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Kjære velger
Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har 
gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby som opplevde fraflytting og stillstand, 
ser vi nå en storby med tilflytning og sterk vekst. Vi har Norges beste skole og en populær 
kollektivtrafikk som sørger for reduksjon i bilbruken. Fjorden møter byen der det før var barrierer 
som hindret oss fra å bade, fiske og bruke fjorden. 

Museer, gallerier, konserter og teater gir oss et mangfold av kulturopplevelser vi før måtte dra ut 
av landet for å få. Entreprenører og innovatører som gjennom hele Oslos historie har stått bak 
industri- og teknologieventyr, skal også i fremtiden prege byen og være en motor for 
gründerskap og verdiskapning. Vi som bor her, og de som kommer hit for å skape seg et liv, 
har alle muligheter til å gjøre fremtiden bedre for seg og sin familie.

Inkludering, likeverd og likestilling skaper det mangfoldige Oslo. Det er disse grunnleggende 
verdiene som sikrer åpenhet og deltakelse for alle. Vi er optimister på vegne av Oslo, og de neste 
fire årene vil vi fornye, forandre og forbedre byen. Slik skal den lille storbyen bli enda bedre for oss 
som bor her.

Oslo Høyres viktigste tiltak for at Oslo skal være en bedre by for 
oss som lever her, er

•	 Å	sørge	for	at	kommunens	tjeneste-	og	velferdstilbud	for	oss	som	innbyggere	har	
 høy kvalitet 
•	 Å	bidra	til	valgfrihet	og	muligheter	slik	at	vi	kan	skape	det	beste	for	våre	nærmeste
•	 Å	sørge	for	at	næringslivet	har	de	beste	vilkårene	for	nyskaping	og	vekst

I dette programmet peker vi ut retningen vi ønsker byen skal utvikle seg i. Sammen skaper vi det 
gode livet i fremtidens Oslo. 

Hjertelig hilsen Fabian og Stian  

Vedtatt på Oslo Høyres årsmøte
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Kunnskap og læring hele livet
Kunnskap og utdanning er en grunnleggende forutsetning for at hver og en av oss er i stand til å 
stå på egne ben og forsørge oss selv. For å finne de gode løsningene på samfunnets utfordringer, 
enten det handler om miljø, helse, trygghet, innovasjon eller næringsliv, må vi ha tilgang på 
utdanning og læring gjennom hele livet.

Oslo-skolen skal bidra til at alle elever kan realisere sine drømmer og ambisjoner uavhengig av 
sosial bakgrunn. Vår skole skal kunne måle seg med de beste skolene i Europa fra barneskole til 
studiespesialisering eller yrkesfag.

En satsing på læring og kunnskaper i barnehagen er nødvendig for å sikre at alle barn som vokser 
opp	i	Oslo,	får	like	muligheter	ved	skolestart.	Å	sørge	for	at	alle	barn	som	begynner	på	skolen,	
kan snakke godt nok norsk til å følge undervisningen, er barnehagenes viktigste bidrag til en god 
start på livet for barna våre.

Oslo skal være en attraktiv by som unge mennesker fra resten av landet og hele verden kommer 
til for å studere. Oslo-skolen skal ha et tettere samarbeid med byens næringsliv, høyskoler og 
universiteter, blant annet gjennom spesialiserte videregående skoler innenfor realfag og språk. 
Nye Deichmanske hovedbibliotek og Munch–Stenersen-museet skal være kultur- og
kunnskapsbygg som hele byens befolkning kan bruke for læring og inspirasjon.

For å bidra til mer kunnskap og læring vil Oslo Høyre

•	 Sørge	for	at	alle	barn	har	gode	forutsetninger	for	å	lære	når	de	begynner	på	skolen
•	 Rekruttere	landets	beste	lærere	og	personell	til	Oslo-skolen	og	Oslo-barnehagen
•	 Redusere	frafallet	i	videregående	skole
•	 Tilby	undervisning	og	opplæring	tilpasset	den	enkelte	elev

Halvside bilde og tekst
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Barnehager for læring og kunnskap
Læring og lek i barnehagen danner grunnlaget for at barna lykkes i skolen. Innsatsen mot frafall 
i skolen begynner allerede i barnehagen. Selv om de aller fleste barna i Oslo har gått minst ett 
år i barnehage, mangler mer enn hver fjerde elev tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne følge 
ordinær undervisning når de begynner på skolen. Mange barn vil få et bedre utgangspunkt 
dersom de går lenger i barnehagen og får systematisk læring og språkutvikling, men vi 
understreker at barn skal få være barn, og at leken fortsatt skal være en sentral del av 
barnehagen.

Barnehage er, og skal være, et frivillig tilbud. I Oslo ser vi imidlertid at barnehagen kan bidra til at 
minoritetsbarn får bedre forståelse av norsk språk og kultur. I Groruddalen, Gamle Oslo og Søndre 
Nordstrand får fire- og femåringer derfor gratis timer i barnehagen for å bedre norskkunnskapene 
hos barn med annet morsmål enn norsk. Evalueringer viser at dette virker, og at gratis tid i 
barnehagen har positiv effekt på barnas skoleresultater. Oslo Høyre vil senke terskelen slik at også 
barn under fire år kan få gratis tid i barnehage, og vi vil vurdere å innføre ordningen over hele 
byen.

Halvside bilde og tekst. Bilde nede

OSLO
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For å styrke barnehagene vil Oslo Høyre derfor

•	 Innføre	konkrete	ferdighetsmål	i	norsk	i	barnehagen
•	 Språkteste	elever	før	skolestart	og	styrke	norskopplæringen	til	barna	som	trenger	det
•	 Utvide	den	statlige	ordningen	med	gratis	kjernetid	i	barnehagen	til	å	gjelde	barn	
 mellom tre og fem år og gjøre den byomfattende, men behovsprøvd etter foreldrenes  

 inntekt
•	 Sikre	at	flere	barn	enn	de	med	lovfestet	rett	får	plass	i	barnehage
•	 Stille	krav	til	at	alle	ansatte	i	barnehagene,	inkludert	vikarer,	har	tilstrekkelige	
 norskkunnskaper
•	 Utvide	femårskontrollen	på	helsestasjonene	for	barn	som	ikke	går	i	barnehage
•	 Søke	staten	om	å	få	ansvaret	for	kontantstøtten	slik	at	ytelsen	kan	sees	i	sammenheng		

 med andre tjenester som er rettet mot barnefamilier 
•	 Ha	åpenhet	om	kvaliteten	til	den	enkelte	barnehage
•	 Utarbeide	felles	retningslinjer	for	pedagogisk	opplegg,	måling	og	sikring	av	kvalitet	og		

 krav til ansatte for byens barnehager
•	 Sikre	en	god	uavhengig	tilsynskontroll	av	kvaliteten	i	barnehagene	
•	 Ansette	mer	faglært	arbeidskraft	i	barnehagene
•	 Utarbeide	lederutdanning	for	styrere	og	mellomledere	i	Oslo-barnehagen
•	 Gjennomføre	introduksjonskurs	for	barnehageansatte	etter	modell	av	
 introduksjonskurs for nyansatte i Oslo-skolen



1010

Halvside bilde og tekst. Bilde nede

Europas beste skole
Oslo-skolen er landets beste skole og skal utvikles videre til å bli en skole som måler seg med 
de beste i Europa, både i grunnskolen og innenfor yrkesfag og studiespesialisering. Elevene skal 
møte en skole som gir dem muligheten til å utnytte sitt potensial, og som gir dem 
forutsetninger for å lykkes i en globalisert verden. Samtidig skal skolen stille krav til at elevene 
respekterer hverandre, lærerne og ordensreglene slik at alle får et best mulig læringsmiljø. For 
at hver enkelt elev skal kunne bli best mulig, er det viktig at elevene får tilpasset undervisning. 
Derfor vil vi gi elevene rett til å velge mellom ulike nivåer på undervisningen i basisfagene norsk, 
engelsk og matematikk

Mangfoldet i Oslo-skolen er en styrke, og byens skoler skal ha frihet til å bygge sin egen 
pedagogiske profil. Vi vil fortsette med måling av elevenes ferdigheter og ha åpenhet om 
skolenes resultater fordi det gjør det mulig å målrette innsats og ressurser der vi trenger det.

Lærerne er skolens viktigste ressurs. For å utvikle Oslo-skolen videre må vi derfor tiltrekke oss de 
beste lærerne og de dyktigste rektorene gjennom å tilby utfordrende arbeidsoppgaver, gode 
arbeids- og lønnsbetingelser og muligheter til etter- og videreutdanning.

Foreldre og foresatte er de viktigste medspillerne for at barna skal lykkes i skolen. Vi er derfor 
opptatt av et tett samarbeid mellom skole og hjem som forplikter begge parter.

