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Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling  2 

Fra: Amalie Mathea Askevold  3 

 4 

Frihet i skolehverdagen  5 

Stress er noe som plager oss alle, og er noe som vi vet påvirker prestasjoner på 6 

skolen. Når så mange som 1 av 5 dropper ut av videregående opplæring, sender det 7 

et sterkt signal om at skolesystemet vårt ikke fungerer godt nok.  8 

Veldig mange som går på videregående har fritidsaktiviteter eller en deltidsjobb 9 

og ofte kommer lekser og skolearbeid på toppen av dette. Mangfoldet av aktiviteter 10 

og prestasjonsbehov i forhold til dette, både i helhet og hver for seg, skaper stress. 11 

Dette kan vi hindre, ikke ved å be elevene si opp jobbene sine eller forlate deres 12 

sosiale liv utenfor skolen, men ved å redusere stresset som skolen skaper.  13 

Derfor burde det legges til rette for minst 1 skoletime hver uke 14 

hvor elevene har friheten til å arbeide med de fagene som de 15 

trenger. Elevene vil få støtte av faglærere og vil ha mulighet til å ta igjen fag de 16 

henger etter i. På denne måten vil de svake elevene stå sterkere og også gjøre 17 

fagtimene mer effektive, som vil lønne seg for alle, ikke bare de svakeste.   18 

Se elevene, ikke systemet!  19 

 20 

Oslo Unge Høyre vil: 21 

• Innføre et studietimesystem på alle videregående skoler  22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 
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Til : Oslo Unge Høyres Representantskap 26.01 28 

Fra : Tias Ødegård-Olsen 29 

 30 

Styrk universitetene våre utenfor de store byene! 31 

 32 

I desember ble det publisert en rapport om demokratiutfordringer i distriktene, der Victor 33 

Norman ledet arbeidet. Blant annet ble det foreslått førerkort for 16-åringer i distriktene. I 34 

denne resolusjonen har jeg valgt å fokusere på utdanning. «Høyere utdanning er både 35 

problemet og løsningen for distriktene, mener Demografiutvalget, ledet av Victor Norman» 36 

(Schei & Tønnesen, 2020) kan man lese i en nyhetssak om rapporten. Derfor må vi styrke 37 

universitetene utenfor de store byene! 38 

 39 

I politisk kvarter fra 7. desember sier Victor Norman at for å få et livskraftig samfunn i 40 

distriktene må man ha en blanding av unge og gamle. Dette får man fra studenter. Det som 41 

blant annet gjør Trondheim til en fantastisk studentby, er at mange samles tett på et stort 42 

universitet. Dette er også mulig å gjøre i distriktene. To eksempler er Ås kommune med 43 

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), og Volda med Høgskulen i Volda 44 

(HVO). I Ås kommune bor det litt over 20 000 mennesker. NMBU har rundt 7200 elever og 45 

ansatte. Dette betyr at universitetet står for 35% av kommunens befolkning. I Volda 46 

kommune bor det litt over 10 000 mennesker. HVO har rundt 4850 elever og ansatte, her står 47 

høyskolen for 46% av kommunens befolkning. 48 

 49 

De to eksemplene viser at universitet i distriktskommuner vil stå for store andeler av 50 

innbyggerne. Det fine universitetene kan gjøre her, er å skape ringvirkninger. Studentene 51 

trenger butikker å handle i, en hårklipp i ny og ne, forskjellige leger, og alt annet som kommer 52 

av å leve i det 21-århundre. Da løser vi samtidig noen av utfordringene som ble presentert av 53 

Victor Norman og Demografiutvalget. Victor Norman sa «knappheten i distriktene kommer 54 

til å være unge mennesker», derfor må vi invitere dem til distriktene via universitet og 55 

høyskoler! 56 

 57 

 58 

 59 
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Oslo Unge Høyre vil: 60 

• Styrke og bygge opp de statlige universitetene som ligger i distriktene 61 

 62 

Referanser: 63 

• https://khrono.no/victor-norman-vil-ha-pabud-om-desentralisert-utdanning/537629 64 

• https://no.wikipedia.org/wiki/Ås_(kommune)#cite_note-wikidata-65 

61ac81cd5aee1ee73890cbe9d27f66e76c42bbd4-v3-3 66 

• https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_miljø-_og_biovitenskapelige_universitet 67 

