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Resolusjoner til Representantskapet 
28.04.2021 



Fra: Cecilia Reif 1 

Til: Oslo Unge Høyres representantskap 28.04.2021 2 

  3 

Verdens beste land svikter barna 4 

Stadig vekk får vi nordmenn høre at vi bor i verdens beste land. År etter år topper også Norge 5 

listene. Med andre ord: Vi nordmenn har det godt. Men stemmer det i realiteten? 6 

Hvis vi er verdens beste land og har det så godt - hvorfor er det da så mange barn som 7 

lever under utrygge omstendigheter? Det virker bare ikke helt riktig at vi som verdens beste 8 

land da er verstingene på barnevern. Barnevern er det største sakskomplekset vi har hatt på 9 

noe rettsområde. Norge har blitt felt i stadig flere saker for hvert år som går. Dette sier noe om 10 

hvor vårt fraværende barnevernssystem. Heldigvis har vi bedret oss, men det er minimalt. Mer 11 

må skje – og det må skje nå. 12 

  13 

For en ting er de som blir sett, men vi hører lite om de som ikke blir sett. Vi hører mye om de 14 

som blir håndtert av barnevernet, men ikke de som burde ha blitt det. Vi hører om hvor fælt 15 

det kan være med skilte foreldre, men ikke om de foreldrene som burde ha skilt seg. Det er 16 

tabubelagt å snakke om vold. Mange barn holder det hemmelig at de opplever vold 17 

hjemme. Mange barn tror at foreldrenes problemer er deres skyld, og at de derfor velger å 18 

ikke snakke om det. 19 

  20 

Skam og skyldfølelse preger mange barn. Det er ikke barnas ansvar å løse de voksnes 21 

problemer. Derfor må vi barna bli sett og hørt i tidlig alder. Barn er mest utsatt for 22 

omsorgssvikt frem til førskolealderen. Litt bedre blir det når barna starter på skolene og får 23 

nye omsorgspersoner rundt seg. Det kan hjelpe barna til å skjønne at det ikke er noe galt med 24 

dem. Mange barn tror det er deres feil at de opplever omsorgssvikt. Alt dette sier noe om hvor 25 

viktig det er å starte tidlig med utredning av barn som lever med omsorgssvikt.  26 

 I løpet av en hektisk hverdag fylt med massevis av barn kan det være vanskelig å fange opp 27 

de som sliter. Derfor må vi ha flere konkrete ting vi kan gjøre. I tillegg kan vi vurdere 28 

rutinebesøk av helsesykepleiere i barnehagen. Det er få negative ting som kan komme ut av 29 

dette konkrete tiltaket i seg selv. Barn som lever i omsorgssvikt og vold har også mange 30 

samfunnsøkonomiske konsekvenser som tap av produksjon av barnets voksenliv. Dette det 31 
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utover utdanning og kostnadenknyttet til økt tilbøyelighet for rusmisbruk og kriminalitet, 32 

grunnet psykiske og fysiske skader.  33 

  34 

Vi må jobbe hardere for å fange opp de som har det vondt, barna fortjener det beste.  35 

 36 

Oslo Unge Høyre vil: 37 

• Innføre et program i barnehage og tidlig barneskole for å fange opp barn som 38 

lever under omsorgssvikt. 39 

• Utrede rutinebesøk av helsesykepleiere i barnehagen.  40 
 41 

 42 

  43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 
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 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 
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Fra: Fatima Hadouchi 66 

Til: Oslo Unge Høyres representantskap 28.04.2021 67 

 68 

Stå opp for våre medmennesker – styrk menneskerettighetene! 69 
 70 

FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt 10. desember 1948. 48 av 58 medlemsland, 71 

stemte for menneskerettighetserklæringen. De siste ti medlemslandene som ikke stemte for 72 

(åtte delegasjoner avsto fra å stemme, to delegasjoner var ikke til stede), er kjent for alt annet 73 

enn å praktisere menneskerettighetserklæringen. I dag har FN flere medlemsland, og 74 

menneskerettighetene blir stadig brutt, uten store konsekvenser – delvis fordi 75 

menneskerettighetserklæringen ikke er juridisk bindene.  76 

 77 

Grunnleggende menneskerettigheter er ikke noe en stat kan bestemme at innbyggerne skal ha 78 

eller ikke. Ifølge menneskerettighetserklæringen, har alle individer rett på de nedskrevne 79 

rettighetene i menneskerettighetserklæringen. Derfor bør den også være juridisk bindene for å 80 

sikre at alle individer er sikret sine rettigheter uavhengig av hvilket land de oppholder seg i. 81 