Sommerskolen er et populært tilbud som kombinerer læring og aktivitet. Vi vil videreutvikle 
Sommerskolen med nye tilbud, aktiviteter og samarbeidspartnere. Aktivitetsskolen er et viktig 
tilbud etter skoletid, men kvalitet og tilfredshet kan variere. Vi skal sørge for at Aktivitetsskolen 
bidrar mer til barnas læring og ferdighetsutvikling.
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For å gjøre Oslo-skolen til en av Europas beste vil Oslo Høyre derfor

•	 Gi	elevene	rett	til	nivåvalg	i	undervisningen	i	basisfagene	norsk,	engelsk	og	
 matematikk
•	 Etablere	en	ordning	hvor	treårig	studiespesialisering	kan	gjennomføres	på	to	år
•	 Gjennomføre	et	forsøksprosjekt	med	karakterer	fra	femte	trinn
•	 Innføre	obligatorisk	etterutdanning	for	skoleledere	og	pedagogisk	personale	
•	 At	elever	som	ikke	oppnår	målsatte	ferdigheter,	alltid	gis	ekstra	undervisning	slik	at	de		

 kan mestre neste nivå
•	 Etablere	egne	videregående	skoler	som	satser	på	realfag,	språk	og	økonomi,	etter		

 modell fra toppidrettsgymnasene, og i samarbeid med kulturlivet gi individuelt 
 tilpasset undervisning til talenter innen kultur
•	 Innføre	resultat-	og	prestasjonsbaserte	lønninger	for	lærere	
•	 Ha	et	strengt	ordensreglement	i	Oslo-skolen	og	gi	læreren	mulighet	til	å	håndheve	det
•	 Gi	elever	i	ungdomsskolen	mulighet	til	å	forbedre	eksamenskarakterer	gjennom	å	ta		

 eksamen på nytt
•	 Utrede	et	tilbud	om	kveldsskole	for	elever	som	ønsker	det
•	 Videreføre	ordningen	med	annet	fremmedspråk	fra	femte	klasse
•	 Gi	elevene	mulighet	til	å	ta	videregående	skole	i	utlandet	gjennom	å	kjøpe	
 skoleplasser i Europa
•	 Gi	økte	muligheter	for	elever	til	å	ta	ett	år	av	videregående	utdanning	gjennom	
 utveksling i utlandet
•	 Innføre	anonym	retting	av	heldagsprøver	på	ungdoms-	og	videregående	skoler
•	 Innføre	en	øvre	fraværsgrense	i	den	videregående	skolen	og	følge	opp	elever	i	
 faresonen 
•	 Styrke	samarbeidet	med	frivilligheten	for	å	sikre	bedre	leksehjelp	og	andre	aktiviteter		

 etter skoletid
•	 Gjennomføre	en	prøveordning	med	eksamen	før	17.	mai	
•	 Gjøre	skriftlig	sidemål	valgfritt	
•	 Legge	til	rette	for	at	eksterne	ressurspersoner	uten	pedagogisk	kompetanse	kan	
 undervise i enkelttimer forutsatt at det skjer i samarbeid med faglærer
•	 Øke	antall	timer	med	svømmeundervisning	slik	at	alle	elever	blir	svømmedyktige		

 senest innen utløpet av fjerde trinn 
•	 Gi	Oslos	elever	fra	første	til	tiende	trinn	flere	undervisningstimer	i	uken
•	 Stille	krav	til	at	alle	ansatte	i	Aktivitetsskolen,	inkludert	vikarer,	har	tilstrekkelige	
 norskkunnskaper, og sikre at norsk er arbeidsspråk i barnehagene og Aktivitetsskolen
•	 At	flere	elever	i	Oslo-skolen	tar	fag	og	emner	på	høyskoler	og	universitet

Halvside bilde og tekst m/heading og ingress
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Et fullført skoleløp
Et godt læringsmiljø som motiverer, stiller tydelige krav og utnytter potensialet i hver enkelt elev 
er avgjørende for å sikre at flest mulig fullfører skolegangen. Frafall i skolen har store kostnader for 
den enkelte elev og for samfunnet. Målet er at alle som begynner på videregående skole i Oslo, 
skal fullføre skole- og utdanningsløpet.

For mange ungdommer er sommerjobb en viktig innfallsport til senere lærlingplass, og for å 
holde motivasjonen oppe til å fullføre skoleløpet. Kommunens virksomheter bør derfor tilby 
sommerjobb til flere elever.

For å sikre at flere fullfører og består, vil Oslo Høyre derfor

•	 Sette	inn	ressurser	til	spesialundervisning	så	tidlig	som	mulig	i	skolen	slik	at	alle	elever		
 får best mulighet til å fullføre hele skoleløpet

•	 Styrke	samarbeidet	mellom	skole	og	næringsliv	gjennom	hele	utdanningsløpet
•	 At	lærerne	skal	ha	en	raskere	og	tettere	oppfølging	av	elevene	ved	fravær
•	 Bruke	rollemodeller	og	mentorer	som	kan	motivere	og	inspirere	elever
•	 Videreutvikle	og	styrke	de	gode	samarbeidsprosjektene	mellom	Oslo-skolen	og	
	 barne-	ungdomspsykiatrien	(BUP)
•	 Utvide	sommerjobbprosjektet	til	å	gjelde	flere	av	kommunens	virksomheter,	
 og oppfordre private virksomheter til det samme
•	 Samle	rådgivingstjenesten	i	ungdomsskolen	og	på	videregående	skole	i	større	team		

 for å heve kvaliteten – alle elever skal få veiledning på sin skole av kvalifiserte rådgivere
•	 Innføre	en	sertifiseringsordning	av	rådgivere	i	Oslo-skolen,	og	stille	krav	til	at	alle	
 rådgivere gjennomgår denne
•	 Ta	initiativ	til	å	bli	pilotkommune	innenfor	realfagssatsingen
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Et løft for yrkesfagene
Behovet for yrkesfaglig kompetanse i norsk arbeidsliv er stort. Antallet elever som velger yrkesfag, 

har i mange år vært for lav, og det er viktig at vi snur denne trenden. Samarbeid mellom skolen 

og næringslivet, som på Kuben yrkesarena, må brukes som utgangspunkt for nye yrkesfagsskoler 

og for å forbedre eksisterende skoler.

Vi vil ha flere utvekslingsprogrammer for Oslos yrkesfagelever for å motivere flere til å fullføre 

skoleløpet og heve kvaliteten på undervisningen. Oslo-skolen må være en attraktiv og 

interessant arbeidsgiver som tiltrekker seg de beste yrkesfaglærerne.

For å gi flere ungdommer lærlingplass må Oslo kommune bruke sin styrke som innkjøper og 

byggherre for å sikre flere lærlingplasser i egen og andres virksomhet. 

For å styrke yrkesfagene i Oslo-skolen vil Oslo Høyre derfor

•	 At	alle	kommunale	virksomheter	som	hovedregel	skal	ha	lærlinger	
•	 At	Oslo-skolen	skal	rekruttere	fagfolk	ved	å	tilby	dem	pedagogisk	utdanning	som	sikrer		

 dem fast ansettelse
•	 Utvide	ordningen	med	alternative	skoleløp	som	gir	elevene	større	fleksibilitet	i	
 vekslingen mellom skole og praksis
•	 Stille	krav	om	lærlingplasser	i	anbud	når	kommunen	kjøper	tjenester
•	 Etablere	en	ordning	hvor	fagfolk	kan	få	jobb	som	yrkesfaglærere	i	Oslo-skolen
•	 At	yrkesfaglærere	gis	mulighet	til	å	hospitere	i	næringslivet
•	 At	undervisningen	i	basisfagene	er	mest	mulig	yrkesrettet
•	 Opprette	utvekslingsprogrammer	mellom	skole	og	næringsliv

•	 Innføre	obligatorisk	eksamen	for	yrkesfagelever	første	året	på	videregående
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Bekjemping av mobbing
Mobbing kan skade et menneske for livet og aksepteres ikke i Oslo-skolen eller i barnehagene. 
God klasse- og skoleledelse er viktig i kampen mot mobbing, og lærerne må derfor gripe tidlig 
inn når mobbing oppdages. Andre frivillige tiltak og forebyggende arbeid er også viktig i 
kampen mot mobbing. Elevundersøkelser viser at mobbing i Oslo-skolen går ned. 

I alvorlige mobbesaker ser vi altfor ofte at det er mobbeofferet som blir nødt til å bytte skole. Vi vil 
at i de alvorlige mobbesakene skal løsningen alltid være basert på hva som er enklest og best for 
offeret. Det er ikke den som mobbes, som skal bære konsekvensene av mobberens atferd, men 
den som mobber.

For å bekjempe mobbing vil Oslo Høyre derfor at

•	 Alle	skolene	og	barnehagene	skal	ha	en	strategi	for	å	bekjempe	mobbing	og	ha	
 nulltoleranse for mobbing
•	 Det	er	mobberne	som	skal	bytte	skole,	ikke	mobbeofrene
•	 Alle	ansatte	i	Oslo-skolen	og	Oslo-barnehagen	skal	ha	kompetanse	om	hvordan	man		

 forebygger, avdekker og bekjemper mobbing og griper inn tidlig ved
 bekymringsfull atferd

OSLO
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Den attraktive studentbyen
Høyere utdanning er først og fremst et nasjonalt ansvar, men vi vil at Oslo skal være en god by 
å studere i. Oslo bør stimulere og tilrettelegge for et godt internasjonalt studentmiljø fordi det 
beriker byen vår. Gjennom å tilby god kollektivtrafikk, et rikt kulturtilbud og et godt og moderne 
tjenestetilbud skal det være attraktivt å studere i Oslo. Oslo-skolen skal dra nytte av at flere av 
landets beste utdanningsinstitusjoner finnes i byen vår. Vi ønsker et tettere samarbeid mellom 
Oslo-skolen, Fagskolen og byens universitet og høyskoler.

For å gjøre Oslo til en enda bedre studentby vil Oslo Høyre derfor

•	 Bidra	til	at	det	bygges	flere	studentboliger,	fortrinnsvis	nær	kollektivknutepunkter
•	 Unnta	studentboliger	fra	enkelte	kommunale	normer	og	retningslinjer	
•	 At	Oslo	kommune	oppretter	traineeordninger	i	sine	virksomheter
•	 Invitere	studentsamskipnaden	i	Oslo	og	Akershus	og	studentdemokratiene,	
 Velferdstinget og Norsk studentorganisasjon til å være høringsinstans og 
 samarbeidspartner for kommunen gjennom et studentråd 
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Verdens mest miljøvennlige storby
Oslo skal være verdens mest miljø- og klimavennlige storby. Når vi tar vare på vårt lokale miljø, 
reduserer vi også vårt globale klimafotavtrykk. Det må være enkelt for oss alle å gjøre gode 
miljøvalg i hverdagen. Oslo skal ha ren luft som alle kan puste i, og vi skal ta vare på marka, byens 
parker, grøntområder, vann og fjorden. For å gi vårt bidrag til å løse den globale klimakrisen, skal 
Oslo kutte klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030, og byen skal være karbonnøytral 
innen 2050.