• https://nn.wikipedia.org/wiki/Volda_kommune 68 

• https://no.wikipedia.org/wiki/Høgskulen_i_Volda 69 

 70 

 71 

 72 

 73 

 74 

 75 

 76 

 77 

 78 

 79 

 80 

 81 

 82 

 83 

 84 

 85 

 86 

https://khrono.no/victor-norman-vil-ha-pabud-om-desentralisert-utdanning/537629
https://no.wikipedia.org/wiki/Ås_(kommune)#cite_note-wikidata-61ac81cd5aee1ee73890cbe9d27f66e76c42bbd4-v3-3
https://no.wikipedia.org/wiki/Ås_(kommune)#cite_note-wikidata-61ac81cd5aee1ee73890cbe9d27f66e76c42bbd4-v3-3
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_miljø-_og_biovitenskapelige_universitet
https://nn.wikipedia.org/wiki/Volda_kommune
https://no.wikipedia.org/wiki/Høgskulen_i_Volda
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Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 2020 87 

Fra: Mona Vahedi 88 

 89 

Elevene fortjener en ny sjanse 90 

Hvert år avslutter tusenvis av elever skolegangen sin og må forbedre seg på livet 91 

videre. Slik som det er i dag, utsetter mange elever studiestarten for å forberede 92 

karakterene sine. Dette inkluderer også elevene som mistet plassen på 93 

drømmestudien på grunn av en eneste karakter. En ny ordning som gjør det mulighet 94 

for elevene å ta eksamen i sommerferien vil åpne opp for at mange elever kan starte 95 

rett på studiene fremfor å tilbringe et år på folkehøyskole for å løfte opp snittet. I 96 

tillegg vil ordningen sørge for at lærere som ønsker å jobbe i ferien kan få denne 97 

muligheten. Privatisteksamen vil sørge for å skape arbeidsplasser, flere kommer inn 98 

på drømmestudiet fremfor å søke med ordinært vitnemål og flere fullfører studie. 99 

For å ikke stride med universitetets forberedelsestid kan krav til eksamen får VG3 100 

elever og andre elever som har avsluttet skolegangen å ta eksamen innen andre uke i 101 

sommerferien. Henholdsvis kan det være andre krav til resterende eksamenstagere. 102 

 103 

Oslo Unge Høyre vil: 104 

• Sørge for at elever får tilrettelegging for privatisteksamen i sommerferien. 105 

 106 

 107 

 108 

 109 

 110 

 111 
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Til: Oslo Unge Høyres generalforsamling 2020 112 

Fra: Aker Unge Høyre  113 

 114 

En god kapasitet på Oslos sykehjem 115 

Norge har verdens beste helsepersonell. De står på dag og natt, og gir jernet for at 116 

alle pasienter skal få god og verdig omsorg og behandling. Hvorfor behandler ikke 117 

Oslo kommune sykepleierne på samme måte? 118 

På sykehjemmene i Oslo kommune skal det være fire helsepersonell på jobb på hvert 119 

sykehjem på dagtid per liten avdeling (12 beboere) . Disse fire personene skal ta seg 120 

av alle pasientene og daglig drift. I X sa Oslo kommune at fire var for mange, og i dag 121 

er det derfor kun tre sykepleiere/helsefagarbeidere på sykehjemmene i Oslo på 122 

kveldstid og i helger.  123 

For pasientene som bor på sykehjemmene 365 dager i året er ikke helgen mer enn en 124 

vanlig dag. Pasientene har det samme behovet for hjelp og omsorg, selv om datoen 125 

er markert i rødt på kalenderen. Derfor er vi kritiske til at det kun er tre personer som 126 

skal ta seg av all jobben på kvelden og i helgene når det er like mye oppgaver som 127 

skal gjøres på dette tidspunktet som på dagvakten. 128 

 129 

Oslo Unge Høyre vil: 130 

• Ha fire sykepleiere/helsefagarbeidere til stede på alle sykehjem i Oslo til alle 131 

døgnets tider 132 

 133 

 134 

 135 
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 136 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 2020 137 