Norge har fått internasjonal anerkjennelse og tillit ved å få plass i sikkerhetsrådet. Denne 82 

tilliten, i tillegg til makten og innflytelsen vi får gjennom sikkerhetsrådet, bør vi bruke til å ta 83 

en aktiv kamp om å få menneskerettighetserklæringen juridisk bindene. 84 

 85 

Oslo Unge Høyre vil derfor: 86 

- Jobbe for at FNs menneskerettighetserklæring blir juridisk bindene for alle FNs 87 

medlemsland.  88 

- Jobbe for at menneskerettighetsbrudd kan bli tatt opp i den internasjonale domstolen. 89 

 90 

 91 

 92 

 93 
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Fra: Fatima Hadouchi 94 

Til: Oslo Unge Høyres representantskap 28.04  95 

 96 

På tide å vise at vi tar psykisk helse på alvor! 97 
Den psykiske helsetjenesten i dag er altfor dårlig. Altfor mange pasienter blir avvist av 98 

spesialisthelsetjenesten. Ved noen DPS blir nærmere 50% av henvisningene avvist – og de 99 

aller fleste, uten å ha fått en vurderingssamtale. De som får plass, blir tvunget inn i 100 

pakkeforløpene – altså korttidsbehandling, selv om tilstanden til mange av dem, krever 101 

langtidsbehandling. Disse pasientene blir ofte sendt fra sted til sted, og til lange ventelister. I 102 

løpet av denne tiden, kan utfordringene deres bli forverret, mens andre ikke oppsøker hjelp 103 

igjen, selv om de trenger det. Halvparten av de som begår selvmord har oppsøkt hjelp – det 104 

viser at det er noe alvorlig galt med systemet.  105 

 106 

Vi bør velge kvalitet framfor kvantitet. Derfor bør vi også styrke langtidsbehandlingen ved 107 

DPS for pasientene som trenger det, og ikke tvinge dem inn i korttidsbehandling (som på sikt 108 

vil føre til at de ender opp som svingdørpasienter). Ved henvisning, bør man også ha 109 

muligheten til å velge å få oppfølging under ventetiden dersom tilstanden tilsier det. 110 

Ventetiden er ofte altfor lang – i flere tilfeller er ventetiden på rundt 1 år. De som sliter med 111 

sin psykiske helse, kan ikke sette sin psykiske helse på pause i et år – de må få hjelp. Dersom 112 

vi skal nå nullvisjonen om selvmord, er vi nødt til å ta tak. 113 

 114 

Videre bør vi prøve ut en fastpsykolog-ordning, for å se om det styrker det psykiske 115 

helsetilbudet, og hvilken effekt det har. Dersom det blir vellykket, bør det bli et fast tilbud til 116 

innbyggerne. Dette bør spesielt utprøves i perioden under og etter pandemien.   117 

 118 

Oslo Unge Høyre vil derfor: 119 

- Jobbe aktivt med å få ned køen til psykisk helsehjelp ved å styrke tilbudene og bevilge 120 

flere ressurser til psykisk helsevern. 121 

- Styrke langtidsbehandlingen ved distriktspsykiatrisk senter. 122 

- Styrke lavterskeltilbudene. 123 
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- Øke antall plasser på døgnenheten og poliklinisk behandling ved distriktspsykiatrisk 124 

senter. 125 

- Gi mulighet for oppfølging ved lavterskeltilbudene under ventetiden, og/ eller 126 

dokumentert oppfølging av fastlegen under ventetiden ved behov.  127 

- Gjøre det mer attraktivt for leger å videreutdanne seg til å bli psykiatere. 128 

- Opprette flere driftsavtaler med private psykologer. 129 

- Mål om at alle som blir henvist til spesialisthelsetjenesten skal få et individuelt svar, 130 

og ikke et standardisert svar ved avvisning. 131 

- Etablere et prøveprosjekt: fastpsykolog.  132 

 133 

 134 

 135 

 136 

 137 

 138 

 139 

 140 

 141 

 142 

 143 

  144 
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Fra: Fatima Hadouchi 145 