Oslo Høyres viktigste tiltak for bedre transport og miljø er

•	 Å	bygge	ut	kollektivtrafikken	
•	 At	flere	velger	å	sykle	og	gå	i	det	daglige
•	 At	boliger	og	næringsbygg	oppfyller	høye	energi-	og	miljøkrav
•	 At	boligbygging	primært	skal	skje	i	nærheten	av	kollektivknutepunkt
•	 At	avfall	enten	resirkuleres	eller	energigjenvinnes
•	 At	fossile	energikilder	til	oppvarming	fases	helt	ut
•	 Å	redusere	tungtransporten	gjennom	Oslo
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Fremtidsrettet kollektivtrafikk
Bilkjøring og annen veitransport er den største enkeltkilden til klimagassutslipp i Oslo. Bilkjøring 
skaper også helsefarlig lokal luftforurensning, særlig på kalde dager om vinteren. 
Kollektivtrafikken er derfor det viktigste virkemiddelet for et bedre bymiljø og for reduserte 
klimagassutslipp. Befolkningsveksten i Oslo skaper nye transportbehov. Derfor må veksten i 
persontrafikken tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. En moderne kollektivtrafikk vil også 
redusere tiden innbyggerne bruker i bilkø og gjøre hverdagen lettere for alle. 

For å bygge fremtidens kollektivtrafikk vil Oslo Høyre derfor

•	 Sette	i	gang	bygging	av	bane	til	Fornebu	og	Ahus	så	raskt	som	mulig
•	 Velge	trasé	og	starte	planleggingen	av	ny	T-banetunnel	som	legges	mellom	sentrum		

 og T-baneringen
•	 At	nye	skinnegående	traseer	bygges	som	T-bane	eller	jernbane
•	 Bygge	en	tverrforbindelse	for	å	koble	sammen	Grorud-	og	Furusetbanen	med	
 jernbane ved Nyland eller Grorud stasjon 
•	 Utrede	muligheten	for	å	opprette	et	S-banenettverk	(en	hybrid	av	tog	og	T-bane)	
 i Oslo-regionen etter modell fra København og Berlin
•	 Fornye	og	forbedre	signalanlegget	på	T-banen
•	 Gå	til	innkjøp	av	moderne	og	støysvake	trikker
•	 At	alle	Ruters	busser	i	byen	skal	være	klimanøytrale	innen	2020
•	 Sikre	bussene	bedre	fremkommelighet	i	byen,	blant	annet	ved	prioritering	i	lyskryss
•	 Ha	hyppigere	avganger	på	nattbussene	og	utvide	tilbudet	til	studentbyene
•	 Øke	kapasitet	og	antall	avganger	på	de	mest	benyttede	busslinjene
•	 Prøve	ut	flere	rutebåtferger	som	kan	ta	folk	sjøveien	i	Indre	Oslofjord
•	 Arbeide	internasjonalt	for	å	implementere	regelverk	og	tidspunkt	for	innfasing	av	
 landstrøm for ferger og skip 
•	 Redusere	avgiftene	for	skip	som	bruker	landstrøm	når	de	ligger	til	kai
•	 Legge	til	rette	for	trygg	sykkelparkering	(bike	&	ride)	ved	kollektivknutepunkt	i	ytre	by	
•	 Være	en	pådriver	for	at	Ruter	og	NSB	etablerer	flere	innfartsparkeringsplasser	i	
 samarbeid med Akershus fylkeskommune
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Grønn byutvikling
Oslo er en by som vokser i rekordfart. Veksten muliggjør en foredling av Oslos særpreg og gode 
bomiljøer, og gjør det mulig å videreutvikle byen og transformere gamle industriområder til 
nye, moderne og miljøvennlige boligområder. Nye utbygginger skal legge vekt på å skape gode 
byrom og møteplasser med variasjon og kvalitet. Det må bygges mer urbant, høyt og tett der 
infrastrukturen	tåler	det	og	kollektivtilbudet	er	best.	Utviklingsområder	skal	sikres	ny	
grønnstruktur. 

Byutviklingen skal legge til rette for en mer miljøvennlig by, som er mer energieffektiv, og hvor 
behovet for bilbruk reduseres. Samtidig gir fortetting ved knutepunkt og stasjoner mulighet for 
attraktive byområder som integrerer boliger, arbeidsplasser og kultur, og det skaper et grunnlag 
for handel og service. Oslo skal være en åpen og innovativ by med fremtidsrettede arkitektoniske 
løsninger som fornyer måten vi bor og lever på. 

Fortettingen skal først og fremst skje innenfra og utover langs banenettet. Oslo Høyre vil fortsette 
transformasjonen av tidligere nærings- og industriområder oppover i Groruddalen, fra det som 
allerede	er	påbegynt	på	blant	annet	Ensjø	og	Løren,	i	retning	Ulven	og	Vollebekk.	Det	vil	gi	en	
tettere og mer urban bystruktur, og få en forsterket sammenheng mellom indre og ytre by. 

For å utvikle byen i en moderne og bærekraftig retning vil Oslo Høyre derfor

•	 Fullføre	Fjordbyvisjonen	med	nye	kulturbygg	og	boliger
•	 Videreføre	det	regionale	plansamarbeidet	med	Akershus	fylkeskommune
•	 Gi	flere	mulighet	til	å	eie	egen	bolig
•	 Fortette	og	bygge	i	høyden	i	nærheten	av	kollektivknutepunkt
•	 Byutvikle	og	fortette	området	rundt	Oslo	S	med	flere	høyhus
•	 Starte	arbeidet	med	en	ny	disposisjonsplan	for	Sørkedalen	for	å	sikre	en	levende	bygd,		

 men innenfor sine naturgitte begrensninger
•	 Videreføre	områdesatsinger	i	Groruddalen,	på	Tøyen	og	i	Oslo	sør	etter	en	grundig		

 evaluering i samarbeid med staten
•	 Ta	vare	på	de	sammenhengende	småhusområdene	som	Oslo	ennå	har,	Småhusplanen		

 gir viktige rammer for fortetting i fremtiden
•	 Gjennomføre	trafikkanalyser	i	småhusområdene	for	å	sikre	trygg	avvikling	av	
 gjennomfartstrafikk
•	 Gjennomføre	flere	transformasjonsprosjekter	for	byutvikling
•	 Jobbe	for	mer	variert	boligbygging	som	rekkehus	og	småhus	i	Groruddalen	
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Klima- og energivennlige bygg
For å nå klimamålene er det avgjørende at byens bygninger er energieffektive og miljøvennlige. 
Oslo kommune er en stor eiendomsbesitter og eiendomsutbygger, og må bruke denne 
posisjonen til å fremme innovative miljøvennlige løsninger i eiendoms- og byggebransjen.

For å bygge nye energivennlige bygg og renovere eksisterende 
bygninger vil Oslo Høyre derfor

•	 At	alle	nye	kommunale	bygg	og	alle	bygg	som	skal	totalrehabiliteres,	skal	ha	
 passivhusnivå, eller at Klima- og energifondet skal gi støtte til fornybare energiformer  

 som sol og vind og andre energisparende tiltak 
•	 Kreve	utfasing	av	oljefyring	ved	større	ombygginger	av	eksisterende	bygg
•	 Bygge	ut	strømsystemer	som	tillater	tilbakeføring	på	strømnettet	i	minst	én	bydel	for	å		

 oppfordre til utbygging av alternative energikilder
•	 Oppmuntre	til	flere	«grønne	tak»	i	indre	by
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En sykkelvennlig by
Sykkelen	er	byens	mest	miljøvennlige	transportmiddel.	Å	sykle,	enten	det	er	til	jobb	eller	skole,	er	
sunt for helsen og bra for miljøet. De viktigste tiltakene for å gjøre Oslo til en mer sykkelvennlig 
by er å bygge et nettverk av sykkelveier inn mot sentrum av byen og sørge for at syklister trygt 
kan dele bygatene med gående, busser og biler. Har du syklet inn til byen, skal du finne et trygt 
sted å sette fra deg sykkelen din.

For å skape en sykkelvennlig by vil Oslo Høyre derfor

•	 Bygge	ut	et	sammenhengende	helårs	nettverk	av	sykkelveier	inn	mot	sentrum	i	løpet		
 av de neste fire årene

•	 Ha	bedre	brøyting	og	feiing	av	gang-	og	sykkelveier
•	 Redusere	fartsgrensen	utenom	hovedveiene	i	indre	by	slik	at	biler	og	syklister	kan	dele		

 gatene
•	 Bygge	flere	sykkelparkeringsplasser	ved	kollektivknutepunkt	og	i	sentrum	av	byen
•	 Utvide	bysykkelordningen	utenfor	Ring	2,	spesielt	ved	studiesteder	og	større	offentlige		

 institusjoner, og til å kunne brukes av alle over 16 år 
•	 Bygge	to	sykkelekspressveier	inn	til	Oslo	sentrum
•	 Merke	opp	eksisterende	og	nye	gang-	og	sykkelstier	med	egne	felt	for	gående	og		

 syklende
•	 Oppheve	forbudet	mot	å	sykle	til	skolen	
•	 Prioritere	markerte	fremfor	fysisk	adskilte	sykkelveier	i	utbyggingen	av	sykkelveier	i		

 indre by for å få fortgang i prosessen og bedre tilgjengeligheten raskere
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Mer miljøvennlig bilkjøring
En moderne kollektivtrafikk og bedre fremkommelighet for sykkel vil gjøre at færre er avhengig 
av å bruke bil i fremtiden. Likevel vil bilen være et uunnværlig transportmiddel for mange av oss 
også i årene som kommer. For at bilparken i Oslo skal være mest mulig miljøvennlig og moderne 
skal vi gjøre det attraktivt å gå over til biler med lave utslipp av klimagasser som skaper minst 
mulig lokal forurensning som veistøv, partikler og klimagasser. 