Fra: Mihajlo Samardzic og Oscar Haukvik Sletteng 138 

 139 

Riv SKAMbda! 140 

En dag er alle vi borte. Ingen kommer til å huske oss personlig, og det eneste som blir 141 

igjen er gjenstander. Dette kan være ting som du har arvet, men som samfunn arver vi 142 

større ting. Musikk, kunstverk, og bygninger. Våre forfedre har etterlatt oss med 143 

praktfulle bygninger som Nationaltheatret, Stortinget og Nidarosdomen. Edvard 144 

Munch har gitt oss vakre malerier som er kjent over hele verden. Hvordan hedrer vi 145 

hans minne? Ved å bygge en skjev legokloss av et museum midt i Oslo sentrum. 146 

Lambda, eller SKAMbda! om du vil, er et makkverk til 2 milliarder kroner som hverken 147 

representerer Munch eller Norge. Det er en menneskefiendtlig glassblokk med forhud 148 

av metall. Den har ingen plass i et Oslo som skal være en bokstavelig talt fin by å bo i. 149 

 150 

Mange vil nå tenke at dette bygget bør stå fordi vi har brukt mye penger på det.  Det 151 

kan vi forstå, men faktum er at de pengene aldri kommer tilbake, uansett hva vi gjør. 152 

Det vi har igjen, er et objektivt sett stygt bygg som fremtidige generasjoner ikke vil se 153 

verdien av, og mest sannsynlig rive. Samtidig er vi opptatt av at skattebetalerne ikke 154 

skal betale for dette feilgrepet. Derfor vil vi gi skattelette tilsvarende summen av 155 

museet.  156 

 157 

Oslo Unge Høyre vil: 158 

• Rive Lambda 159 

• Redusere skattene det året med 2 milliarder, for å kompensere for tapet av 160 

penger   161 

 162 
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Til: Oslo Unge Høyres representanskap - 2020 163 

Fra: Nordstrand Unge Høyre v/ Hanna Houg  164 

 165 

La elever ta lappen! 166 

 167 

Se for deg at du snart er 18 år. Du har øvelseskjørt mye og gleder deg til å ta lappen. 168 

Kjørelæreren din prøver sitt beste for å skaffe deg en time til oppkjøring rundt bursdagen din. 169 

Så får du får en melding av Statens Vegvesen. Du har fått time til oppkjøring, men det er midt 170 

i skolehverdagen. Du logger inn på fraværsoversikten, og det store smilet ditt faller med en 171 

gang. Oppkjøringstiden er i et fag du snart har 10% fravær i. Med en tåre eller to, ser du deg 172 

nødt til å sende en melding til kjørelæreren din om at han må avbestille timen. 173 

Mange elever i den videregående skolen vil på et tidspunkt ta førerprøven. Sikkerhetskurs på 174 

vei og bane, trinn 3 og 4 av kjøreopplæringen er unntak fra fraværsgrensa og eleven får gyldig 175 

fravær for disse kursene (udir.no). Allikevel er ikke selve førerprøven gyldig fravær. 176 

Det er ofte lange køer for å få tatt en førerprøve. Når det først åpner seg opp prøvetider er det 177 

første mann til mølla for å sikre seg en prøve. Kjørelærere tar da ikke hensyn til elevens 178 

skolehverdag og de fleste ender opp med en tid som hindrer eleven fra å dra på skolen. Om 179 

eleven da har et høyt fravær i faget må eleven vente enda lenger for å få en sjanse til å ta 180 

lappen. Det er i tillegg veldig få oppkjøringstider utenom skolehverdagen om man ser bort 181 

ifra ferier. Det blir da et spørsmål for eleven om man skal prioritere skole eller sjansen til å ta 182 

lappen.  183 

Lappen er noe mange ungdommer lenge har gledet seg til å få. Det koster en del penger, det er 184 

lang ventetid og krever mye tid og forberedelser. Når det allerede er så krevende fra før av, 185 

bør vi ikke gjøre det enda mer krevende ved at elevene må tenke på fraværet i tillegg. De 186 

obligatoriske sikkerhetskursene regnes allerede som gyldig fravær, da er det veldig rart at 187 

oppkjøring ikke også regnes som det!  188 

 189 

Oslo Unge Høyre vil: 190 

• Gi elever dokumentert fravær for oppkjøring, inkludert transport til og fra førerprøven. 191 
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 192 

