde MED 676 

våpen. 677 

Jeg vet at Norge, sammen med andre land har hatt som ”tradisjon” å ikke ha 678 

bevæpnet politi. Dette mener jeg er feil, fordi at vi lever i en tid der trusselen fra terrorgrupper 679 

er stor, og vi har allerede opplevd flere terrorangrep i den siste tiden nær oss. Noe som gjør 680 

det ekstra viktig for at politiet skal få være bevæpnet, slik de er utdannet til. Finland har nå 681 

bevæpnet sine politifolk grunnet trusselen fra terror, og Norge bør gjøre det samme. Vi skal 682 

opprettholde tryggheten i norske gater og flyplasser. Det norske folk skal være trygge, og da 683 

mener jeg at generell bevæpning av norsk politi bør være et faktum. 684 

 685 

Akershus Unge Høyre vil: 686 

 Innføre generell bevæpning av norsk politi 687 
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Resolusjon 21 688 

 689 

Til: Akershus Unge Høyres Generalforsamling  690 

Fra: Stian Skjelstad 691 

 692 

Liberalisering av den norske insentivordningen 693 

for film 694 

 695 

Insentivordningen er en ordning som refunderer opp mot 25% av prosjektutgiftene 696 

utenlandske produksjoner har i i et land. Denne ordningen brukes som en standard i de 697 

fleste Europeiske land, og ble innført i Norge i 2016 og er underlagt Norsk Filminstitutt (NFI), 698 

via Kulturdepartementet. Ordningen er ment for å trekke utenlandske produksjoner til Norge. 699 

Fordelene med å styrke ordningene er mange. For det første fungerer ordningen som 700 

en investorordning, hvor norsk næringsliv og filmbransje tjener penger i lengden. For det 701 

andre skaper det et kulturelt mangfold i film-Norge. Produksjoner som reiser til Norge henter 702 

inn nordmenn til produksjonene, noe som skaper arbeidsplasser i Norsk Film og innhenter 703 

kunnskap til miljøet. For det tredje styrkes det internasjonale samarbeidet og man øker turist- 704 

og reiselivsmulighetene.   705 

Et av Europas mest ettertraktede områder å produsere film i er Storbritannia. British 706 

Film Institute (BFI) gjorde en undersøkelse ved deres Incentivordning som viser at for hver 707 

pund insentivordningen investerer, tjener de tretten. Siden ordningen kom regner de at den 708 

har gitt samfunnet samlet merverdi på 6 milliarder pund (nærmere 60 milliarder kroner). 709 

I Norge derimot er det målt til at for hver krone vi investerer tjener vi bare to.  710 

Da er vi nødt til å se på hva begrensningene gjør mot norsk filmindustri og næringsliv. 711 

Linjeprodusenten Per Henry Borch sier i et intervju i Desember 2016 at da de besøkte noen 712 

av de store Hollywood-studioene fant de nærmere 30 produksjoner med potensialer for å 713 

spilles inn i Norge, blant annet Jason Bourne, Game of Thrones og James Bond. De hadde 714 

et samlet budsjett på over 21 milliarder kroner. Vi kan grovregne at omtrent 10% at de 715 

summene ville endt opp i Norge, altså 2 milliarder kroner. 716 

Dessverre valgte disse produksjonene å filme på Island, ettersom de har en mer 717 

fleksibel ordning på støtte. Norge er det eneste landet i Europa med en årlig søknadsfrist og 718 

en takhøyde på maksimalt utdelt støtte på 45 millioner kroner. Disse rammene er med på å 719 

hemme potensiale for internasjonal filmproduksjon i Norge og begrenser mulighetene for å 720 

øke kulturbudsjettet i fremtiden. 721 

 722 

Akershus Unge Høyre vil: 723 
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 Flytte insentivordningen for film fra kulturdepartementet og legge det under nærings- 724 

eller finansdepartementet. 725 

 Fjerne taket på maksimalt tildelt støtte som nå er på 45 millioner 726 

 Gå bort fra én årlig søknadsfrist, og innføre en løpende ordning hvor søknadene 727 

behandles kontinuerlig. 728 

 Senke kravene for hvem som får støtte slik at også flere norske produksjoner blir 729 

kvalifiserte for å søke. 730 
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Ettpunktsuttalelser  
 

Ettpunktuttalelse 1 731 

 732 

Til: Akershus Unge Høyre 733 

Fra: Håkon Snortheim 734 

 735 

Region Viken 736 

 737 

Akershus Unge Høyre vil: 738 

 Innføre parlamentarisme i den nye fylkeskommunen «Viken» 739 
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Om resolusjonskomiteen 
 

Årets resolusjonskomité har arbeidet med å skrive forslag til resolusjoner, gjennomgå alle 

innsendte resolusjoner og fremme en innstilling til Generalforsamlingen på hvilke 

resolusjoner Generalforsamlingen skal behandle og om de anbefales vedtatt eller ikke. 

Resolusjonskomiteen ble utnevnt av Fylkesstyret 29.09.2017. 

 

Resolusjonskomiteen har bestått av: 

 

Maren Winnem (leder) 

Sigurd Salvesen 

Anine Norén 

Tage S. Jensen  
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