Folkeliv i byen innebærer at butikker, restauranter og kontorer må få varer levert og avfall hentet. 
Varelevering er en forutsetning for en levende by, og det er derfor viktig at transportnæringen 
har gode vilkår. Byens innbyggere trenger håndverkertjenester, og disse må ha nødvendige 
parkeringsmuligheter.

For å gjøre biltrafikken mer miljøvennlig vil Oslo Høyre derfor

•	 Innføre	miljødifferensiering	i	bomringen	for	å	stimulere	flere	bilister	til	å	gå	over	til		
 miljøvennlige biler

•	 Ha	differensierte	satser	i	bomringen	for	tungtransport,	slik	at	denne	transporten	i	størst		
 mulig grad skjer utenom rushtiden

•	 Redusere	passeringsavgiften	i	bomringen	på	tider	av	døgnet	med	mindre	trafikk
•	 Sette	opp	flere	ladestasjoner	for	el-bil	over	hele	byen	og	sørge	for	ladestasjoner	på		

 innfartsparkeringer
•	 At	kommunens	virksomheter	fullfører	overgangen	til	nullutslippsbiler	
•	 Etablere	flere	bilfrie	gater	i	sentrum	og	stenge	enkelte	gater	i	rushtiden	for	personbiler		

 for å bedre fremkommeligheten for buss og trikk
•	 Reservere	enkelte	gateparkeringsplasser	for	biler	som	inngår	i	en	bildelingsordning
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•	 Bygge	ut	parkeringskapasitet	under	bakken	tilknyttet	de	store	ringveiene	og	
 tunnelene for å frigjøre areal på gateplan, blant annet ved å bygge parkeringshus  

 under Fritjof Nansens plass, Tullinløkka og Youngstorget
•	 Innføre	dynamisk	prising	av	gateparkeringsplasser	for	å	utnytte	kapasiteten	i	
 gatenettet bedre
•	 Utvide	den	nåværende	parkeringsnormen	for	å	øke	antall	parkeringsplasser	under		

 bakken
•	 Sikre	et	tilstrekkelig	antall	gateparkeringsplasser	for	å	imøtekomme	behovet	til	
 beboere, næringsdrivende og besøkende
•	 Gi	fordeler	til	klimavennlige	varebiler	i	sentrum
•	 Ha	reduserte	fartsgrenser	utenfor	hovedveiene	for	å	gjøre	det	mindre	attraktivt	med		

 gjennomkjøring i boligområder og nær skoler
•	 Endre	regelverket	for	drosjer	slik	at	disse	ikke	kan	benytte	tomgangskjøring	på	
 sommeren, og innføre krav om null- eller lavutslippsstandard for alle nye drosjer 
•	 Bygge	planfrie	overganger	ved	knutepunkter	som	Vinderen,	Slemdal	og	Holtet
•	 Oppheve	dagens	løyveordning	for	drosjer	og	erstatte	denne	med	en	
 godkjenningsordning for drosjesentraler og en sertifiseringsordning for den 
 enkelte sjåfør
•	 Bygge	lokk	eller	tunnel	over	deler	av	E6	i	Groruddalen	for	å	legge	til	rette	for	nye
  byutviklingsprosjekter

OSLO
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Blågrønne Oslo
Marka og byparkene er Oslos grønne juveler som gir alle oss som bor i byen, naturopplevelser, 
mosjon og rekreasjon rett utenfor stuedøren. Gjennom aktiv bruk sørger vi for det beste vernet 
av våre viktigste rekreasjonsområder. Befolkningsveksten gjør det enda viktigere å verne 
grøntområdene slik at alle har mulighet til å nyte byens parker og natur også i fremtiden. 

For å bevare og utvikle det blågrønne Oslo vil Oslo Høyre derfor

•	 Bevare	og	verne	byens	parker	og	grøntområder	mot	utbygging
•	 Verne	marka	gjennom	aktiv	bruk	og	derfor	tillate	at	det	i	noen	områder	i	den	bynære		

 marka settes opp installasjoner til bruk i idrett og annen aktivitet 
•	 Ha	egne	områder	for	lufting	av	hunder	i	de	største	parkene,	og	for	øvrig	innføre	
 båndtvang året rundt i byens parker
•	 Arbeide	for	at	flere	av	byens	strender	skal	tilfredsstille	de	internasjonale	miljøkravene		

 for en Blått Flagg-sertifisering
•	 Sette	av	arealer	til	offentlige	tilgjengelige	parkområder	ved	alle	større	
 områdeutbygginger
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Moderne og bærekraftig 
avfallshåndtering
Alt husholdningsavfall i Oslo skal gå inn i en kretsløpsbasert avfallshåndtering der avfall 
kildesorteres og deretter resirkuleres eller energigjenvinnes. Varmen fra forbrenningen av avfall 
skal gi miljøvennlig fjernvarme til oppvarming av bygg og redusere bruken av oljefyrt 
oppvarming. Biogassen fra avfallet skal brukes som et miljøvennlig drivstoffalternativ for byens 
busser. 

For å sikre miljøvennlig håndtering og utnyttelse av avfallet vårt vil 
Oslo Høyre derfor

•	 Gjøre	kildesortering	i	husholdninger,	offentlig	virksomhet	og	næringsvirksomhet	
 obligatorisk
•	 Supplere	søppelbøttene	i	gatene	og	parkene	med	små	returpunkter	for	glass,	plast,		

 papir og tomflasker og øke kapasiteten på disse
•	 Prøve	ut	en	egen	ordning	med	returpunkt	for	kildesortering	av	glass	og	metall	i	
 sameier og borettslag 
•	 Redusere	avfallsgebyrer	til	sameier	og	borettslag	som	installerer	nedgravde	og	lukkede		

 avfallsbeholdere
•	 At	alle	større	bolig-	og	næringsprosjekter	skal	installere	avfallssug
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Trygghet i hverdagen
Oslo skal være en trygg, sikker og ren by for alle som bor her, og for dem som besøker byen. 
Gjennom målrettet forebyggende arbeid og et politi som er der når vi trenger det, skal Oslo være 
en storby hvor alle føler seg trygge. Ingen deler av byen skal ha lovløse rom, og politiet må ha 
som ambisjon å etterforske all kriminalitet, også hverdagskriminalitet. 

Oslo Høyres viktigste tiltak for en tryggere by er

•	 Synlig	politi	i	hele	byen
•	 Aktivt	og	oppsøkende	forebyggende	arbeid	blant	barn	og	unge
•	 Effektivt	og	godt	renhold	samt	god	belysning	av	gater	og	byrom

Et tilstedeværende politi
Politiet	skal	være	der	for	oss	når	vi	trenger	det.	Mange	opplever	at	det	er	for	lite	synlig	politi	i	
gatene,	og	at	etterforskningskapasiteten	er	begrenset.	På	grunn	av	de	korte	avstandene	mellom	
driftsenhetene i Oslo bør enheter slås sammen for å frigi politiressurser til de viktigste 
oppgavene.	Ute	i	bydelene	bør	det	vurderes	mindre	politiposter	med	god	forankring	i	
lokalmiljøet. 

Oslo har de siste årene utviklet seg til å bli en storby på linje med andre byer i Europa. Med 
denne utviklingen kommer det også nye former for kriminalitet, som trafficking, narkotikasalg og 
organisert tigging. Dette er utfordringer som i norsk sammenheng er spesielt krevende i Oslo, og 
som krever at staten bidrar, blant annet gjennom bevilgninger til politiet. 

For å styrke Oslo-politiet vil Oslo Høyre derfor

•	 Redusere	antall	driftsenheter	i	Oslo-politiet
•	 Ha	flere	mindre	politiposter	rundt	i	byen	der	de	har	kjennskap	til	lokale	forhold
•	 Styrke	vold-	og	sedelighetsavsnittet	slik	at	de	også	får	muligheten	til	å	jobbe	
 forebyggende mot seksualforbrytelser 
•	 At	bekjempelse	av	åpenlys	narkotikaomsetning	skal	prioriteres
•	 Forby	tigging
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En god oppvekst for byens barn 
og ungdom
Oslo skal være en trygg by som det er godt å vokse opp i. Et godt samspill mellom kommunen 
og familien, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får 
en god oppvekst. Misbruk av alkohol og andre rusmidler må forebygges og reduseres, ikke minst 
blant	barn	og	unge.	Å	forbygge	og	forhindre	kriminalitet	og	negativ	adferd	gir	langt	bedre	effekt	
enn å reparere skadene som forårsakes av kriminell adferd. 

For at alle barn skal få en trygg og god oppvekst, vil Oslo Høyre derfor

•	 Støtte	Natteravnene	og	andre	frivillige	organisasjoner	som	driver	forebyggende	arbeid
•	 Slå	hardt	ned	på	sprittaxier	og	annet	salg	av	smuglervarer
•	 Stille	krav	til	utelivsbransjen	om	strengere	kontroll	av	legitimasjon	
•	 Styrke	rusfrie	fritidstilbud	til	barn	og	ungdom
•	 Ha	nulltoleranse	for	bruk	og	omsetning	av	narkotika	og	alkohol	ved	alle	
 ungdomstilbud
•	 Stille	krav	til	at	utelivsbransjen	skal	rapportere	omsetning	og	bruk	av	narkotika	til	
 politiet umiddelbart
•	 Styrke	det	tverrfaglige	samarbeidet	mellom	barnevern,	skolehelsetjenesten,	skole,		

 barnehage og politi 
•	 Videreutvikle	SaLTo	(Sammen	lager	vi	et	trygt	Oslo)	–	SaLTo-samarbeidet	skal	omfatte		

 forebyggingstiltak mot radikalisering og hatkriminalitet, og støtte alle initiativer, også  
 fra det frivillige, som viser til gode resultater
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Trygge og rene byrom
Byens utforming påvirker innbyggernes trygghetsopplevelse. En lys og ren by oppfattes også 
som en trygg by. Hensynet til trygghet, særlig der den kan styrkes gjennom belysning, skal være 
en sentral del av byplanlegging og utvikling av byrom og gater.