Referanser: 193 

Utdanningsdirektoratet. (2020). Fravær i videregående https://www.udir.no/regelverk-og-194 

tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/ 195 

 196 

 197 

 198 

 199 

 200 

 201 

 202 

 203 

 204 

 205 

 206 

 207 

 208 

 209 

 210 

 211 

 212 

 213 

 214 

 215 

 216 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/
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Til: Oslo Unge Høyres Representantskap - 2020 217 

Fra: Ayna Mousavi, Vestre Aker Unge Høyre 218 

Jeg vil se Mulan på kino! 219 

 220 

Å dra på kino kan være en veldig spennende aktivitet. Man kan se filmer av alle sorter, fra alle 221 

forskjellige områder i verden, og høre alle slags forskjellige språk. Man kan lære noe nytt, høre 222 

noe nytt, og slappe av sammen med vennegjengen og nyte en fantastisk historie. Kino er et 223 

genialt konsept.  224 

Allikevel har antall ganger ungdommen drar på kino de siste 20 årene sunket med 100%. Folk 225 

mellom 16 og 24 år dro på kino i snitt over 10 ganger i året i 2000. Nå har dette tallet falt til 5 226 

ganger i året. Dette viser tall fra Norsk Filminstitutt (Nordisk Filminstitutt, 2019). 227 

Grunnen til at de aller færreste drar på kino like mye som ungdommen pleide å gjøre, er rett og 228 

slett fordi opplevelsen blir for dyr. Per dags dato, koster en ordinær billett til filmen Mulan på 229 

Kino i Oslo 175NOK. I tillegg til dette har man mulighet til å kjøpe popkorn og en Cola i 230 

kiosken utenfor gjennom en pakkedeal til 79 NOK. (ODEON Kino) Totalt gir dette utslag på 231 

bankkontoen på litt under 300 NOK. Det er vanlig å tro at den gjennomsnittlige eleven på 232 

videregående skole ikke har råd til å betale 300 kroner for å se en film flere titalls ganger i løpet 233 

av et år. 234 

Uten slike gøyale aktiviteter som kino har ikke ungdommen i Oslo den samme muligheten til å 235 

utvikle oss som ungdommen før oss. Vi må få lov til å gå på kino; billettprisen må ikke kunne 236 

stoppe oss. Vi må få på plass en elevrabatt på kinobilletter til elever på det videregående skole. 237 

 238 

Oslo Unge Høyre vil: 239 

• Innføre elevrabatt på kinobilletter i norske kino 240 

 241 

Referanser 242 

• Nordisk Filminstitutt. (2019, Juli 10). NRK. Hentet fra Unge velger bort kinoen: 243 

• https://www.nrk.no/kultur/unge-velger-bort-kinoen-1.14620395 244 

• ODEONKino.(u.d.). Hentet fra Mulan: https://www.odeonkino.no/film/NCG154005/mulan 245 

https://www.nrk.no/kultur/unge-velger-bort-kinoen-1.14620395
https://www.odeonkino.no/film/NCG154005/mulan
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Til: Oslo Unge Høyres Representantskap - 2020 246 

Fra: Nordstrand Unge Høyre 247 

 248 

Nei til fiske fra Ulvøybroen 249 

 250 

God fremkommelighet i byen skal være en prioritert sak for byrådet. Dette er imidlertid ikke 251 

tilfelle for besøkende og beboere på Ulvøya. Broen over til øyen er i utgangspunktet smal og 252 

har begrensninger, og fiskerne som står på begge sider av broen gjør at fremkommeligheten og 253 

trafikksikkerheten minker ytterligere. Dette har ført til at Ruter, gjentatte ganger, har måttet 254 

fraråde bussen å krysse broen, fordi det har blitt ansett som uforsvarlig. Den kaotiske 255 

trafikksituasjonen gjør det vanskeligere for Ruter å holde rutetidene, og de har selv utrykt et 256 

ønske om at kommunen skal rydde opp. Båttrafikken under broen blir også preget av fiskerne, 257 

ved at flere båtfolk har blitt truffet av fiskekroker. 258 

Beboere på Ulvøya har flere ganger utrykt at de ønsker et forbud mot fiske på broen. I følge 259 

politiet vil et fiskeforbud fra Ulvøybroen være «et godt alternativ, og det vil gjøre det langt 260 

enklere for trafikanter og mindre farefullt for dem som bor der». 261 

 262 

Oslo Unge Høyre vil: 263 

• Forby fiske på Ulvøybroen. 264 

  265 

 266 

 267 

 268 

 269 

 270 

 271 

 272 
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Til: Oslo Unge Høyres Representantskap - 2020 273 