Til: Oslo Unge Høyres representantskap 28.04  146 

 147 

Senk sykefraværet ved å styrke egen helse! 148 
 149 

Sykefraværet er altfor høyt i forhold til våre naboland, og den største enkeltårsaken til 150 

fraværet skyldes feilbelastningsskader og overbelastningsskader. Dette er skader som kan 151 

være vanskelig å reversere, og i tilfeller irreversible, men som er mulig å forebygge gjennom 152 

ergonomi. 153 

 154 

Ved å gi opplæring i ergonomi til både arbeidsgiver og arbeidstaker, vil det også bli lettere å 155 

tilrettelegge arbeidet slik at man unngår feilbelastningsskader og overbelastningsskader. Dette 156 

vil føre til bedre helse blant arbeidsgivere og arbeidstakere, i tillegg til å spare både 157 

arbeidsgiver og statskassen for enorme summer på lang sikt.  158 

 159 

Oslo Unge Høyre vil derfor: 160 

- Innføre opplæring i ergonomi i kroppsøving på videregående skole i alle 161 

studieretninger. 162 

- At arbeidsgivere skal gi profesjonell ergonomisk opplæring til sine ansatte. 163 

- Sette mer fokus på tilrettelagt arbeid, for å unngå irreversible skader og høyt 164 

sykefravær. 165 

  166 
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Fra: Fatima Hadouchi 167 

Til: Oslo Unge Høyres representantskap 28.04  168 

 169 

Styrk de klima- og miljøvennlige reisemulighetene! 170 
 171 

Bjørndal ligger helt syd i Oslo, med nesten 9000 innbyggere. Store deler av befolkningen er 172 

barn og unge, som vil si at store deler av befolkningen på Bjørndal er avhengig av offentlige 173 

kommunikasjonsmidler. Dette legger stor press på de offentlige kommunikasjonsmidlene. Per 174 

dags dato har Bjørndal kun en innkjørsel, og kun buss som offentlig kommunikasjonsmiddel. 175 

Dette er problematisk dersom det oppstår en ulykke og veien stenges for trafikk, eller dersom 176 

det kommer like mye snø som for noen år siden da det var umulig å komme seg inn og ut av 177 

Bjørndal. Ved streik er det også problematisk å komme seg til arbeid eller studier, ettersom 178 

nærmeste offentlige kommunikasjonsmiddel som ikke er buss ligger på Mortensrud og 179 

Hauketo. Og med en stor andel av befolkningen som er barn og unge, og en global 180 

oppvarming foran oss, er det nødvendig med andre muligheter enn kun bil og buss. 181 

 182 

Utvidelse av T-banenettet til Bjørndal vil være gunstig for både nærmiljøet og klimaet. En 183 

slik utvidelse vil føre til at færre bruker bil, som er gunstig for at vi skal nå klimamålene. 184 

Denne utvidelsen vil også gjøre livet for de som bor på Bjørndal lettere og mer forutsigbart, 185 

da man vil spare mye reisetid. Med spart reisetid, vil det også være lettere og mer lukrativt å 186 

delta i for eksempel fritidsaktiviteter og frivillig arbeid i andre deler av Oslo. En annen positiv 187 

faktor er at man gjør de sydlige delene av Oslo mer attraktivt, og man binder de ulike delene 188 

av Oslo tettere sammen.  189 

 190 

Oslo Unge Høyre vil derfor: 191 

- Utvide T-banenettet til Bjørndal. 192 

 193 

 194 

 195 



Side 7 av 12 
 

Til: Oslo Unge Høyres Generalforsamling 2020 196 

Fra: Mika Vahedi 197 

 198 

Elevene fortjener en ny sjanse 199 

Hvert år avslutter tusenvis av elever skolegangen sin og må forbedre seg på livet videre. Slik 200 

som det er i dag, utsetter mange elever studiestarten for å forberede karakterene sine. Dette 201 

inkluderer også elevene som mistet plassen på drømmestudien på grunn av en eneste karakter. 202 

En ny ordning som gjør det mulighet for elevene å ta eksamen i sommerferien vil åpne opp 203 

for at mange elever kan starte rett på studiene fremfor å tilbringe et år på folkehøyskole for å 204 

løfte opp snittet. I tillegg vil ordningen sørge for at lærere som ønsker å jobbe i ferien kan få 205 

denne muligheten. Privatisteksamen vil sørge for å skape arbeidsplasser, flere kommer inn på 206 

drømmestudiet fremfor å søke med ordinært vitnemål og flere fullfører studie. 207 