For å skape trygge byrom vil Oslo Høyre derfor

•	 Videreføre	og	styrke	Oslovaktene	for	å	skape	trygghet	i	bygatene
•	 Bedre	belysningen	og	klippe	og	vedlikeholde	busker	og	trær	langs	gangveier	og	i		

 parker 
•	 Gjøre	det	enkelt	for	innbyggerne	å	melde	fra	om	steder	man	føler	seg	utrygg
•	 Stille	krav	om	at	sterkt	påvirkede	personer	som	oppfører	seg	ubehagelig,	pågående	
	 gateselgere,	trakasserende	personer	og	personer	som	driver	med	påtrengende	sexsalg,		

 skal kunne bortvises
•	 Legge	til	rette	for	å	bruke	byrom	som	av	ulike	årsaker	blir	liggende	tomme	over	lengre		

 tid, til for eksempel lekeplasser og ballbinger

For å skape rene byrom vil Oslo Høyre derfor

•	 Slå	hardt	ned	på	forsøpling,	tagging	og	hærverk	og	ilegge	gebyr	for	dette	på	stedet
•	 Stille	krav	til	gårdeiere	og	grunneiere	om	å	holde	orden	og	ilegge	gebyr	til	dem	som		

 lar ting forfalle
•	 Gjøre	det	enkelt	for	innbyggerne	å	melde	fra	om	forsøpling	og	manglende	belysning
•	 Etablere	flere	offentlige	toaletter	ved	byens	parker
•	 Ha	et	effektivt	system	som	sikrer	store	nok	søppelkasser	og	tømming
•	 Ha	økt	vedlikehold	av	byens	gater	og	fortau
•	 Bidra	til	etablering	av	flere	attraktive	grøntområder
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Livskvalitet og muligheter hele livet
Oslo skal være en by hvor vi føler trygghet for egen velferd, og hvor vi kan leve godt gjennom 
hele livet. Tilbudet til dem som trenger hjelp og støtte, enten det er privat eller offentlig 
tjenesteyting, skal være forankret i relevant og oppdatert innovasjon og forskning for å sikre 
tilstrekkelig god faglig støtte og hjelp. Det å hjelpe mennesker til å leve så selvstendige liv som 
mulig, bidrar til å realisere deres egne ressurser og derigjennom skape et meningsfullt liv. Byens 
velferdstilbud skal hjelpe flest mulig til aktivisering, utdanning og arbeid. 

Eldreomsorgen skal være tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Ved bruk av hjemmebaserte 
tjenester og ny velferdsteknologi skal Oslo Høyre være med på å utvikle tilbudet som 
morgendagens pleietrengende og eldre kommer til å etterspørre. Alle gode krefter skal inviteres 
til å delta i utformingen av fremtidens eldreomsorg. For å ivareta den enkeltes verdighet og 
selvstendighet	er	målet	at	flest	mulig	skal	kunne	bo	i	egen	bolig	så	lenge	som	mulig.	Å	bli	
gammel er ikke ensbetydende med å være pleietrengende. Oslo skal ha et mangfoldig offentlig 
velferdstilbud slik at personer i alle aldersgrupper med ulike tjenestebehov kan leve et aktivt liv.  

Oslo Høyres viktigste tiltak for god omsorg og bedre livskvalitet er

•	 At	brukerne	av	velferdstjenester	skal	ha	frihet	til	å	velge	hvem	som	skal	yte	tjenesten
•	 At	samspillet	mellom	offentlige,	private	og	ideelle	tjenestetilbud	skal	være	best	mulig
•	 Å	satse	på	ny	teknologi	i	velferdstjenestene
•	 At	brukere	av	sosiale	tjenester	skal	møtes	med	respekt	og	oppfølging,	men	også	krav		

 og forventninger
•	 At	brukermedvirkningen	styrkes	på	både	systemnivå	og	individnivå
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Forebygging og folkehelse 
Vi som bor i Oslo, har bedre helse enn noen gang. Siden 1970-tallet har forventet levealder i byen 
vår økt med nær åtte år for menn og nesten fem år for kvinner. I gjennomsnitt lever Oslo-borgere 
stadig lenger, og vi får bedre livskvalitet med god helse. De største helseutfordringene i årene 
fremover vil være livsstilssykdommer som i stor grad kan forebygges med fysisk aktivitet og godt 
kosthold. 

Grunnlaget for god helse skapes av hver enkelt av oss. Vi vil ha flere i fysisk aktivitet, blant annet 
gjennom å bygge gode sykkelveier, legge til rette for trening og mosjon i byens parker og økt 
bruk av fjorden og marka. 

For å bedre folkehelsen vil Oslo Høyre derfor

•	 Legge	til	rette	for	trening	og	fysisk	aktivitet	i	byens	parker	og	grøntområder
•	 Etablere	flere	frisklivssentraler	og	andre	lavterskel	helsetilbud
•	 Videreutvikle	og	videreføre	livsstils-	og	kostholdsprosjekter	
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Helsehjelp når du trenger det
Vi som bor i Oslo, skal alltid være trygge på at vi får nødvendig helsehjelp og oppfølging når vi 
har behov for det. Rehabilitering må prioriteres høyere slik at flest mulig av de som har vært 
alvorlig syke eller skadet, kommer tilbake til eget hjem og sitt vanlige liv og klarer seg lengst 
mulig uten permanent plass i institusjon. Bedre rehabilitering vil øke livskvaliteten for den 
enkelte. 

Familier med barn med funksjonsnedsettelser skal prioriteres ved å sikre godt tilrettelagte, 
helhetlige og koordinerte tjenester. Barn med funksjonsnedsettelse må sikres oppfølging og et 
godt habiliteringstilbud slik at de kan leve gode liv.

Oslo og Akershus opplever en kraftig befolkningsvekst som også medfører et press på 
sykehuskapasiteten i hovedstadsområdet. Oslo Høyre vil bidra til å få på plass en langsiktig plan 
for utvikling og forbedring av helse- og rehabiliteringstilbudet.

For å sikre et godt helsetilbud til byens innbyggere vil Oslo Høyre derfor

•	 Bygge	en	ny	storbylegevakt	tilknyttet	et	akuttsykehus
•	 Styrke	tilbudet	på	kommunal	akutt	døgnenhet	(KAD)	på	Aker	Helsearena
•	 Se	på	hvordan	Aker	igjen	kan	bli	et	av	Oslos	lokalsykehus
•	 Vurdere	inntaksområdet	til	Ahus,	og	se	om	deler	av	befolkningen	i	Groruddalen	bør		

	 sokne	til	Ullevål,	Lovisenberg	eller	Diakonhjemmet
•	 Styrke	dagrehabiliterings-	og	fysioterapitilbudet	i	bydelene	for	å	sikre	målrettet	og		

 individuell tilpasset behandling med kort ventetid
•	 Styrke	helsestasjons-	og	skolehelsetjenesten	og	sikre	nødvendig	tannhelsetjeneste	til		

 barn, unge og utsatte grupper 
•	 Sikre	alle	økonomisk	vanskeligstilte	et	godt	sted	å	bo	gjennom	å	oppfylle	
 boligbehovsplanen
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Valgfrihet og kvalitet i eldreomsorgen
Eldre mennesker er en ressurs for samfunnet og har krav på en verdig alderdom med god 
omsorg. Oslo kommune skal utvikle nye former for omsorg og pleie der alternative boformer og 
ny teknologi tas i bruk slik at flest mulig kan leve aktive og selvstendige liv. Det er et mål at flest 
mulig kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

For å skape en enda bedre eldreomsorg vil Oslo Høyre derfor

•	 Ha	et	omsorgstilbud	med	både	selveide	og	leide	boliger	
•	 At	helsearbeidere,	både	fag-	og	ufaglærte,	får	tilbud	om	kompetanseutvikling	og		

 mulighet til videreutdanning
•	 Tilby	ansatte	på	sykehjemmene	og	i	hjemmetjenesten	fleksible	og	alternative	
 arbeidstidsordninger slik at flere kan tilbys fulle stillinger 
•	 Sikre	trygghet	og	stabilitet	for	de	som	mottar	pleie	og	omsorg,	ved	at	de	må	forholde	
 seg til færrest mulig pleiere
•	 Styrke	valgfriheten	og	spesialiseringen	innen	eldreomsorgen	ved	at	private	og	
 kommunale sykehjem og hjemmetjenester i større grad får utvikle og spesialisere sitt  

 tilbud
•	 Styrke	og	utvikle	seniorsentrene	til	å	bli	et	enda	viktigere	samlingspunkt	og	tilbud	for		

 eldre 
•	 Sørge	for	at	alle	søknader	om	sykehjemsplass,	hjemmetjenester,	Omsorg+	eller	
 tilrettelagt bolig behandles innen tre uker, og at klagesaker avgjøres innen to uker
•	 Styrke	og	sentralisere	opplæringen	av	tilsynene	for	hjemmetjenester	og	sykehjem
•	 Sette	i	gang	et	prøveprosjekt	med	bokollektiv	for	eldre	
•	 Skille	beboere	med	demens	fra	andre	beboere,	også	for	å	styrke	kompetansen	om		

 demens og for å gi mer spesialisert omsorg og stimulans
•	 Satse	på	velferdsteknologi	i	kommunens	behandlings-	og	omsorgstilbud
•	 Videreføre	kompetanseoppbyggingen	i	Oslos	eldreomsorg.	Aker	Helsearena	kan	være		

 en egnet lokalisering for koordinering av dette arbeidet 
•	 Videreutvikle	kvalitetsmålingssystemet	for	på	den	måten	å	sikre	at	brukere	mottar		

 tjenester av en kvalitet som tilfredsstiller målene for eldreomsorgen
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Tidlig innsats for god psykisk helse
Psykisk	sykdom	har	store	kostnader	for	den	enkelte,	for	pårørende	og	for	samfunnet.	En	stor	
andel av sykefraværet i Norge skyldes psykiske lidelser. Aktivisering og deltakelse i samfunnet vil 
for mange være den beste forebyggingen av psykisk sykdom.