Fra: Sjur Oskar Korsæth 274 

 275 

Skjerpe kravene til trossamfunn 276 

 277 

Den norske stat gir i dag trossamfunn en rekke særfordeler. Et stort problem er at det stilles få 278 

krav tilbake, og visse trossamfunn har en posisjon som i noen tilfeller er over loven. Et eksempel 279 

på dette ordningen med kirkeasyl. I 1993 laget Justisdepartementet en instruks hvor Politiet 280 

som hovedregel ikke skulle hente folk ut med makt fra kirker og bedehus. Kirken settes derfor 281 

i praksis over loven. Rettstaten skal være suveren i Norge, og Norges lover skal gjelde enten 282 

det er et kors på veggen eller ei. 283 

I dag er det ingen nedre grense for å få statstilskudd. Det betyr at alle kan starte en egen 284 

personlig menighet, og det er minimale krav for å kunne hente statsstøtte. I 2018 fikk 285 

trossamfunn ca. 1100kr i offentlig støtte pr. medlem. 14 av disse trossamfunnene hadde færre 286 

enn 10 medlemmer. Et minstekrav på 500 medlemmer ville i 2019 spart staten for 96,5 287 

millioner. Et stort antall menigheter som får støtte gjør det i praksis vanskelig å føre nødvendig 288 

kontroll med skattepengene går til.  289 

Trossamfunn som begår alvorlige krenkelser av andres rettigheter og friheter kan i 290 

utgangspunktet miste støtten. Det er allikevel uklart hva det i praksis innebærer, og vanskelig å 291 

føre kontroll. I PSTs Nasjonale trusselvurdering 2020 ble religiøse arenaer trukket frem som en 292 

arena hvor radikalisering foregår.3 Reduserer man antallet trossamfunn som får støtte er det 293 

lettere å følge med på om trossamfunn følger norsk lov og andre retningslinjer. Kravene til 294 

trossamfunn bør skjerpes. 295 

 296 

Oslo Unge Høyre vil: 297 

• Fjerne støtten til trossamfunn som ikke følger norsk lov. 298 

• Lage retningslinjer rundt negativ sosial kontroll og radikalisering og andre krenkelser 299 

av enkeltmenneskets frihet, og frata støtten fra trossamfunn som ikke følger disse. 300 

• Ikke gi statsstøtte til trossamfunn med under 500 medlemmer. 301 

• Avskaffe kirkeasyl 302 
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Referanser 303 

https://snl.no/kirkeasyl 304 

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zGy65K/arbeiderpartiet-vil-ta-statsstoetten-fra-305 

smaa-trossamfunn  306 

https://pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/nasjonal-trusselvurdering-2020/ 307 

 308 

 309 

 310 

 311 

 312 

 313 

 314 

 315 

 316 

 317 

 318 

 319 

 320 

 321 

 322 

 323 

 324 

 325 

 326 

 327 

https://snl.no/kirkeasyl
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zGy65K/arbeiderpartiet-vil-ta-statsstoetten-fra-smaa-trossamfunn
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zGy65K/arbeiderpartiet-vil-ta-statsstoetten-fra-smaa-trossamfunn
https://pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/nasjonal-trusselvurdering-2020/
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Til: Oslo Unge Høyres generalforsamling - 2019 328 

Fra: Stine Bentzen  329 

 330 

Ikke gjør endringer i dagens abortlov! 331 

 332 

I 40 år har kvinner i Norge hatt rett til selvbestemt abort frem til uke 12. Etter det, og frem til 333 

uke 18, kan kvinnen få innvilget en senabort, men den må behandles i en nemd bestående av to 334 

leger: en fra avdelingen der aborten skal utføres, og en allmennlege. Nemden vurderer søknaden 335 

om abort på grunnlag av abortloven der kvinnens livssituasjon, hennes mulighet til å ta vare på 336 

barnet og om fosteret har noen alvorlige sykdommer står nedfelt (Bahus, 2019). Oslo Unge 337 