For å ikke stride med universitetets forberedelsestid kan krav til eksamen får VG3 elever og 208 

andre elever som har avsluttet skolegangen å ta eksamen innen andre uke i sommerferien. 209 

Henholdsvis kan det være andre krav til resterende eksamenstagere. 210 

 211 

Oslo Unge Høyre vil: 212 

• Sørge for at elever får tilrettelegging for privatisteksamen i sommerferien. 213 

 214 

 215 

 216 

 217 

 218 

 219 

 220 

 221 

 222 

 223 

 224 
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Til : Oslo Unge Høyres Representantskap 26.01 225 

Fra : Tias Ødegård-Olsen 226 

 227 

Styrk universitetene våre utenfor de store byene! 228 
I desember ble det publisert en rapport om demokratiutfordringer i distriktene, der Victor 229 

Norman ledet arbeidet. Blant annet ble det foreslått førerkort for 16-åringer i distriktene. I 230 

denne resolusjonen har jeg valgt å fokusere på utdanning. «Høyere utdanning er både 231 

problemet og løsningen for distriktene, mener Demografiutvalget, ledet av Victor Norman» 232 

(Schei & Tønnesen, 2020) kan man lese i en nyhetssak om rapporten. Derfor må vi styrke 233 

universitetene utenfor de store byene! 234 

 235 

I politisk kvarter fra 7. desember sier Victor Norman at for å få et livskraftig samfunn i 236 

distriktene må man ha en blanding av unge og gamle. Dette får man fra studenter. Det som 237 

blant annet gjør Trondheim til en fantastisk studentby, er at mange samles tett på et stort 238 

universitet. Dette er også mulig å gjøre i distriktene. To eksempler er Ås kommune med 239 

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), og Volda med Høgskulen i Volda 240 

(HVO). I Ås kommune bor det litt over 20 000 mennesker. NMBU har rundt 7200 elever og 241 

ansatte. Dette betyr at universitetet står for 35% av kommunens befolkning. I Volda 242 

kommune bor det litt over 10 000 mennesker. HVO har rundt 4850 elever og ansatte, her står 243 

høyskolen for 46% av kommunens befolkning. 244 

 245 

De to eksemplene viser at universitet i distriktskommuner vil stå for store andeler av 246 

innbyggerne. Det fine universitetene kan gjøre her, er å skape ringvirkninger. Studentene 247 

trenger butikker å handle i, en hårklipp i ny og ne, forskjellige leger, og alt annet som kommer 248 

av å leve i det 21-århundre. Da løser vi samtidig noen av utfordringene som ble presentert av 249 

Victor Norman og Demografiutvalget. Victor Norman sa «knappheten i distriktene kommer 250 

til å være unge mennesker», derfor må vi invitere dem til distriktene via universitet og 251 

høyskoler! 252 

 253 

Oslo Unge Høyre vil: 254 

• Styrke og bygge opp de statlige universitetene som ligger i distriktene 255 

 256 
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Referanser: 257 

• https://khrono.no/victor-norman-vil-ha-pabud-om-desentralisert-utdanning/537629 258 

• https://no.wikipedia.org/wiki/Ås_(kommune)#cite_note-wikidata-259 

61ac81cd5aee1ee73890cbe9d27f66e76c42bbd4-v3-3 260 

• https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_miljø-_og_biovitenskapelige_universitet 261 

• https://nn.wikipedia.org/wiki/Volda_kommune 262 

• https://no.wikipedia.org/wiki/Høgskulen_i_Volda 263 

 264 

 265 

 266 

 267 

 268 

 269 

 270 

 271 

 272 

 273 

 274 

 275 

 276 

 277 

 278 

 279 

 280 

 281 

 282 

 283 

 284 

 285 

 286 

https://khrono.no/victor-norman-vil-ha-pabud-om-desentralisert-utdanning/537629
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85s_(kommune)#cite_note-wikidata-61ac81cd5aee1ee73890cbe9d27f66e76c42bbd4-v3-3
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85s_(kommune)#cite_note-wikidata-61ac81cd5aee1ee73890cbe9d27f66e76c42bbd4-v3-3
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_milj%C3%B8-_og_biovitenskapelige_universitet
https://nn.wikipedia.org/wiki/Volda_kommune
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8gskulen_i_Volda
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Til: Oslo Unge Høyres Representantskap - 2020 287 