Lavterskeltilbud innenfor psykisk helse for barn og unge forebygger frafall i skolen og 
reduserer faren for rusmisbruk, angst, depresjon og selvmord. Selvmord utgjør ca. 25 prosent av 
alle dødsfall blant unge under 25 år. Tidlig behandling kombinert med bedre oppfølging av de 
som befinner seg i risikogruppen, er avgjørende for å forebygge psykiske lidelser og selvmord.

For å forebygge og behandle psykisk sykdom vil Oslo Høyre derfor

•	 At	barn	og	unge	som	trenger	psykolog,	skal	kunne	henvises	fra	fastlegen,	
 skolehelsetjenesten, studenthelsetjenesten eller den lokale helsestasjonen og starte  

 behandling innen tre uker etter henvisning
•	 Styrke	psykologtilbudet	i	skolehelsetjenesten
•	 At	behandling	starter	så	raskt	som	mulig	etter	henvisning
•	 At	lærere	i	Oslo-skolen	får	opplæring	i	å	se	etter	faresignalene	på	psykisk	sykdom	og	å		

 gripe inn tidlig ved tegn på selvskading og annen bekymringsfull atferd
•	 Utvikle	et	samarbeid	mellom	spesialisthelsetjenesten	og	psykologer	i	bydelene	for	å		

 styrke innsatsen for sårbare barn og unge 
•	 Sikre	god	oppfølging	av	barn	og	unge	som	pårørende	bl.a.	gjennom	å	tilby	bydelene		

 opplæring og kompetansetilbud om pårørendearbeid
•	 Ha	en	nullvisjon	for	selvmord	blant	barn	og	unge
•	 Innføre	en	helhetlig	modell	for	selvmordsforebygging	i	Oslo-skolen



3636

En bedre rusomsorg
Rusomsorg begynner med forebygging og holdningsskapende arbeid. Forebyggende arbeid 
forutsetter samarbeid mellom hjem, skole, barnevern, politi, idrett og kulturliv. Rusforebyggende 
arbeid blant ungdom er spesielt viktig fordi vi vet at tidlig bruk av rusmidler gjør at mange får 
problemer senere i livet.

Sentrumsarbeidet, som er samarbeidet mellom kommunen, politiet, Oslo universitetssykehus 
og ideelle organisasjoner, er avgjørende for å løse opp de åpne rusmiljøene i sentrum. Arbeidet 
bidrar til å gjøre byen tryggere for alle, forhindrer nyrekruttering og hjelper flere i miljøet. Det må 
derfor videreutvikles.

Ruspasienter som er motiverte og har behov for behandling, opplever ofte lang ventetid. Vi vil 
at flere skal komme raskere til behandling, og at behandlingen skal være tilpasset den enkelte. 
Når rusmisbrukere er ferdig med behandling, er det viktig at de får en god og tilpasset bolig i et 
rusfritt miljø, og arbeidet med botrening skal styrkes. Vi mener derfor at hjelp til selvhjelp skal 
være førende, også innenfor rusomsorgen.
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For å få en bedre rusomsorg vil Oslo Høyre

•	 Sørge	for	flere	tilpassede	boliger	både	med	og	uten	bemanning,	også	til	pasienter		
	 med	dobbeltdiagnoser	(rus/psykiatri)

•	 Sikre	at	rehabiliterte	rusmisbrukere	kan	få	bolig	i	et	rusfritt	miljø
•	 Sørge	for	umiddelbar	overgang	fra	avrusning	til	rehabilitering	og	tilstrekkelig	ettervern
•	 Samordne	den	kommunale	bostøtten	med	sosialhjelpen
•	 At	alle	som	ber	om	hjelp	til	avrusning,	skal	få	det

OSLO
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Et barnevern som spiller på lag med 
barna og familiene
Alle barn som bor i Oslo, har rett til en trygg oppvekst. Barnevernet skal være der for barn og 
familier som trenger hjelp. Barnevernet skal gi alle barn lik rett til beskyttelse uansett kulturell, 
økonomisk eller etnisk bakgrunn. Barn under barnevernets omsorg skal sikres oppfølging som 
gjør at de har like gode muligheter til utdanning og arbeid som andre barn. 

For å styrke barnevernet og gi alle barn en god oppvekst vil 
Oslo Høyre derfor

•	 Ha	bedre	opplæring	og	oppfølging	av	fosterforeldre	for	å	sikre	kvalitet,	kontinuitet	og		
 stabilitet i tilbudet

•	 At	alle	barnevernsbarn	skal	få	skolegang	og	lik	mulighet	til	utdanning
•	 Øke	kvaliteten	i	barnevernet	gjennom	satsing	på	kompetanseheving	blant	
 medarbeiderne og en dialog med barneverntjenestens brukere og 
 samarbeidspartnere
•	 Etablere	kvalitetsindikatorer	for	barnevernet	og	fosterhjemtjenesten
•	 Styrke	kapasiteten	på	beredskapshjem	for	de	mest	sårbare	barna
•	 Tilby	ettervern	for	barnevernsbarn	frem	til	de	er	23	år,	hvor	man	aktivt	må	takke	nei	til		

 ettervern etter fylte 19 år



3939

Raskere ut i jobb
Arbeid og egen inntekt styrker selvfølelsen og verdigheten og gir oss mulighet til å skape vår 
egen	fremtid.	Utenforskapet	mange	opplever	når	de	er	uten	jobb,	er	en	byrde	for	den	enkelte	
og en tapt ressurs for samfunnet. Den viktigste støtten samfunnet kan gi den enkelte, er å tilby 
aktivisering, utdanning og arbeid. Oslo Høyre mener derfor at å stille krav gir selvrespekt 
– uten selvrespekt kan ingen endre atferd. 

For å gi flere muligheten til å komme ut i jobb vil Oslo Høyre derfor

•	 Innføre	aktivitets-	og	møteplikt	for	alle	sosialhjelpsmottakere
•	 Vektlegge	opplæring,	eventuelt	omskolering,	og	tilrettelegging	av	arbeid	for	
 sosialhjelpsmottakere
•	 At	Oslo	kommune	som	arbeidsgiver	skal	styrke	rekruttering	av	arbeidstakere	med		

 nedsatt funksjonsevne og tilrettelegge for fleksible arbeidstidsordninger for disse
•	 Sikre	at	arbeidstrening	fortrinnsvis	skjer	i	ordinære	bedrifter

OSLO



4040

Bedre integrering gjennom toleranse 
og krav
Oslo er i dag en moderne metropol i Europa, og mer enn hver femte innbygger har 
innvandrerbakgrunn.	Ulike	kulturer	er	en	naturlig	del	av	byens	daglige	liv	som	beriker	oss	alle.	
Samtidig skal vi ha en tydelig politikk i møte med de utfordringene som følger med be-
folkningsvekst og nye kulturer. Innvandrere som kommer til Oslo, har i likhet med de som bor her 
fra før, et selvstendig ansvar for å bli integrert og ta del i det norske samfunnet. 

Når den enkelte innbygger eller familie møter utfordringer, skal de få støtte gjennom 
målrettede tiltak med tydelige krav fra samfunnet. Norge er blant landene i verden med størst 
sosial mobilitet, men en forutsetning for å bevare det slik, er deltakelse i arbeidslivet. Et arbeidsliv 
uten usaklig forskjellsbehandling er en forutsetning for å lykkes med økt rekruttering av 
kvalifiserte innvandrere i arbeidsmarkedet. Våre velferdsordninger må også være innrettet slik at 
de motiverer til å ta del i arbeidslivet og til å stå på egne ben. 

De siste årene har vist at heller ikke vår by er skjermet fra religiøs og politisk ekstremisme. Oslo 
Høyre skal være en tydelig stemme i kampen mot dette. Vi skal alltid forsvare det frie og åpne 
demokratiet gjennom åpen debatt og ved å ta avstand fra enhver form for ekstremisme og 
rasisme. I vårt flerkulturelle samfunn må vi vektlegge samfunnskontrakten, der individets 
ukrenkelighet personlig vilje til integrering og er grunnleggende.
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For å bedre vilkårene for innvandrere og sørge for god integrering vil 
Oslo Høyre derfor 

•	 Samarbeide	med	skole,	idrettsmiljø,	nærmiljø,	politi	og	barnevern	for	å	bekjempe		
 enhver form for ekstremisme 

•	 At	rasisme	og	hets	i	Oslo-skolen	skal	behandles	på	lik	linje	med	mobbing	–	mobberen		
 skal bære konsekvensene 

•	 Forsterke	norskopplæring	for	minoritetsbefolkningen	for	å	få	flere	i	arbeid
•	 At	kommunen	skal	ha	gode	opplysningskampanjer	om	helsetilbud	og	generell	
 folkehelse rettet mot innvandrere og flyktninger
•	 Stimulere	til	entreprenørskap	og	nettverksbygging	
•	 Vurdere	å	innføre	et	tak	på	hvor	mye	stønad	den	enkelte	kan	motta,	enten	som	et		

 maksimalt kronebeløp eller at antall barn man kan motta støtte for, skal være 
 begrenset
•	 Gi	økt	finansiell	støtte	til	organisasjoner	som	tilbyr	kostnadsfri/rimelig	yrkesrettet	
 norskopplæring til registrerte arbeidssøkere med opparbeidede trygderettigheter 
 hos NAV
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Smart by
Oslo skal ha internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser for næringslivet. Kommunen 
skal sammen med byens kunnskapsinstitusjoner og næringsliv skape samarbeidsarenaer for 
nyetablering og på den måten bidra til verdiskapning og nye arbeidsplasser. Oslo kommune skal 
oppleves som effektiv, smidig og imøtekommende når publikum tar kontakt for informasjon, 
hjelp og service. Gjennom å satse på forenkling og digitalisering skal kommunen tilby smarte 
løsninger for innbyggere og næringsdrivende. 