Høyre vil beholde dagens abortlov. 338 

 339 

Dagens abortlov funker godt, ved at antallet aborter synker og de fleste aborter utføres før uke 340 

12 (FHI, 2019). Dette er ønskelig fordi en abort etter uke 12 er betydelig mer smertefull for 341 

kvinnen, samtidig som det medisinske inngrepet blir mer komplisert jo eldre fosteret blir 342 

(Bohdal, 2019). Det er derfor viktig at abortloven legger opp til at kvinnen skal ta abort så tidlig 343 

som mulig for å forhindre komplikasjoner. 344 

 345 

Dagens abortlov balanserer både hensynet til kvinnen og til fosteret, som er viktig for et så 346 

vanskelig etisk tema. I takt med at fosteret vokser vil det også ha behov for et sterkere rettsvern, 347 

fordi det begynner å bli et individ. Det vil også begynne å utvikle egenskaper som vil bli mer 348 

synlige. For eksempel kjønn kan være synlig på ultralyd i mellom 93 – 99 % av fostre i uke 18 349 

(Salvesen, 2005). Å utvide abortloven vil derfor medføre en risiko for at man velger å beholde 350 

fosteret på bakgrunn av egenskaper. 351 

 352 

Abortloven er et kompromiss de fleste kan stille seg bak, og dagens utgave ivaretar både 353 

kvinnen og fosteret. 354 

 355 

Oslo Unge Høyre vil: 356 
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• Beholde dagens abortlov, og dermed ikke utvide grensen for selvbestemt abort 357 

 358 
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https://tidsskriftet.no/2005/12/leder/gutt-eller-jente
https://snl.no/abortloven
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Til: Oslo Unge Høyres generalforsamling - 2019 382 

Fra: Mathias Hofgaard Bjørgung & Sjur Oskar Korsæth 383 

 384 

Et alternativt regjeringskvartal 385 

 386 

Etter terroren i 2011 ble flere departementer i regjeringskvartalet tvunget til å flytte. Ettersom 387 

flere av byggene ble så sterkt skadet av eksplosjonen var det klart at disse trengte nye bygg. 388 

Problemet med planene for nytt regjeringskvartal er at en rekke departementer som har helt 389 

velfungerende kontorlokaler i dag, også skal flyttes. De departementene som holder til R-5 & 390 

R-6, på vestsiden av Akersgata har alle moderne bygg, som passer fint til å huse departementer. 391 

Å bruke et tosifret milliardbeløp på at disse skal flyttes ca. en fotballbane østover er ganske 392 

meningsløst. 393 

Utenriksdepartementet(UD) ligger i dag på Victoria Terrasse. Planene legger også opp til at UD 394 

skal flytte fra sine historiske lokaler, noen hundre meter bort til Akersgata. Når Norge brøt ut 395 

av union med Sverige i 1905 var det på grunn av utenrikspolitikk. UD & 7. juni-plassen er 396 

symboler for Norges selvstendighet. UD har man i liket med departementene i R-5 & R-6 397 

velfungerende bygg. Med moderne teknologi, og allerede korte avstander i Oslo sentrum er det 398 

lite å tjene på å flytte departementene. UD burde få bli ved Slottsparken, både av de historiske 399 

årsakene, og for å spare penger. 400 

Planene for det nye kvartalet preges ikke av måtehold, verken når det kommer til omfang av 401 

departementer eller økonomistyring. Statsbygg har enda ikke kunnet si noe mer om prisen enn 402 

at det blir mellom 10 & 99 milliarder kroner. Samtidig er også verdt å stille spørsmål om 403 

sikkerheten. Dessverre vet vi alt for godt at regjeringskvartalet er et mulig mål, er det da lurt å 404 

flytte enda flere departementer dit? Paradoksalt nok får ett department bli der de er i dag. 405 

Forsvarsdepartementet(FD), skal ikke flyttes fra Akershus festning. Deler av planene for nytt 406 

regjeringskvartal er unødvendige, og bør skrotes. 407 

 408 

Oslo Unge Høyre vil 409 

• La departementene som i dag holder til i R-5, R-6, samt UD bli i sine opprinnelige bygg. 410 