Fra: Ayna Mousavi, Vestre Aker Unge Høyre 288 

 289 

Jeg vil se Mulan på kino! 290 
Å dra på kino kan være en veldig spennende aktivitet. Man kan se filmer av alle sorter, fra alle 291 

forskjellige områder i verden, og høre alle slags forskjellige språk. Man kan lære noe nytt, høre 292 

noe nytt, og slappe av sammen med vennegjengen og nyte en fantastisk historie. Kino er et 293 

genialt konsept.  294 

Allikevel har antall ganger ungdommen drar på kino de siste 20 årene sunket med 100%. Folk 295 

mellom 16 og 24 år dro på kino i snitt over 10 ganger i året i 2000. Nå har dette tallet falt til 5 296 

ganger i året. Dette viser tall fra Norsk Filminstitutt (Nordisk Filminstitutt, 2019). 297 

Grunnen til at de aller færreste drar på kino like mye som ungdommen pleide å gjøre, er rett og 298 

slett fordi opplevelsen blir for dyr. Per dags dato, koster en ordinær billett til filmen Mulan på 299 

Kino i Oslo 175NOK. I tillegg til dette har man mulighet til å kjøpe popkorn og en Cola i 300 

kiosken utenfor gjennom en pakkedeal til 79 NOK. (ODEON Kino) Totalt gir dette utslag på 301 

bankkontoen på litt under 300 NOK. Det er vanlig å tro at den gjennomsnittlige eleven på 302 

videregående skole ikke har råd til å betale 300 kroner for å se en film flere titalls ganger i løpet 303 

av et år. 304 

Uten slike gøyale aktiviteter som kino har ikke ungdommen i Oslo den samme muligheten til å 305 

utvikle oss som ungdommen før oss. Vi må få lov til å gå på kino; billettprisen må ikke kunne 306 

stoppe oss. Vi må få på plass en elevrabatt på kinobilletter til elever på det videregående skole. 307 

 308 

Oslo Unge Høyre vil: 309 

• Innføre elevrabatt på kinobilletter i norske kino 310 

 311 

Referanser 312 

• Nordisk Filminstitutt. (2019, Juli 10). NRK. Hentet fra Unge velger bort kinoen: 313 

• https://www.nrk.no/kultur/unge-velger-bort-kinoen-1.14620395 314 

• ODEONKino.(u.d.). Hentet fra Mulan: https://www.odeonkino.no/film/NCG154005/mulan 315 

https://www.nrk.no/kultur/unge-velger-bort-kinoen-1.14620395
https://www.odeonkino.no/film/NCG154005/mulan


Side 11 av 12 
 

Til: Oslo Unge Høyres Representantskap - 2020 316 

Fra: Nordstrand Unge Høyre 317 

 318 

Nei til fiske fra Ulvøybroen 319 
God fremkommelighet i byen skal være en prioritert sak for byrådet. Dette er imidlertid ikke 320 

tilfelle for besøkende og beboere på Ulvøya. Broen over til øyen er i utgangspunktet smal og 321 

har begrensninger, og fiskerne som står på begge sider av broen gjør at fremkommeligheten og 322 

trafikksikkerheten minker ytterligere. Dette har ført til at Ruter, gjentatte ganger, har måttet 323 

fraråde bussen å krysse broen, fordi det har blitt ansett som uforsvarlig. Den kaotiske 324 

trafikksituasjonen gjør det vanskeligere for Ruter å holde rutetidene, og de har selv utrykt et 325 

ønske om at kommunen skal rydde opp. Båttrafikken under broen blir også preget av fiskerne, 326 

ved at flere båtfolk har blitt truffet av fiskekroker. 327 

Beboere på Ulvøya har flere ganger utrykt at de ønsker et forbud mot fiske på broen. I følge 328 

politiet vil et fiskeforbud fra Ulvøybroen være «et godt alternativ, og det vil gjøre det langt 329 

enklere for trafikanter og mindre farefullt for dem som bor der». 330 

 331 

Oslo Unge Høyre vil: 332 

• Forby fiske på Ulvøybroen. 333 

  334 

 335 
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