Oslo Høyres viktigste tiltak for å styrke byens næringsliv er

•	 At	kommunen	er	en	effektiv	og	løsningsorientert	saksbehandler	og	samarbeidspartner
•	 Å	fremme	innovative	løsninger	gjennom	kommunens	kjøp	av	varer	og	tjenester
•	 Å	satse	på	ny	teknologi	i	kommunens	tjenestetilbud
•	 At	private	og	ideelle	virksomheter	skal	ha	en	sentral	rolle	i	å	utforme	fremtidens	
 tjenestetilbud i Oslo
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Et skapende og konkurransedyktig 
næringsliv
Oslo konkurrerer med andre store byer i Norden og Europa om å være et attraktivt sted å 
investere, arbeide og oppleve. Forutsigbar og trygg økonomisk styring av byen er viktig for 
næringslivet. Næringslivet skal møte en moderne og effektiv kommune som gjør det enkelt å 
drive	virksomhet,	enten	bedriften	er	nystartet	eller	etablert.	Utenlandske	bedrifter	skal	oppleve	
Oslo som en internasjonal og nyskapende by det er naturlig å etablere seg i.

Oslo kommune er storinnkjøper av varer og tjenester. Kommunens innkjøp skal alltid forvalte 
felleskapets penger best mulig og om mulig brukes for å fremme innovasjon. Kommunen skal 
videreføre samarbeidet med regionale og statlige aktører om næringsutvikling og utvikle nye 
tiltak knyttet til entreprenørskap, innovasjon og regionmarkedsføring. Oslo har et mangfoldig 
næringsliv som kommunen oftere bør dra nytte av når oppgaver skal løses.

For å styrke konkurranseevnen til næringslivet i byen vil 
Oslo Høyre derfor

•	 Si	nei	til	innføring	av	eiendomsskatt
•	 At	Oslo	kommune	i	større	grad	inviterer	leverandører	til	å	løse	behov	og	foreslå	
 innovative løsninger, og at kommunen slipper til små innovative bedrifter i 
 anbudsprosesser
•	 At	Oslo	kommune	skal	være	en	pådriver	for	at	forskningsmiljøene	aktivt	søker	å	ta	del	i		

	 EU-programmer	som	styrker	næringslivet	
•	 Bruke	ulike	former	for	offentlig–privat-samarbeid
•	 At	de	kommunale	anbudsprosessene	skal	forenkles
•	 At	det	offentlige	skal	være	en	støttespiller	for	sosialt	entreprenørskap
•	 Bekjempe	arbeidslivskriminalitet	gjennom	å	stille	klare	krav	til	Oslo	kommunes	l
 everandører og ved å styrke samarbeidet mellom kommunale og statlige etater
•	 Legge	til	rette	for	utvikling	av	næringsklynger
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Et levende bysentrum
Sentrum av Oslo skal være attraktivt, rent og trygt for alle som ferdes og bor i byen. Boliger, 
butikker, serveringssteder og kulturtilbud er det som gir byen liv. Oslo Høyre vil skape nye 
muligheter for kultur og næringsvirksomhet i byen. Vi ønsker å legge til rette for flere opplevelser 
i byen gjennom å tillate at mer av byens offentlige rom brukes til festivaler og andre 
kulturarrangementer. 

Oslo Høyre mener at et mangfold av butikker er viktig for bylivet i sentrum. For mange av byens 
butikker er det viktig at kundene kan parkere i nærheten. En parkeringsplass i nærheten betyr 
som regel økt omsetning for butikkene. Mange beboere i byen har behov for bil og må også ha 
tilgang til parkering i nærmiljøet. 

For å opprettholde butikker og liv i sentrum av byen vil 
Oslo Høyre derfor

•	 Sørge	for	at	det	fortsatt	skal	være	parkeringsplasser	i	byens	handlegater	og	boligstrøk,		
 blant annet ved å legge til rette for at det i nye utbygginger etableres flere 

 parkeringsplasser
•	 Oppheve	prøveprosjektet	i	Thereses	gate	snarest	mulig		
•	 Innføre	mer	fleksible	skjenketider	over	hele	byen	så	lenge	det	kke	er	til	vesentlig			

 sjenanse for beboere
•	 Gjøre	det	mulig	for	flere	festivaler	og	andre	kulturtilbud	å	bruke	byens	offentlige	rom
•	 Legge	til	rette	for	helårsaktiviteter	langs	de	nye	områdene	i	fjordbyen	
•	 At	kommunale	næringslokaler	ikke	skal	stå	ubenyttet	uten	konkrete	planer	for	
 fremtidig bruk
•	 Legge	til	rette	for	mer	fleksible	åpningstider	for	butikker	i	Oslo,	også	på	søndager
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Robuste bydeler
Driften av Oslo kommune skal være så effektiv og økonomisk ansvarlig som mulig. Som 
innbyggere skal vi forvente samme kvalitet og tilbud i kommunale tjenester uavhengig av hvor i 
byen vi bor. Mange velferdstjenester er avhengig av lokalkunnskap og nærhet til brukerne, mens 
andre tjenester best løses sentralt. Vi vil gjennomgå dagens oppgavefordeling i kommunen slik 
at vi får en best mulig fordeling av ansvar mellom etatene og bydelene. Tjenestetilbudet må ha 
felles krav til kvalitet, og det skal gjennomføres uavhengig kontroll. 

For å gjøre bydelene rustet til å løse sine oppgaver, og for å redusere administrative kostnader, vil 
Oslo Høyre vurdere å redusere antallet bydeler. Antallet bydeler må vurderes etter at det er gjort 
en gjennomgang og evaluering av oppgavefordeling mellom bydelene og etatene.

For å heve kvaliteten på kommunens tjenester og gjøre driften mer 
effektiv vil Oslo Høyre derfor

•	 Gjennomgå	bydelenes	størrelse,	styring	og	administrative	og	politiske	oppgaver,	og		
 vurdere om disse bør endres
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En effektiv og brukervennlig kommune
Kommunen skal være åpen og tilgjengelig, og innbyggerne skal kunne ta gode og informerte 
valg for seg selv og sine nærmeste. Kommunens drift skal være så kostnadseffektiv som mulig slik 
at skattepengene gir best mulige tjenester for innbyggerne. Gjennom effektivisering og digital-
isering skal Oslo kommune tilby innbyggerne et brukervennlig tjenestetilbud.

Mest mulig av kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggerne skal være digital, og det 
skal være enkelt å henvende seg til kommunen. I Oslo skal vi så raskt som mulig ta i bruk nye 
løsninger som gir innbyggerne en enklere hverdag. Hvis flere henvendelser løses digitalt, vil 
kommunikasjonen med innbyggere og næringsliv bli enklere, raskere og mindre ressur-
skrevende. Innbyggerne sparer tid og ressurser. Det gjør også kommunen, som kan flytte 
ressurser fra administrasjon til tjenesteproduksjon. 

OSLO
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For å gjøre kommunens tjenester mer brukervennlig vil 
Oslo Høyre derfor

•	 At	digitale	løsninger	på	nett	og	mobil	skal	gjøre	det	enkelt	for	innbyggerne	å	finne		
 frem i tjenestetilbudet og å kontakte kommunen med spørsmål og andre 

 henvendelser
•	 Ta	i	bruk	flere	nye	digitale	kanaler	som	gjør	det	mulig	å	henvende	seg	til	kommunen		

 også etter ordinær åpningstid
•	 Samarbeide	med	privat	næringsliv	og	ideelle	organisasjoner	om	å	levere	gode	
 tjenester
•	 At	kommunikasjonen	mellom	innbyggerne	og	kommunen	som	hovedregel	skal	skje		

 digitalt
•	 At	data	som	er	utarbeidet	av	kommunen	eller	i	kommunal	regi,	er	tilgjengelig	på	nett		

 og kan anvendes fritt 
•	 Utvikle	flere	helelektroniske	tjenester	hvor	innbyggerne	får	løst	sine	henvendelser	der		

 og da
•	 Sikre	valgfrihet	for	brukere	av	kommunale	tjenester
•	 Jobbe	for	at	kommunal	saksbehandling	skal	være	preget	av	en	”Ja-holdning”	og	være		

 rask og effektiv 
•	 Gjennomføre	en	kommersiell	vurdering	og	eventuelt	selge	eiendom	som	ikke	brukes	i		

 den kommunale velferds- og tjenesteproduksjonen 
•	 Stille	miljøkrav	i	alle	kommunens	anbud	og	innkjøp,	til	både	produkter,	tjenester	og		

 transport 
•	 Ha	blant	landets	laveste	gebyrer	på	kommunale	tjenester
•	 Myke	opp	arbeidstidsbestemmelsene	slik	at	det	er	mulig	å	tilby	heltidsstilling	til	de		

 som har ufrivillig deltidsstilling
•	 Innføre	utvidede	åpningstider	og	fleksibel	kjernetid	for	medarbeidere
•	 Innføre	årlige	servicetester	av	bydelens	bestillerkontorer	for	hjemmetjenester	og	
 sykehjemsplass 
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Aktiv arbeidsgiverpolitikk
Oslo kommune skal være en attraktiv arbeidsplass med ansatte som leverer tjenester av høy 
klasse. Oslo kommune har arbeidsgiveransvar for over 50 000 ansatte. De ansatte er helt 
avgjørende for kvaliteten på tjenestene og servicen som kommunen tilbyr Oslos innbyggere. 
Oslo kommune skal satse på kompetansebygging og systematisk ta i bruk ny teknologi. 
Gjennom god arbeidsgiverpolitikk skal Oslo kommune tiltrekke seg dyktige fagfolk. Godt 
lederskap gjennom målrettet satsing på lederutvikling skal bidra til dette. 