• Stille tydelige krav til økonomistyring og budsjettrammer ved nye planer. 411 
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• Redusere pengebruken på nytt regjeringskvartal. 412 

 413 

 414 

 415 

 416 

 417 

 418 

 419 

 420 

 421 

 422 

 423 

 424 

 425 

 426 

 427 

 428 

 429 

 430 

 431 

 432 

 433 

 434 

 435 
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Dissens: Fullfør Henrik Bulls regjeringskvartal 436 

Forslagsstiller: Mathias Hofgaard Bjørgung 437 

 438 

Tidlig på 1900-tallet påbegynte man arbeidet med å bygge regjeringskvartalet ved Akersgata 439 

som den gang var tegnet av Henrik Bull som tidligere hadde gitt oss Nasjonalgalleriet og 440 

Nationaltheatret. Bulls prosjekt var å bygge et regjeringsbygg som harmoniserte med 441 

eksisterende omgivelser som Deichmanske bibliotek og trefoldighetskirken, og gi et godt 442 

estetisk utrykk. Bulls praktbygg ble likevel aldri fullført da Norge gikk inn i økonomisk 443 

nedgang. Kun søndre fløy (ca. 1/3 av bygget) ble fullført og er i dag G-blokken som huser 444 

finansdepartementet. Etter annen verdenskrig ble det påbegynt et nytt prosjekt under det 445 

årelange sosialdemokratiske regjeringshegemoniet. Dette nye prosjektet som ga oss 446 

høyblokken og Y-blokken var tuftet på modernistisk stil som bevist ønsker å bryte med 447 

omgivelsene og går inn for å skape disharmoni med smakløs og umenneskelig brutalistisk 448 

betong. Som resultat av terrorangrepet og ombyggingen av regjeringskvartalet har man besluttet 449 

at man skal rive denuestetiske Y-blokken for et nytt bygg, samtidig som at man har foreslått å 450 

øke høyden på høyblokken med enda flere etasjer. Med dette forslaget som er levert av Team 451 

Urbis sitter man igjen med nok et kaldt og firkantet glassbygg som troner autoritært over Oslos 452 

hustak. 453 

Det er på tide at vi tar inn over oss at det fortsatt er mulig å bygge estetiske og klassiske bygg 454 

som harmoniserer med området og som gir et inntrykk av skjønnhet for forbipasserende. 455 

Psykologiske undersøkelser viser at mennesker ofte blir mer positive og i bedre humør av å 456 

omgi seg i nærheten av estetiske historiske bygninger. I land som Polen og Tyskland har 457 

arbeidet med å bygge i klassisk stil pågått i flere tiår, og i Berlin står det populære 458 

gjenoppbyggede kongepalasset snart ferdig uten å sett dagens lys siden krigen. I Sverige har 459 

folkebevegelsen Arkitekturoppröret argumentert for klassisk bebyggelse og har nylig 460 

overbevist politikere i Göteborg om å bygge ærverdige byggverk i sentrum som minner om 461 

Grand Hotel i Oslo. 462 

Regjeringskvartalet kommer til å være et byggverk som skal tåle tidens tann for flere hundre år 463 

frem i tid. Det er derfor viktig at byggverket man ender med å bygge er respektert og kjært hos 464 

byens innbyggere som lever i nærheten eller kanskje jobber der selv. Ved å ta de to forslagene 465 

opp mot hverandre i en folkeavstemning for byens innbyggere kan vi fastslå hvilket alternativ 466 

som byens innbyggere foretrekker. La oss gi oss selv muligheten til å fullføre en bygning som 467 
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kommer til å ha et kulturelt innslag i bybildet på høyde med Slottet, Nationaltheatret, 468 

Universitetet og Stortinget. 469 

  470 

Oslo Unge Høyre vil 471 

• Avholde en folkeavstemning i Oslo med konseptet fra Henrik Bull og A- og H-blokken 472 

fra Team Urbis satt opp mot hverandre. 473 

• Gi Team Urbis tilbud om kontrakt for å modernisere interiøret av Henrik Bulls 474 

regjeringsbygning etter Statsbyggs reguleringer 475 

• Støtte vedtaket om rivning av Y-blokken 476 

 477 

 478 

https://www.aftenposten.no/osloby/i/MgylXE/Her-er-det-nye-regjeringskvartalet 479 