For at Oslo kommune skal tiltrekke seg, beholde og utvikle gode 
medarbeidere vil Oslo Høyre

•	 At	målene	det	styres	etter,	skal	være	overordnede	og	meningsfulle	for	de	ansatte
•	 Satse	på	dyktige	ledere	og	ledelse	som	fag
•	 Iverksette	systematiske	tiltak	for	kompetanseheving	for	de	ansatte
•	 Utvikle	en	god	politikk	for	et	inkluderende	arbeidsliv	slik	at	mennesker	med	
 funksjonshemning får gode muligheter for å få en tilrettelagt arbeidsplass i kommunen
•	 Legge	til	rette	for	at	flere	seniorer	skal	ønske	å	stå	lenger	i	arbeid
•	 Arbeide	for	å	opprette	flere	fulltidsstillinger
•	 At	Oslo	kommune	gjennom	sin	personalpolitikk	skal	arbeide	aktivt	for	å	redusere	
 sykefraværet
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En by rik på opplevelser
Oslo skal ha et rikt og mangfoldig kulturliv. I byen vår skal vi kunne oppleve kultur og idrett av 
både lokalt og internasjonalt format. Alle skal ha muligheten til å delta i organisert idrett og 
oppsøke friluft og mosjonere på egen hånd. Foreningslivet er en grunnpilar i samfunnet og en 
berikelse både for den enkelte og for felleskapet. Vi må sørge for at flest mulig kan delta i frivillig 
arbeid, og for at frivilligheten og det offentlige tjenestetilbudet utfyller hverandre best mulig.

Oslo Høyres viktigste tiltak for å styrke kulturlivet og idretten er

•	 Å	ha	nok	scener	og	arenaer	for	utvikling	og	nyskaping	i	kulturlivet
•	 At	kulturlivet	har	tilgang	på	gode	støtteordninger,	spesielt	i	oppstartsfasen	av	nye		

 kulturtilbud
•	 Å	ha	gode	turstier,	sykkelveier,	lekeplasser	og	grøntområder	
•	 Å	bygge	flere	idrettsanlegg	og	sikre	drift	og	vedlikehold	av	eksisterende	anlegg
•	 Å	styrke	frivilligheten	i	hele	byen
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Kulturopplevelser for alle
Oslo er landets viktigste kultursentrum, med et yrende mangfold av kunstneriske uttrykk som 
utgjør selve bærebjelken i byens levende kultur- og samfunnsliv. Et rikt og mangfoldig kulturliv 
er viktig for oss som bor her, og for byens fremtidige vekst. Kulturen skal være fri og uavhengig. 
Kommunens støtteordninger til kulturlivet må ivareta både de små og de store aktørene. 

For å styrke byens kulturliv vil Oslo Høyre derfor

•	 Opprette	tidsbegrensede	støtteordninger	for	nye	kulturtilbud
•	 Gi	kulturlivet	mulighet	til	å	bruke	kommunale	bygg
•	 At	nye	Deichmanske	hovedbibliotek	skal	være	et	samlingssted	og	en	kunnskapsmotor		

 for skolene og kulturlivet i hele byen og dessuten styrke bibliotekfilialene i resten av  
 byen

•	 At	det	nye	Munch–Stenersen-museet	skal	bli	et	museum	i	verdensklasse	som	forvalter		
 arven på beste måte

•	 Fullføre	Middelalderparken	og	åpne	de	gamle	verkstedhallene	for	kunstnere	og	
 utstillere
•	 Begynne	prosjektering	av	et	nytt	Vitensenter
•	 I	større	grad	ta	i	bruk	historiske	bygg	til	kulturformål	–	det	gjelder	bygg	som	er	i	
 kommunal eie, og som ikke er i bruk eller står forlatt
•	 Se	på	mulighetene	for	å	dreie	deler	av	støtten	til	teaterkulturen	fra	driftsstøtte	til	
 produksjonsstøtte
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Den aktive byen
Fysisk aktivitet, både organisert idrett, mosjon og friluftsliv, er viktig for livskvalitet og folkehelse. 
Nye idretter og aktiviteter kommer til og vokser raskt, og det krever større og raskere utbygging 
av anlegg. Flerbrukshaller sikrer sambruk mellom ulike idrettsgrener og bør derfor vurderes når 
nye anlegg skal bygges.

For å styrke idretten i hele byen vil Oslo Høyre derfor

•	 Samarbeide	med	Oslo	Idrettskrets	om	prioriteringene	når	midler	til	nye	anlegg	og	drift		
 av eksisterende anlegg skal fordeles 

•	 Bruke	driftsavtaler	med	lokale	idrettslag	for	å	skape	mer	effektiv	drift	av	idrettsanlegg
•	 Bygge	flerbrukshaller	i	tilknytning	til	nye	skolebygg	der	det	er	behov	og	
 hensiktsmessig
•	 Sikre	areal	til	idrettsanlegg	og	nærmiljøanlegg	i	byutviklingsprosjekter
•	 Sikre	finansiering	av	nytt	hovedbad	på	Tøyen	og	områdebad	for	å	styrke	badetilbudet	i		

 hele byen
•	 Ferdigstille	nye	Jordal	Amfi
•	 Styrke	satsingen	på	sjøidretter	som	roing,	kajakk	og	seiling	gjennom	å	sikre	tilgang	på		

 arealer for disse idrettene 
•	 Sørge	for	mangfold	i	idretts-	og	aktivitetstilbudet	i	bydelene	gjennom	å	tilrettelegge		

 for mindre idretter i kommunale idrettshaller/-anlegg, samarbeide tett med idretten  
 lokalt og tilrettelegge for egenorganisert aktivitet i friområder og grøntområder der  
 dette er mulig

•	 Oppgradere	strendene	med	stupetårn,	badebrygger	og	lignende
•	 Fortsette	å	støtte	tiltak	der	ski	og	turutstyr	kan	lånes	for	å	oppmuntre	nye	grupper	til	å		

 bruke marka og fjorden
•	 Gjøre	det	lettere	å	bruke	fjorden	gjennom	at	flere	båtplasser	etableres,	slik	at	
 ventetiden for å få båtplass reduseres
•	 Etablere	en	gjestehavn	på	Akershusstranda
•	 Bygge	skateboardbaner	i	randsonen	til	marka
•	 Samarbeide	med	Skiforeningen	om	å	kartlegge	egnede	traseer	og	å	anlegge	skiløyper		

 tilpasset barnefamilier og andre roligere skiløpere
•	 Sikre	tilbud	for	uorganisert	aktivitet	for	barn	og	unge	
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Hovedstaden
Oslo skal være en by for hele Norge. Som hovedstad og landets største by har Oslo unike 
utfordringer som bare kan løses i samarbeid med nasjonale myndigheter. Oslo Høyre vil ha et tett 
samarbeid med statlige myndigheter for å løse disse oppgavene. 

For å løse våre felles utfordringer for et bedre miljø vil Oslo Høyre

•	 At	Statsbygg	skal	skifte	ut	oljefyrene	med	miljøvennlige	alternativer	i	sine	bygg	i	Oslo
•	 Innføre	en	miljøavgift	på	tungtransport	for	å	få	mer	gods	over	på	jernbane

For å løse våre felles utfordringer for bedre transport og 
kommunikasjon vil Oslo Høyre

•	 Ferdigstille	InterCity,	inkludert	Ringeriksbanen,	innen	2023
•	 Etablere	innfartsparkering	ved	kollektivknutepunkter	i	og	utenfor	Oslo
•	 Bygge	ny	bussterminal	over	togsporene	på	Oslo	S
•	 At	Statens	vegvesen	sørger	for	nattparkering	for	tungtransporten	og	turistbusser	
 utenfor byen, og at vi ikke aksepterer parkering av tungtransport i boligområder
•	 Revidere	den	statlige	belønningsordningen	for	kollektivtrafikk	slik	at	det	kun	er	antall		

 passasjerer og resultater som teller

For å løse våre felles utfordringer for en tryggere by og bedre 
kriminalitetsbekjempelse vil Oslo Høyre

•	 At	Oslo	fengsel	blir	et	rent	varetektsfengsel
•	 At	åpenhet	og	tilgjengelighet	for	publikum	ivaretas	når	bygninger	og	byrom	skal	sikres		

 mot terrorangrep
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For å løse våre felles utfordringer for en bedre integrering vil 
Oslo Høyre

•	 La	barnetrygden	opphøre	for	foreldre	som	holder	barna	ulovlig	borte	fra	skolen
•	 Stanse	trygdeeksport	og	samarbeide	med	statlige	myndigheter	om	de	utfordringer		

 som oppstår i møtet mellom en generøs velferdsstat og en stadig mer globalisert  
 verden

•	 Samarbeide	med	statlige	myndigheter	for	å	bidra	til	at	asylinstituttet	ikke	misbrukes	i		
 noen form, og at personer uten oppholdstillatelse raskt sendes ut av landet 

•	 At	dagens	regelverk	for	bosetting	videreføres	slik	at	bosetting	av	flyktninger	fortsatt		
 skal være en frivillig oppgave for kommunene

For å løse våre felles utfordringer med et inkluderende arbeidsliv vil 
Oslo Høyre

•	 Ha	en	kritisk	gjennomgang	av	lovverket	med	aldersgrenser	i	arbeidslivet,	med	sikte	på		
 å fjerne lover og bestemmelser som begrenser eldres adgang til å kunne stå lenger i  
 arbeid 

•	 A	en	øvre	pensjonsalder	fortsatt	bør	gjelde
•	 At	Oslo	kommune	søker	om	å	overta	ansvaret	for	arbeidsmarkedstiltakene	i	NAV	

For øvrig vil Oslo Høyre

•	 At	Oslo	kommune	overtar	ansvaret	for	distriktspsykiatrisk	senter	og	barne-	og	
 ungdomspsykiatrien fra staten
•	 At	Oslo	får	tilbake	ansvaret	for	Familievernet	fra	staten
•	 At	Politihøgskolen	flyttes	fra	Majorstuen	til	Groruddalen

Fotokreditt:	CF	Wesenberg:	Side	1,	2	og	5,	alle	øvrige	foto	Colourbox
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